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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Відкрилася шоста сесія Верховної Ради України восьмого
скликання
Голова Верховної Ради України А. Парубій після реєстрації народних
депутатів повідомив, що у пленарному засіданні беруть участь Прем'єр-міністр
України В. Гройсман і члени уряду, керівники центральних органів виконавчої
влади, судової гілки влади, посадові особи, яких Верховна Рада обирає і дає
згоду на призначення, представники громадських організацій і засобів масової
інформації, глави дипломатичних представництв.
Голова Верховної Ради України А. Парубій відповідно до статті 83
Конституції України оголосив шосту сесію відкритою.
У виконанні хору прозвучав Державний Гімн України.
Голова Верховної Ради України А. Парубій виступив перед народними
депутатами.
На пропозицію А. Парубія народні депутати хвилиною мовчання
вшанували пам’ять українських військовослужбовців, які загинули в зоні
проведення антитерористичної операції (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 7.02).

***
Виступ Голови Верховної Ради України А. Парубія під час
відкриття VI сесії Верховної Ради України восьмого скликання
«Тільки не йдіть з Авдієвки!»
Це слова української жінки до української армії. Жінки, яка прийшла до
наших солдатів після тижня обстрілів з «градів» українського міста Авдіївка.
Не пішли. Встояли. Вирівняли стратегічну ситуацію на фронті. Ціною
життя кращих синів України, які віддали своє життя заради надії для мільйонів.
Заради нашої перемоги.
Бо українська армія сьогодні стала надією для мільйонів наших громадян
не тільки у Донецькій і Луганській областях. Вона стала надією й для українців
в окупованих частинах Донбасу й Криму. Вона стала надією й щитом усього
вільного світу.
І вона стала єдиною великою стіною, яка відділяє Європу від путінської
орди.
Тому в першу чергу хочу від імені усіх українців і від імені українського
парламенту подякувати нашим воїнам, які зупинили російського окупанта.
Дозвольте хвилиною мовчання пом’янути загиблих героїв.
Сьогодні український парламент і я не раз на цьому наголошував: це –
парламент воюючої країни.
Сьогодні на відкритті VI сесії присутні іноземні дипломати. Я хочу
окремо подякувати вам і народам ваших країн за ту безцінну підтримку, яку ми
отримали у вільному світі: у питанні санкцій щодо агресорів і у питанні надання
допомоги нашій країні у війні із варварами ХХІ ст. – путінською Росією.
Ми усі маємо усвідомлювати, що війна сьогодні йде не просто в Україні.
Ця війна йде у центрі Європи.
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Путінська кривава «російська рулетка» – це виклик усьому
цивілізованому світу. Агресія спочатку проти вільної Грузії, вбивство мирних
громадян – жінок і дітей – у Сирії, розв’язана війна проти України. Хто
наступний у списку ошалілого кремлівського вбивці?
Тому сьогодні для українського парламенту питання оборони й безпеки
стали безумовним пріоритетом.
З початку сьомого скликання Верховна Рада України ухвалила 155
надважливих для оборони країни законів, серед яких близько 100 законів щодо
соціального захисту наших воїнів.
Серед останніх надважливих законів – закон про Сили спеціальних
операцій. Це ще один етапний крок для зміцнення безпеки держави.
Також хочу наголосити: саме ця Верховна Рада ухвалила усі подання
Генеральної прокуратури щодо зняття недоторканності. Моя позиція як Голови
Верховної Ради: усі подання антикорупційних органів у цих стінах мають
підтримуватися.
Я також хочу подякувати депутатам парламенту, які у складі делегацій
доносили правду про російську агресію проти України на міжнародній арені. В
умовах гібридної війни, в умовах тотальної російської пропаганди й
дезінформації, на яку Кремлем витрачається мільярди рублів, ця робота є
безцінною.
Сотні зустрічей було проведено народними депутатами із нашими
закордонними партнерами.
Продовження санкцій проти агресора, недопущення російської делегації у
ПАРЄ – це результати також і нашої спільної роботи.
Ще один надважливий індикатор спроможності роботи Верховної Ради:
ухвалення усіх без виключення законів для отримання безвізу з Європейським
Союзом. Ми це зробили.
У той же час рівень недовіри до Верховної Ради є критичним. Це велика
проблема – треба подумати чому.
Перша причина пов’язана з низьким рівнем відповідальності частини
колег. І банальним бажанням не ходити на роботу. Люди не довіряють
парламенту, бо окремі народні депутати банально не ходять на роботу.
Ні я, ні будь-хто в цьому залі не зможе пояснити мільйонам українців,
чому народного депутата немає на робочому місці.
Ніхто не зможе пояснити, дивлячись в очі хлопцям із замерзлих окопів
східного фронту, чому тебе немає на твоєму робочому місці в парламенті
воюючої країни.
Переконаний, як і більшість у цьому залі, що відсутність депутата на
робочому місці під час війни – неприпустимо. Просто підло…
Немає часу на роботу в сесійній залі – складайте мандати і займайтеся
своїми приватними бізнесами!
Друга причина
– спроба дестабілізувати парламент через
внутрішньополітичну ворожнечу.
Сьогодні уже твердо можна заявити: план, спрямований на дестабілізацію
й параліч головного законодавчого органу країни, провалився. Парламент
працює, і з усіма викликами, які стояли перед нами, ми справилися.
Ми не дозволили заблокувати й кинути Верховну Раду у прірву
взаємопоборювання. Бо ми не маємо морального права повторити помилки
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минулого. Бо формула «Два українці – три гетьмани» – це формула і технологія
Кремля, яка веде до одного – втрати незалежності.
Як я і казав, пріоритет – питання оборони країни. Усі закони, спрямовані
на захист проти російської агресії, будуть у цьому залі першочерговими, і вони
будуть проголосовані.
Продовження судової реформи.
Продовження процесу децентралізації.
Продовження дерегуляції й ухвалення законів для малого й середнього
бізнесу.
З надважливих питань – призначення нового складу ЦВК. Після довгих
дискусій я вірю, що найближчим часом ми це питання розглянемо і вирішимо.
Ще одне питання, надважливе, – наближення безпекового законодавчого
поля України до стандартів Північноатлантичного альянсу. Один з пріоритетів –
гармонізація законодавства НАТО та України.
Я підтримую ініціативу Президента України П. Порошенка щодо
референдуму про вступ до НАТО. Україна має стати важливою і невід’ємною
частиною глобальної системи безпеки.
Гуманітарний фронт. На минулій сесії ми ухвалили ряд надважливих
гуманітарних законів. Фактично законодавчо завершили процес декомунізації.
Тисячі комуністичних ідолів сьогодні вже не отруюють національну пам’ять
українців.
Ми відновлюємо справедливість щодо української мови. Вступив у дію
закон про квоти для української музики в радіоефірі.
Ця сесія парламенту не стане виключенням: крок за кроком ми будемо
повертати до життя нашу історію і нашу мову.
Шановні колеги! Ще ніколи Україна не мала такої боєздатної армії й
такого рівня патріотизму.
Сьогодні рівень мобілізації нації – максимальний. Це відчувається і в
окопах Світлодарської дуги, це відчувається в розтерзаній російськими
«градами» Авдіївці, це відчувається в чергах, щоб здати кров для поранених
бійців у Дніпрі і десятках міст України.
Але й рівень відповідальності кожного з нас тут теж має бути
максимальним!
Сподіваюсь, що ми продемонструємо злагоджену, ефективну роботу
Верховної Ради України під час цієї сесії.Слава Україні! (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 7.02).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Н. Тарасенко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Зимова сесія ПАРЄ:
проукраїнська резолюція всупереч «російському лобі»
З 23 по 27 січня у Страсбурзі відбулася зимова сесія Парламентської
асамблеї Ради Європи, на яку було винесено українське питання. На сесії були
присутні депутати від усіх держав-членів ПАРЄ, за винятком Російської
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Федерації. Як відомо, Росія була позбавлена права голосу в ПАРЄ у квітні
2014 р. – одразу після анексії Криму та початку військових дій на Донбасі.
28 січня 2015 р. ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій продовжила санкції
проти Росії та позбавила її права голосу до квітня. На знак протесту делегація
РФ заявила, що припиняє свої контакти з ПАРЄ до кінця 2015 р. У січні 2016 р.
РФ відмовилася подавати заявку на підтвердження повноважень на 2016 р.
Цьогоріч росіяни теж відмовилися від участі у роботі організації та не надіслали
переліку своїх представників у складі асамблеї.
Проте відсутність на сесії ПАРЄ російської делегації не завадила
обговоренню можливості зняття санкцій з делегації Росії та відновленню її
повноважень в організації. Ще восени минулого року прибічники Росії у ПАРЄ
пропонували змінити правила асамблеї таким чином, аби гарантувати
повернення РФ до сесійної зали і їх виведення з-під санкцій, однак депутати не
підтримали цієї ідеї. Цьогоріч про намір докласти зусиль для відновлення участі
Росії в роботі асамблеї заявив президент ПАРЄ П. Аграмунт. Про це він заявив
у спілкуванні із журналістами у перший день сесії. П. Аграмунт, зокрема,
визнав, що Росія просить про внесення до Регламенту ПАРЄ змін, які дали б їй
змогу повернутися до асамблеї. «Позиція РФ не змінилася. Вони готові
повернутися сюди, якщо будуть повністю відновлені в правах, включно з
правом голосувати та брати участь у роботі комітетів», – заявив П. Аграмунт
(http://eizvestia.com/uk/politika-ukr/full/175-parye-uxvalila-rezolyuciyu-shhodoukraini).
Голова ПАРЄ наголосив, що говорить це від себе особисто, оскільки не має
повноважень асамблеї для таких заяв. Він додав, що таке рішення має
ухвалювати асамблея. П. Аграмунт вважає, що анексія Криму не є підставою
для збереження санкційних обмежень, хоча він і засуджує дії РФ. «Я не можу
одноосібно вирішити, повернеться Росія з повними правами чи ні. Однак моя
позиція така: одне питання – засуджувати дії РФ в Україні, і ми вже засудили їх.
Проте це не означає, що ми маємо припиняти діалог. Рада Європи не стоятиме
на обох ногах без співпраці з РФ», – заявив П. Аграмунт.
Публічна заява П. Аграмунта про потребу повністю відновити права росіян
у ПАРЄ пролунала вперше за рік його головування в асамблеї, хоча підтримка
росіян з боку президента ПАРЄ, у тому числі на закритих депутатських
зустрічах, звучала вже давно. До ЗМІ його заяви з цього приводу не потрапляли
тому, що після обрання на президентську посаду П. Аграмунт припинив
спілкування із журналістами, скасував обов’язкові прес-конференції перед
початком сесії та не дав жодного живого інтерв’ю, обмежуючись лише
письмовими відповідями на запитання.
Брифінг для вузького кола журналістів, що відбувся 23 січня 2017 р., став
першим на посаді і одразу приніс сенсаційну новину про прагнення зняти
санкції з росіян. При цьому П. Аграмунт заявив про плани скликати саміт Ради
Європи, який зможе розв’язати «проблему Росії».
Тези щодо відновлення участі Росії в роботі ПАРЄ були серед головних у
промові П. Аграмунта після його переобрання на посаду президента асамблеї на
2017 р. Наприкінці 2016 р. порушувалося питання про те, щоб перешкодити
його обранню на другий термін через претензії до його діяльності, проте ця ідея
не знайшла достатньої підтримки. Більше того, його переобрання провели,
уникнувши голосування, оскільки, за Регламентом асамблеї, перезатвердження
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президента проводять автоматично, якщо на виборах є тільки одна кандидатура.
І, оскільки жоден інший член асамблеї не висунув своєї кандидатури, усе
залишилося без змін.
«Я провів численні консультації з керівниками палат парламенту Росії і з
депутатами. Я завжди наполягав, що представники всіх країн мають брати
участь у роботі асамблеї, оскільки ми – асамблея 47, а не 46 держав. Відсутність
Росії в цьому залі не є на користь нікому, – заявив П. Аграмунт. – Я
продовжуватиму це робити, оскільки побачив, що представники РФ
налаштовані на діалог і хочуть знайти вихід з глухого кута». Президент ПАРЄ
наголосив, що ініціює проведення слухань щодо парламентської дипломатії,
присвячених
цьому
питанню
(https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/01/23/7060525).
Схоже, що серед пріоритетних шляхів «повернення Росії» в ПАРЄ
розглядається саміт Ради Європи, який санкціонує всеохопну реформу цієї
організації. Уже на сьогодні європейські посадовці визнають ці плани в
офіційних коментарях, пояснюючи, що страсбурзькі інституції треба
«адаптувати до нових реалій», зокрема поступитися принципами заради
співпраці з Москвою.
Варто зауважити, що формат саміту – виключна подія для Ради Європи. За
майже 70-річну історію діяльності організації саміти відбувалися лише тричі.
Нині розпочалася підготовка до четвертого саміту організації. Рівно рік тому
понад 20 парламентарів, включно з керівниками політичних груп, оприлюднили
заяву про необхідність саміту. У листопаді 2016 р. Постійний комітет (керівний
орган. – Прим. авт.) ПАРЄ ухвалив Нікосійську декларацію, у якій схвалив
початок підготовки до цієї зустрічі.
Наразі ніхто офіційно не називає очікуваної дати проведення саміту, але, за
даними «Європейської правди» (далі – ЄП), він має відбутися у травні чи влітку
2019 р., під час французького головування в РЄ (розпочинається у травні та
триватиме до листопада). Такий час проведення зустрічі стане символічним,
адже рівно 70 років до того, 5 травня 1949 р., була підписана Лондонська угода
про заснування Ради Європи.
Формально це рішення ще не узгоджене – щонайменше потрібно
дочекатися президентських виборів у Франції (наприклад, у разі перемоги Ле
Пен усі ідеї про саміт будуть успішно поховані). Та попри це, за даними ЄП,
уже сьогодні розпочалося напрацювання документів саміту, які стосуються саме
російського питання. Імовірно, домовленість про повернення росіян у разі зміни
правил ПАРЄ була досягнута під час одного з візитів П. Аграмунта до Москви.
Депутати, які симпатизують РФ, навіть підготували проект відповідних змін до
Регламенту ПАРЄ і планували затвердити його восени. Але осіння сесія
показала: шанси провести його через асамблею відсутні. Саме тому ідея
повернення РФ після саміту РЄ нині розглядається серед основних
(https://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/01/24/7060588).
Події 2019 р., на перший погляд, можуть здаватися не найважливішим
пріоритетом, але Україна припуститься величезної помилки, якщо відкладе цю
проблему «на потім», вважає редактор «Європейської правди» С. Сидоренко.
Адже ключові рішення до саміту готуватимуть уже цього року, а у 2018 р.
частину
з
них
остаточно
затвердять
(https://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/01/24/7060588).
6

Утім, зазначає журналіст, позитивним для України є те, що нинішні
намагання П. Аграмунта підіграти Росії з використанням високої посади
триватимуть лише до кінця 2017 р., після чого президент асамблеї буде
змінений. Швидше за все, новим главою ПАРЄ – за квотним принципом – буде
обраний представник групи консерваторів. Переважну більшість цієї групи
становлять три національні делегації – турки, британці та поляки, причому, за
інформацією ЄП, найбільше шансів очолити асамблею мають саме британські
депутати. Звісно, прізвище конкретного депутата, якого висунуть на пост
президента, теж має значення, і загалом група консерваторів – одна з найбільш
«проукраїнських» у складі асамблеї, що дає підстави для оптимізму. Вплив
президента ПАРЄ на підготовку та результати саміту (якщо його справді
оголосять на 2019 р.) буде справді високим.
Другий вагомий гравець у цьому сценарії – Франція. Тут, на жаль,
оптимізму дещо менше. Але її значення головуючої країни для організації
саміту – значно менше, ніж значення президента ПАРЄ.
Ще один гравець, значення якого не варто недооцінювати, це сама Україна,
а сааме: український МЗС та українська місія у Страсбурзі. Формальні рішення,
що стосуються оголошення саміту, його результатів та очікуваних документів,
ухвалюватимуться на рівні Комітету міністрів РЄ. Де-факто це буде рівень
посла та, у ряді випадків, глави МЗС. Саме на них покладено відповідальність
відслідковувати, знаходити і зупиняти небезпечні ініціативи, а де не вдається
зупиняти – розголошувати інформацію про них, залучаючи інших гравців.
Рада Європи дійсно потребує змін (у тому числі через агресію та дії РФ,
фактичну диктатуру в Азербайджані та складні процеси в Туреччині, які
складно не помічати), визнає С. Сидоренко. Але головне завдання: організація
не має стати слабшою після цієї реформи, а Росія – не має вийти із ситуації
переможцем. Принаймні нині Україна має всі важелі, щоб запобігти такому
сценарію, переконаний журналіст.
Що стосується рішень цьогорічної зимової сесії ПАРЄ щодо України,
загалом експерти визнають їх позитивними, звертаючи увагу при цьому на деякі
нюанси розгляду українського питання. На розгляд депутатів ПАРЄ було
винесено проект резолюції «Функціонування демократичних інститутів в
Україні», який представляли доповідачі з українського питання – іспанець від
групи лібералів Д. Шукла та німець від Європейської народної партії А. Фішер.
Доповідь щодо України була плановою – доповідачі Моніторингового комітету
регулярно відстежують перебіг виконання певною країною зобов’язань, які вона
взяла на себе, приєднавшись до Ради Європи (далі – РЄ). Під процедурою
моніторингу ПАРЄ серед 47 країн-членів РЄ наразі перебуває дев’ять країн,
серед яких і Україна.
Остання резолюція Моніторингового комітету щодо України була ухвалена
ПАРЄ у квітні 2014 р., одразу після драматичних подій на київському Майдані
та незаконної анексії Криму Росією. Цьогоріч доповідачі зазначили, що від часу
ухвалення останньої резолюції «події в Україні розвивалися під впливом
військової агресії Росії на Сході України та спроб у рамках мінських
домовленостей розв’язати цей конфлікт мирним шляхом». Утім, наголосили
автори, незважаючи на це, «головний процес реформ в Україні, які відповідають
вимогам українського народу, озвучених під час протестів Євромайдану,
імплементується».
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У тексті доповідачі віддали належне масштабам законодавчих змін,
необхідних для проведення реформ, які були прийняті Верховної Радою за
останні 2,5 роки, і закликали українську владу швидше втілювати їх у життя
(http://www.dw.com/uk/проект-резолюції-парє-українська-влада-бореться-зкорупцією-повільно/a-37235362).
Водночас представники Моніторингового комітету зазначили, що
«розгалужена корупція» в Україні продовжує залишатися однією з головних
проблем. «Затяжна відсутність конкретного прогресу» в антикорупційній
боротьбі, а саме: судових переслідувань та тюремних строків корупціонерам –
«може потенційно зменшити ефект амбіційних реформ влади і, зрештою,
підірвати громадську довіру у політичну та юридичну систему в цілому»,
ішлося в доповіді. «Асамблея стурбована тим, що темп боротьби з корупцією
занадто повільний, а конкретні результати – дуже обмежені», – констатувалося
в проекті резолюції. Її автори також зауважили, що політичні й економічні
інтереси представників влади в Україні тісно переплетені між собою, що
негативно впливає на громадську думку і може нашкодити боротьбі з
корупцією.
Серед конкретних рекомендацій українській владі щодо посилення
боротьби з корупцією проект резолюції містив заклик «забезпечити
спеціального антикорупційного прокурора достатніми ресурсами для виконання
його завдань, включно з відкриттям його представництв у всіх регіонах країни».
У документі також наголошувалося, що вирішальним для боротьби з
корупціонерами в Україні є створення спеціалізованого антикорупційного суду.
Дебати та голосування ПАРЄ щодо проекту резолюції «Функціонування
демократичних інститутів в Україні» були заплановані на 25 січня, тож до цього
часу депутати мали можливість зареєструвати поправки до проекту документа.
Специфікою нинішньої резолюції по Україні стало те, що вона не обмежилася
традиційними, письмовими поправками. У ПАРЄ для виключних випадків є
також механізм усних поправок і підпоправок. До резолюції щодо України
надійшло вісім усних поправок, частина з яких звучала як «замінити пункт №...
новою редакцією». По суті, ці норми докорінно змінювали резолюцію, аж до
тверджень про громадянську війну в Україні. Найбільш резонансною стала
поправка, запропонована проросійським депутатом з Німеччини А. Гунько та
модифікована доповідачем з українського питання Х. Шуклою. Вони
пропонували затвердити норму про те, що «проблема непредставленості у
Верховній Раді окремих регіонів Донецької та Луганської областей має бути
вирішена якнайшвидше» шляхом проведення виборів до Верховної Ради на
територіях, неконтрольованих Україною. Моніторинговий комітет (далі – МК),
який є впливовою структурою в асамблеї і затверджує фінальні пропозиції до
моніторингових резолюцій, не відкинув пропозиції А. Гунька, як сподівалися
українські депутати, а затвердив їх, врахувавши поправки, внесені «з голосу»
доповідачами по Україні А. Фішером і Х. Шуклою.
Так, у тексті, підтриманому членами МК, з’явилася норма про
«якнайшвидші довибори до ВР на Донбасі». Ще Україну хотіли закликати до
«перегляду закону про декомунізацію» та до скасування заборони Компартії. На
додаток до цього МК підтримав дві правки депутата від Опозиційного блоку
Ю. Льовочкіної. Вона запропонувала визнати порушення прав опозиції в
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Україні та змусити владу надати опозиційним силам декілька контрольних
посад у парламенті.
Аби не допустити, щоб цю норму поставили на голосування, українська
делегація та декілька проукраїнських депутатів скористалися регламентним
правилом ПАРЄ, згідно з яким поправку, що має статус «усної», можна зняти з
розгляду, якщо під час її розгляду на знак протесту встане не менше 10
депутатів. Після цього пропозиція вважається відхиленою і розглядати можна
лише письмову її версію. Оскільки у письмовій версії згадані депутати
запропонували геть неприйнятні норми, ухвалити її не було можливим
(http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/01/26/7060698).
За ухвалення резолюції «Функціонування демократичних інститутів в
Україні» проголосувало 106 депутатів, 11 висловилося проти і дев’ять
утрималося. У документі вітають «амбітну програму реформ», започатковану
українським керівництвом з метою виконання вимог українців, висунутих під
час Революції гідності. «Асамблея визнає, що ці реформи відбуваються у
складних умовах, спричинених російською агресією в східній Україні та
незаконною анексією Криму», – ідеться в документі.
Проте наголошується, що, визнаючи зв’язок між мінським процесом і
багатьма реформами, відсутність прогресу в імплементації мінських
домовленостей не повинна використовуватися як виправдання відсутності
підтримки темпів, прихильності імплементації інших реформ.
У резолюції відзначено прогрес конституційної реформи, яка ще має бути
завершена ухваленням змін до Конституції, що також є важливим для
просування судової реформи. «Асамблея визнає, що ухвалення цього розділу
прив’язане до прогресу у виконанні мінських протоколів. У зв’язку з цим
асамблея висловлює надію, що прогрес у виконанні мінських протоколів усіма
підписантами, особливо Росією, дасть змогу схвалити зміни до Конституції вже
найближчим часом», – ідеться, зокрема, у пункті про конституційну реформу.
Примітно, що три місяці тому, на жовтневій сесії ПАРЄ, було винесено
рішення по Україні, у якому звучала значно жорсткіша риторика. Тоді асамблея
«наполягала
на
ефективному
виконанні
Україною
додаткових
заходів, …включаючи конституційну реформу в частині децентралізації»
(п. 11.3 документа), без жодних натяків на її відтермінування. У нинішній
резолюції асамблея висловлює надію, що реформа буде здійснена після
виконання «Мінська» передусім російською стороною.
Водночас ПАРЄ висловлює занепокоєння щодо дотримання прав людини в
положеннях закону України про люстрацію. У резолюції міститься заклик до
Верховної Ради України внести зміни до законодавства відповідно до
європейських стандартів.
Також ПАРЄ констатує, що в Україні ще залишається високий рівень
корупції. У резолюції зазначено, що відсутність конкретного прогресу в цій
сфері може потенційно зменшити ефект від амбітного порядку денного реформ і
в довгостроковій перспективі підірвати довіру громадськості та негативно
впливати на політичну та судову системи загалом. «У зв’язку з цим асамблея
стурбована тим, що боротьба проти корупції просувається дуже повільно, а
конкретні результати є обмеженими», – ідеться в документі.
Попри, здавалося б, досить позитивні формулювання резолюції щодо
функціонування демократичних інститутів в Україні, з 12 присутніх на засіданні
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депутатів від України резолюцію підтримали лише шестеро. Четверо
утрималися, а двоє – А. Лозовий (РПЛ) та О. Сотник («Самопоміч») –
проголосували проти. Це дало підстави для заяв про розкол в українській
делегації. До таких висновків спонукали також суперечності між українськими
депутатами з приводу поправок до резолюції щодо України, внесених
представницею Опозиційного блоку Ю. Льовочкіною. «У нас опозиція – це
також “Самопоміч” та “Батьківщина”. Опозиція вже має свого віце-спікера та
голів комітетів», – заперечував В. Ар’єв у відповідь на закиди Ю. Льовочкіної
про недостатність керівних посад для опозиціонерів у ВР. Натомість вона
апелювала до того, що ці дві фракції отримали посади, ще коли були частиною
коаліції, а Опоблок лишився без портфелів. Вона також не побачила жодних
проблем у запропонованій з голосу нормі щодо проведення виборів на
окупованих територіях Донбасу, назвавши її «нормальною пропозицією».
Зрештою пленарна зала відхилила майже весь текст, що його просувала
Ю. Льовочкіна, залишивши тільки фразу про необхідність «забезпечити
плюралістичне політичне середовище, в якому політична опозиція може повною
мірою виконувати свою демократичну роль».
Ще один депутат від Опозиційного блоку – В. Новинський – виступив на
сесії ПАРЄ з критикою ситуації в церковній і мовній сферах України. У своїй
доповіді він заявив про втручання української влади у справи Української
православної церкви, тиск на священнослужителів, внесення законопроектів, які
дискримінують УПЦ, а також про «обурливі» ініціативи щодо мовного питання.
Політик нагадав, що за останні три роки в Україні було захоплено 44 храми
УПЦ, а священнослужителі неодноразово зазнавали приниження і побиття,
шість священнослужителів було вбито. На жаль, справи ці навіть не було
належним чином розслідувано. «Все це робиться під прикриттям патріотичних
гасел. У кінцевому підсумку це може призвести до важких наслідків, аж до
релігійної
війни»,
–
зазначив
народний
депутат
(https://ua.112.ua/suspilstvo/novynskyi-v-parye-vystupyv-z-krytykoiu-sytuatsii-vtserkovnii-ta-movnii-sferi-367341.html).
За його словами, в Україні також назріває розкол щодо мовного питання.
«Недавня ініціатива деяких депутатів про зміни в мовній сфері викликає подив і
обурення. Замість того щоб шукати компроміси і формулу миру, замість того
щоб спробувати подолати розкол у суспільстві, вони ще більше розколюють
нашу країну. Адже історія показує, що будь-яке грубе вторгнення в гуманітарну
сферу призводить до важких наслідків. До таких питань треба підходити дуже
обережно. Треба всіляко оберігати крихкий міжконфесійний та мовний мир у
країні», – підкреслив В. Новинський.
Утім, голова постійної української делегації в ПАРЄ, народний депутат
В. Ар’єв (БПП), наголосив, що українська делегація в ПАРЄ єдина і працює
злагоджено й ефективно. Він також вважає, що резолюція ПАРЄ щодо України
збалансована: у ній є як критика, так і констатація позитиву.
Позитивно оцінив ухвалення резолюції щодо України член української
делегації в ПАРЄ Г. Логвинський. «Важливо, що нашим опонентам не вдалося
змінити терміни “російська агресія” на “внутрішній конфлікт”, підмінити
поняття “вільні вибори” на “вибори під дулом автомата” і виборчою комісією на
чолі з автомийником! Сила права вища за право сили!» – зазначив він у
Facebook.
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«Важливим для України є заклик асамблеї до всіх органів Ради Європи і
надалі надавати нашій державі необхідну експертну допомогу, спрямовану на
зміцнення демократичних інститутів, продовжувати моніторинг ситуації
навколо України та вжити всіх можливих заходів, щоб змусити РФ
дотримуватися своїх зобов’язань згідно з міжнародним правом і міжнародними
зобов’язаннями з метою забезпечення дотримання прав людини в незаконно
окупованому Криму та звільнення всіх українських політв’язнів і незаконно
затриманих осіб», – зазначили в МЗС України (http://eizvestia.com/uk/politikaukr/full/175-parye-uxvalila-rezolyuciyu-shhodo-ukraini).
Серед позитивних для України рішень зимової сесії ПАРЄ стало обрання
депутата від фракції «Народний фронт» Г. Логвинського головою підкомітету
ПАРЄ з проблем злочинності та боротьби з тероризмом. Його кандидатуру на
цю посаду висунули депутати від Європейської народної партії.
«Зараз, коли Європа і світ щодня віч-на-віч стикаються з тероризмом, саме
цей підкомітет ПАРЄ покликаний відіграти вирішальну роль на міжнародній
арені боротьби з тероризмом. Я буду використовувати всі нові можливості для
захисту прав людини, боротьби з міжнародною злочинністю та агресією і, як
наслідок, – якнайшвидшого повернення контролю над Кримом і Донбасом!» –
написав
Г. Логвинський
на
своїй
сторінці
у
Facebook
(http://eizvestia.com/uk/news_politics-ukr/full/786-kreml-zaznav-chergovogo-fiaskov-parye).
Водночас Г. Логвинський став одним з віце-президентів ПАРЄ. «Чергова
перемога України на міжнародному фронті… Це велика честь, гордість і
відповідальність для мене. Посада віце-президента і члена Бюро ПАРЄ –
найвища обіймана посада на міжнародній парламентській арені за всю історію
України. Але я хочу зазначити, що сьогодні це перемога саме країни, і
подякувати колегам з української делегації, особливо В. Ар’єву, з яким тепер у
бюро ми зможемо подвоїти перемоги України, президенту та членам ПАРЄ за
надану честь і довіру!» – написав він у Facebook.
Отже, резолюцію ПАРЄ про стан демократичних інституцій в Україні
можна оцінити як збалансовану. Текст документа містить схвальну оцінку
реформ, започаткованих українською владою, визнаючи, що вони відбуваються
у складних умовах, спричинених російською агресією в східній Україні та
незаконною анексією Криму. У резолюції відзначено прогрес у здійсненні
конституційної реформи та висловлюється надія на схвалення змін до
Конституції вже найближчим часом, але в разі значного прогресу у виконанні
мінських протоколів усіма підписантами, особливо Росією. Водночас ПАРЄ
констатує, що в Україні ще залишається високий рівень корупції, боротьба
проти якої просувається дуже повільно, а конкретні результати є обмеженими.
Отже, незважаючи на у цілому позитивні для нашої країни результати зимової
сесії ПАРЕ, ситуація залишається складною. Несприятливим для України стало
обрання на другий термін проросійськи налаштованого президента ПАРЄ
П. Аграмунта, який підтримує відновлення всіх повноважень російської делегації.
Досить лояльна до української проблематики Парламентська асамблея Ради Європи
стає менш категоричною у своїй критиці щодо нашого східного сусіда. Серед
європейських політиків лунають заклики скасувати санкції щодо Росії, а також
повернути російську делегацію до лав цієї впливової міжнародної організації, що
істотно ускладнює офіційному Києву відстоювання своєї позиції на міжнародній арені.
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ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України А. Парубій наголосив на необхідності
продемонструвати злагоджену, ефективну роботу Верховної Ради України.
Голова Верховної Ради України А. Парубій наголошує, що робота
парламенту «мала б розпочатися цього тижня із затвердження порядку денного
VI сесії Верховної Ради України восьмого скликання». Про це він заявив на
початку засідання погоджувальної ради в понеділок, 6 лютого.
А. Парубій зазначив, що головні блоки питань, які запропоновані до
розгляду нинішнього пленарного тижня, це «блоки питань з попередніх
пленарних тижнів, які не були розглянуті». Зокрема, сказав він, «це питання з
екологічної політики, питання інформатизації, важливі питання щодо місцевого
самоврядування, бо є пакет законопроектів, на які чекають місцеві громади».
Також розглядатиметься блок питань з аграрної політики, блок питань щодо
захисту прав переміщених осіб.
А. Парубій наголосив, що для формування порядку денного сесії свої
пропозиції повинні подати усі комітети, «але на сьогодні сім комітетів ще не
подали свої пропозиції, а без затвердження порядку денного сесії нам важко
буде вести роботу».
Голова парламенту наголосив на необхідності продемонструвати
злагоджену, ефективну роботу Верховної Ради України (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 6.02).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій направив телеграму
співчуття у зв’язку з передчасною смертю луцького міського голови
М. Романюка.
Зокрема, у телеграмі йдеться: «З глибоким сумом дізнався про
передчасну смерть луцького міського голови М. Романюка. Висловлюю щирі
співчуття родині, близьким, усім лучанам з приводу цієї непоправної втрати.
У пам’яті всіх, хто знав Миколу Ярославовича, він залишиться як
принципова чуйна людина, справжній патріот України, який присвятив своє
життя розбудові рідного краю, вірному служінню обраній справі.
Наполеглива невтомна праця Миколи Ярославовича, його непохитна віра
в ідеали самоврядності, впевнений рух шляхом реформ задля розбудови
громади назавжди залишаться прикладом для всіх нас. Світла пам’ять.
З повагою, А. Парубій» (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 4.02).
***
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко
зазначила, що «робота зі звільнення українських заручників, політв’язнів і
тих, хто знаходиться в російських тюрмах і на окупованих територіях, в
тому числі і журналіста Р. Сущенка, ведеться на всіх рівнях». Про це вона
заявила під час презентації фільму «В’язні Кремля» у понеділок, 6 лютого.
Фільм створено за ініціативи Міністерства інформації України.
Перший заступник Голови Верховної Ради України підкреслила, що
Україні та нашим міжнародним партнерам потрібно продовжити спільно
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тиснути на Росію задля звільнення всіх заручників.
«Ключ від усіх в’язниць, де утримуються українці, – чи це Лефортово, де
сидить Роман, чи це Сибір, де знаходяться українці Сенцов і Кольченко, бо в
них українські, а не російські паспорти, щоб там не говорив Кремль, чи
Макіївська колонія на окупованому Донбасі, де утримуються наші військові
герої, – знаходиться в Кремлі», – підкреслила І. Геращенко.
За її словами, для того щоб звільнити українців якнайшвидше необхідна
солідарність і координація зусиль усіх, хто долучений до переговорів, а це
дипломати, мінська група, СБУ, міжнародні партнери України.
У цьому контексті І. Геращенко наголосила, що під час кожної
міжнародної зустрічі та переговорів Президента України тема звільнення
заручників порушується як пріоритетна. «Всі, в першу чергу Президент
України, докладають багато зусиль, щоб звільнити українців», – сказала вона.
І. Геращенко зазначила, що робота зі звільнення українських заручників з
російських в’язниць ведеться на dсіх рівнях, зокрема на переговорах у Мінську.
І. Геращенко підкреслила, що кореспондент «Укрінформу» Р. Сущенко є
високопрофесійним журналістом, весь його творчий шлях і мужність, яку він
демонструє сьогодні, засвідчують його патріотизм, порядність та вірність
принципам.
«У Романа скоро День народження (8 лютого)... Я особисто знаю Романа.
Це прекрасний журналіст, який багато робив і робить, щоб ми усвідомлювали,
що українська журналістика – сильна професія. Не було такого заходу за
останні кілька років у Франції, Парижі, який би не висвітлював Роман. Я
пишаються тим, що особисто знаю цю мужню людину», – підкреслила
І. Геращенко.
Крім фільму «В’язні Кремля», у Клубі Кабінету Міністрів України була
представлена виставка фоторобіт Р. Сущенка, зроблених ним під час роботи
власним кореспондентом «Укрінформу» у Франції у 2010–2016 рр.
Відкрили презентацію міністр інформаційної політики України Ю. Стець,
міністр закордонних справ України П. Клімкін, генеральний директор
«Укрінформу» О. Харченко.
На заході була присутня родина журналіста та його адвокат М. Фейгін,
делегати від дипломатичних представництв і міжнародних організацій в Україні
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2017. – 6.02).
***
Учасники засідання погоджувальної ради вшанували у понеділок,
6 лютого, пам’ять загиблих унаслідок обстрілів Авдіївки на Донбасі.
Голова Верховної Ради України А. Парубій, відкриваючи засідання
погоджувальної ради, наголосив, що «російський агресор – міжнародний
злочинець, у порушення всіх міжнародних домовленостей обстрілює Авдіївку із
системи залпового вогню “Град”, масово обстрілює не лише українські
військові позиції, а й мирні житлові квартали». Він нагадав, що у вихідні «ми
всі стали свідками того, що бойовики обстріляли школу, де містився пункт
видачі гуманітарної допомоги».
Голова парламенту підкреслив, що, «попри спробу вкотре посіяти паніку,
наші війська стійко і героїчно захистили Авдіївку, відбили ворожі наступи».
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«Взаємодія наших військ і урядовців, які швидко і ефективно забезпечили
громадян теплом, водою і всім необхідним», – сказав він і додав, що Верховна
Рада звернулася до парламентів світу із закликом засудити російських
агресорів. За словами А. Парубія, «взаємодія усіх чинників дала змогу
забезпечити підтримку наших вояків і мирних жителів, продемонструвала, що
Україна – єдина і здатна давати відсіч агресору» (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 6.02).
***
0 У парламентській фракції «Блок П. Порошенка» допускають
запровадження воєнного стану у випадку широкомасштабної ескалації
ситуації на Донбасі. Про це заявила заступник голови фракції БПП І. Луценко
на засіданні погоджувальної ради парламенту 6 лютого.
«Якщо таке загострення триватиме довго і це загрожуватиме екологічній
безпеці, гуманітарній безпеці, і ми побачимо, що Путін налаштований серйозно
наступати по всіх фронтах – ми допускаємо введення воєнного стану», – сказала
вона. «Усе буде залежати від того, як буде загострюватися ситуація. Такий
варіант можливий, але не ми зараз приймаємо рішення», – додала нардеп і
дружина Генпрокурора.
І. Луценко зазначила, що в Авдіївці було локальне загострення ситуації,
українська армія змогла дати відсіч агресору й навіть іти в контрнаступ, усі
державні інституції продемонстрували здатність оперативно реагувати на
ситуацію.
Разом з тим І. Луценко заявила, що Україна не може назвати частину
території Донбасу окупованою й не може відмовитися від поставок
антрацитового вугілля. «З однієї простої причини: ми відповідаємо за схід
України, за громадян України, які там не тримають зброї, …мають можливість
працювати, отримувати заробітну плату, – заявила вона. – Ті підприємства, які
залишилися на тимчасово окупованих територіях Луганської й Донецької
областей, перереєстровані на українській території, вони платять податки в
державний бюджет України» (Українська правда (www.pravda.com.ua). –
2017. – 6.02).
***
Звіт про законотворчу діяльність Комітету з питань інформатизації
та зв’язку щодо правового врегулювання у сфері електронного урядування,
електронних комунікацій, кібербезпеки під час V сесії восьмого скликання
Законотворча діяльність членів комітету була спрямована на правове
врегулювання у сфері електронного урядування, електронних комунікацій,
кібербезпеки,
користування
радіочастотним
ресурсом,
надання
телекомунікаційних послуг тощо.
У вересні в парламенті відбувся день IT, на якому було прийнято ряд
законопроектів у першому читанні й спрямовано їх на підготовку до розгляду
та прийняття у другому читанні.
Проект закону «Про основні засади забезпечення кібербезпеки
України» (реєстр. № 2126а) спрямований на визначення правових та
організаційних основ забезпечення захисту життєво важливих інтересів людини
і громадянина, суспільства та держави, національних інтересів України у
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кіберпросторі, основних цілей, напрямів та принципів державної політики у
сфері кібербезпеки, повноважень і обов’язків державних органів, підприємств,
установ, організацій, осіб та громадян у цій сфері, а також дефініції базових
термінів у сфері кібербезпеки.
Проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо обробки інформації в системах хмарних обчислень» (реєстр.
№ 4302) спрямований на створення умов для більш ефективного використання
державних ресурсів шляхом впровадження новітніх технологій, зокрема, під час
обробки інформації (крім інформації, що в установленому порядку віднесена до
державної таємниці), якою володіють органи державної влади, інші державні
органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки
Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до
законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання, державні
підприємства, установи та організації. Законопроект також покликаний сприяти
ефективнішій взаємодії держави та суспільства та створить додаткові
передумови для подальшого розвитку платформ інформаційно-комунікаційних
технологій у різних сферах суспільного життя, насамперед у сферах державного
управління, освіти та науки.
Проектом закону «Про доступ до інфраструктури об’єктів
будівництва,
транспорту,
електроенергетики
для
розвитку
телекомунікаційних мереж» (реєстр. № 4159) передбачено створення
законодавчих умов для розвитку транспортних телекомунікаційних мереж та
уникнення суперечностей між телекомунікаційним ринком і ринком
електроенергетики.
Проект закону «Про електронні довірчі послуги» (реєстр. № 4685),
поданий урядом, розроблений Міністерством юстиції України, Адміністрацією
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України задля
реформування законодавства у сфері електронного цифрового підпису з
урахуванням досвіду Європейського Союзу, розбудови єдиного простору довіри
на основі системи електронних довірчих послуг, визнання в Україні
електронних довірчих послуг, які надаються іноземними постачальниками
електронних довірчих послуг, що забезпечать активний розвиток
транскордонного співробітництва та інтеграцію України у світовий електронний
інформаційний простір.
Комітет не був осторонь бюджетного процесу в Україні. 5 жовтня 2016 р.
на засіданні комітету розглянуто проект закону «Про Державний бюджет
України на 2017 рік» (реєстр. № 5000). Неодноразовими зверненнями до
уряду, профільних парламентських комітетів Комітет з питань інформатизації та
зв’язку наполягав на недопущенні підвищення ставки рентної плати за
користування радіочастотним ресурсом України. Усвідомлюючи фінансовоекономічне становище держави, пропонував фінансування мінімально
достатнього рівня напрямів галузі – формування ефективної системи
забезпечення інформаційної безпеки, у тому числі кібернетичної безпеки;
розвитку електронного урядування, що є прямою передумовою до розвитку
інформаційно-комунікаційної інфраструктури держави, зупинення побудови
системоутворювальних елементів демократії та запобігання проявам корупції
шляхом впровадження сучасних можливостей інформаційно-комунікаційних
технологій; посилення підтримки ІТ-галузі з розробки програмного
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забезпечення як ключової для розвитку економіки вищих технологічних укладів
в
Україні
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 3.02).
***
Звіт про заходи, що відбулися в Комітеті з питань Регламенту та
організації роботи Верховної Ради України під час V сесії восьмого скликання
У рамках програми Вестмінстерської фундації за демократію,
спрямованої на допомогу українському парламенту з впровадженням
Рекомендацій місії Європейського парламенту щодо внутрішньої реформи та
підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України, у вересні
2016 р. відбувся візит парламентської групи до парламенту Сполученого
Королівства Великої Британії та Північної Ірландії задля вивчення відповідного
досвіду (у складі членів Комітету з питань Регламенту та організації роботи –
першого заступника голови комітету П. Пинзеника, заступника голови комітету
В. Арешонкова, завідувача секретаріату комітету М. Нехоци, завідувача
секретаріату Комітету з питань правової політики та правосуддя В. Венгера,
заступника керівника Головного юридичного управління В. Мілованова).
Програма візиту передбачала заходи, спрямовані на вивчення кращих
практик парламентської діяльності: зустрічі з Ч. Уокером, членом парламенту;
К. Пойзером, головою Регламентного комітету; Г. Вуд, працівником офісу в
закордонних справах; М. Хамліном, реєстратором офісу парламентського
комісара зі стандартів; М. Геннессі, співробітником Комітету з публічних біллів
(парламентська процедура); Л. Гарднер, клерком канцелярії; Т. Голдсмітом,
клерком Комітету зі стандартів і привілеїв; М. Барретт, керуючим директором
Комісії палати громад з корпоративних послуг.
Делегація Верховної Ради ознайомилася з практичними аспектами
застосування Правил процедури палати громад британського парламенту,
особливостями визначення стандартів етики та поведінки британських
парламентарів і ключовими інституційними характеристиками їх імплементації,
а також із фінансово-організаційними засадами функціонування окремих
структурних одиниць, палат та британського парламенту загалом. Крім того,
українським депутатам було запропоновано спостереження за парламентською
процедурою проведення «години запитань до Прем’єр-міністра».
Також відбулася зустріч з головою Міжпарламентської групи дружби
Україна – Велика Британія, членом парламенту сером Д. Говарсом, членом
парламенту М. Гендріком за участі посла України у Сполученому Королівстві
Велика Британія та Північної Ірландії Н. Галібаренко.
22 листопада 2016 р. Комітет з питань Регламенту та організації роботи
Верховної Ради України спільно з Комітетом з питань правової політики та
правосуддя, у співпраці з Лабораторією законодавчих ініціатив та Програмою
USAID «РАДА» провели засідання круглого столу на тему: «Реформування
парламентських процедур: конституційно-правовий аспект».
Упродовж V восьмого скликання у Комітеті з питань Регламенту та
організації роботи Верховної Ради України розглядалися звернення, надіслані за
дорученням Голови Верховної Ради України, а також громадян України,
народних депутатів України, державних органів, органів місцевого
самоврядування та об’єднань громадян. Загалом підготовлено 50 проектів
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відповідей на депутатські запити, депутатські звернення, заяви, листи,
пропозиції народних депутатів (зокрема, народному депутату О. Сотник,
громадянам України щодо фактів неособистого голосування шляхом
голосування за іншого народного депутата на пленарних засіданнях, народним
депутатам О. Сотник, А. Шкрум, М. Найєму та іншим щодо порушення норм
Регламенту Верховної Ради України головуючим на пленарних засіданнях).
У зверненнях також порушувалися питання щодо застосування окремих
положень Закону України «Про статус народного депутата України»,
дотримання дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях, обов’язку
народного депутата відвідувати засідання Верховної Ради України та її органів,
надання народними депутатами відповідей на звернення громадян, проведення
особистих прийомів головами комітетів та депутатських фракцій (депутатських
груп) тощо.
На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»
(реєстр. № 2939-VI від 13.01.2011р., із змінами) підготовлено відповіді на
запити на інформацію громадян, а також інформаційним агентствам і
громадським організаціям (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 3.02).
***
Комітет з питань податкової та митної політики підбив підсумки
роботи за період V сесії
Комітетом за цей час було проведено вісім засідань, на яких розглянуто
21 питання. Подано на розгляд Верховної Ради 14 висновків комітету щодо
розглянутих законопроектів. З них поданих Кабінетом Міністрів України п’ять
законопроектів,
поданих
народними
депутатами
України
дев’ять
законопроектів.
За наслідками розгляду Верховною Радою під час V сесії прийнято
дев’ять законів України, які підписано Президентом України.
Загалом, за поданням комітету за час роботи Верховної Ради України
восьмого скликання прийнято 56 законів України.
На розгляді Верховної Ради перебуває 46 законопроектів з висновками
комітету про розгляд по суті:
– поданий Президентом України – один законопроект;
– поданих народними депутатами України – 45 законопроектів;
– у другому читанні – шість законопроектів;
– у першому читанні – 40 законопроектів;
– з пропозицією прийняти у другому читанні та у цілому – шість
законопроектів;
– з пропозицією прийняти у першому читанні за основу та у цілому як
закон України – 10 законопроектів;
– з пропозицією прийняти у першому читанні за основу – 22
законопроекти;
– з пропозицією відхилити законопроект – вісім законопроектів.
Розглянуто на пленарних засіданнях протягом V сесії по суті 19
законопроектів:
– прийнято в цілому – дев’ять законопроектів;
– прийнято за основу – шість законопроектів;
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– відхилено та знято з розгляду – 4 законопроекти.
Комітет станом на 17.01.2017 р. визначено головним з попереднього
розгляду та опрацювання 563 законопроектів. У тому числі:
– законопроектів, поданих Президентом України – два (з них один – вето
Президента України на прийнятий закон);
– законопроектів, поданих Кабінетом Міністрів України – 20;
– законопроектів, поданих народними депутатами України – 540.
У комітеті опрацьовується до другого читання (повторного другого) 14
законопроектів.
За період V сесії прийнято у першому читанні за основу шість
законопроектів, які готуються до другого читання.
З повним звітом комітету можна ознайомитися за посиланням:
http://kompmp.rada.gov.ua/kompmp/control/uk/publish/article?art_id=60255&cat_id
=50568
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 3.02).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
президентом Сполучених Штатів Америки Д. Трампом.
П. Порошенко привітав свого колегу з інавгурацією на посаді глави
Сполучених Штатів Америки і висловився за активізацію діалогу на всіх рівнях
з новою американською адміністрацією.
Співрозмовники обговорили питання зміцнення стратегічного партнерства
між Україною та США.
Особливу увагу було приділено врегулюванню ситуації на Донбасі та
досягненню миру політико-дипломатичним шляхом.
Сторони висловили глибоку стурбованість через ескалацію напруженості
та погіршення гуманітарної ситуації, передусім у районі Авдіївки. Лідери країн
наголосили на нагальній необхідності встановлення режиму повного
припинення вогню.
Президент України подякував главі Білого дому за тверду підтримку
суверенітету та територіальної цілісності України.
П. Порошенко висловився за активізацію економічних і ділових зв’язків,
що сприятиме створенню нових робочих місць і зростанню добробуту громадян
обох країн.
Під час розмови також було обговорено майбутній візит Президента
П. Порошенка до Вашингтона, для підготовки якого до США поїде міністр
закордонних
справ
України
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 5.02).
***
Глава держави провів телефонну розмову з президентом Республіки
Болгарія Р. Радевим і привітав його з вступом на найвищу державну посаду.
П. Порошенко поінформував щодо ескалації ситуації на Донбасі,
спричиненої постійними обстрілами Авдіївки з боку російських бойовиків.
Р. Радев висловив підтримку Україні та погодився з важливістю негайного
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припинення вогню для відновлення інфраструктури в Авдіївці.
П. Порошенко відзначив послідовну підтримку, яку Болгарія надає Україні
в питанні захисту територіальної цілісності та протидії російській агресії. Він
висловив сподівання, що новий президент Болгарії продовжить цю політику,
зокрема в контексті збереження санкцій ЄС стосовно Росії, до повного
відновлення суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах.
Було досягнуто домовленості щодо подальшої координації дій двох країн з
метою активізації процесу європейської інтеграції України та посилення
співпраці з НАТО.
Президенти обговорили окремі актуальні питання двосторонніх
торговельно-економічних відносин і зміцнення співпраці у галузі енергетичної
безпеки. Було розглянуто можливості проведення наступного засідання
Спільної українсько-болгарської міжурядової комісії з економічного
співробітництва. Сторони також порушили питання подальшої реалізації
проекту реконструкції автодороги Одеса – Болград – Рені до Болгарії.
Глава держави запросив Р. Радева здійснити офіційний візит до України у
зручний для нього час. Запрошення було з вдячністю прийнято (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 2.02).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
президентом Словаччини А. Кіскою.
Сторони обмінялися думками з важливих питань порядку денного
двосторонніх відносин і міжнародного співробітництва.
Глава держави подякував словацькому лідеру за послідовну підтримку
суверенітету та територіальної цілісності України.
Президент України повідомив про погіршення безпекової ситуації на
Донбасі. «Російські бойовики обстрілюють Авдіївку, не даючи можливості
відновити електропостачання. Світ має бути активнішім у тиску на Росію, щоб
припинити вогонь», – сказав Президент. Він наголосив на важливості
дотримання режиму санкцій ЄС проти Росії до повного виконання нею взятих
на себе зобов’язань у рамках мінського процесу.
А. Кіска запевнив у підтримці України і висловився за негайне припинення
вогню.
У контексті взаємодії двох країн на євроінтеграційному напрямі були
обговорені питання участі Словаччини у процесі реформування української
економіки, співпраці в енергетичній сфері. Окрему увагу було приділено
підтримці словацькою стороною впровадження Євросоюзом безвізового режиму
для громадян України (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 2.02).
***
Президент П. Порошенко прийняв доповідь голови Донецької обласної
державної адміністрації П. Жебрівського щодо ситуації в Авдіївці, під час
якої
очільник
Донецької
області
повідомив
про
відновлення
електропостачання в цьому населеному пункті.
Президент подякував за злагоджену роботу уряду, Державній службі
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надзвичайних ситуацій, волонтерам з усієї України, усім небайдужим, хто
відгукнувся і допомагав постраждалим від обстрілів російсько-терористичних
військ.
Окремо П. Порошенко висловив слова вдячності українським воїнам, які
«зробили все можливе для того, щоби не дати Російській Федерації
спровокувати гуманітарну катастрофу й дестабілізувати ситуацію як у Авдіївці,
так і по всій лінії фронту» (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 5.02).
***
Президент П. Порошенко в режимі відеоконференції обговорив з
головою Донецької обласної державної адміністрації П. Жебрівським
поточну ситуацію в Авдіївці та віддав необхідні доручення для
життєзабезпечення міста і відновлення постійного електрозабезпечення.
«Можна лише уявити, як жили у ці дні мешканці Авдіївки: без світла, з
обмеженим постачанням тепла, обмеженим постачанням води, бо російська
сторона намагалася перетворити їхнє життя на пекло. І лише чітко
скоординовані дії мої, українського уряду, служб, славетних українських
військових, які в координації всі разом зробили все можливе для того, щоби не
дати Російській Федерації дестабілізувати ситуацію як у Авдіївці, так і по всій
лінії фронту», – наголосив глава держави.
Президент також наголосив, що росіянам не вдалося представити позицію
України як сторони, що порушує режим припинення вогню. «Все відбувається з
точністю до навпаки: наш представник у спеціальному центрі координації і
контролю, отримуючи відповідні накази від міністра оборони, за моїм
дорученням, постійно демонстрував готовність для припинення вогню. Хоча б
для гуманітарної паузи, для того щоб відновити забезпечення. Наголошую: не
лише у контрольованій українськими військами частині Авдіївки, а припинити
той жах, який відбувається зараз у Донецьку з обмеженням постачання світла і
води, бо там теж наші громадяни і ми про них також піклуємося», – додав
Президент.
Президент підкреслив, що за поточне жорстке загострення ситуації
навколо авдіївської промзони, обстріл цивільних кварталів і загибель мирних
мешканців, поранення журналістів, загибель українських військових повна
відповідальність лежить на Росії і бойовиках, яких вона підтримує.
«Наголошую на тому, що теза про те, що вона їх не контролює, є
абсолютно хибною, тому що у кожному підрозділі знаходяться кадрові
російські військові, які виконують накази Російської Федерації», – сказав глава
держави та підкреслив, що наступ на позиції українських військ був
організований російськими військами і бойовиками, які ними контролюються.
«Українська сторона зробила все можливе для того, щоб відбити ці атаки,
які розпочаті наприкінці січня. І весь час наголошує на необхідності
припинення вогню. Сьогодні вночі в Авдіївці із системи залпового вогню були
обстріляні житлові квартали і пункт роздачі гуманітарної допомоги, загинули
мирні мешканці», – сказав П. Порошенко.
За словами Президента, проросійські бойовики свідомо не дають
працювати ремонтним бригадам, які організувала українська сторона. Водночас
він відзначив роботу українського уряду, у тому числі через реалізацію позицій
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штабу на чолі з Прем’єр-міністром В. Гройсманом, віце-прем’єр-міністром
Г. Зубком, блискучу роботу українських військових і Державної служби
надзвичайних ситуацій (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 3.02).
***
Президент П. Порошенко направив привітання президенту Туреччини
Р. Ердогану із 25-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між
Україною і Туреччиною.
Глава держави підкреслив, що міцним фундаментом українсько-турецької
взаємодії є дружні відносини між двома народами, які нараховують багато
століть. Президент додав, що українці високо цінують те, що Туреччина однією
з перших визнала державну незалежність України після проведення
референдуму в грудні 1991 р.
«Протягом останніх 2,5 десятиріч двосторонні відносини між нашими
країнами набули стратегічного виміру і глибини, зокрема завдяки Вашим
особистим зусиллям та політичній волі. Туреччина на практиці
продемонструвала свою відданість засадничим принципам міжнародного права
та солідарність з Україною, засудивши окупацію Росією Криму та спробу
анексувати частину української суверенної території. У цьому контексті хочу
наголосити, що гарантування миру в регіоні Чорного моря є спільним життєво
важливим завданням України і Туреччини», – ідеться у привітанні.
П. Порошенко зазначив, що однією з основних складових двосторонніх
відносин між Україною та Туреччиною є співпраця у торговельно-економічній
сфері, подальшому розширенню якої сприятиме підписання угоди про зону
вільної торгівлі. Президент підкреслив, що, спираючись на позитивний досвід
взаємодії і довіру, дві країни перейшли до реалізації конкретних проектів у ряді
стратегічно важливих галузей, зокрема в оборонно-промисловому комплексі.
Також буде продовжено створення належних умов в Україні для діяльності
турецьких підприємців та інвесторів.
«Надзвичайно важливим є й те, що в рамках послідовної політики
добросусідства та партнерства за останні 25 років значно розширені міжлюдські
контакти між Україною і Турецькою Республікою. Цьому, зокрема, сприяло
історичне рішення про запровадження безвізового режиму між нашими
країнами», – зазначив глава Української держави.
Президент побажав турецькому колезі міцного здоров’я та успіхів у
державницькій діяльності, а дружньому турецькому народові – миру і
процвітання.
У свою чергу у привітанні очільник Туреччини Р. Ердоган зазначив, що,
після того як Україна стала незалежною, відносини між країнами набули
значного розвитку, спираючись на дружбу двох народів, а у 2011 р. вони були
виведені на рівень стратегічного партнерства. «Виклики, з якими ми
зіштовхнулися на регіональному та міжнародному рівнях, ще раз довели, що
турецько-українська дружба спирається на міцний фундамент, а наше
співробітництво поглибилося ще більше у кожній галузі», – підкреслив
президент Туреччини.
Р. Ердоган наголосив: «Без сумнівів, наші чудові відносини з дружньою
Україною продовжуватимуть розвиватися в найближчому майбутньому.
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Туреччина, безсумнівно, підтримуватиме розв’язання проблем у регіоні на
засадах збереження територіальної цілісності та суверенітету нашого
стратегічного партнера України». Президент Туреччини висловив сподівання,
що його візит до України, який планується в найближчі місяці, надасть нового
імпульсу відносинам.
Р. Ердоган побажав Президенту України здоров’я та щастя, а дружньому
українському народу – добробуту і благополуччя (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
3.02).
***
Члени Кабінету Міністрів на чолі з Прем’єр-міністром узяли участь у
відкритті VI сесії Верховної Ради восьмого скликання.
Члени Кабінету Міністрів України на чолі з Прем’єр-міністром
В. Гройсманом у вівторок, 7 лютого, узяли участь в урочистому відкритті
VI сесії Верховної Ради України VIII скликання.
У церемонії також узяли участь керівники центральних органів
виконавчої влади та судової гілки влади, посадові особи, яких Верховна Рада
обирає, призначає і надає згоду на призначення на посади, представники
громадських організацій, засобів масової інформації, а також голови
дипломатичних представництв іноземних держав.
Голова Верховної Ради України А. Парубій урочисто відкрив ранкове
засідання парламенту.
У залі засідань парламенту прозвучав Гімн України. Учасники відкриття
також вшанували пам’ять загиблих під час боїв в Авдіївці (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 7.02).
***
Наступне завдання після відновлення енергопостачання в Авдіївці –
підтримати її мешканців і забезпечити відновлення нормального життя в
місті. Про це Прем’єр-міністр України В. Гройсман зазначив телефоном в ефірі
телеканалу «Інтер».
«Зараз наше завдання – підтримати усіх мешканців Авдіївки, відновити
нормальне життя в місті, якщо його можливо назвати нормальним, тому що
загроза обстрілів по усій лінії зіткнення від російських бойовиків залишається
щохвилини», – зауважив глава уряду.
Прем’єр-міністр повідомив, що енергопостачання в Авдіївці повністю
відновлене. Він зауважив, що як тільки відповідальні служби приступали до
ремонтних робіт, бойовики одразу починали обстріли і не давали цього зробити.
«Ми намагалися максимально підтримати кожного мешканця Авдіївки у
таку складну хвилину. Зараз усі служби на місці. Всі знають, що потрібно
робити для відновлення, – зауважив В. Гройсман. – Ми все будемо робити для
того, щоб підтримувати життєдіяльність, не дати можливості відключень
[електроенергії]. Але не можемо прогнозувати дії російських бойовиків, бо вони
будь-якої хвилини можуть вдарити по енергооб’єктах» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 6.02).
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***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман у ДСНС провів засідання
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій щодо ситуації в м. Авдіївка.
«Зараз найголовніший фокус – це люди похилого віку, діти – ті, хто
потребують нашої опіки. Просив би, щоби постійно у вашому фокусі
залишалося, яка потрібна підтримка людям і в помешканнях, і що стосується
харчування. Де потрібна допомога, де засклити, і потрібно це робити швидко.
Всі потрібні матеріали ми готові постачати за першим же вашим запитом», –
підкреслив Прем’єр-міністр.
У засіданні також узяли участь віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Г. Зубко,
голова Державної служби з надзвичайних ситуацій М. Чечоткін, представники
центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій,
голови регіональних штабів з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій.
Під час наради було обговорено реальний стан справ в Авдіївці.
«Хотів би, щоби після нашого візиту, який відбувся декілька днів тому, ми
підбили підсумки, що вдалося зробити, щоби відновити енергопостачання, яка
ситуація з тепло-, водопостачанням. Мене цікавить сьогодні реальний стан
справ у місті. Я би хотів почути, чим Київ може сьогодні допомогти», –
підкреслив глава уряду.
У ДСНС повідомили, що відповідно до доручення Прем’єр-міністра під
час його візиту до Авдіївки група моніторингу виявила близько 2 тис. соціально
незахищених осіб, з них близько 1 тис. 500 інвалідів, понад 200 осіб похилого
віку та 120 багатодітних сімей.
В. Гройсман доручив забезпечити потреби цих 2 тис. людей, зокрема у
продуктах харчування, через їхню неспроможність самотужки відвідати
розгорнутий у місті табір.
Також на виконання доручення глави уряду в Авдіївці було відновлено
роботу школи № 7. Сьогодні також розпочала роботу школа № 1.
У цьому контексті Прем’єр-міністр закликав продовжити роботу цих двох
опорних шкіл, для того щоб забезпечити у них перебування дітей під час
світлового дня на заняттях.
Прем’єр-міністр подякував усім, хто відгукнувся та надав допомогу
Авдіївці. «Вдячний усім українцям за добре серце. Усі регіони України,
волонтерський рух об’єднані навколо викликів, і усі прагнуть допомогти людям
різними засобами, починаючи від продуктів харчування, закінчуючи
будівельними матеріалами», – підкреслив В. Гройсман. Він наголосив, що
українські воїни «дуже мужньо захищають нашу рідну землю».
Глава уряду подякував військовим, рятувальникам, представникам
Національної гвардії України та Національної поліції, комунальникам,
освітянам, лікарям.
«Рівень взаємодії на місці є дуже високим – Нацполіція, військові, ДСНС,
місцева влада, комунальники – всі дуже об’єднані і згуртовані. Немає своїх
проблем і чужих. Усі сприймають проблеми як свої і дуже якісно їх вирішують
у такий непростий час», – зазначив В. Гройсман (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 3.02).
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***
Статистичні показники січня вказують на позитивний вплив на
економіку підвищення удвічі мінімальної заробітної плати до 3 тис. 200 грн:
у січні у країні було створено 28 тис. нових підприємств, на 16 %
зменшилася кількість безробітних і відбувається детінізація економіки. Про
це зазначили учасники наради під головуванням Прем’єр-міністра України
В. Гройсмана, присвяченій виплаті мінімальної заробітної плати на рівні 3 тис.
200 грн. У нараді взяли участь міністр соціальної політики України А. Рева,
міністр фінансів України О. Данилюк і голова Державної фіскальної служби
України Р. Насіров.
«Ми прожили перший місяць 2017 р. По усім показникам ми маємо
сьогодні тенденції до зростання кількості, якості робочих місць і підвищеної
заробітної плати для людей працездатного віку, – наголосив Прем’єр-міністр. –
Ми вважаємо, що мінімальна заробітна плата – це правильний крок. Лютий і
березень чітко покажуть, що у нас є збільшення кількості підприємців,
збільшення мінімальної заробітної плати, середньої заробітної плати для
українців, при тому що ціни залишатимуться у межах сезонних коливань без
будь-яких інших додаткових інфляційних процесів».
Прем’єр-міністр закликав забезпечити діалог з бізнесом і роз’яснення для
того, щоб допомогти якомога швидше запровадити рішення про мінімальну
заробітну плату.
«Сама ціль перевірок полягає у тому, щоб кожен платив справедливу
мінімальну заробітну плат і не уникав цього. Мене не цікавить штрафні санкції
– мене цікавить глибина покриття рішення про 3 тис. 200 грн, – підкреслив
В. Гройсман. – З бізнесом треба вести діалог, роз’яснювати, бо фактично усі
мають зрозуміти тільки одну річ: людям, які працюють, треба платити, за них
треба сплачувати внески в Пенсійний фонд, щоб вони отримували нормальну
пенсію, інші податки, які передбачає законодавство. Тут важливо, щоб ми
досягли 100 % виконання цього рішення не за рахунок штрафних санкцій, не за
рахунок тиску, а за рахунок роз’яснення і партнерства з реальним сектором
економіки».
В. Гройсман також наголосив, що в бюджетній сфері передбачено
достатньо ресурсів для забезпечення виплати підвищеної заробітної плати
вчителям, лікарям відповідно на 50 і 30 %, а також рятувальникам.
«Наше завдання з вами – зробити усе залежне, щоб ми досягли
максимального покриття виконання рішення, що кожна працююча людина має
отримати нарахування заробітної плати на рівні не менше 3 тис. 200 грн. Це
наше фундаментальне завдання. Ми маємо потурбуватися про кожну працюючу
людину», – зауважив глава уряду.
Голова Державної фіскальної служби України Р. Насіров у свою чергу
повідомив, що, за даними ДФС, у січні нового року в Україні зареєструвалося
майже 28 тис. нових підприємців.
Протягом січня було закрито 156 тис. фізичних осіб-підприємців (ФОП), з
них лише 16,4 тис. – реально працюючих, повідомив Р. Насіров. Дев’яносто
відсотків з тих, хто припинив свою підприємницьку діяльність у грудні – січні,
перебували на загальній системі оподаткування. З них 98 % не здійснювали
жодної господарської діяльності, зауважив він.
У січні 2017 р. було зібрано ПДФО на 40 % більше, майже 2,9 млрд грн,
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ніж у січні минулому році, ЄСВ – на 700 млн грн більше. Порівняно до
запланованих надходжень ЄСВ, це додаткові 1,8 млрд грн, або 20 %, повідомив
Р. Насіров.
«Починаючи із січня, ми бачимо наповнення Пенсійного фонду абсолютно
нормально, прогнозовано, із суттєвим перевиконання планів. Це додаткові
кошти, які забезпечать гарантовану виплату усіх соціальних виплат вчасно, і
потім навіть можна говорити про якесь збільшення», – зазначив він.
Також протягом січня було працевлаштовано 45 тис. осіб. Таким чином, на
32 %, або на 11 тис, порівняно з минулим роком, зросла кількість людей,
забезпечених роботою. При цьому кількість оперативно працевлаштованих
зросла з 14 до 26 тис. осіб, повідомив міністр соціальної політики А. Рева.
На 16 %, або на 80 тис. осіб, зменшилася кількість безробітних, на це
вказують дані Державного центру зайнятості. Також на 15 %, або 63 тис. осіб,
зменшилася кількість тих, хто отримує допомогу по безробіттю.
«Те, що нам розповідають про масові звільнення, хочу доповісти: були
попереджені про звільнення 29 тис. осіб у січні 2017 р. Для порівняння з січнем
2016 р. кількість тих, кого попередили, на 26 % менша, – підкреслив А. Рева. –
Ці цифри свідчать про те, що, попри заяви про “зраду” і таке інше, факти
говорять про інше: навпаки, ситуація на ринку праці поліпшується».
Згідно з даними у сфері зайнятості у січні 2017 р. на 37 тис, або 48 %,
зросла кількість нових вакансій у базі даних служби зайнятості та становила
115 тис., зазначив він.
Завдяки підвищенню мінімальної заробітної плати середня заробітна плата
на вакансію становить 3 тис. 900 грн, що майже удвічі вище, ніж минулого року.
Економічні дані також свідчать, що після підвищення удвічі мінімальної
заробітної плати відбувається детінізація економіки і заробітні плати виходять з
тіні, наголосив міністр фінансів О. Данилюк. За його словами, заплановані
надходження до Державного бюджету реалізуються.
У січні надходження ЄСВ збільшилися на 1,9 млрд грн, або майже на 20 %,
ПДФО порівняно з аналогічним періодом минулого року – на 1,3 млрд грн, або
38,6 %.
«Гроші, які формують безпосередньо ресурс, ми отримуємо ритмічно, як
планувалося. Тому з точки зору бюджету ніяких ризиків немає», – зазначив
О. Данилюк (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 6.02).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман зустрівся з О. Броварець,
наймолодшим доктором фізико-математичних наук в Україні, чиє
відкриття щодо дослідження мутацій у ДНК відкрило можливість
створення у недалекому майбутньому ліків від раку.
Вони обговорили її наукове відкриття, а також плани щодо його
практичного впровадження.
Також В. Гройсман та О. Броварець обговорили шляхи реформування
системи академічної науки в Україні в цілому та створення системи мотивації
для молодих учених.
На переконання Прем’єр-міністра, система фінансування Академії наук
України та мотивації для вчених має бути змінена таким чином, аби забезпечити
провадження усього циклу – від проведення наукового дослідження до
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практичного запровадження його результатів.
В. Гройсман зазначив, що наприкінці року зустрівся з ученими
Національної академії наук України щодо проблемних питань наукової сфери.
Найближчим часом відбудеться друге обговорення.
«Я би хотів почути, як змінити систему фінансування науки. Мене цікавить
увесь цикл: дослідження – результат – впровадження. Ці речі ми маємо
опрацювати так, щоб ця система почала працювати, – підкреслив глава уряду. –
Тут треба шукати відповіді. Я готовий докладати усі зусилля, щоб туди
інвестувати.
Треба змінювати саму систему фінансування науки, підвищувати
ефективність використання ресурсів. Коли ми будемо розуміти, що система
потребує більше фінансування, але вона буде продукувати продукт зовсім
іншого ґатунку, ми будемо знаходити ці кошти і їх інвестувати».
Також потрібно розробити модель створення матеріально-технічної бази,
забезпечення спеціальним обладнанням наукових закладів, зауважив
В. Гройсман.
Глава уряду зазначив, що обсяг фінансування Національної академії наук
України за рахунок коштів загального фонду держбюджету в 2017 р.
визначений у сумі 2 млрд 701,8 млн грн, що на 641,2 млн грн, або на 31,1 %,
більше за обсяг фінансування 2016 р. Це зростання відбулося вперше після
трирічного зменшення.
«Я дуже радію, коли українці здобувають світове визнання у всіх сферах
життя. Ми маємо прекрасні здібності, все для того, щоб бути успішними. І я
радію, коли очікування підтверджуються, – зазначив глава уряду. – Бажаю
успіхів і хочу, щоб ви досягли усіх вершин у науці. Якщо ваше відкриття дасть
можливість людям долати важкі хвороби, такі як онкологічні захворювання, я
думаю, що це не просто відкриття – це місія, щоб допомагати людям і рятувати
їм життя».
«Розцінюю нашу зустріч, як Вашу увагу до наукової молоді, яка торує свій
шлях до науки, і до проблем, з якими вона стикається на цьому шляху. Науковій
молоді надзвичайно важливо мати шанс на реалізацію в Україні, рідній державі,
щоб застосувати свій талант і потенціал. Для цього потрібні достойні умови для
життя та праці», – зазначила науковець О. Броварець (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 2.02).
***
Громадська рада при Мінприроди винесла на обговорення проект
Національної стратегії поводження з відходами. Захід відбувся за участі
міністра екології та природних ресурсів О. Семерака та експертів, які
розробляли його проект.
У вступному слові О. Семерак зазначив, що Громадська рада при
Мінприроди є партнером міністерства і допомагає з пошуком збалансованих
рішень для подолання проблем природоохоронної сфери.
«На жаль, усі екологічні проблеми одночасно вирішити неможливо. Є
пріоритети, які міністерство визначає для себе, і є пріоритети, які для себе
визначає Громадська рада. Серед них багато спільних, над якими ми працюємо
разом», – зазначив міністр екології та природних ресурсів.
Він зауважив, що на цьому етапі у Мінприроди є важливим розроблення
26

та затвердження Національної стратегії поводження з відходами. «Станом на
сьогодні у Мінприроди відбулося близько 20 консультацій-обговорень проекту
Національної стратегії поводження з відходами. Для нас є важливим якісне
обговорення цього документа із залученням максимальної кількості експертів та
врахуванням усіх специфік поводження з відходами в Україні», – сказав
О. Семерак.
Він висловив сподівання, що Громадська рада при Мінприроди якісно
опрацює цей документ і внесе свої конструктивні пропозиції щодо розроблення
Національної стратегії поводження з відходами. «Це – нормальне явище, коли
відбуваються публічні консультації у формуванні державної політики.
Насправді, півроку працюємо в інтенсивних темпах. Станом на сьогодні
Стратегія вже обговорена з обласними державними адміністраціями. На
наступному тижні ми плануємо її обговорити в трьох профільних комітетах
Верховної Ради України», – розповів міністр екології та природних ресурсів.
Він зазначив, що за результатами всіх обговорень буде вироблено єдиний
документ з правками і пропозиціями. «Ми узагальнимо всі напрацювання та
передамо їх групі експертів-розробників для формування
фінального
документа», – резюмував О. Семерак, зазначивши, що після цього проект
Національної стратегії поводження з відходами буде передано на розгляд
Кабінету Міністрів.
Нагадаємо, розроблення Національної стратегії поводження з відходами
відбувалося за участі трьох міністерств: Мінприроди, Мінрегіону,
Мінекономрозвитку, а також Програми підтримки «зеленої» модернізації
української економіки німецької федеральної компанії GIZ і Проекту
Європейського банку реконструкції та розвитку за підтримки інвестицій у
систему управління і переробки твердих побутових відходів (ТПВ) (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 3.02).
***
Телеканал UA|TV, який є частиною Мультимедійної платформи
іномовлення України (МПІУ), змінює європейський супутник. Іномовник
тепер транслюватиметься з Hot Bird 13C (оператор – компанія Eutelsat SA).
Державний секретар Міністерства інформаційної політики України
А. Біденко коментує: «Hot Bird 13 – це одразу три супутники високої
потужності, що ідеально покривають телевізійним сигналом усю Європу – від
Португалії та Великої Британії до західного Сибіру в Росії, від Скандинавії до
країн Північної Африки та Близького Сходу».
Зазначимо, що до 28 лютого трансляція UA|TV здійснюватиметься також і
із супутника Amos 2, після чого її буде припинено. Таким чином, упродовж
лютого кабельні оператори та користувачі супутникового телебачення матимуть
змогу переналаштувати приймачі на Hot Bird 13C. Нагадаємо, крім Європи,
телеканал UA|TV транслюється в Азії (супутник Azerspace 1) і Північній
Америці (Galaxy 19) (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 6.02).
***
Лісовій галузі України потрібна комплексна реформа, що дасть змогу
значно покращити ведення лісового господарства та управління в
зазначеній сфері. Про це повідомила т. в. о. голови Держлісагентства
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Х. Юшкевич.
Плани реформування обговорили під час першого засідання підгрупи з
інституційної реформи робочої групи з реформування лісового господарства,
яке відбулося в Міністерстві аграрної політики та продовольства України під
головуванням першого заступника міністра М. Мартинюка.
На засіданні обговорено загальні засади реформування управління
галуззю. За словами Х. Юшкевич, розглядалося декілька підходів, зокрема і
напрацювання програми FLEG Світового банку, і досвід європейських країн.
«Моя чітка позиція, і її підтримали учасники наради, полягає в тому, що
реформа лісового господарства має бути комплексною. І в першу чергу
потрібно розробити нові підходи до ведення лісового господарства,
напрацювати і прийняти законодавчі зміни. Після цього ми зможемо побачити,
як можна змінити інституціональну модель управління лісами. Передусім
потрібно ще й зважати на природні та кліматичні умови і проблеми південносхідних областей», – підкреслила Х. Юшкевич.
Як зазначила т. в. о. голови відомства, при реформуванні управління
галуззю потрібно врахувати всі національні особливості.
Вона додала, що Офіс ефективного регулювання BRDO проведе
дослідження, щоб адаптувати реформу управління державними підприємствами
до реалій, у яких наразі працюють лісогосподарські підприємства України. Тут,
за її словами, необхідно обов’язково взяти до уваги багато вузькопрофільних
факторів.
Під час наступного засідання підгрупи буде розглянуто аналіз функцій у
лісовій галузі, економічні показники та рекомендації для вироблення загального
бачення реформи (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 3.02).

ПОЛІТИКА
Президент США Д. Трамп и Генеральный секретарь НАТО
Й. Столтенберг в телефонном разговоре 5 февраля обсудили варианты
мирного решения конфликта в Украине, сообщили в Белом доме.
«Стороны обсудили возможности мирного решения конфликта вдоль
украинской границы», − говорится в сообщении.
Президент США выразил Альянсу поддержку со стороны Вашингтона.
«Президент поговорил с Генеральным секретарем по поводу американской
поддержки НАТО. Оба лидера обсудили, как способствовать тому, чтобы все
члены Альянса выполняли свои финансовые обязательства», − информировал
Белый дом.
Также «стороны договорились о тесной координации и сотрудничестве для
устранения всего спектра вызовов, с которыми сталкивается НАТО».
По итогам телефонного разговора американского лидера с Генсеком
Альянса в администрации президента США сообщили, что Д. Трамп согласился
принять участие в предстоящей встрече глав стран-членов НАТО в мае
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2017. – 6.02).
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***
США стурбовані ескалацією насильства на Сході України, і від
поведінки РФ залежатиме майбутнє санкцій, заявив віце-президент США
М. Пенс.
«У наступні місяці ми побачимо, як відповісти на це питання», – сказав
він, відповідаючи на питання, чи санкції зберігатимуться, доки Росія порушує
перемир’я в Україні. «Усе залежить від того, побачимо ми чи ні якісь зміни у
ставленні Росії і чи буде можливість співпрацювати задля спільних інтересів», –
зазначив М. Пенс.
«Росія також зацікавлена у боротьбі з радикальним ісламським
тероризмом, особливо з “Ісламською державою”. І якщо у нас є можливості для
співпраці, я думаю, президент вивчатиме перспективи для відновлення
відносин»,
−
додав
віце-президент
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua). – 2017. – 5.02).
***
Глава дипломатії ЄС Ф. Могеріні докладно обговорила з міністром
закордонних справ РФ С. Лавровим загострення ситуації в Україні та
заявила про необхідність негайного припинення боїв, ідеться в повідомленні
європейської зовнішньополітичної служби.
Раніше МЗС РФ повідомило, що С. Лавров під час телефонної розмови з
високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки
Ф. Могеріні обговорили загострення обстановки в Україні. «Ф. Могеріні і
С. Лавров докладно обговорили ескалацію насильства на Сході України. Віцеголова заявила про необхідність негайного припинення боїв і про роботу над
повною імплементацією мінських угод», – ідеться в заяві.
У документі підтверджується, що глава МЗС РФ і глава дипломатії ЄС
домовилися про зустріч «протягом найближчих тижнів».
Нагадаємо, євродепутати закликали Ф. Могеріні вплинути на РФ задля
припинення військових дій в Авдіївці (УНН (http://www.unn.com.ua). – 2017. –
4.02).
***
Провокациями в Авдеевке и обстрелом самолета над Черным морем
Россия испытывает «порог чувствительности» новой администрации
США, заявляет заместитель главы Администрации Президента К. Елисеев.
Он подчеркнул, что усиление санкций − это проверенный способ
остановить насилие на Донбассе и обеспечить от дальнейшей эскалации
конфликта.
«Кремль испытывает на прочность трансатлантическое партнерство,
пытается спровоцировать реакцию ЕС и США… Это определенный тест для
наших партнеров, чтобы засвидетельствовать свою жесткую позицию о
недопустимости таких провокационных агрессивных действий», − отметил он.
К. Елисеев напомнил также, что, кроме обострения на Донбассе, был
зафиксирован обстрел украинского самолета над Черным морем. «Это как раз
испытание Россией так называемого порога чувствительности, в частности,
новой администрации США на угрозы безопасности. Поэтому мы
рассчитываем, что международное сообщество будет мощно и настойчиво
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реагировать на действия России и боевиков», − добавил он (ForUm
(http://www.for-ua.com). – 2017. – 3.02).
***
Глава МИД Германии З. Габриэль заявил, что возможное сближение
между США и Россией могло бы способствовать урегулированию
международных кризисов, в частности в Украине.
«Если между этими двумя мировыми державами произойдет разрядка, это
будет хорошо для развития ситуации в Сирии, для развития ситуации в
Украине, для процесса разоружения в Европе», − отметил З. Габриэль, добавив,
что будущие договоренности «не должны быть достигнуты за счет Украины и
Европы».
Он убежден, что администрация Д. Трампа пока только ищет собственную
стратегию в отношении России (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2017. – 6.02).
***
Комісія парламенту Естонії із закордонних справ вирішила посилити
позиції Естонії проти Росії щодо України. Естонія вважає, що в разі
продовження військової ескалації санкції слід посилити.
«Позиції Естонії відображають наше ставлення до подій останніх днів у
Східній Україні. Чи залишаться санкції проти Росії чиннними, безпосередньо
залежить від виконання мінських угод. На жаль, ми бачимо різке погіршення
ситуації. У результаті загострення через прокремлівські сили військового
конфлікту за останні дні загинули десятки людей. Сотні були поранені. Тому
важливо, щоб Європейський Союз висловив повну підтримку Україні», − заявив
голова Комісії у закордонних справах М. Міхкельсон.
За словами заступника голови комісії К. Пентус-Розіманнус, Естонія і ЄС
мають підтримати територіальну цілісність України та підкреслити необхідність
припинення військових дій.
«Якщо військова ескалація на Україні і порушення мінських угод
триватимуть, то адекватна реакція на це – переглянути введені санкції і
посилити їх», – сказала вона (Українська правда (http://www.pravda.com.ua). –
2017. – 3.02).
***
Российская сторона изменила свою переговорную риторику в рамках
нормандского формата, проявив готовность обсуждать замену руководства
«ЛНР/ДНР», а также выдвинув требования по пенсионному обеспечению
Киевом жителей временно оккупированных территорий, прекращению
торговой блокады и официальной отмене АТО, пишет политический
обозреватель
С.
Рахманин
(http://ru.golos.ua/politika/smi_rossiya_soglasna_zamenit_zaharchenko_i_plotnitskog
o_i_vyivela_voyska_iz_ordlo_90).
По его информации, сегодня российские дипломаты демонстрируют
формальную склонность к уступкам.
Помимо того, Россия, как сообщает журналист, согласилась обсуждать
возможность вооружения миссии ОБСЕ и ее право исполнять свои функции не
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только во время, но и после гипотетических выборов в ОРДЛО, хотя
предлагаемые Москвой численность и мандат миссии Киев категорически не
устраивают.
С. Рахманин указывает, что Кремль также воспринял требования по
выводу с Донбасса своих регулярных подразделений ВС, продемонстрировав
свою «уступчивость».
Переговорные позиции россиян, по словам С. Рахманина, также
изменились. «Едва ли не главными требованиями стали обязательное
пенсионное обеспечение Киевом жителей ОРДЛО, полная безоговорочная
отмена любых форм торговой блокады и официальная отмена АТО», − отмечает
он, подчеркивая, что авдеевское обострение дало РФ повод удариться в
миротворческую риторику, с призывами о «пацификации» Украины.
С. Рахманин подчеркивает также, что РФ по-прежнему не желает уступать
в ключевом вопросе, касающемся предоставлению Киева контроля границы
(ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2017. – 4.02).
***
У найближчий час нормандський формат не буде посилено новими
учасниками, у нинішньому вигляді він збережеться щонайменше до літа,
вважає голова правління Інституту світової політики В. Шлінчак.
«На сьогодні ми не отримаємо посилення нормандського формату... МЗС
неодноразово намагалося залучити до переговорів окремі країни, Польща
пропонувала долучитися самостійно... Але Меркель і Олланд виступили проти
такої ініціативи, – зазначив він. – Там теж є певні баланси і домовленості, які
існують у нормандському форматі, так само як уже вибудовані баланси у
мінському процесі. Якщо зараз їх починати порушувати, ми можемо загнати
ситуацію у глухий кут у переговорному процесі, водночас відбудеться
активізація бойовиків на Сході» (УНН (http://www.unn.com.ua). – 2017. – 4.02).
***
Возможным инициатором и лоббистом телефонного разговора
президентов Украины и США могла стать канцлер Германии А. Меркель,
считает
политолог
Р.
Бортник
(http://ru.golos.ua/politika/razgovor_trampa_i_poroshenko_mogla_initsiirovat_merke
l__ekspert_9220).
«Очевидно, что беседа двух президентов запустит перезагрузку американоукраинских отношений, но какой будет эта перезагрузка, положительной или
отрицательной, для Украины, пока что сложно прогнозировать. Я предположу,
что разговор был жестким и в значительной мере предопределен эскалацией
боевых действий на Донбассе, в частности в Авдеевке...» − предположил
Р. Бортник.
Политолог добавил, что возможным инициатором и лоббистом
телефонного разговора президентов Украины и США могла стать канцлер
Германии А. Меркель. «Понятно, что с президентом США политическая
риторика не пройдет. То есть “за демократию” поддержки от Д. Трампа уже не
получить, и украинскому Президенту, наверняка, пришлось начать разговор со
скандала с советником американского коллеги во время избирательной гонки в
США», − резюмировал Р. Бортник.
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В свою очередь политолог А. Золотарев предположил, что во время беседы
президентов Украины и США вряд ли обсуждались какие-то стратегически
важные вопросы. «Этот телефонный разговор сложно назвать переговорами, так
как вряд ли обсуждались какие-то стратегические вопросы. Нам пытаются это
предоставить в виде очередной победы, но достаточно посмотреть на то, как
президент США беседовал с премьер-министром Австралии. Я не думаю, что
стороны углублялись в конкретику украино-американских отношений дальше,
чем отдельные фразы и заверения», – рассказал А. Золотарев.
Политолог добавил, что говорить об успехе телефонного разговора можно
будет в случае, если «обозначат конкретную дату реальной встречи двух
президентов» (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2017. – 6.02).
***
Комментируя заявление П. Порошенко о референдуме по членству
Украины в НАТО, директор Украинского института анализа и
менеджмента политики Р. Бортник отметил, что это может
восприниматься как элемент давления на западных партнеров и шантажа
со
стороны
Российской
Федерации
(http://ru.golos.ua/politika/referendum_po_nato_presleduet_tsel_legkogo_davleniya_i
_shantaja_v_storonu_zapada__po).
По словам Р. Бортника, в свое время в 2014 г. на Майдане провозглашали и
евроинтеграцию, и евроатлантическую интеграцию, а сегодня даже вопрос
нормального функционирования зоны свободной торговли с ЕС и «безвиза» не
решен.
«Если Украина придет на референдум по НАТО и проголосует за членство
в Альянсе, это всегда будет немым укором для элиты немецких, французских и
иных нынешних элит в том, что они не выполнили свои обещания – они не
расширяют Европейский Союз и евроатлантические структуры, которые
Украине обещали. Это элемент давления на европейских партнеров. Возможно
даже, это элемент коммуникации, элемент шантажа в сторону Российской
Федерации, поскольку коммуникации между окружением Порошенко и
окружением президента Путина продолжаются. Потому эта игра
воспринимается как попытка повысить ставки: вот мы проголосуем за
референдум и потом результатами плебисцита будем шантажировать
общественное мнение внешних партнеров», − резюмирует Р. Бортник (ГолосUA
(http://ru.golos.ua). – 2017. – 5.02).
***
Во время визита премьер-министра Греции А. Ципраса в Украину
дипломаты могут найти точки соприкосновения для дальнейшего
конструктивного разговора, считает политолог А.Золотарев.
«Вряд ли во время приезда А. Ципраса будет достигнуто что-то
судьбоносное или масштабное. Возможно, мы увидим прогресс в плане
экономических отношений между Украиной и Грецией, что само по себе было
бы хорошо. При этом нужно понимать, что Греция не является тем членом ЕС,
который может серьезно влиять на какие-либо события. Очень многое в
вопросах безвизового режима и прочих зависит от позиции Франции и
Германии, но даже если удастся выйти на конструктивные договоренности, это
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будет большим прогрессом», − констатировал А. Золотарев.
Политолог напомнил, что премьер-министр Греции известен своей
симпатией в отношении Российской Федерации и, «идя на выборы, он выступал
как оппонент политики ЕС». «Поэтому даже если удастся выйти на то, что
Греция не будет занимать негативную позицию в отношении Украины, уже
станет прогрессом украинской дипломатии. В условиях ухудшающейся
экономическо-политической конъектуры голоса поддержки нашей стране очень
нужны», – резюмировал А. Золотарев (Newsline (http://www.newsline.com.ua). –
2017. – 6.02).
***
Екс-глава Одеської ОДА М. Саакашвілі провів з представниками
«Самопомочі» та Демократичного альянсу зустрічі з метою створення
широкого фронту на підтримку дострокових виборів до Верховної Ради і
нового виборчого закону.
«…У Львові обговорювали координацію з моїми друзями, лідерами
“Самопомочі” і Демократичного альянсу», − повідомив політик на своїй
сторінці у Facebook.
Учасники зустрічі обмінювалися думками про ситуацію в Україні та світі,
однак конкретних домовленостей щодо об’єднань і координації роботи наразі не
досягнуто.
За словами М. Саакашвілі, також він мав окрему зустріч із лідером партії
«Громадянська позиція» А. Гриценком.
«У наступному раунді будемо зустрічатися з ним і іншими патріотичними
демократичними силами», − заявив М. Саакашвілі.
У свою чергу позафракційний нардеп В. Чумак повідомив, що до
ініціативи 23 нардепів про прийняття як невідкладних ряду проектів законів
долучилися політсили «Сила людей» і «Громадянська позиція»
Як відомо, у січні 23 народні депутати підписали відкритий лист до
Президента П. Порошенка з вимогою визначити як невідкладні проекти законів,
прийняття яких обіцяли П. Порошенко і парламентська коаліція під час
виборчої кампанії.
Наприкінці листопада 2016 р. після відставки з посади глави Одеської ОДА
М. Саакашвілі заявив про утворення ініціативи «Рух нових сил» і про вимогу
призначення позачергових парламентських виборів з новим складом ЦВК та за
новим законом про вибори (Українська правда (http://www.pravda.com.ua). –
2017. – 4.02).
***
Динаміка оплати за ЖКП є найоб’єктивнішим показником
протестних настроїв українців, вважає лідер громадського руху
«Український вибір − право народу» В. Медведчук.
«Як і передбачали всі незалежні експерти, у відповідь на необґрунтоване
зростання тарифів українці масово припинили оплачувати послуги ЖКГ», −
зазначив він.
Зо його словами, Держстат зазначає, що рівень оплати послуг ЖКГ у
грудні 2016 р. становив у середньому по країні рекордно низькі 63,8 %. «При
цьому майже половина від загальної кількості платників − сім’ї, які отримують
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“нормальні” рахунки (тобто з урахуванням субсидії) і переважно ці рахунки
оплачують. Грудневий обвал платежів показав, що більшість інших платників
(які не отримують субсидій) вирішила завищені і нічим не обґрунтовані рахунки
ЖКГ не оплачувати зовсім або ж оплачувати частково (за окремі види
послуг)», – додав політик.
В. Медведчук зауважив, що «є всі підстави вважати, що тарифні протести в
Україні наростатимуть і можуть призвести до соціального вибуху» (УНН
(http://www.unn.com.ua). – 2017. – 4.02).
***
Історичне примирення України та Польщі необхідно максимально
деполітизувати, нині своє слово мають сказати історики і громадськість,
заявив голова Інституту національної пам’яті В. В’ятрович.
«Історичне примирення потрібно максимально деполітизувати. Все, що
потрібно було з боку політиків у цій сфері, вже зроблено у минулому. І щоразу
порушувати тему взаємного прощення на політичному рівні − лише
дискредитувати взагалі саму ідею примирення», − заявив він.
В. В’ятрович нагадав, що ще у 2003 р. було зроблено спільні заяви на рівні
президентів обох країн, також лунали відповідні заяви на рівні парламентів.
«Зараз цю проблему можна розділити на два аспекти: історики мають
продовжувати дискусії, хай навіть гарячі. Натомість, громадськість мала б
працювати у контексті взаємного прощення», − зазначив він.
На переконання голови ІНП, сторони мають дійти розуміння того, що
єдиною можливою формою примирення є «вибачаємо і просимо вибачення»
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua). – 2017. – 5.02).

ЕКОНОМІКА
Национализированный в конце прошлого года ПриватБанк будет готов
к продаже только после решения вопроса с проблемными активами. Об этом
сообщил глава правления банка А. Шлапак на пресс-конференции в Киеве.
Он напомнил, что данное решение находится в компетенции
правительства, но, с его точки зрения, банк пока не готов к продаже, в связи с
наличием «портфеля из 200 млрд активов, из которых 170 млрд активов
чрезвычайно плохих». «И нужно решить, что с ними дальше делать, только
после этого можно будет говорить о какой-то продаже», – отметил А. Шлапак.
По его словам, в период становления национализации ПриватБанка
учреждение потеряло почти 30 млрд грн своих пассивов. «Мы приступили к
реализации первого этапа, он был очень важен для нас. Поскольку в период
турбулентности мы потеряли почти 30 млрд своих пассивов. Наша задача была
стабилизировать ситуацию в банке, вернуть клиента в банк», – рассказал
банкир. А. Шлапак подчеркнул, что в настоящее время «выровнялась ситуация»
с текущими и депозитными счетами юридических лиц.
Кроме того, он отметил, что на депозиты физических лиц действует 100-процентная
гарантия государства. «Я считаю, что она существует, поскольку закон принят Верховной
Радой», – сказал А. Шлапак (ACH (http://asn.in.ua/ru/news/news/85163-shlapak-rasskazalkogda-privatbank-budet-gotov-k-p.html). – 2017. – 2.02).
34

***
За 2016 г. сумма переводов в Украину достигла 2,488 млрд долл., а за
пределы Украины в семь раз меньше – 352 млн долл. Об этом сообщает прессслужба НБУ.
Больше всего денежных переводов было осуществлено в пределах страны –
3,671 млрд долл. Регулятор заявил, что в течение 2016 г. в Украине
предоставляли услуги 39 систем перевода средств, из которых 25 систем,
созданных резидентами, и 14 – нерезидентами.
По итогам прошлого года на отечественном рынке платежных систем,
созданных
резидентами,
лидером
по
сумме
переводов
была
внутригосударственная платежная система «Почтовый перевод» – 163,69 млн
переводов на сумму 1,193 млрд долл.
Среди платежных систем, созданных нерезидентами, в 2016 г. первое место
заняла Western Union, с ее помощью было осуществлено 40 % всех
трансграничных переводов в Украину и 32 % – из Украины (Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/02/02/26000958). – 2017. – 2.02).
***
ГП «Энергорынок» 30 января по результатам тендера заключило два
соглашения с «Ощадбанком» об открытии двух возобновляемых кредитных
линий на общую сумму 1,30 млрд грн. Об этом сообщается в системе
«Прозорро».
Два кредита на 800 млн и 500 млн грн взяли сроком на четыре месяца, то
есть на февраль – май. Обслуживание стоит 56,61 млн и 35,38 млн грн, что
соответствует 21,23 % годовых, хотя в предложениях банка была указана ставка
20,50 %. Разница может объясняться комиссией и т. п.
Деньги заняли для проведения расчетов на оптовом рынке электроэнергии
согласно постановлениям НКРЭ.
Выполнение обязательств по договорам обеспечивается залогом
имущественных прав по договорам купли-продажи электроэнергии с ОАО
«ДТЭК
Днепрооблэнерго»,
ПАО
«Киевэнерго»
и
ПАО
«ЭК
“Черновцыоблэнерго”» общей залоговой стоимостью 3,90 млрд грн.
Конкурентов на тендерах государственный банк не имел (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/394283/energorynok-odolzhil-u-oshhadbanka-13-milliarda-na-oplatu-energii). – 2017. – 6.02).
***
В НАК «Нефтегаз Украины» надеются на получение доступа к
норвежскому газу через Польшу, говорится в сообщении НАК в Facebook.
«Поляки переходят к активным действиям. Норвежский газ, который,
вероятно, будет поступать в Польшу через Балтийскую трубу, поможет
полякам, благодаря диверсификации, получить гарантии от политического
газового давления. Наши соседи получат альтернативного поставщика, который
не зависит от России», – сообщают в НАК с предположением, что Украина
сможет получить доступ к тому же норвежскому газу, а также к сжиженному
газу
через
польский
терминал
на
Балтику
(Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/394255/ukraina-mozhet-poluchit-dostup-knorvezhskomu-gazu-nak). – 2017. – 6.02).
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***
В 2016 г. добыча газа в Украине составила 20 млрд куб. м, что всего на
0,5 % больше, чем в 2015 г.
По данным пресс-службы Министерства энергетики и угольной
промышленности, добыча газа в стране за минувший год увеличилась на
91 млн куб. м. При этом рост показателей произошел за счет предприятий НАК
«Нефтегаз». В то же время частные компании снизили добычу газа почти на
30 млн куб. м.
В правительстве ожидают, что в новом году украинские предприятия
увеличат добычу природного газа на 5–7 %, что позволит укрепить
энергетическую
независимость
страны
(Misto
News
(http://misto.news/ukraine/ukraina-za-god-dobyla-20-milliardov-kubov-gaza33951.html). – 2017. – 2.02).
***
Российский Lukoil продает более 25 % ООО «Карпатнефтехим»
(Ивано-Франковская область) компании Techinservice Limited, которую
связывают с И. Коломойским и депутатом от «Народного фронта»
А. Иванчуком. Об этом говорится на сайте Антимонопольного комитета.
«Предоставлено разрешение физическому лицу – гражданину Украины –
на опосредованное (через компанию Xedrian Holding Ltd) приобретение акций
компании Lukoil Chеmical B.V., что обеспечивает превышение 50 % голосов в
высшем органе управления компании», – говорится в сообщении.
Имя физлица в сообщении АМКУ не указано.
СМИ сообщают, что Xedrian Holding связана с владельцем Ferrexpo
К. Жеваго.
Согласно реестру юридических лиц Кипра, директором компании Xedrian
Holding Limited указана кипрская Hakamol Services Limited. В свою очередь
директорами Hakamol Services Limited, согласно реестру, является М. Лозар
Ираклесус, М. Карампелиас, К. Караламбоус и Е. Киприану.
Как отмечает агентство, эти же четыре физических лица являются
номинальными владельцами компании Fevamotinico micro, подконтрольной
К. Жеваго. В частности, Fevamotinico принадлежит 51 % акций компании
Ferrexpo.
Также АМКУ дал разрешение британской Techinservice Limited на покупку
более 25 % Lukoil Chеmical B.V., которая опосредовано владеет заводом
«Карпатнефтехим»,
который
простаивает
с
2012
г.
(Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/394305/lukoil-prodaet-svoj-himzavod-v-ukrainekolomojskomu). – 2017. – 6.02).
***
Металлургические предприятия Украины в январе 2017 г. нарастили
поступления от экспорта черных металлов до 654,819 млн долл., что на
71,9 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. –
380,988 млн долл.
По данным таможенной статистики, на черные металлы за этот период
пришлось 21,64 % общего объема поступлений от экспорта товаров против
18,64 % за первый месяц прошлого года.
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В декабре 2016 г. поступления от экспорта черных металлов составляли
621,784 млн долл.
За этот период импорт металлоизделий возрос на 14,3 % – до
45,682 млн долл. В декабре импортировано на 59,195 млн долл. (Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/02/06/26060512). – 2017. – 6.02).
***
Китайская компания Zhongtong Bus объявила о своем намерении
наладить в Украине крупноузловую сборку своих электробусов.
Производственные мощности планируется разместить в Житомире, точнее
на предприятии «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление». Об этом
рассказал мэр города С. Сухомлин.
Недавно мэр Житомира был в Китае, где в г. Ляочэн познакомился с
производством электробусов и провел предварительные переговоры
(Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/394289/v-ukraine-mozhetpoyavitsya-novyj-avtozavod). – 2017. – 6.02).
***
У зв’язку з набранням чинності Постанови Кабміну від 25 січня 2017 р.
№ 26 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру заяв про повернення
суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість», органи
Держказначейства з 1 лютого почали бюджетне відшкодовування сум ПДВ.
Про це повідомляє прес-служба Держказначейства.
Так, 1 лютого 2017 р. набрала чинності Постанова «Про затвердження
Порядку ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування
податку на додану вартість», відповідно до якої до 1 квітня 2017 р. продовжено
термін бюджетного відшкодування за порядком, що діяв до 1 січня 2017 р. (на
підставі узагальнених інформацій щодо обсягів сум бюджетного відшкодування
ПДВ і висновків органів ДФС).
Крім того, 31 січня 2017 р. ДФС надано для виконання до
Держказначейства Узагальнену інформацію на загальну суму 6,8 млрд грн.
Бюджетне відшкодування сум ПДВ, визначених в Узагальненій інформації,
органи Казначейства розпочали 1 лютого 2017 р. – з дня набрання чинності
Постанови КМУ від 25 січня 2017 р. № 26.
«Станом на 9:00 2 лютого 2017 р. органами Казначейства за наявності
висновків органів ДФС щодо бюджетного відшкодування ПДВ забезпечено
виконання Узагальненої інформації на суму 2,2 млрд грн», – ідеться в
повідомленні.
Залишок невідшкодованих сум, визначених в Узагальненій інформації,
буде відшкодовано Держказначейством після надходження від органів ДФС
усіх висновків щодо бюджетного відшкодування ПДВ і наявності законодавчих
підстав (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/derzkaznacejstvo-pocalopovertati-agrariam-pdv). – 2017. – 2.02).
***
Державна продовольчо-зернова корпорація України з початку поточного
маркетингового року вже на 92 % виконала річний план із заготівлі
зернових. Про це повідомив директор департаменту елеваторної діяльності та
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реалізації готової продукції Г. Гордієнко, повідомляє прес-служба корпорації.
«На сьогодні філії ДПЗКУ вже прийняли на зберігання 2 млн 500 тис. т
зернових. Це на 552 тис. т більше, ніж за аналогічний період минулого
маркетингового сезону», – зазначив директор департаменту.
За його словами, валовий прибуток від послуг заготівельної діяльності за
попередніми підсумками першої половини 2016/17 МР зріс у 1,7 раза порівняно
з аналогічним періодом минулого сезону та становив 261 млн грн (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/dpzku-uze-na-92-vikonala-ricnij-plan-zagotivlizernovih). – 2017. – 3.02).
***
Українські виробники продукції з риби та інших водних біоресурсів у
2016 р. збільшили експорт на 39 % порівняно з показником 2015 р. – до
21,8 млн проти 15,7 млн дол. Про це повідомив аналітичний департамент Ради
з питань експорту продовольства (UFEB).
У структурі експорту, як і минулого року, переважає рибне філе та інше
м’ясо риб (38 %), готова або консервована риба й ікра (21 %) і ракоподібні
(20 %). Значні частки займають групи «риба свіжа або охолоджена», а також
«риба сушена, солона і копчена» (обидві по 7 %). На морожену рибу й молюски
прийшлося минулого року по 3 %.
Хоча загальне зростання експорту становить 39 %, за деякими товарними
групами виручка від поставок за кордон зросла в рази. Так, продажі свіжої та
охолодженої риби – у 9,6 разів, до 1,5 млн дол., ракоподібних – у 4,2 раза, до
4,4 млн дол., мороженої риби – у 2,6 раза, до 641 тис. дол., молюсків – у 2,4
раза, до 684 тис. дол. Скорочення експорту не відбулося по жодній з позицій.
«Варто зазначити, що, незважаючи на значне зростання експорту,
показники 2016 р. все ще відстають від виручки 2014 р. на 32 %: 21,8 млн проти
31,9 млн дол. Загалом після втрати російського ринку ми нарощуємо експорт по
всіх позиціях. Однак найбільших труднощів зазнають експортери, що
здійснюють поставки в рамках групи “готова або консервована риба, ікра”.
Після падіння у 4,5 раза в 2015 р. (до 4,6 млн з 20,8 млн дол. у 2014 р.) експорт
за цією групою не демонструє явного відновлення», – зазначила провідний
аналітик UFEB А. Бурка (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-u2016-roci-zbilsila-eksport-ribi-na-39-ufeb). – 2017. – 2.02).
***
За 2016 р. експорт української аграрної продукції до країн Європи
збільшився майже на 1,6 %, порівняно з 2015 р., і становив 4,24 млрд дол.
Про це розповіла заступник міністра аграрної політики та продовольства
України з питань європейської інтеграції О. Трофімцева, передає прес-служба
Мінагрополітики.
«У 2016 р. країни Європи посіли друге місце серед регіонів-імпортерів
української аграрної та харчової продукції з часткою 27,5 %, поступившись
лише країнам Азії. У загальному ж товарообігу сільськогосподарською
продукцією частка ЄС минулого року становила 31,5 %. До топ-5 країнімпортерів наших продуктів з ЄС увійшли Іспанія, Польща, Нідерланди, Італія
та Німеччина», – зазначила О. Трофімцева.
За словами заступника міністра, головними продуктами українського
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експорту до країн Європи минулого року стали (за вартісними показниками):
зернові злаки, олія, насіння олійних, плоди та горіхи.
Також у минулому році серед європейських споживачів великим попитом
користувався український мед, м’ясо, кондитерські вироби та соки.
«Сьогодні ми бачимо зростання українського аграрного експорту за
рахунок збільшення постачань таких товарних груп, як олія соняшникова – на
505 дол. млн, насіння соняшнику – на 36,1 млн дол., цукор – на 16,5 млн дол.
Найбільш цікавим для нас при цьому є значне зростання експорту “нішевих”
свіжих чи перероблених продуктів. Наприклад, консервовані томати – на
14,3 млн дол., або в 2 рази, овочів свіжих та охолоджених – у 4 рази, огірків – у
2,7 раза, свіжих плодів – в 2,5 раза, маргаринової продукції – у 9 разів, какаопасти та какао-масла, а також морозива, які в 2015 р. до ЄС взагалі не
постачалися. Для нас це означає тенденцію щодо диверсифікації товарної
структури експорту, що є позитивним аспектом», – підкреслила О. Трофімцева.
Також заступник міністра зазначила, що імпорт європейських продуктів до
України теж зріс за 2016 р. і становив 1904,5 млн дол.
Основними продуктами імпорту стали харчові продукти, такі як соуси,
кава, чай та інші – 233,6 млн дол., какао-боби та шоколад – 113,7 млн дол., а
також
зернові
злаки
–
105,6
млн
дол.
тощо
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-u-2016-zbilsila-eksport-agroprodukciiv-es-na-16). – 2017. – 6.02).
***
Обсяг реалізованої харчової промислової продукції у 2016 р. становив
381 млрд грн, що більше за 2015 р. на 13,3 %. Про це згідно з даними
Держстатистики передає прес-служба Мінагрополітики.
Як і минулого року, виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
виробів займає найбільшу долю у загальному обсязі реалізованої промислової
продукції. У 2016 р. вона становила 21,6 %.
Крім того, майже чверть (24 %) продукції харчопереробної галузі було
поставлено на зовнішні ринки, що в абсолютних числах становило понад
91 млрд грн (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/obsag-realizovanoiharcovoi-promislovoi-produkcii-zris-na-133). – 2017. – 6.02).
***
ФАО починає проект розвитку кооперативів в Україні спільно з
Rabobank та ЄБРР. Про це повідомляє експерт продовольчого підрозділу ООН
ФАО А. Ярмак на своїй сторінці у Facebook.
«Ідеться лише про кооперацію комерційних або професійних виробників
сільськогосподарської продукції. Кооперацією власників присадибних ділянок
цей проект займатися не буде. Проект не планує створювати жодних
кооперативів у принципі. Але в рамках проекту планується надання технічної
допомоги існуючим кооперативам або групам виробників, але не фінансової, –
повідомив він. – Це буде невеличкий проект, можливо найменший в історії
донорства кооперативів України. Але ми сподіваємося, що його вплив буде
істотним, бо хочемо використати обмежені ресурси максимально ефективно»
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/fao-ebrr-ta-rabobank-zapuskautproekt-rozvitku-kooperativiv-v-ukraini). – 2017. – 2.02).
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***
У 2016 р. в Україні було вироблено 1,6 млн т молочних продуктів, це на
0,05 млн менше, ніж у 2015 р., і на 0,3 млн т, ніж два роки тому. Про це
повідомляє аналітичний відділ АВМ.
За останні 10 років галузь показала коливаючий тренд. Досягнувши піку у
2014 р. при виробництві майже 2 млн т молочних продуктів, у наступні два роки
тільки стагнувала.
Це було зумовлено найперше втратою основного ринку збуту – Росії. До
того ж це припало на світову кризу молочного ринку і фактично попередні два
роки ми спостерігали низькі ціни на молочні продукти у світі та досить мляву
торгівлю.
Найбільше в Україні виробляють питного молока та йогуртів – 56,8 % і
25,8 % у структурі за підсумками 2016 р. відповідно. За підсумками 2016 р.
приріст було відмічено при виробництві кисломолочного сиру та вершкового
масла. Обсяг виробництва першого становив 69,6 тис. т, що на 3,9 % більше,
ніж у 2015 р., а другого – 101 тис. т (+0,1 %).
При цьому майже на 8 % скоротилося виробництво жирних сирів – до
113,1 тис. т. На 4 % скоротилися обсяги молока – 926,2 тис.; на 1,4 %
кисломолочної продукції (йогурт, кефір, сметана) – 420,2 тис. т.
Порівняно з докризовим 2014 р. найбільше впало виробництво молока (–
17,08 %), твердого сиру (–13 %), масла (–11,4 %) та кисломолочної продукції (–
11,16 %) (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/moloko-ta-molokoproduktiosnovni-pidsumki-2016-roku). – 2017. – 3.02).
***
Середнє значення Індексу цін на молочну продукцію ФАО становило в
січні 193 пункти, не змінившись порівнчно з груднем. Про це повідомляє пресслужба ФАО.
«Ціни на всі види продукції змінилися мало, що різко контрастує з
тенденцією, яка спостерігалася в другій половині 2016 р., коли індекс підскочив
на цілих 50 % (травень – грудень)», – ідеться в повідомленні.
Ринки, як і раніше, малоактивні у зв’язку з переміщенням піку сезонного
виробництва з південного в північну півкулю, а також у зв’язку з тим, що багато
великих покупців уже сформували достатні запаси в попередні місяці (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/svitovi-cini-na-molokoproduktistabilizuvalisa). – 2017. – 3.02).
***
Українські експортери планують з наступного тижня розпочати
поставки огірків у ЄС. Про таку готовність заявили одразу кілька українських
компаній, які вже мають досвід поставок українських овочів на ринок ЄС.
Зазначається, що йдеться переважно про ринок Польщі.
Попри відносно високі ціни, європейські покупці вже цікавляться
українськими огірками, тому українські постачальники активно ведуть
переговори з тепличними комбінатами стосовно підготовки товару згідно з
вимогами європейських покупців.
Так, станом на 3 січня українські комбінати пропонують тепличні огірки
невеликими партіями за ціною 43–45 грн/кг (1,48–1,55 євро/кг), що відповідає
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рівню цін на початку лютого 2016 р. На ринку «Броніше» у Варшаві ціни на
тепличні огірки формуються в діапазоні 2,3–2,55 євро/кг. Крім того, останні
кілька днів спостерігається тенденція до зниження ціни через незадовільні
темпи продажів. Туреччина та Іспанія є основними конкурентами для України
на ринку огірків у Польщі. Також, перевага у ціні залишається за турецьким
огірком.
Утім, українські постачальники вважають, що українські огірки можуть
становити серйозну конкуренцію продукції з Туреччини через більш вдале
співвідношення ціни та якості. Але це можливо за умови професійного підходу
до передпродажної доробки огірка, бо йдеться про продукт екстра-класу, який
треба
ретельно
відібрати
та
правильно
запакувати
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-z-nastupnogo-tizna-rozpocne-eksportogirkiv-v-es). – 2017. – 6.02).
***
В Україні планується будівництво трьох заводів з виробництва
біопрепаратів для вирощування сільськогосподарських рослин. Про це
повідомляє прес-служба департаменту агропромислового розвитку Волинської
ОДА.
Зокрема, один із заводів побудують у Волинській області.
За словами заступника директора з наукової роботи Інституту цукрової
промисловості П. Борисюка, ці препарати широко використовуються
іноземними господарствами, а також вони були досліджені на базі волинських
агропідприємств, зокрема в агрофірмі «Камаз-Агро» та ДП «Агрофірма “Луга
Нова”».
Директор агрофірми «Камаз-Агро» М. Кошіль зазначив, що одним із
запропонованих препаратів обробляли посіви цукрових буряків. Відтак
урожайність становила 802 ц/га.
«У майбутньому будемо працювати у цьому напрямі. Важливо, щоб
зберегти гумусний шар ґрунту та його склад, адже це – наше майбутнє», –
підкреслив М. Кошіль.
Як розповів директор Волинської філії «Украгролізинг» Г. Люлька,
результат дії біологічних препаратів був помітний на багаторічних посівах
люцерни. Зокрема, у рамках досліду половину поля обробили біопрепаратом, у
результаті чого травостої були на півметра вищими, ніж на іншій половині поля
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-planuetsa-budivnictvotroh-zavodiv-z-virobnictva-biodobriv). – 2017. – 6.02).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Национальный банк пересмотрел прогноз инфляции на 2017 г. в сторону
увеличения до 9,1 % в основном как результат двукратного повышения
минимальной заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Прогноз на 2018 г. остался неизменным и составляет 6,0 %. По словам
регулятора, прогнозы инфляции остаются в пределах объявленных целевых
ориентиров на следующие два года (8 % ± 2 п. п. – на 2017 г.; 6 % ± 2 п. п. –
2018 г.).
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Прогнозируется, что в 2017 г. ускорятся базовая инфляция (до 6,3 %) и
инфляция сырых продуктов (до 7,0 %). Это будет обусловлено дальнейшим
восстановлением внутреннего спроса, в том числе из-за повышения
минимальной заработной платы, и исчерпанием действия факторов
предложения сырых продовольственных товаров, которые сдерживали рост цен
в 2016 г.
Однако уже в 2018 г. инфляция вернется к центральному значению целевого
диапазона. В среднесрочной перспективе ожидается стабилизация базовой
инфляции на уровне около 5 % на фоне проведения взвешенной монетарной и
фискальной политики.
Административно-регулируемая инфляция, с одной стороны, выступит
главным фактором замедления потребительской инфляции в 2017–2018 гг.,
поскольку отдельные тарифы уже были повышены до рыночно обоснованного
уровня.
С другой стороны, ее вклад в общее изменение потребительских цен будет
оставаться высоким, в частности из-за увеличения стоимости импортируемых
энергоресурсов.
Регулятор ожидает, что в 2017–2018 гг. экономический рост постепенно
будет ускоряться – до 2,8 и 3,0 % соответственно. Дефицит текущего счета
останется на уровне 2016 г. (3,5 млрд дол. в 2017 г.; 3,4 млрд дол. в 2018 г.) и
будет покрыт притоком капитала по финансовому счету.
Прогнозируется, что получения запланированных траншей по программе
сотрудничества Украины с МВФ даст возможность пополнить международные
резервы до 27,1 млрд дол. на конец следующего года (Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/02/03/26011679). – 2017. – 3.02).
***
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг
Украины в декабре возрос на 5,08 %, или на 3,43 млрд долл., – до 70,97 млрд
долл. (по состоянию на 31 декабря). Об этом говорится в данных
Министерства финансов.
Государственный и гарантированный государством долг на конец декабря
составил 1 929,76 млрд грн, или 70,97 млрд долл., против 1 728,88 млрд грн, или
67,54 млрд долл., месяцем ранее (по состоянию на 1 января – 65,506 млрд долл.,
или 1 572,180 млрд грн).
Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 декабря составил
1 650,83 млрд грн (60,71 млрд долл.) против 1 464,55 млрд грн месяцем ранее
(по состоянию на 1 января – 1 334,3 млрд грн).
При том прямой внешний долг за месяц сократился на 0,11 %, или на
0,04 млрд долл., – до 36,05 млрд долл., тогда как прямой внутренний долг
возрос на 24,03 % – до 670,65 млрд грн.
Гарантированный государством долг на 31 декабря 2016 г. составил
278,93 млрд грн, или 10,26 млрд долл.
Как сообщалось, общий размер прямого госдолга по состоянию на конец
2015 г. составил 1 333,860 млрд грн (55,575 млрд долл.) против
947,030 млрд грн (60,058 млрд долл.) на 31 декабря 2014 г.
При этом прямой внешний долг за год возрос на 11,6 %, или на
3,587 млрд долл., – до 34,409 млрд, тогда как прямой внутренний увеличился на
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10,2 % – до 508,001 млрд грн (МинПром (http://minprom.ua/news/224876.html).
– 2017. – 3.02).
***
Глава НБУ В. Гонтарева зазначає, якщо банки з російським капіталом
знайдуть покупців на свої активи, «ми будемо тільки раді»
(http://finbalance.com.ua/news/Hontareva-yakshcho-rosbanki-znaydut-pokuptsivbudemo-tilki-radi).
«Банки з російським капіталом добре докапіталізовані, навіть у ПІБ
проблем з ліквідністю немає. Але ми не вважаємо, що у них є світле майбутнє в
Україні. Їхня частка ринку вже зменшилася з 15 до 8,8 %. Якщо знайдуть
покупців на свої активи, ми будемо тільки раді», – зазначила керівник Нацбанку
(Finbalance
(http://finbalance.com.ua/news/Hontareva-yakshcho-rosbankiznaydut-pokuptsiv-budemo-tilki-radi). – 2017. – 2.02).
***
Фінбанк повідомив у системі розкриття інформації НКЦПФР, що
позачергові збори його акціонерів 1 лютого одноголосно ухвалили рішення
ліквідувати банк «у зв’язку зі складним становищем на ринку фінансових і
банківських послуг та невизначеністю щодо можливих напрямів і джерел
подальшої капіталізації Фінбанку як банківської установи». Також акціонери
Фінбанку вирішили звернутися до НБУ за наданням згоди на ліквідацію банку
за ініціативою акціонерів (http://finbalance.com.ua/news/Molodshiy-brat-PlatinumBanku-prosit-dozvil-v-NBU-na-samolikvidatsiyu).
Фінбанк констатує, що сума його зобов’язань перед кредиторами на
1 лютого – 490,3 млн грн. Водночас за даними рiчної звітності за 2015 р.,
пiдтвердженої аудиторським висновком, загальна величина активiв становила
764,2 млн грн, сума зобов’язань – 590,7 млн грн, розмiр власного капiталу –
173,6 млн грн.
«Активiв ПАТ “Фінбанк” достатньо для розрахунку за його
зобов’язаннями. На 1 лютого 2017 р. загальна величина активiв становить
650 774 тис. грн, загальна величина зобов’язань – 490 265 тис. грн, таким чином
сума, яка може залишитися пiсля задоволення вимог кредиторiв i
розподiлятиметься мiж акцiонерами, прогнозовано очікується в розмірі
160 509 тис.
грн»,
–
ідеться
в
повідомленні
(Finbalance
(http://finbalance.com.ua/news/Molodshiy-brat-Platinum-Banku-prosit-dozvil-vNBU-na-samolikvidatsiyu). – 2017. – 2.02).
***
В 2016 г. трубно-колесная компания «Интерпайп» снизила объем
реализации готовой продукции на 5 % по сравнению с 2015 г. – до 572 тыс. т.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В том числе поставки труб снизились на 10 %, поставки колес возросли на
22 %. Доля экспорта в структуре продаж составила 75 %.
Продажи трубной продукции составили 458 тыс. т, что на 10 % ниже итога
2015 г. Основные рынки роста – Украина и Европа. На рынок Украины
«Интерпайп» поставил 118 тыс. т в 2016 г. (108 тыс. т в 2015 г.).
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Объем продаж труб на европейском рынке возрос со 111 тыс. т в 2015 г. до
124 тыс. т в 2016 г. Реализация на рынках Америки сохранилась на уровне
прошлого года. Продажи на Ближнем Востоке снизились до 69 тыс. с 85 тыс. т
годом ранее вследствие потерь на рынках Турции, Египта и Ирака. Внутренние
проблемы в этих странах оказали существенное влияние на продажи компании в
регионе.
Продажи труб в СНГ снизились со 153 тыс. т в 2015 г. до 104 тыс. т в
2016 г. под влиянием неблагоприятных внешних факторов: введения
таможенной пошлины в связи с приостановкой действия договора о зоне
свободной торговли c РФ, нестабильной политической и экономической
ситуацией в странах Центральной Азии.
По итогам 2016 г. суммарная доля продаж труб на трех приоритетных
экспортных рынках – Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии – впервые
превысила 50 %.
Реализация колесной продукции в 2016 г. возросла на 22 % и достигла
114 тыс. т. Продажи ж/д колес в Украине возросли с 16 тыс. т в 2015 г. до
24 тыс. т в 2016 г. Объемы реализации в СНГ также увеличились.
Компания объясняет снижение доли продаж колес в Европе до 18 % в
2016 г. с 31 % в 2015 г. изменением продуктовой смеси. В течение года на этом
рынке компания планомерно снижала долю низкомаржинальных продуктов
(черновых колес) и наращивала объем реализации технически сложных
продуктов: чистовых мехобработанных колес и осей.
Объем производства круглой стальной заготовки на «Интерпайпе» стали
незначительно возрос в сравнении с 2015 г. и составил 614 тыс. т. Продажи
заготовки сторонним потребителям составили 40 тыс. т.
Дефицит основного сырья – металлолома – в 2016 г. составил для
«Интерпайп» стали 43 тыс. т. Нехватка лома спровоцировала существенный
рост его цены в Украине, что привело к повышению себестоимости стали и
готовой продукции. Как следствие, во втором полугодии 2016 г. компания была
вынуждена отказаться от сторонних продаж заготовки и потеряла ряд заказов на
готовую продукцию (МинПром (http://minprom.ua/news/224848.html). – 2017. –
2.02).
***
Осередково в фермерських господарствах Волинської, Київської,
Кіровоградської, Рівненської та Черкаської областей переважно фуражне
зерно та подекуди насіннєвий матеріал забруднені комірними шкідниками.
Про це повідомляють ГУ Держпродспоживслужби в областях.
Зазначається, що поки низькі температури повітря не дають шкідникам
розмножуватися. Але в 1 кг збіжжя нараховується 1–3 екз. комірного
довгоносика, 1–4 екз. борошноїда, 2–5 гусениць млинової вогнівки, 5–10 екз.
борошняного кліща. Ними заражено 8–13 %, максимум 28–31 %, перевіреного
збіжжя.
Водночас, як свідчать інспектори, в інших областях у зерні пшениці,
ячменю, вівса, гороху, тритикале, кукурудзи, що зберігається в добре
підготовлених
коморах,
шкідників
немає
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/zerno-v-pati-oblastah-zarazene-skidnikami). –
2017. – 3.02).
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