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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Звіт Національної ради реформ:
Україна зробила більший прогрес у реалізації реформ за останні
два роки, ніж за попередні 23
Запуск платформи «Декорупція», ProZorro 2.0., реформа правоохоронної
системи, судова реформа, децентралізація та нова українська школа – у
Національній раді реформ поділилися результатами роботи в 2016 р. та планами
на 2017 р.
Однією з найбільш перспективних та пріоритетних реформ в Україні є
судова. У 2016 р. було прийнято низку законів, які забезпечують її успішне
запровадження. Почалося створення нового Верховного суду України, до участі
в конкурсі на посади суддів допущено 653 кандидати. Прийняті стратегічно
важливі для запровадження і підтримки реформи Закони України «Про
забезпечення права на справедливий суд», «Про судоустрій і статус суддів» і
«Про Вищу раду правосуддя». Крім того, було затверджено Стратегію
реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на
2015-2020 рр.
У результаті діяльності НАБУ і САП станом на кінець грудня 2016 р.
здійснюється розслідування у 280 кримінальних провадженнях. У
10 провадженнях суд вже виніс обвинувальні вироки. Понад 100 млн грн
повернуто до бюджету. В ході розслідувань заарештовані грошові кошти
(433,6 млн грн, 79,8 млн дол США, 7,1 млн євро), 101 земельна ділянка,
52 квартири, 32 житлові будинки, 41 транспортний засіб, 1 цілісний майновий
комплекс, цінні папери на суму понад 75,5 млн грн.
Найбільше досягнення у реформі публічних закупівель – запуск системи
ProZorro 2.0. «Зробивши у 2016-му використання системи електронних
закупівель ProZorro обов’язковим для усіх державних замовників, держава
змогла вивільнити 9 млрд грн коштів, які можуть бути спрямовані на нагальні
потреби економіки чи оборонного сектору», – повідомив секретар Національної
ради реформ, заступник Глави Адміністрації Президента України Д. Шимків. У
систему ProZorro заведено понад 420 тис. торгів (6,32 тис. у 2015 р.) на суму
понад 200 млрд грн (435 млн грн у 2015 р.), кількість організаторів торгів –
близько 20 тисяч осіб (985 у 2015 р.).
Об’єднання територіальних громад в рамках реформи децентралізації
триває – наразі їх уже 366.
В рамках реформи правоохоронної системи розпочато роботу патрульної
поліції в 32 містах України. Загальна чисельність особового складу перебільшує
12 тис. осіб.
Дерегуляція залишилася в ТОП-5 пріоритетних реформ, незважаючи на
зміну уряду на початку 2016 р. Уряд наблизився до повного виконання
зобов’язань перед МВФ в частині затвердження ліцензійних умов на ведення
окремих видів діяльності: наразі з 24 необхідних документів вже прийнято 22.
В рамках реформи системи охорони здоров’я наприкінці 2016 р. уряд
затвердив дорожню карту і принципи першого етапу розвитку компоненту
системи E-Health в Україні.
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Реформа національної безпеки та оборони є однією з найбільш важливих.
В роботі – 5 основних напрямків реформування системи національної безпеки і
оборони – «Реформування сектору безпеки – загальна архітектура»,
«Міністерство
оборони»,
«Координація
розвідувальної
діяльності»,
«Кібербезпека»,
«Оборонно-технічне
співробітництво
з
іноземними
партнерами».
Реформа освіти, відповідно з планом Національної ради реформ, у
першому кварталі 2017 р. поповниться концепцією «Нової української школи» –
стратегічним документом, згідно з яким формуватиметься політика щодо
реформування загальної середньої освіти, подовживши прогрес 2016 р.
У рамках проекту «Цифрова Україна» була впроваджена система
електронного документообігу. За результатами її публічної презентації
отримано 70 заявок на розгортання СЕД від органів державної влади та
14 заявок від потенційних партнерів. СЕД офіційно передана 28 державним
установам та органам місцевого самоврядування. Також перше читання
пройшов законопроект про використання хмарних обчислень. «Це відкриє
нашим державним установам шлях до користування найкращими світовими
послугами зберігання та передачі даних. Крім того, Верховна Рада України
відповідним рішенням усунула бар’єри для експорту послуг, завдяки яким
однозначно спроститься робота українських фахівців IT, які надають
аутсорсингові послуги іноземним замовникам», – вважає Д. Шимків.
Більш детально про прогрес реформ у 2016 р. можна ознайомитись у
повному Звіті на веб-сайті Національної Ради Реформ.
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 07.02).

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

Ескалація конфлікту на Донбасі:
причини, прогнози, реакція світу
Наприкінці січня цього року тривожні новини про загострення
протистояння на Сході України сколихнули як вітчизняний, так і світовий
інформаційний простір. Різко збільшилася кількість поранених і загиблих, не
лише по обидві сторони конфлікту, а й серед мирного населення, яке навіть у
деяких відносно великих населених пунктах опинилося на межі гуманітарної
катастрофи. Разом з цим активізувалася і світова спільнота, яка одразу ж
закликала сторони конфлікту до припинення вогню.
Активна фаза бойових протистоянь спостерігалася в районі авдіївської
промзони, а також у трикутнику Донецьк – Ясинувата – Макіївка. Місцеві
жителі кажуть, що таких обстрілів вони не пам’ятають ще з 2014 р. У результаті
боїв у населених пунктах Авдіївка та Ясинувата виникли перебої з постачанням
тепла, води і світла, хоча місцева влада докладала максимум зусиль щодо їх
відновлення. Під обстріл потрапили шахтарі шахти Щегловська-Глибока,
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місцева лікарня та інші об’єкти. Крім того, активізація бойових дій була
помічена і на інших напрямках лінії розмежування.
Про те що безпекова ситуація на Донбасі критична, заговорили і
міжнародні спостерігачі. Але на сьогодні достеменно невідомі причини такого
загострення. У засобах масової інформації й експертному середовищі озвучують
різні варіанти. Діаметрально протилежними є і позиції сторін конфлікту, які
звинувачують одна одну в ескалації. І як би парадоксально це не звучало,
сторони знаходять аргументи на користь своєї версії.
Російська сторона в особі президента В. Путіна цілком очікувано й одразу
звинуватила українську владу в ескалації конфлікту на Донбасі, зазначивши, що
Київ цілеспрямовано пішов на провокацію, щоб «вибивати» гроші із зарубіжних
країн, «виставляючи себе жертвою агресії» (http://ianews.ru/articles/93717). З
такою заявою глава Російської держави виступив на прес-конференції в
Будапешті після зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини В. Орбаном. В. Путін
назвав кілька причин загострення ситуації на Сході України. Перша причина
полягає в тому, що українському керівництву сьогодні потрібні гроші, гроші
найкраще вибивати з Євросоюзу, окремих країн Європи, зі Сполучених Штатів
Америки і міжнародних фінансових інститутів, виставляючи себе як жертву
агресії, зазначив В. Путін. Також за словами російського лідера, Київ почав
наступ на позиції збройних формувань «ДНР», щоб заглушити опозицію
всередині країни. Нинішня влада України, на думку В. Путіна, не готова до
реалізації мінських угод і шукає «привід для того, щоб відмовитися від їх
виконання».
Друга ж причина в інтерпретації президента Росії звучить так: «Києву
потрібно налагодити відносини з діючою адміністрацією США, і теж через
конфлікт це завжди краще, це завжди зручніше, легше втягнути адміністрацію
Білого дому в рішення українських проблем, ну, і налагодити таким чином
якийсь діалог» (http://fakty.ua/229894-u-putina-i-ego-press-sekretarya-peskovaraznoe-videnie-prichin-eskalacii-konflikta-na-donbasse).
Водночас експерти відмітили у висловлюваннях прес-секретаря В. Путіна
Д. Пєскова дещо інше бачення щодо налагодження відносин зі США.
Розв’язання конфлікту в Авдіївці, на його думку, може покращити діалог саме
між Росією та США. Зокрема, коментуючи ситуацію навколо Авдіївки,
Д. Пєсков недвозначно дав зрозуміти, що адміністрація В. Путіна не проти
знизити градус війни на Донбасі, щоб «вибити» із США скасування санкцій і
отримати прихильність Білого дому. Тоді прес-секретар президента Росії
заявив: «Що стосується нинішнього загострення на лінії зіткнення, то, напевно,
це зайвий привід для якнайшвидшого відновлення діалогу і співпраці між
Росією і США, у тому числі в інтересах вирішення української кризи».
Зазначена неузгодженість оцінок підтверджує той факт, що здатність одночасно
дотримуватися двох протилежних переконань уже давно стала однією з
основних характеристик діючої російської влади.
Російська
сторона
постійно
намагається
переконати
світове
співтовариство у своїй правоті, використовуючи для цього всі можливості. Сила
пропаганди, грошей та інших видів впливу призводить до того, що позиція Росії
відстоюється не лише політичними силами й окремими політиками і діячами
європейських країн, а навіть народними депутатами України. Так, народний
депутат України від Опозиційного блоку Н. Шуфрич звинуватив українську
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владу в ескалації конфлікту на південному сході країни під час прямого ефіру
на одному з російських телеканалів. За його словами, П. Порошенко та інші
представники української політики спекулюють на темі війни, збираючись
саботувати мінські угоди, тому що Київ не зацікавлений у мирному
врегулюванні конфлікту. На питання телеведучих каналу про те, навіщо
П. Порошенко влаштував «криваву кашу» по всій лінії зіткнення і в Авдіївці,
нардеп заявив, що сьогоднішні жертви в умовах перемир’я – це злочин з боку
Києва. «Я сьогодні уважно вивчив заяви керівника спеціальної моніторингової
місії ОБСЄ, який закликав обидві сторони припинити вогонь Це означає, що
ОБСЄ розуміє, з чиєї вини сталася ескалація конфлікту і максимально
дипломатично тисне на українську владу з вимогою зупинити ескалацію. Чи не
спекулювати на цій проблемі... Опозиція сьогодні не в змозі тиснути на
українську владу, хоча окремі її представники роблять все для того, щоб
змусити Президента України реалізувати мінські угоди. У сьогоднішній ситуації
ми повинні зробити все, щоб Україна виконала свої угоди», – заявив Н. Шуфрич
(https://newinform.com/43676-shufrich-na-rostv-obvinil-poroshenko-v-eskalaciivoiny-na-donbasse).
Проте неупереджений аналіз першоджерел говорить, що однозначність
висловлень Н. Шуфрича має маніпулятивний характер. Так як, на думку
заступника голови місії ОБСЄ на Донбасі А. Хуга, обидві сторони конфлікту
винні у провокаціях в Авдіївці. «Ми бачимо, що в Авдіївці ситуація
погіршується... Ми документуємо всі порушення. У нас виникають труднощі з
доступом по обидві сторони від лінії зіткнення, і ми переконалися, що
провокаційні дії з обох сторін є основною причиною того, що відбувається», –
сказав
він
під
час
відвідування
міста
(http://rian.com.ua/analytics/20170201/1021037394.html).
Дають оцінку ситуації і деякі закордонні політики. Зокрема, депутат
Європарламенту, польський політик і давній прихильник Кремля Я. КорвінМікке також звинуватив Україну в ескалації конфлікту на Донбасі. «Київ явно
хоче силових рішень перед очікуваною угодою Путін – Трамп: кілька днів
Збройні сили України обстрілюють з артилерії і ракет центр Донецька (у цю ніч,
загинули кілька людей, кілька десятків отримали поранення). Міністерство
оборони України зізналося в порушенні мінських домовленостей: “Метр за
метром, крок за кроком, використовуючи кожну можливість, наші хлопці
героїчно йдуть уперед”. А місія ОБСЄ тим часом... тікає з Донецька!» – написав
польський
політик
у
Facebook
(https://www.facebook.com/januszprawica/posts/2227064117519007).
Але такі заяви далекі від реальності, нічим не підтверджені та і не
знаходять підтримки у Європарламенті, скоріше, навпаки. Зокрема, 17 депутатів
Європейського парламенту підписали відкритий лист до верховного
представника Європейського союзу у закордонних справах Ф. Могеріні із
закликом чинити політичний тиск на Росію через погіршення ситуації в
Авдіївці. Про це повідомив євродепутат П. Ауштрявічус у Facebook. «З боку ЄС
необхідний рішучий політичний тиск, щоб негайно припинити російські бойові
дії. Ми закликаємо вас невідкладно втрутитися, щоб режим припинення вогню
дотримувався, а Росія повністю дотримувалася мінських угод». Разом з тим
євродепутати висловили стурбованість ескалацією конфлікту на Донбасі. Вони
підкреслили, що атаки призвели до загибелі українських військових. «Крім того,
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тисячі людей в Авдіївці та Ясинуватій залишилися без води, електрики і
опалення. Якщо це продовжуватиметься, гуманітарна катастрофа в таких
суворих зимових умовах буде неминучою», – зазначили європейські політики
(http://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/20170202-yevrodeputaty-prosyat-mogerini-pokaratyrosiyu-cherez-avdiyivku).
У свою чергу верховний представник Європейського Союзу із зовнішніх
справ та політики безпеки Ф. Могеріні у телефонній розмові з міністром
закордонних справ Росії С. Лавровим закликала Кремль почати виконувати
мінські домовленості (http://uapress.info/ru/news/show/160656). Вона зауважила
на необхідності негайного припинення бойових дій і повної імплементації
мінських домовленостей. У ЄС ескалацію конфлікту вважають їх кричущим
порушенням.
У російському МЗС зазначили, що загострення обстановки на лінії
зіткнення завжди відбувається під час зарубіжних поїздок П. Порошенка. «Не
може не звернути на себе увагу і дивна “закономірність”. Будь-яке загострення
обстановки в Донбасі дивним чином збігається із зарубіжними вояжами
українського керівництва, яке, мабуть, таким чином розраховує зберегти
спровоковану самим Києвом кризу в міжнародному порядку денному», –
заявили в російському МЗС. Рада Федерації РФ закликала Верховну Раду
покласти край діям військових Збройних сил України на Донбасі. «Я пропоную
сьогодні висловити консолідовану позицію Ради Федерації і з урахуванням
надзвичайних обставин звернутися до Верховної Ради: покласти край
злочинним діям українських військових на південному сході країни», – сказав
глава Міжнародного комітету Ради Федерації К. Косачєв. Його пропозицію
підтримали спікер Ради Федерації В. Матвієнко і всі сенатори. На думку
постійного представника Росії при ОБСЄ О. Лукашевича, офіційний Київ в
районі Авдіївки послідовно реалізує стратегію «захоплення» нових територій на
Донбасі. «Стратегія Києва щодо поступового захоплення, так званої “сірої зони”
на лінії дотику і передових позицій ополченців Донецька реалізується, як
бачимо, послідовно», – заявив російський представник під час спеціального
засідання постійної ради організації щодо ситуації на Донбасі. О. Лукашевич
зазначив, що це повністю відповідає заявам міністра внутрішніх справ України
А. Авакова, який закликав готуватися до деокупації кордону в 2017 р.
(http://rian.com.ua/analytics/20170201/1021037394.html).
Хоча українські військові заперечують слова О. Лукашевича про
«захоплення» нових територій. Вони постійно наголошують, що якщо і є якісь
просування, то лише на тих територіях, що за мінськими домовленостями мають
бути підконтрольні Україні, тобто вони не порушують узятих на себе
зобов’язань.
Разом з цим українська сторона всю відповідальність покладає саме на
Росію. Президент України П. Порошенко звинуватив у ситуації, що склалася в
Авдіївці, саме РФ і підконтрольних їй бойовиків. Також П. Порошенко
звинуватив Кремль у загибелі людей в Авдіївці та наголосив, що в кожному
підрозділі перебувають кадрові російські військові, які виконують накази РФ.
Він зазначив, що Росія не змогла довести, що Київ порушує режим припинення
вогню, так як Україна неодноразово закликала бойовиків до «режиму тиші», а
бойовики, керовані з Кремля, спеціально заважають українським фахівцям
виконувати ремонтні роботи (http://www.dialog.ua/news/110101_1486136314).
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Відреагували в Україні і на образливі слова В. Путіна щодо того, що
загострення в Авдіївці спровокувала українська сторона, аби «вибити» гроші з
інших країн і міжнародних інститутів. Так, заступник голови Адміністрації
українського Президента К. Єлісєєв пояснив, що В. Путіна дратує наш успіх. «У
зв’язку з цим мені згадалася народна мудрість, яка каже, що “вибивають дурість
з голови, а гроші вкладають в успішні країни”, що наразі і демонструє Україна
шляхом зростання економіки. Тож логічно, що в Україну нині ідуть гроші», –
заявив представник АП (http://www.pravda.com.ua/news/2017/02/3/7134350). «Я
розумію роздратування тим, що зараз у нас є стабілізація і макрофінансова, і в
банківському секторі, тому я не виключаю, що ця ескалація напруженості
пов’язана з тим, щоб дестабілізувати політичну і економічну ситуацію в Україні
і спробувати шляхом військових провокацій на Донбасі відволікти увагу й
ресурси від демократичних і економічних реформ у нашій державі», – пояснив
К. Єлісєєв. За його словами, для цього Росія веде активну пропагандистську
роботу на міжнародній арені. Вона намагається дискредитувати Україну та її
успіхи, аби західні партнери припинили нас підтримувати.
Зокрема, К. Єлісєєв припустив, що агресивні дії Росії в Авдіївці та
нещодавній обстріл українського літака в районі Чорного моря на території
України – це «випробування Росією так званого порога чутливості, зокрема,
нової адміністрації США на загрози безпеці... Цією ескалацією насильства,
зокрема в Авдіївці, Кремль випробовує на міцність трансатлантичне
партнерство, Росія намагається спровокувати реакцію ЄС і США. Таким чином,
на мою думку, це – певний тест для наших партнерів для того, щоб засвідчити
свою жорстку позицію про неприпустимість таких провокаційних агресивних
дій», – підкреслив К. Єлісєєв.
Крім того, Президент України П. Порошенко запевнив, що Україна всіма
можливими засобами намагається забезпечити режим припинення вогню та
задіяла для цього всі міжнародні інструменти. «Українська сторона звернулася
до ОБСЄ, дані відповідні вказівки українським представникам у Спільному
центрі з контролю та координації припинення вогню і стабілізації лінії
розмежування. Крім того, було дано завдання організувати переговори у складі
тристоронньої контактної групи. Поінформовані про загострення ситуації
партнери в Сполучених Штатах Америки, Європейському Союзі, НАТО», –
повідомив П. Порошенко. Президент заявив, що українські військові мають
право відкривати вогонь у відповідь, але не стріляють по житлових кварталах
Донецька та Ясинуватої. «Наші військовослужбовці 72-ї бригади та інших
підрозділів блискуче захищають позиції, ніякого наказу у них не відповідати на
нищівний вогонь немає, і вони мають всі можливості захищати себе», –
підсумував П. Порошенко. Разом з тим спікер ВР А. Парубій повідомив, що
українські депутати у зв’язку із ситуацією в Донбасі звернулися з відкритим
листом до парламентарів країн-членів ЄС, США, Канади, Японії та
Європейського парламенту. «У зв’язку із загостренням ситуації на Донбасі...
звернулися з відкритим листом до парламентарів всього вільного світу... Ми,
парламентарі, звертаємося до Вас з проханням використовувати всі наявні
механізми урядової і міжпарламентської дипломатії і посилити тиск на
офіційний
Кремль»,
–
зазначив
А. Парубій
(http://rian.com.ua/analytics/20170201/1021037394.html0).
Не забарилася і реакція міжнародних інституцій. Увечері 31 січня ОБСЄ
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провело термінове засідання у зв’язку із ситуацією в Авдіївці. «Члени Ради
Безпеки закликали до негайного повернення до режиму припинення вогню», –
зазначалося в тексті заяви. Представник Генсека ООН С. Дюжаррік назвав бої в
Донбасі прямим порушенням мінських домовленостей. «Закликаємо всі сторони
негайно припинити всі ворожі дії, повністю дотримуватися режиму припинення
вогню, надати негайний і безперешкодний гуманітарний доступ до населення,
забезпечити безпечний доступ місії ОБСЄ, який дасть змогу їй звітувати про
ситуацію на місці подій, а також відновити зусилля щодо мирного
врегулювання конфлікту», – сказав він.
Висловили занепокоєння з приводу загострення ситуації в Донбасі також
у ЄС і США. Євросоюз закликав припинити бої в околицях Авдіївки і провести
терміновий ремонт важливої для мирних жителів інфраструктури. Виконуючий
обов’язки представника Держдепартаменту США М. Тонер заявив, що США
стурбовані насильством на Сході України і закликають до перемир’я,
підтверджуючи прихильність реалізації мінських угод. «Бої коштували десятків
жертв серед українських військових і 10 постраждалих мирних жителів. Також
17 тис. цивільних осіб, у тому числі 2,5 тис. дітей, залишилися без води,
опалення або електрики. Щоб запобігти більш широкій гуманітарній кризі, ми
закликаємо до негайного постійного припинення вогню і повного,
безперешкодного доступу спостерігачів ОБСЄ. Ми також підтверджуємо, що
США підтримують повну реалізацію мінських угод», – заявив М. Тонер.
Узагалі, реакція міжнародних організацій та урядів окремих країн щодо
загострення ситуації на Сході України в основному зводилася до чергової
«стурбованості» та необхідності дотримання мінських домовленостей. При
цьому одні з них не називали винних в ескалації, а закликали обидві сторони до
припинення вогню, а інша частина, визнала винною в ескалації саме Росію та
підтримуваних нею бойовиків.
2 лютого відбулося засідання Ради Безпеки ООН, на якому його члени
закликали до негайного повернення режиму припинення вогню на Сході
України. Вони засудили застосування зброї, забороненої мінськими
домовленостями, на лінії зіткнення. Також заступник Генерального секретаря
ООН з політичних питань Д. Фелтман під час засідання Ради Безпеки ООН, яке
скликала Україна у зв’язку з ескалацією конфлікту в Авдіївці, заявив, що
сторони повинні утримуватися від будь-яких дій, які можуть сприйматися як
провокаційні і приведуть до ескалації напруженості. Бойові дії в районі
Авдіївки, Ясинуватої, Донецького аеропорту активізувалися і стали більш
інтенсивними. За словами Д. Фелтмана, заяви, що пролунали на зустрічі в
Мінську 1 лютого, потребують термінових заходів, щоб не допустити чергового
порушення режиму припинення вогню. «З кожним днем бойових дій конфлікт
усе складніше вирішити», – додав він. При цьому Д. Фелтман підкреслив, що
військового
вирішення
конфлікту
на
Донбасі
немає
(http://mignews.com.ua/politics/16569654.html).
Проте, незважаючи на деякі побоювання, засідання Ради Безпеки ООН
щодо ситуації в Авдіївці дало Україні підстави для стриманого оптимізму
(https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/09263-itogi-sovbeza-oon-po-ukraineklyuchevyie-momentyi.htm). І хоча з мертвої точки процес урегулювання
конфлікту не зрушив, однак позиції Росії, яка покладала на засідання певні
надії, усе ж похитнулися. Це можна назвати маленькою, але зі стратегічної
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точки зору важливою перемогою Києва. Тактика, яку обрала Росія, була
зрозуміла: звалити всю провину на ескалацію конфлікту на Україну. Завдання
максимум – переконати Захід у тому, що саме Київ зриває мінські угоди. Це
традиційний підхід Москви, який раніше себе не виправдовував. Однак цього
разу у Кремля були певні сподівання, адже західна преса неоднозначно
висвітлювала ескалацію на Донбасі, а ОБСЄ звинуватила обидві сторони в
загостренні ситуації. Постпред Росії в ООН В. Чуркін у своїй риториці спирався
на два аргументи: на нібито залізні докази порушення Україною перемир’я та на
запропоновану Москвою резолюцію Радбезу від 17 лютого 2015 р., у якій не
було ні натяку на кремлівську агресію. Про кілька прийнятих у минулому році
резолюцій, де прописаний факт російської агресії, В. Чуркін, звичайно, «забув».
У будь-якому випадку аргументи В. Чуркіна Захід не вразили. Позиції країн на
засіданні виявилися, на подив, консолідованими: необхідно вирішити конфлікт
політичним шляхом, а Росія повинна припинити ескалацію.
Одним з найцікавіших був виступ постпреда Великої Британії
М. Рікрофта, який заявив, що слова Москви розходяться з діями. «Потрібно,
щоб Росія припинила озброювати сепаратистів і вивела свої війська, у тому
числі з Криму», – заявив М. Рікрофт.
Однак ще більш сильним ударом для Росії став виступ новопризначеного
постпреда США Н. Хейлі. Її основні меседжі:
– Росія повинна припинити нагнітати насильство на Донбасі;
– США не зніматимуть санкцій, поки Росія не поверне Крим;
– США залишаться союзниками України.
Настільки прямолінійного виступу від представника США мало хто
очікував, хоча Н. Хейлі і раніше давала зрозуміти, що засуджує російську
агресію. Важливий аспект – засідання було присвячено ситуації в Авдіївці,
тобто американський постпред навіть вийшла за рамки порядку денного,
заговоривши про санкції через Крим. Що ще важливіше – постпред будь-якої
країни ретранслює узгоджену з вищим керівництвом країни позицію. Незадовго
до засідання Р. Тіллерсон був остаточно затверджений на посаді державного
секретаря США. Тобто зовнішньополітична команда нової адміністрації вже
сформована. Засідання Радбезу по Донбасу стало одним з перших офіційних
маркерів її курсу щодо Росії і України. І воно показало, що надії Москви на
швидке зняття санкцій і глобальне перезавантаження відносин зі США тануть,
про що у Кремлі розуміють.
У СММ ОБСЄ також підтримали заклик Ради Безпеки ООН щодо
Авдіївки (http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-smm-obse-podderzhali-prizyvsovbeza-oon-po-avdeevke-794512.html). Голова моніторингової місії Е. Апакан
закликав усі сторони негайно припинити бойові дії, щоб забезпечити захист
цивільного населення. «Голоси міжнародного співтовариства однозначні:
насильство має припинитися», – сказав Е. Апакан у зв’язку з ескалацією
насильства в районі Авдіївки, Ясинуватої та Донецька на Сході України.
«Хаотичне застосування сили, особливо важкого озброєння, у густонаселених
районах, яке призводить до зростання кількості смертей і травм серед
цивільного населення, неприйнятно. Ми закликаємо всі сторони негайно
припинити бойові дії, щоб забезпечити захист цивільного населення і життєво
важливих об’єктів інфраструктури, а також для стабілізації ситуації», –
підкреслив глава СММ ОБСЄ. Е. Апакан додав, що СММ ОБСЄ повинна мати
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безперешкодний доступ до вищевказаних районів, «щоб забезпечити перевірки
дотримання зобов’язань сторін про припинення вогню і виведення зброї».
Дипломати місії США в ОБСЄ на противагу стриманим коментарям з
Білого дому різко висловилися на адресу Росії та терористів «ДНР», які
вбивають мирних жителів Донбасу. «Росія і бойовики розпалили хвилю
насильства в Авдіївці», – заявила повірена у справах США в ОБСЄ К. Бірнес.
Представники США закликали Кремль і ватажків «ДНР» негайно зупинити
удари по Авдіївці. «Ми закликаємо Росію припинити насильство, поважати
перемир’я, відвести важке озброєння і припинити спроби захопити нові
території
за
контактною
лінією»,
–
додала
К. Бірнес
(http://www.dialog.ua/news/110069_1486113270).
Голова Парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу (НАТО)
П. Аллі закликав Російську Федерацію негайно припинити ескалацію конфлікту
на
Донбасі
і
дотримуватися
мінських
домовленостей
(http://uapress.info/ru/news/show/160402). Про це йдеться в повідомленні
керівника української делегації в Парламентській асамблеї НАТО народного
депутата І. Фриз. За її словами, П. Аллі висловив глибоку стурбованість новим
витком насильства в Донецькій області. «Потужні обстріли під Авдіївкою –
кричуще порушення угод про припинення вогню, що призвело до жертв серед
мирного населення і руйнування важливої цивільної інфраструктури», – сказано
у зверненні. Крім того, П. Аллі засудив насильство і закликав до негайного
припинення вогню. Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг закликав
Росію використовувати свій «значний вплив» на бойовиків на Сході України і
припинити бойові дії поблизу Авдіївки.
Євросоюз, зі свого боку, також закликав припинити бойові дії в Авдіївці,
які вважає кричущим порушенням домовленостей про припинення вогню,
передбачених мінськими домовленостями. «Ми закликаємо негайно припинити
бойові дії. Це також дасть змогу здійснити ремонт інфраструктурних об’єктів.
Повне дотримання режиму припинення вогню є важливим кроком на шляху до
повного здійснення мінських угод, які є основою для мирного та сталого
врегулювання конфлікту на основі поваги суверенітету і територіальної
цілісності України», – ідеться в заяві ЄС. Генеральний секретар Ради Європи
Т. Ягланд також закликав негайно припинити військові дії. «Глибоко
стурбований новинами і повідомленнями, що надходять з Донбасу про важкі
бої, які призвели до загибелі людей і спричинили погіршення гуманітарної
ситуації, що позначилася на багатьох цивільних особах, включаючи дітей», –
заявив він (https://strana.ua/articles/analysis/53801-inosmi.html).
Президент Європейської ради Д. Туск заявив, що загострення ситуації в
Авдіївці знову нагадало про виклики, які тривають, що несе агресія Росії на
Сході України.
Що ж стосується позиції урядів окремих країн, щодо загострення
конфлікту, то тут ситуація схожа. Частина країн поклала відповідальність на
обидві сторони, а інша частина – виключно на РФ. У першу добу після
відновлення боїв у районі Авдіївки в Донецькій області Президент України
П. Порошенко провів зустріч із канцлером ФРН А. Меркель. Саме вона стала
першим західним лідером, що публічно засудила ескалацію конфлікту на
Донбасі. Вона заявила, що «режиму припинення вогню» фактично не існує. «Я
повинна сказати, що ситуація на лінії розмежування викликає занепокоєння», –
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сказала А. Меркель, уникаючи при цьому називати винуватців в ескалації. У
Міністерстві закордонних справ Німеччини дали оцінку ситуації щодо безпеки
на Донбасі, назвавши її «жахливою». У зовнішньополітичному відомстві
Німеччини покладають відповідальність за припинення бойових дій на обидві
сторони конфлікту (http://mignews.com.ua/politics/16578244.html).
Міністр закордонних справ Литви Л. Лінкявічюс засудив ескалацію
конфлікту на Донбасі. «Ситуація, фактично, знову на рівні 2014 р., за нашими
оцінками», – заявив Л. Лінкявічюс на засіданні Комітету у закордонних справах
литовського парламенту. Також очільник литовського МЗС запевнив Україну в
надійній політичної підтримки з боку Литви.
Комісія парламенту Естонії із закордонних справ вирішила посилити
позиції Естонії проти Росії в питанні України. Естонія вважає, що в разі
продовження військової ескалації санкції слід посилити. Про це йдеться в
повідомленні на сайті парламенту. «Позиції Естонії відображають наше
ставлення до подій останніх днів у Східній Україні. Чи залишаться санкції
проти Росії в силі, 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», – сказав голова Комісії із закордонних справ
М. Міхкельсон. За словами заступника голови комісії К. Пентус-Розіманнус,
Естонія і ЄС повинні підтримати територіальну цілісність України та
наголосити на необхідності припинення військових дій. «Якщо військова
ескалація в Україні і порушення мінських угод триватимуть, то адекватна
реакція на це: переглянути введені санкції і посилити їх», – сказала вона
(http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/02/3/7061145).
Канада також різко засудила злочини бойовиків «ДНР» і Росії в Авдіївці.
Міністр закордонних справ Канади Х. Фріланд розповіла про те, що регулярно
відстежує ситуацію на тимчасово окупованому Росією Сході України. У
зовнішньополітичному відомстві Канади висловили стурбованість загостренням
ситуації в зоні конфлікту на Донбасі з боку російсько-терористичних військ.
«Я дуже уважно стежу за ситуацією в Авдіївці та перебуваю в тісному контакті
з нашим послом Р. Ващуком у Києві. Це викликає крайнє занепокоєння, і ми
засуджуємо дії підтримуваних Росією бойовиків поблизу Авдіївки», – зазначила
Х. Фріланд. За її словами, наразі канадський уряд розглядає питання
розширення військової тренувальної місії UNIFIER. «Разом з міністром оборони
ми тісно працюємо над місією UNIFIER, яка, на мою думку, чудово виконує
свою роботу», – додала вона (http://www.dialog.ua/news/110065_1486111281).
Разом з тим не може не турбувати позиція окремих західних ЗМІ в
питанні
висвітлення
ескалації
протистояння
на
Сході
України
(https://strana.ua/articles/analysis/53801-inosmi.html).
Крім
традиційного
неприйняття політики Росії, стали прослизати і нотки недовіри до Києва.
Наприклад, німецька газета Suddeutsche Zeitung з посиланням на урядові кола в
Берліні звинувачує українську владу в ескалації конфлікту біля Авдіївки. «За
даними, якими володіє Берлін і які, зокрема, базуються на звітах місії ОБСЄ в
східній Україні, саме українські військові нині намагаються пересунути лінію
фронту на свою користь. Очевидно, що при цьому вони враховують фактор
наростання напруженості, вважають в урядових колах Берліна. Але роблять
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розрахунок на те, що ситуація настільки загостриться, що можна буде завадити
планам президента США Д. Трампа щодо пом’якшення санкцій. Дії Порошенко
Берлін трактує таким чином, що той піде практично на що завгодно заради того,
щоб запобігти скасуванню санкцій проти Росії», – ідеться в статті.
У британському виданні The Telegraph використовується нейтральне
формулювання, що обидві сторони в обстрілі звинувачують одна одну.
«Російські та українські уряди обмінюються звинуваченнями за загострення
бойових дій між українськими урядовими силами і підтримуваними Росією
сепаратистами, що призвело до загибелі більше 10 осіб і десяткам поранених.
Бої стали першим значним актом насильства в зоні військових дій після того, як
Д. Трамп став президентом США, і можуть розглядатися як ключові перевірки
позиції нової адміністрації щодо подолання кризи, у тому числі чи будуть
продовжені санкції, введені проти Росії за її роль у війні», – ідеться в The
Telegraph.
Американське видання The Washington Post у редакційній статті ставить
запитання, чи не є ситуація в районі Авдіївки випробуванням для Д. Трампа, чи
витримає він натиск Москви. «Залпи “градів” і важкої артилерії, які
обрушуються на позиції української армії, виглядають дуже схожими на
випробування, чи буде новий президент іти на поступки Москві». При цьому
видання звинувачує Росію в розморожуванні бойових дій. «У Порошенка, який
був змушений перервати свою поїздку до Німеччини, мало причин домагатися
чергового раунду війни на сході, коли попередні два призвели до нищівних
поразок», – наголошується в публікації в The Washington Post.
У тому ж дусі витримана і редакційна стаття в Financial Times. У ній, до
речі, допускається, що ескалацію могли спровокувати дії українських військ.
Але при цьому містяться заклики натиснути на Д. Трампа, щоб він проявив
жорсткішу позицію щодо Росії стосовно ситуації в Україні.
Видання The Economist головною причиною загострення конфлікту також
називає те, що очільник Кремля хоче влаштувати випробування українським
питанням новому президенту США. Наступного дня після першої «задушевної»
телефонної розмови між Д. Трампом і В. Путіним жителі Авдіївки, невеликого
містечка на лінії конфлікту України з підтриманими Росією сепаратистами,
почули залпи важкої артилерії... Після початку загострення міжнародні
спостерігачі за дотриманням режиму припинення вогню звинуватили «спільні
російсько-сепаратистські сили» в провокації конфлікту. В останні місяці
українські військові просувалися глибше в «сіру зону», займаючи позиції в
декількох невеликих містах. Бойовики могли відчути настання слушного
моменту, щоб завдати удару у відповідь... Насильство ускладнює реалізацію
мінських угод про припинення вогню, підписаних у лютому 2015 р., які обидві
сторони інтерпретують по-різному. Для Києва і його західних союзників угода
являє собою шлях для України по відновленню контролю над її східною
територією і закриття кордону з Росією з подальшою децентралізацією влади.
Однак Росія бачить цю угоду як спосіб зберегти контроль над Східною
Україною, залишаючи кордон відкритим і вимагаючи від Києва визнання
Донбасу автономною областю в складі України. Це дасть Росії постійний вплив
на майбутнє України. Багато російських спостерігачів думають, що В. Путін міг
спровокувати ескалацію конфлікту, щоб випробувати свого нового
американського колегу... В. Путін, можливо, вирішив перевірити його
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готовність
закривати
очі
на
дії
Росії
в
Україні...
(https://novyny.online.ua/766905/putin-zagostriv-viynu-na-donbasi-z-odnieyiprichini-the-economist).
Тим часом в американському експертному середовищі триває пошук
нових підходів до вирішення конфлікту на Сході України. Один з рецептів у
виданні The National Іnterest запропонував М. Рожанські, директор Інституту
Кеннана при Міжнародному науковому центрі ім. В. Вільсона у Вашингтоні.
«Сполучені Штати можуть і повинні зіграти центральну роль у справі
врегулювання конфлікту між Україною і Росією, а також на переговорах і в
стратегічних зусиллях, спрямованих на створення умов для його міцного і
остаточного вирішення. Як перший крок Вашингтон повинен заручитися
згодою сторін на свій вступ у нормандський формат, щоб стати офіційним
учасником поточного процесу», – пише експерт. На його думку, офіційний
вступ Вашингтона в нормандський процес сам по собі навряд чи допоможе
усунути серйозний дефіцит довіри між сторонами. Тому він пропонує
Вашингтону стати гарантом виконання «дорожньої карти» для реалізації
мінських угод. Він також закликає, щоб кожен крок «дорожньої карти»
перевіряла компетентна і дієздатна третя сторона, що користується довірою і
підтримує плідні відносини з Москвою і Києвом, наприклад Фінляндія, Австрія,
Швейцарія, Білорусь, Казахстан тощо. «Головна проблема полягатиме в тому,
яким чином розвести війська сторін, щоб ситуація знову не загострилася. Один з
можливих варіантів – дати можливість сторонам позначити певні ділянки для
своїх військ у ключових секторах, які дадуть їм можливість «підстрахуватися»
на випадок відновлення бойових дій», – пише він. Проте зауважимо, що такий
сценарій навряд чи можливий. По-перше, в експертному середовищі та і серед
учасників нормандського формату є думка про певну рівновагу інтересів, а
будь-яке розширення формату може її порушити. По-друге, можна згадати
нещодавні невдалі спроби розведення військ і засобів на окремих ділянках лінії
розмежування.
Вітчизняні ж експерти вважають, що Захід поки навряд чи зможе
виробити нові підходи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі
(https://strana.ua/articles/analysis/53801-inosmi.html). Принаймні до стратегічного
рішення Д. Трампа. «Конкретними кроками в рамках підтримки України
можуть бути або пролонгація санкцій, або надання Україні летального
озброєння, – вважає політолог В. Карасьов. – Але ні до того, ні до іншого
Європа і США просто не готові. Та й будь-яка зустріч у нормандському форматі
на сьогодні піде на користь тільки одній Росії. Тому західні лідери нічого, крім
“глибокої стурбованості”, сказати не можуть. Тим більше що Франція перебуває
в розідраному стані через вибори, думка Ф. Олланда нікого не цікавить, а
А. Меркель бореться з Д. Трампом і паралельно позиціонує себе як політика,
бажаючого зберегти єдність і цілісність Європи». «Не виключаю, що ми зараз
спостерігаємо контури нової геополітичної обстановки, при якій західні
партнери України будуть усе більше самоусуватися від конфлікту,
висловлюючи чергову стурбованість», – вважає Р. Бортник.
В офіційному Києві як один з можливих варіантів розвитку подій
розглядають
введення
миротворчої
місії
ООН
на
Донбасі
(http://podrobnosti.ua/2158897-na-donbass-neobhodimo-vvesti-mirotvorcheskujumissiju-oon-eliseev.html). Зокрема, таку надію озвучили в АП. «В умовах, коли
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трохи буксує ідея розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ, ми
сподіваємося, що, можливо, ці дебати знову привернуть увагу до попередньої
ініціативи української сторони про можливість розгортання миротворчої місії
ООН на Донбасі. Ми вважаємо, що такий варіант теж має розглядатися», –
сказав К. Єлісєєв, заступник глави Адміністрації Президента.
Також залишається надія на те, що офіційні заклики Сполучених Штатів
Америки можуть зупинити ескалацію конфлікту на Донбасі і вплинути на
Росію, щоб вона зупинила свої терористичні угруповання в Донецькій області
(http://uapress.info/ru/news/show/160408). Зокрема, таку думку під час свого
інтерв’ю висловив екс-глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України
М. Маломуж. Він зазначив, що для росіян украй важливо спробувати
вибудувати більш-менш нормальні відносини з адміністрацією нового
президента США. Тому в Москві можуть відреагувати на заклик Вашингтона
зупинити бойові дії в районі Авдіївки. Оскільки в Кремлі вже давно не реагують
на подібні заклики ОБСЄ, ООН і ЄС.
Отже, аналіз міркувань експертного середовища, матеріалів ЗМІ і думок
політиків свідчать, що ескалація конфлікту на Донбасі більше нагадує спробу
Кремля вкотре заявити про себе як про ключового гравця на міжнародній арені,
особливо враховуючи зміни геополітичної обстановки. На цьому етапі такі
спроби не приносять РФ очікуваного результату: санкції продовжують діяти, а
міжнародна спільнота в переважній більшості продовжує підтримувати
Україну. Проте, на думку вітчизняних експертів, сам факт того, що Україна
стала заручником у грі важковаговиків світової політики, потребує відповідної
реакції та посилення позицій України як незалежного і впливового суб’єкта на
міжнародній арені. Прихильність новообраного президента США Д. Трампа
могла б цьому значно посприяти.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Відкрилася VI 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 та дає
згоду на призначення, представники громадських організацій і засобів масової
інформації, глави дипломатичних представництв.
Голова Верховної Ради України А. Парубій відповідно до
ст. 83 Конституції України оголосив VI сесію відкритою. У виконанні хору
прозвучав Державний гімн України.
На пропозицію А. Парубія народні депутати хвилиною мовчання
вшанували пам’ять українських військовослужбовців, які загинули в зоні
проведення антитерористичної операції.
Представники депутатських фракцій і груп виступили з оголошеннями,
заявами, повідомленнями, пропозиціями (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 7.02).
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***
Верховною Радою України прийнято Закон України «Про ратифікацію
Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з
питань юстиції».
Законом ратифіковано Угоду про співробітництво між Україною та
Європейською організацією з питань юстиції, вчинену 27 червня 2016 р. у
Брюсселі, яка набирає чинності на наступний день після отримання останнього
повідомлення про завершення сторонами внутрішніх процедур, необхідних для
набрання чинності Угодою.
Законопроект зареєстровано за № 0122 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 8.02).
***
Верховною Радою України прийнято Закон України «Про ратифікацію
Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Індонезія
про співробітництво в оборонній галузі» (назва документа – за
першоджерелом).
Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Республіки Індонезія про співробітництво в оборонній
галузі, вчинену 5 серпня 2016 р. у Джакарті, яка набирає чинності з дати
отримання останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами
про виконання сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для
набрання чинності цією Угодою.
Законопроект зареєстровано за № 0126 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 8.02).
***
Верховною Радою України ухвалено ряд постанов щодо проведення
парламентських слухань.
1. Про проведення парламентських слухань на тему: «Пріоритетність
додержання страхових засад при реформуванні пенсійної реформи» (реєстр.
№ 5710).
2. Про проведення парламентських слухань на тему: «Медична освіта в
Україні: погляд у майбутнє» (реєстр. № 5600).
Голова Верховної Ради після перерви у засіданні звернув увагу на
недостатню кількість присутніх у сесійній залі парламентарів. Він провів
реєстрацію народних депутатів. Для участі у роботі зареєструвалося
198 парламентарів (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 8.02).
***
Верховною Радою прийнято Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України (щодо імплементації європейських
екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин)».
Метою прийняття Закону є імплементація європейських екологічних
норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин, а також захист
від знищення середовища перебування (зростання) видів тваринного та
рослинного світу, занесених до Червоної книги України.
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Законопроект вносить зміни до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та законів України: «Про природно-заповідний фонд України»
і «Про Червону книгу України».
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2604 (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 7.02).
***
Верховною Радою прийнято Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з
одержанням документів дозвільного характеру (щодо спеціального
водокористування)».
Законом передбачено:
– надати повноваження щодо видачі дозволів на спеціальне
водокористування центральному органу виконавчої влади, що реалізує
державну політики у сфері розвитку водного господарства;
– не відносити до спеціального водокористування водокористувачів, які
забирають і використовують менше 5 куб. м води на добу, крім тієї, що
використовується для виробництва напоїв і фасованої води;
– визначити вичерпний перелік документів, які подаються
водокористувачем для оформлення права спеціального водокористування;
– встановити вичерпні підстави для припинення права спеціального
водокористування тощо.
Документ прийнято з урахуванням поправок.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 3323.
За результатами голосування відхилено проект закону про видобування
та реалізацію бурштину (реєстр. № 1351-1).
На доопрацювання у комітет направлено проект закону про внесення змін
до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (щодо
повноважень у галузі охорони навколишнього природного середовища) (реєстр.
№
4551)
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 7.02).
***
Верховною Радою прийнято Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України (щодо виконання Конвенції 1979 року про
охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі)».
Законом пропонуються зміни, які приводять у відповідність до вимог
Бернської конвенції Кодекс України про адміністративні правопорушення,
Лісовий кодекс України та закони України: «Про тваринний світ», «Про
природно-заповідний фонд України», «Про захист тварин від жорстокого
поводження», «Про мисливське господарство та полювання».
У Законі уточнюються умови ввезення в Україну та вивезення за її межі
об’єктів тваринного світу, вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної
об’єктам тваринного світу, та щодо охорони тваринного та рослинного світу під
час заготівлі деревини. Також уточнюються законодавчі положення щодо
порядку визначення лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у
природних заповідниках, біосферних заповідниках і національних природних
парках, вимоги до освіти керівників спеціальних адміністрацій, що здійснюють
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управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду, розміри
адміністративних штрафів за скоєння правопорушень у цій сфері тощо.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2023.
За результатами голосування відхилено проект закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у
сфері охорони природно-заповідного фонду України (реєстр. № 2311)
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2017. – 7.02).
***
Верховною Радою України прийнято Закон України «Про доступ до
об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку
телекомунікаційних мереж».
Законодавчим актом урегульовано відносини, пов’язані із встановленням
єдиних правових засад доступу та використання інфраструктури з метою
розвитку телекомунікаційних мереж для задоволення потреб споживачів
телекомунікаційних послуг і розвитку інформаційного суспільства в Україні.
Закон визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення
доступу
до
інфраструктури
об’єктів
будівництва,
транспорту,
електроенергетики,
кабельної
каналізації
електрозв’язку,
будинкової
розподільної мережі для розташування технічних засобів телекомунікацій з
метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні.
Законом встановлено повноваження державних органів у тому числі
стосовно розробки та затвердження методик визначення плати за доступ до
відповідної інфраструктури, правил/порядків щодо доступу до відповідної
інфраструктури, вимог до розташування технічних засобів телекомунікацій на
елементах відповідної інфраструктури; встановлено види плати, що можуть
застосовуватися під час забезпечення доступу до інфраструктури; визначено
права та обов’язки юридичних і фізичних осіб, у власності (володінні) яких
перебуває
інфраструктура,
у
тому
числі
щодо
забезпечення
недискримінаційного доступу замовників з метою створення рівних умов
використання елементів інфраструктури (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 7.02).
***
Верховною Радою України прийнято Постанову «Про Звернення
Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та міжнародних
організацій щодо засудження ескалації збройної агресії Російської Федерації
проти України».
Верховна Рада України затвердила Звернення до парламентів іноземних
держав та міжнародних організацій щодо засудження ескалації збройної агресії
Російської Федерації проти України та доручила Голові Верховної Ради України
невідкладно направити текст Звернення до парламентів іноземних держав і
міжнародних організацій.
У Зверненні Верховна Рада закликає парламенти іноземних держав і
міжнародні організації засудити Російську Федерацію за порушення режиму
припинення вогню, передбаченого мінськими домовленостями, навмисну
руйнацію іррегулярними та регулярними збройними формуваннями Російської
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Федерації Авдіївки Донецької області та варварські напади на об’єкти,
необхідні для виживання цивільного населення та здійснити всі можливі заходи,
що сприятимуть припиненню невибіркових нападів іррегулярних і регулярних
збройних формувань Російської Федерації на об’єкти, необхідні для виживання
цивільного населення, та відвернуть гуманітарну катастрофу в Авдіївці.
Верховна Рада України закликає парламенти іноземних держав і
міжнародні організації вжити заходи, спрямовані на запобігання подальшої
ескалації збройної агресії Російської Федерації проти України та її припинення;
закликає Організацію з безпеки і співробітництва у Європі сприяти дотриманню
Російською Федерацією режиму припинення вогню на Донбасі, зокрема в
районі Авдіївки Донецької області; звертається до міжнародних організацій,
представників громадянського суспільства, правозахисних організацій із
закликом розслідувати випадки серйозних порушень міжнародного
гуманітарного права під час нинішньої ескалації збройної агресії Російської
Федерації проти України, зокрема можливого скоєння воєнних злочинів і
злочинів проти людяності.
Проект Постанови зареєстровано за № 6039 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 7.02).
***
Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки дітей, які
постійно проживають у зоні проведення антитерористичної операції, у
населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення».
Законодавчим актом передбачається забезпечити державну цільову
підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних і
комунальних навчальних закладах особам, які постійно проживають у
населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, на рівні з іншими
категоріями соціально вразливих дітей.
Відповідні зміни внесено до законів України: «Про вищу освіту», «Про
професійно-технічну освіту», «Про охорону дитинства». Тобто на
законодавчому рівні закріплено надання державної підтримки для здобуття
професійно-технічної або вищої освіти тій категорії молоді, яка постійно
проживає в населених пунктах, що розташовані саме на лінії зіткнення.
Така підтримка здійснюватиметься у межах державної цільової програми
та передбачатиме комплекс заходів щодо повної або часткової оплати навчання,
безкоштовного надання підручників і забезпечення гуртожитками,
стипендіального забезпечення. Ряд таких заходів і умови їх надання
визначатиме Кабінет Міністрів України.
Законопроект зареєстровано за № 5089 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 7.02).
***
Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
антидопінговий контроль у спорті».
Документом визначаються правові та організаційні засади здійснення
антидопінгового контролю в Україні, участі відповідних закладів, установ і
організацій у профілактиці, запобіганні застосуванню та поширенню допінгу у
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спорті.
Реалізація положень закону дасть змогу перейти до європейського
принципу управління антидопінговою діяльністю, а саме: створити наглядову
раду антидопінгового контролю, яка має призначати керівників Національного
антидопінгового центру та Національної антидопінгової лабораторії, визначати
основні напрями антидопінгової діяльності, оскільки цього вимагає від України
Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА).
Відповідний законопроект зареєстровано за № 4724 (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 7.02).
***
Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо надання допомоги на дітей
померлого годувальника».
Законодавчим актом розширено коло осіб, що мають право на державну
соціальну допомогу, дітьми віком до 18 років (тих, хто навчається – 23 років) у
разі смерті одного з батьків, що не набув права на пенсію, та надано право на
одержання у зв’язку з цим лише одного виду державної допомоги (за вибором).
Законом встановлено розмір такої допомоги на кожну дитину на рівні
прожиткового мінімуму для непрацездатних незалежно від доходу сім’ї.
Відповідні зміни внесено до законів України: «Про державну соціальну
допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» і «Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам».
Законопроект зареєстровано за № 4668.
Головуючий оголосив про входження народного депутата С. Шахова до
складу депутатської групи «Воля народу» (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 7.02).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
президентом Швейцарської Конфедерації Д. Лойтхард.
Глави держав наголосили, що за 25 років з часу встановлення
дипломатичних відносин між Україною та Швейцарією закладено надійні
підвалини двостороннього партнерства, а також на спільному інтересі надалі
поглиблювати таке взаємовигідне співробітництво.
Президент України детально поінформував про загострення ситуації на
Донбасі. П. Порошенко привернув увагу до складної гуманітарної ситуації у
зв’язку з обстрілами Авдіївки з окупованих територій. Глава держави
підкреслив, що така поведінка має отримати належну оцінку з боку міжнародної
спільноти.
Президент Швейцарії наголосила, що Росія повинна зробити все для
припинення вогню.
Д. Лойтхард також відзначила прогрес у проведенні реформ в Україні, що
підвищує довіру інвесторів до української економіки, та підтвердила готовність
підтримувати Україну на цьому шляху, зокрема в питанні судової реформи.
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Під час розмови було також узгоджено подальші кроки з прискорення
повернення Україні коштів, які були незаконно виведені колишніми
високопосадовцями та наразі зберігаються у швейцарських банках (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2017. – 7.02).
***
Президент України підписав Закон України № 1824-VIII «Про внесення
змін до статті 4 Закону України “Про органи і служби у справах дітей та
спеціальні установи для дітей” щодо удосконалення правового статусу
служб у справах дітей». Закон був прийнятий Верховною Радою України
19 січня 2017 р.
Закон розроблено з метою посилення державних гарантій щодо захисту
прав і законних інтересів дітей у відповідності до Конвенції ООН про права
дитини шляхом забезпечення цієї діяльності відповідним кадровим ресурсом.
«Сьогодні велика кількість дітей в Україні живе у складних життєвих
обставинах і потребує підтримки та допомоги від держави. Такі функції
покладаються на органи і служби у справах дітей, які за законом мають
здійснювати свою діяльність, захищаючи права та інтереси дітей. Але саме вони
у такий складний час перші потрапляють під скорочення. У багатьох регіонах
кількість працівників настільки мала, що унеможливлює виконання ними своїх
функцій», – зазначив уповноважений з прав дитини М. Кулеба, коментуючи
підписаний Президентом Закон.
Зазначений Закон передбачає збільшення штатної чисельності працівників
служб у справах дітей усіх рівнів. При цьому встановлено, що кількість
працівників служби залежить від кількості дитячого населення, що проживає на
відповідній території. Реалізація цього Закону посилить кадровий потенціал
служб і їхню діяльність, бо саме від вчасного реагування залежить те, наскільки
ми зможемо попередити загибель та неблагополуччя дітей, зазначив він.
«Тепер, після підписання Закону Президентом, ми чекаємо від регіонів
відповідних рішень у сфері щодо виконання, а від Міністерства соціальної
політики – створення програми підготовки та підвищення кваліфікації
працівників служб у справах дітей, адже від їхнього професіоналізму залежать
життя тисяч дітей», – наголосив М. Кулеба.
Штатна чисельність працівників служб у справах дітей виконавчих
комітетів сільських, селищних рад відповідних територіальних громад
встановлюється з розрахунку один працівник служби не більш ніж на 1 тис.
дитячого населення. У випадку, коли дитяче населення громади становить
менше 1 тис. дітей – не менше одного працівника на об’єднану територіальну
громаду.
Кількість працівників районних, міських, районних у містах служб у
справах дітей установлюється з розрахунку один працівник не більше ніж на
1 тис. дітей, які проживають у районі, і не більше ніж на 2 тис. дітей, які
проживають у місті.
Крім того, служби у справах дітей усіх рівнів набувають права юридичної
особи.
Практична реалізація норм цього Закону України сприятиме збільшенню
кількості працівників, які відповідно до законодавства забезпечують реалізацію
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на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 8.02).
***
Президент підписав Закон України № 1793-VIII «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної плати за
користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового
конденсату». Закон було прийнято Верховною Радою України 20 грудня
2016 р.
Закон спрямований на розвиток адміністративно-територіальних одиниць,
на території яких проводиться видобуток вуглеводнів, і налагодження плідного
співробітництва між підприємствами нафтогазодобувного комплексу та
органами державної виконавчої влади і місцевого самоврядування.
Встановлений розподіл коштів з рентної плати за користування надрами для
видобування нафти, газу та газового конденсату сприятиме зацікавленості
місцевого населення у розвитку газовидобувної галузі у місцевості, де вони
проживають, а також справедливому розподілу коштів між бюджетами різних
рівнів, громадами сіл, селищ, міст, де здійснюється виробнича діяльність
підприємств нафтогазової галузі.
Відповідно до внесених змін у Бюджетний кодекс України, до доходів
загального фонду державного бюджету України зараховуються 95 % рентної
плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та
газового конденсату. Крім того, 2 % рентної плати за користування надрами для
видобування нафти, природного газу та газового конденсату зараховується до
районних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних
природних ресурсів.
Законом встановлюється, що 3 % рентної плати за користування надрами
для видобування нафти, природного газу та газового конденсату зараховується
до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад за місцезнаходженням
(місцем видобутку) відповідних природних ресурсів.
Згідно із Законом 2 % рентної плати за користування надрами для
видобування нафти, природного газу та газового конденсату зараховується до
бюджету
Автономної
Республіки
Крим,
обласних
бюджетів
за
місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів.
Закон також встановлює, що 1 % рентної плати за користування надрами
для видобування нафти, природного газу та газового конденсату зараховується
до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем
видобутку) відповідних природних ресурсів.
Закон набирає чинності з 1 січня 2018 р. (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
7.02).
***
Уряд виконує своє завдання стабілізувати національну економіку і
відновити її зростання, і статистичні дані вже вказують на те, що в
Україні поступово зменшується безробіття та підвищуються заробітні
21

плати. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман, відкриваючи
засідання уряду.
«Ми з вами відповідаємо за наші слова. Коли ми приходили в уряд, наше
завдання було стабілізувати економіку, зупинити політичну кризу, відновити
економічне зростання. Сьогодні я хочу констатувати: Україна економічно
піднімається з колін. Це надзвичайно важкий процес. Ми побачимо статистичні
дані про те, що результатом економічної стабілізації, економічного зростання є
вже поступове зменшення в Україні безробіття і вже підвищення заробітної
плати. Хочу підкреслити, це тільки початок», – зазначив В. Гройсман.
Він наголосив, що сьогодні вже мільйони українців отримали підвищені
заробітні плати. Усе те, що накопичить українська економіка, дасть можливість
конвертувати і направити на виконання соціального контракту та підвищення
якості життя людей, наголосив Прем’єр-міністр.
Уряд також послідовно виконує обіцянки щодо збільшення масштабу
будівництва доріг, обсягів видобутку українського газу та зменшення його
імпорту, підвищення заробітних плат, розвитку внутрішнього виробника.
«Це конкретні речі. Це не пустопорожні обіцянки, а це виконання
зобов’язань, які ми взяли на себе перед українськими громадянами і будемо їх
виконувати, – зазначив глава уряду. – Зростання економіки – це важка праця
мільйонів українців. Це спільна робота усіх трудівників і усіх людей у нашій
країні. Кожен на своєму місці виконує свою функцію і завдання. І ми як уряд
теж докладаємо зусиль, щоб забезпечити макроекономічну стабілізацію,
макроекономічне зростання. Я точно знаю, що ми досягнемо успіху» (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 8.02).
***
Прем’єр-міністр В. Гройсман очікує кардинальних і рішучих кроків від
Національного банку України щодо відновлення кредитування малого та
середнього бізнесу. Про це глава уряду зазначив на засіданні Кабінету Міністрів
України.
«Важливо, щоби банки відновили кредитування малого і середнього
бізнесу. Бізнес це очікує. Певні кроки вже зроблені Національним банком.
Я розраховую на те, що ці кроки будуть більш кардинальними, більш рішучими
для того, щоб малий і середній бізнес мав доступ до посильних кредитів, тому
що кредити за 20–30 % нікому не потрібні. Нам потрібні кредити, які мають
невелику вартість, для того щоб ми могли інвестувати і рухатися далі», –
зазначив він.
В. Гройсман зауважив, що розвиток реального сектору економіки
важливий для прискорення економічного зростання у країні.
Він зазначив, що сьогодні здійснюються інвестиції в українську
промисловість. «Ми запускаємо ланцюг національного виробництва в країні,
національної промисловості», – зазначив він.
Так, уряд приймає рішення щодо стимулювання сільськогосподарського
машинобудування, будівництва.
«Інвестиції, які ми робимо, дадуть можливість нам прискорювати
економічне зростання», – сказав Прем’єр-міністр (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 8.02).
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***
8 лютого на засіданні уряду затверджено нову Стратегію управління
державними фінансами на 2017–2021 рр. розроблену Міністерством
фінансів України.
Чому нова Стратегія управління державними фінансам є необхідною? Її
виконання забезпечить стійке економічне зростання, якісно новий рівень
надання держпослуг, а також стане стимулом для реформ в інших сферах.
Метою Стратегії є побудова сучасної та ефективної системи управління
державними фінансами, яка здатна надавати якісні державні послуги, ефективно
акумулювати ресурси та розподіляти їх у чіткій відповідності з пріоритетами
розвитку держави у середньо- та довгостроковій перспективі.
Упровадження нової Стратегії управління державними фінансами включає
запровадження середньострокового бюджетування. Це означатиме розподіл
бюджетних ресурсів згідно з пріоритетами розвитку на три роки, а також
розробку чітких цілей розвитку на п’ять років і ключових показників
ефективності для оцінки імплементації Стратегії.
Безпосередньо Стратегія складається з чотирьох частин:
– дотримання загальної бюджетно-податкової дисципліни;
– підвищення ефективності розподілу ресурсів;
– забезпечення ефективного виконання бюджету;
– підвищення рівня прозорості та підзвітності.
У наступні чотири місяці уряд розроблюватиме Національний план дій з її
імплементації на всіх рівнях. Стратегія управління державними фінансами
забезпечить високий рівень прозорості та підзвітності усіх державних
інституцій і дасть змогу громадянам здійснювати прямий контроль планування
та розподілу бюджетів (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –
8.02).
***
8 лютого Кабмін затвердив постанову щодо Порядку зарахування
акцизного податку з пального до місцевих бюджетів, розробленого
Мінфіном.
У 2016 р. було скасовано податок з роздрібного продажу палива у розмірі
5 %, який сплачувався до місцевих бюджетів. Причиною цього була тінізація
роздрібного продажу палива окремими платниками цього податку, що
спричиняло недонадходження акцизного податку з роздрібного продажу до
місцевих бюджетів. Мінфін розробив ефективну модель, за якої 13,44 %
акцизного податку з виробленого та ввезеного пального сплачуватиметься до
місцевих бюджетів. Наприклад, наразі ставка акцизного податку на бензини
становить 213,5 євро за 1 тис. літрів, з цієї суми 28,7 євро за 1 тис. літрів
(13,44 %) буде спрямовано до місцевих бюджетів.
По-перше, ця модель сприятиме детінізації та підвищить ефективність
сплати акцизного податку. По-друге, це забезпечить стабільні надходження до
місцевих бюджетів. У свою чергу, це позитивно вплине на соціальноекономічний
розвиток
регіонів
у
2017
р.
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 8.02).

23

***
Кабінет Міністрів України вніс зміни до своєї постанови від 28 грудня
2016 р. № 1045, якою, як відомо, було затверджено Порядок використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних
стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів.
Мінсоцполітики розробило відповідний проект акта за результатами
практичної реалізації зазначеного Порядку протягом січня поточного року та з
метою соціального захисту осіб з інвалідністю та дітей із малозабезпечених
сімей. Зокрема, перелік осіб, які мають право на соціальні стипендії, доповнено
такими категоріями:
– діти-інваліди та особи з інвалідністю І–ІІІ групи;
– студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
– особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для
студентів вищих навчальних закладів із числа дітей-сиріт і дітей з
малозабезпечених сімей згідно з постановою Верховної Ради України.
Також ухваленою постановою передбачається збільшення на 20 %
соціальної стипендії студентам (курсантам), які постійно проживають на
території населеного пункту або навчаються у навчальному закладі, що
розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського населеного
пункту.
Водночас уточнюється і перелік документів, які надаватимуться
студентами (курсантами) для призначення соціальних стипендій. Якщо студент
(курсант) має право на призначення соціальної стипендії одночасно з декількох
підстав, соціальна стипендія виплачуватиметься відповідно до однієї з підстав,
за вибором студента (курсанта).
Прийнято рішення подовжити ще на один місяць перехідний період
можливості звернення за призначенням студентам (курсантам) соціальної
стипендії з 1 січня 2017 р. (за умови їх звернення за місцем навчання до квітня
2017 р. включно).
Крім того, удосконалено форму списку студентів (курсантів), яким
призначено соціальну стипендію. Тобто у поданих списках зазначатиметься
категорія студентів, яким призначено соціальну стипендію, назва навчального
закладу або його структурного підрозділу із зазначенням рівня акредитації,
термін, по який призначено соціальну стипендію.
Витрати, пов’язані з реалізацією постанови Кабінету Міністрів України,
здійснюватимуться за бюджетною програмою для фінансування витрат,
пов’язаних із виплатою соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих
навчальних закладів, передбаченою Мінсоцполітики (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 8.02).
***
Міністерство охорони здоров’я презентувало календарний план
реформи системи фінансування охорони здоров’я та інші ключові зміни, які
відбуватимуться в медичній галузі в 2017–2020 рр.
Під час прес-конференції «Медична реформа: покроковий план та чергові
практичні напрацювання» заступник міністра охорони здоров’я П. Ковтонюк
окреслив дев’ять основних напрямів, над якими наразі працює міністерство.
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Кожен презентований блок роботи передбачає розробку та ухвалення
нормативних документів і практичні кроки, які здійснюватимуться в медичній
галузі вже найближчим часом.
8–9 лютого в Києві відбудеться нарада з представниками управлінь
охорони здоров’я усіх регіонів, де презентують і допрацюють календарний план
роботи на 2017–2020 рр.
Серед першочергових напрямів роботи профільного міністерства є такі:
1. Запровадження нової моделі фінансування для первинної медичної
допомоги.
Уже розроблено та проходять громадське обговорення примірні форми
документів для вільного вибору громадянами сімейного лікаря і проект наказу
«Про порядок надання первинної медичної допомоги», що визначає правила
надання, перелік необхідного оснащення, основні завдання лікаря первинної
допомоги.
Готуються зміни до бюджету у зв’язку з переходом на новий механізм
оплати послуг у цій галузі. Протягом 2017 р. також передбачена інформаційна
кампанія для пацієнтів і лікарів щодо вільного вибору лікаря та навчальні
програми для лікарів первинної ланки.
2. Створення правових основ для нової системи фінансування охорони
здоров’я.
Підґрунтям реформи фінансування первинної ланки мають стати
законодавчі та нормативні акти. Наразі триває робота над змінами до законів
про державні гарантії надання медичної допомоги та основ законодавства про
охорону здоров’я. Переглядаються умови отримання ліцензії лікарями
первинної ланки, аби максимально спростити цей процес.
Крім того, МОЗ підготувало на затвердження уряду державний
гарантований пакет медичної допомоги на плановий рік і пропонований рівень
тарифів для оплати медичної допомоги з державного бюджету. Документ
перебуває на стадії обговорення та внесення пропозицій.
3. Створення єдиного національного замовника медичних послуг.
У І кварталі 2017 р. у структурі МОЗ на перехідний період створять
департамент «Національна служба здоров’я», який згодом трансформується в
центральний орган виконавчої влади – у Національну службу здоров’я.
Найближчим часом на розгляд Кабінету Міністрів України подадуть
проект постанови про утворення Національної служби здоров’я України та
затвердять положення про цей орган.
Утворення Національної служби здоров’я України як центрального органу
виконавчої влади запланували на ІІ квартал 2017 р.
4. Створення єдиної електронної системи обміну медичною інформацією.
Серед пріоритетних завдань МОЗ є впровадження електронної охорони
здоров’я на первинній ланці. У 2017 р. планують почати реєстрацію пацієнтів,
медичних працівників і реєстрацію закладів охорони здоров’я, що надають
первинну медичну допомогу, у єдиній електронній системі обміну медичною
інформацією.
У другій половині цього року запланували видачу електронних рецептів за
програмою реімбурсації вартості лікарських засобів і запровадження
навчальних програм для медичних працівників щодо використання електронної
системи обміну медичною інформацією у закладах, що надають вторинну
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(спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу.
5. Перегляд уніфікованих клінічних протоколів для переліку найбільш
поширених медичних станів і спрощення вимог до ведення паперової звітності у
медичних закладах.
Серед завдань реформування медичної галузі є оновлення медичних
протоколів відповідно до міжнародних стандартів. У ІІ та ІІІ кварталах
поточного року заплановано переклад і адаптацію міжнародної класифікації
звернень за первинною медичною допомогою ІСРС-2 та міжнародних
уніфікованих клінічних протоколів для України, спрощення вимог до ведення
паперової звітності в медзакладах, що надають первинну допомогу, у зв’язку з
переходом на використання електронної системи обміну медичною
інформацією тощо.
6. Запровадження нової моделі фінансування медичної допомоги для
вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної
допомоги.
Попри те що нова модель фінансування у 2017 р. запроваджується лише
первинному рівні, уже триває підготовка до її реалізації на вторинному та
третинному рівнях.
Протягом 2017 р. відбуватиметься доопрацювання методики діагностичноспоріднених груп для обліку наданої медичної допомоги в пілотних закладах
охорони здоров’я (у рамках проекту Світового банку), що надають стаціонарну
медичну допомогу. З 2018 р. передбачається її запровадження в усіх закладах,
що надають стаціонарну допомогу.
Протягом першого півріччя 2017 р. планується затвердити методику
аналізу витрат (собівартості медичних послуг) закладів охорони здоров’я.
Триває розроблення та затвердження нормативно-правових актів для
запровадження нової моделі фінансування для вторинної та третинної медичної
допомоги, навчальних програм щодо нових методів фінансування для лікарів і
керівників медзакладів вторинного та третинного рівнів.
Перехід на оплату послуг вторинної (спеціалізованої) та третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги за новим методом у межах
гарантованого пакета медичної допомоги для всіх закладів охорони здоров’я
заплановано протягом 2019–2020 рр.
7. Створення госпітальних округів.
МОЗ розробило та підготувало на затвердження уряду пакет нормативних
актів, які регламентують створення в Україні госпітальних округів. Зокрема,
ідеться про такі документи: примірне положення про госпітальний округ,
пропозиції щодо переліку та складу госпітальних округів. На етапі
доопрацювання рамкові вимоги до лікарень інтенсивного лікування
І та ІІ рівнів.
Також планується розробка та затвердження програми інвестиційної
підтримки розвитку госпітальних округів і впровадження цієї програми згідно з
багаторічними планами розвитку.
8. Запровадження національної системи реімбурсації лікарських засобів
для визначеного переліку медичних станів.
З метою вирішення питання відшкодування вартості ліків по окремих
напрямах (серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу та бронхіальна астма)
МОЗ України в І кварталі 2017 р. запланувало такі заходи:
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– розроблення та затвердження методики обчислення граничного обсягу
відшкодування вартості та визначення граничної ціни ліків, що
відшкодовуються;
– проведення розрахунків згідно із затвердженою методикою та
оприлюднення їх результатів;
– затвердження порядку відшкодування вартості ліків аптечним закладам з
чітко визначеними термінами та гарантіями здійснення відшкодування.
Крім того, у першому півріччі планується введення в експлуатацію
електронного інструмента (рішення на основі інформаційних технологій), що
забезпечує проведення відкритих конкурсів цінових пропозицій у форматі
електронного редукціону з метою обчислення граничного обсягу відшкодування
вартості та визначення граничної ціни лікарських засобів, вартість яких
відшкодовується.
9. Автономізація бюджетних закладів охорони здоров’я.
Міністерство готує пакет примірних документів для функціонування
закладів охорони здоров’я в умовах фінансової та управлінської автономії та
відповідні зміни в законодавство.
Протягом 2017 р. також передбачили запровадження навчальних програм
для працівників медзакладів щодо функціонування в умовах фінансової і
управлінської автономії (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –
8.02).

ПОЛІТИКА
Представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности
Ф. Могерини заявила, что Евросоюз планирует усиливать поддержку
Украины различными путями.
«ЕС желает сопровождать и – даже больше – поддерживать наших коллег в
нормандском формате и работу ОБСЕ на местах. Мы об этом говорили с
представителями Австрии, которая председательствует в ОБСЕ», – отметила
Ф. Могерини.
В то же время, подчеркнула она, борьба с коррупцией в Украине для ЕС
является ключевым элементом сотрудничества. «ЕС будет продолжать помогать
Украине, особенно, в усилиях, которые прилагают Президент, Премьер-министр
и правительство для реформирования страны в сфере социальных и
экономических мер и антикоррупции», – сказала она (ForUm (http://www.forua.com). – 2017. – 7.02).
***
Члены подкомитета Европейского парламента по безопасности и
обороне призвали Россию прекратить испытывать реакцию Запада и
начать придерживаться минских соглашений.
Некоторые парламентарии, сообщили в представительстве Евросоюза в
Украине, призвали ЕС начать дискуссии относительно возможности
развертывания совместной оборонной полицейской миссии в Украине.
Кроме того, большинство членов подкомитета поддержали призыв к
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обсуждению ситуации на Донбассе и проведения голосования по
соответствующей резолюции во время следующей пленарной сессии
Европарламента, которая состоится в Страсбурге. С украинской стороны в
заседании принимала участие вице-премьер-министр Украины по европейской
и евроатлантической интеграции И. Климпуш-Цинцадзе. Она назвала шаги для
деэскалации конфликта.
По словам И. Климпуш-Цинцадзе, речь идет о поддержке длительного
перемирия, выводе российских войск с Востока Украины, обеспечении
эффективного наблюдения со стороны ОБСЕ за 409-километровым участком
украинско-российской границы, который сейчас неподконтролен Украине
(ForUm (http://www.for-ua.com). – 2017. – 7.02).
***
У МЗС Німеччини прокоментували слова посла ФРН в Україні про
вибори на Донбасі в присутності російських війск, підтвердивши
прихильність до мінського процесу.
«Дороговказом для всіх наших зусиль, спрямованих на подолання кризи на
Сході України, є мінські домовленості між Росією та Україною від 12 лютого
2015 р., укладені за посередництва Німеччини і Франції», – ідеться у
повідомленні МЗС ФРН.
Таким чином МЗС ФРН спростували слова посла Е. Райхеля, оскільки
згідно з мінськими угодами ключовим пунктом для проведення виборів на
Донбасі є виведення російських військ і озброєння.
Нагадаємо, 7 лютого розпочався дипломатичний скандал навколо
висловлювань посла Е. Райхеля, який заявив, що вибори на Донбасі можна
провести і за присутності російських військ.
На зустрічі у МЗС України послу Німеччини заявили про неприпустимість
проведення виборів на окупованих територіях Донбасу за присутності
російських військ.
Водночас у заяві, зробленій за підсумками розмови з послом, прес-служба
МЗС України наголосила, що «в Україні високо цінують зусилля офіційного
Берліна, у тому числі у нормандському форматі, спрямовані на повернення
миру на Донбасі» (Українська правда (http://www.pravda.com.ua). – 2016. – 8.02).
***
Кремль в рамках гибридной войны может применить к Украине три
сценария: военное наступление, ультиматум с требованием федерализации
государства и превращение ОРДЛО в серую зону замороженного конфликта.
Об этом заявил директор Национального института стратегических
исследований В. Горбулин.
«Можно не сомневаться: Кремль готов и надеется, что сможет нас
толкнуть в спину, если мы вдруг окажемся возле условной пропасти. Какие
сценарии может применить к нам Кремль в ближайшее время? Сценарий битвы:
это будет наступление вооруженных формирований с Донбасса,
поддерживаемых российскими войсками со всех возможных направлений», –
сказал В. Горбулин.
По его словам, возможен также сценарий ультиматума относительно
федерализации и фактической десуверенизации Украины.
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«Сценарий деградация: это вариант превращения Украины в серую зону,
ничейную территорию нестабильности и замороженного конфликта,
обреченную на постепенную деградацию», – сказал он, подчеркнув, что
Украина сегодня должна быть готова к реализации Российской Федерацией
любого из этих сценариев (ForUm (http://www.for-ua.com). – 2017. – 7.02).
***
Російська Федерація хоче замінити так зване військове керівництво
«ДНР/ЛНР» політичними фігурами, здатними до переговорів для
врегулювання конфлікту на Донбасі, вважає політичний експерт
В. Карасьов.
«…Зачищається військова польова частина керівництва так званих
ОРДЛО, а також польовий ланцюг цього військового керівництва... Тому що
подальші перемовини навколо реінтеграції Донбасу, вирішення конфлікту на
Донбасі неможливі з нинішнім військовим керівництвом. Тому, очевидно, Росія
вважає, що ось така силова диверсійна заміна військового керівництва на якусь
більш-менш, з їхньої точки зору, компромісну політичну верхівку, політичних
призначенців зможе якось посадити за стіл перемовин всі сторони конфлікту на
Донбасі», – переконаний політолог.
На думку В. Карасьова, військовий період неконтрольованих територій
добігає кінця. Він вважає, що шляхом переговорів або іншим шляхом ці
території поступово реінтегруватимуться з Україною.
Крім того, на думку В. Карасьова, навіть якщо вирішення конфлікту на
Донбасі не відбудеться найближчим часом і «республіки» рухатимуться в
російському напрямку, «тим більше там будуть потрібні інші – вже не військові,
а господарники, яким, з точки зору Росії, доведеться налагодити більш-менш
нормальну управлінську й господарську діяльність». «А до цього нинішні й
попередні так звані військові керівники, а також польові командири теж зовсім
неготові», – додав він (УНН (http://www.unn.com.ua). – 2017. – 8.02).
***
Заяви першого заступника голови спеціальної моніторингової місії
ОБСЄ О. Хуга і посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні
Е. Райхеля знаменують новий етап врегулювання ситуації на Донбасі. «Це
рукавичка, кинута Європою в обличчя українській “партії війни”», – вважає
спецпредставник з питань гуманітарного характеру в тристоронній контактній
групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі В. Медведчук.
Заява А. Хуга про те, що обидві сторони порушують режим припинення
вогню, за словами В. Медведчука, – сигнал від СММ ОБСЄ: від сторін
конфлікту чекають мирних рішень, а не взаємних звинувачень.
«Посол Німеччини Райхель вважає, що обидві сторони не виконують
мінських угод, підкресливши, що не виконані практично всі їхні пункти», –
наголошує В. Медведчук (УНН (http://www.unn.com.ua). – 2017. – 8.02).
***
После разговора Президента РФ В. Путина с канцлером Германии
А. Меркель «нормандская четверка» встретится в Берлине, чтобы
продлить минские договоренности, сообщил политолог Р. Бортник
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(http://ru.golos.ua/politika/normandskaya_chetverka_poedet_v_berlin_chtobyi_prodli
t_minskie_dogovorennosti__polit).
«Формально минские соглашения прекратили свое существования
16 января. Потому что в 2016 г. они продлевались сроком на один год, как раз
до 16 января. Думаю, что, по большому счету, в Берлине будет стоять вопрос
перезагрузки минских соглашений и вопрос перезагрузки “нормадской
четверки”. Возможно, президенты поедут в Берлин для того, чтобы согласовать
“дорожную карту” и алгоритм новых взаимоотношений. Поскольку приезд
президентов будет означать, что все стороны что-то наработали. И данные
наработки могут стать основой компромисса. Может быть подписан “Минск-3”
под видом “дорожной карты” минских соглашений. Потому что “Минск-2” –
это алгоритм реализации “Минска-1”», – сказал Р. Бортник.
Эксперт отметил, что после встречи президентов он пока не рассчитывает
на новый прорыв в переговорах по Донбассу.
«Возможно подписание новых соглашений и документов. Но их
реализация будет крайне осложнена до того времени, пока не прояснится
позиция новой администрации США. Пока их позиция по отношению к
Украине остается непонятной. А без позиции США реализации всех
подписанных соглашений в ближайшие месяцы ожидать не стоит. И только
когда сформируется администрация США, может настать время для реальных
действий», – резюмировал Р. Бортник (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2017. – 4.02).
***
Если политический кризис в Украине продолжится, весной возможна
отставка Премьер-министра В. Гройсмана, считает политолог,
руководитель
Центра
«Третий
сектор»
А.
Золотарев
(http://ru.golos.ua/politika/ekspert_esli_politicheskiy_krizis_budet_prodoljatsya_to_e
st_veroyatnost_otstavki_gro).
«Кресло шатается под Омеляном, Насировым, то есть мы уже видим
потенциальных кандидатов, так как результаты их деятельности не впечатляют.
Но уходить, конечно, не хочется, правительство рождает планы работы на
2020 г., пытаясь продемонстрировать твердость положения», – заявил эксперт.
Политолог отметил, что В. Гройсман действительно может уйти, так как
после возвращения из США Ю. Тимошенко, очевидно, персонифицировала
мишень главного оппонента. Поскольку у В. Гройсмана более низкий уровень
доверия, Ю. Тимошенко «решила действовать наверняка».
«Поэтому вероятность того, что Гройсман уйдет в отставку, сейчас
невелика, но если политический кризис будет набирать обороты, то такой
вариант развития событий весьма вероятен, но это будет ближе к весне», –
подытожил А. Золотарев (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2017. – 7.02).
***
Заявления лидеров партии БПП о введении военного положения – это
попытка припугнуть депутатов, чтобы они не выходили из коалиции, как
это сделал нардеп Ю. Бублик, считает политолог А. Якубин
(http://ru.golos.ua/politika/politolog_zayavleniya_o_vvedenii_voennogo_polojeniya_
__popyitka_pripugnut_deputatov_).
«Заявления лидеров партии БПП о введении военного положения – это
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попытка в какой-то мере “принудить к дисциплине” политические силы в
парламенте. Особенно оппозицию, которая начала активно призывать к
отставке правительства и поднимать тему о неразвале коалиции. Также
разговоры о военном положении – это попытка припугнуть своих депутатов и
оппозицию. То есть это прямое заявление о том, что в случае их выхода из
коалиции досрочных выборов не будет, потому что мы введем военное
положение. Поэтому данное заявление и прозвучало прямо перед открытием
очередной парламентской сессии», – сказал А. Якубин.
Политолог считает, что военное положение в Украине не введут. «…Ведь
европейские партнеры Украины и США не поймут, на основании чего Украина
вводит военное положение. Ведь если они скажут, что это из-за обострения
ситуации в Авдеевке, то в ЕС с такой версией не согласятся. Ведь, по последним
данным ОБСЕ, непонятно, кто первым начал наступление», – уточнил
А. Якубин (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2017. – 7.02).
***
В Украине в текущем месяце готовятся массовые митинги, которые
пока не смогут перерасти в третий Майдан, сообщил политолог А. Якубин
(http://ru.golos.ua/politika/massovyie_mitingi_v_tekuschem_mesyatse_poka_ne_smo
gut_pererasti_v_tretiy_maydan__eks).
«20 февраля могут начаться только массовые протесты из-за недовольства
людей повышением тарифов на коммунальные услуги. Ведь протесные
настроения ввиду социально-экономических проблем уже витают в воздухе.
Для того чтобы начался третий Майдан, нужна воля политических сил. Кроме
того, сейчас значительная часть граждан не решится выходить на Майдан из-за
боязни, как бы не стало жить еще хуже», – сказал А. Якубин.
По словам эксперта, к весне массовые протесты будут только нарастать.
«Но пока о третьем Майдане сложно говорить, потому что часть политических
сил, которые есть в парламенте, еще до конца не готовы совмещать
парламентскую деятельность с проведением массовых митингов. Думаю, что
Оппоблок и “Батьківщина” будут поддерживать митингующих. Политики,
критикующие власть, будут использовать данные протесты в своих целях. Но
они пока не возглавят митинги, потому что еще не готовы пойти на полный
разрыв с властью», – уточнил А. Якубин.
Политолог отметил, что «Народный фронт» из-за разногласий с БПП,
сможет использовать массовые протесты для собственной выгоды. «Сейчас
внутри самой коалиции растет напряжение. Поэтому мы может увидеть
активизацию “Народного фронта”, чтобы использовать массовые протесты для
шантажа БПП. То есть чтобы таким образом показать, что БПП должны
считаться с их мнением», – резюмировал А. Якубин (ГолосUA
(http://ru.golos.ua). – 2017. – 8.02).
***
Общественная платформа «Руна» объявила о прекращении
сотрудничества с народным депутатом Н. Савченко, говорится в
сообщении платформы в Facebook.
«Гражданская платформа “Руна” начала свою работу с начала 2015 г.
Недавно в своей деятельности мы объединились с народным депутатом
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Н. Савченко. Со временем мы пришли к взаимному решению, что по причине
разногласий в видении базовых идеологических и структурно-организационных
основ, которые имели место во время совместной системной работы,
общественная платформа и Савченко прекращают активное сотрудничество», –
говорится в сообщении.
При этом платформа не исключает вероятности дальнейшей совместной
работы с Н. Савченко над определенными проектами «при условии пребывания
в рамках различных идеологических структур» (ForUm (http://www.for-ua.com).
– 2017. – 7.02).

ЕКОНОМІКА
Голова Держслужби статистики І. Вернер під час засідання Кабміну
заявив, що, за попередніми оцінками, зростання ВВП у IV кварталі 2016 р.
оцінюється в 4,5–4,8 % (http://finbalance.com.ua/news/Derzhstat-otsinyuzrostannya-VVP-u-IV-kvartali-2016-na-45-48).
Також І. Вернер заявив про збереження тенденції зростання української
економіки в 2017 р. (Finbalance (http://finbalance.com.ua/news/Derzhstatotsinyu-zrostannya-VVP-u-IV-kvartali-2016-na-45-48). – 2017. – 8.02).
***
Украина фактически полностью выполнила требования ключевого
кредитора страны Международного валютного фонда в части
экономической дерегуляции, а именно в сфере лицензирования определенных
видов деятельности, приняв 22 стратегически важных решения из
необходимых 24. Об этом говорится в отчете Национального совета реформ,
опубликованном на сайте Администрации Президента Украины.
«Дерегуляция осталась в топ-5 приоритетных реформ, несмотря на смену
правительства в начале 2016 г. Правительство приблизилось к полному
выполнению обязательств перед МВФ в части утверждения лицензионных
условий на ведение отдельных видов деятельности: сейчас из 24 необходимых
документов уже принято 22», – говорится в отчете (NEWSru.ua
(http://rus.newsru.ua/finance/08feb2017/refiotr.html). – 2017. – 8.02).
***
В ближайшие пять лет показатель соотношения госдолга к ВВП
продолжит снижаться и может опустится ниже установленного МВФ
граничного уровня (в 71 % ВВП). Это станет возможным при условии
стабильного экономического роста, устойчивости валютного курса и
сдержанной фискальной политики в Украине, полагает главный экономист
Dragon Capital Е. Белан.
По данным эксперта, соотношение госдолга к ВВП немного снизится уже в
2017 г. – до 80 %. Ключевым риском с точки зрения устойчивости долга
является возможная девальвация гривни.
Государственный долг Украины (прямой и гарантированный) возрос в
2016 г. на 5,1 % – до 3,4 млрд долл. в декабре и достиг 71 млрд долл. В годовом
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измерении рост составил 8,3 %, или 5,5 млрд долл. Таким образом, госдолг
соответствовал 82 % оценочного показателя ВВП за 2016 г. Для сравнения: на
конец 2015 г. этот показатель составлял 79 %.
Рост госдолга в декабре был вызван размещением ОВГЗ в национальной
валюте на сумму 115 млрд грн (из них облигации на 107 млрд грн Минфин
выпустил с целью рекапитализации национализированного ПриватБанка), а
также привлечением в бюджет 0,45 млрд долл. от размещения валютных ОВГЗ.
В результате национализации ПриватБанка, расходы на которую на
сегодняшний день соответствуют 4,5 % ВВП, гривневая составляющая госдолга
возросла на 25 % – до 581 млрд грн.
Госдолг в иностранной валюте увеличился на 7,6 % г/г (+3,5 млрд долл.) –
до 49,5 млрд долл. Его доля в общем госдолге за год не изменилась, составив
70 % (Минфин (http://minfin.com.ua/2017/02/06/26063733). – 2017. – 6.02).
***
Онлайн-сервис денежных переводов WorldRemit стал доступен в
Украине, Армении, Беларуси и Казахстане в рамках нового этапа
сотрудничества с платежной системой Contact.
Пользователи WorldRemit теперь могут отправлять денежные переводы с
получением наличными более чем в 3 тыс. пунктах обслуживания в Украине,
330 – в Казахстане, 120 – в Беларуси и 65 – в Армении.
В Украине получить перевод можно через международную платежную
систему IntelExpress.
Денежные переводы через WorldRemit можно осуществлять с помощью
мобильного приложения для iOS и Android или на сайте компании.
При переводе из Великобритании в Украину 100 британских фунтов
стерлингов комиссия составит 3,99 британских фунтов стерлингов (Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/02/07/26083097). – 2017. – 7.02).
***
Єврокомісія звернеться до Європарламенту стосовно збільшення квот
на українську продукцію. Про це розповіла віце-прем’єр І. Климпуш-Цинцадзе.
За її словами, комісар ЄС з питань торгівлі С. Мальмстрем пообіцяла
добиватися для Києва додаткових квот.
І. Климпуш-Цинцадзе зазначила, що угода про оцінювання відповідності та
прийнятності промислової продукції зніме технічні бар’єри у торгівлі між ЄС і
Україною.
«Її потрібно підписати щонайшвидше», – наголосила віце-прем’єр
(Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/evrokomisia-obicae-zbilsenna-kvotna-ukrainsku-produkciu). – 2017. – 7.02).
***
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) завершив
інвестиції і вийшов з капіталу Agri Europe, провідної агропромислової групи,
зареєстрованої на Кіпрі, яка, в основному, працює в Сербії та Україні. Про це
повідомляє прес-служба ЄБРР.
«Співпраця ЄБРР з основним менеджментом компанії Agri Europe привела
до значного поліпшення структури управління. Протягом багатьох років
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компанія перетворилася на провідного і найбільш активного гравця в різних
галузях промисловості. Після виходу ми залишимося в тісному контакті та
розглянемо окремі інвестиційні пропозиції, які відповідають цілям ЄБРР щодо
успішної співпраці в нових проектах», – заявив глава агробізнесу ПівденноСхідної і Центральної Європи ЄБРР М. Здрале.
За словами голови ради директорів Agri Europe М. Костича, ЄБРР надає
підтримку
розвитку
компанії
протягом
10
років
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ebrr-vijsov-z-kapitalu-agri-europe-v-ukraini-taserbii). – 2017. – 7.02).
***
Протягом січня поточного року Україна експортувала 465,1 тис. т
соняшникової олії на 354,7 млн дол. Про це повідомляє Державна фіскальна
служба України.
Разом з тим імпорт становив 44 т на 56 тис. дол. Позитивне сальдо
зовнішньої торгівлі олією становило 354,65 млн дол.
Найбільшим імпортером протягом звітного періоду стала Індія, яка
імпортувала української олії на 137,1 млн дол. На другому місці Нідерланди –
32,4 млн дол., третє посідає Ірак – 30,95 млн дол.
Крім того, у січні 2017 р. імпортувала Україна олію з Росії – на 55 тис. дол.
(Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/u-sicni-ukraina-eksportuvala-ponad465-tis-tonn-olii). – 2017. – 6.02).
***
Україна за підсумками 2016/2017 маркетингового року може збільшити
експорт цукру у 4,4 раза – до 500 тис. т. Про це інформує УНН з посиланням
на прес-службу Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор»
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1641958-ukrayina-mozhe-zbilshiti-eksport-tsukruu-2016-2017-marketingovomu-rotsi-u-4-razi-ukrtsukor).
«За 2016/2017 МР українські цукровари вже поставили на зовнішні ринки
409,7 тис. т цукру, тому досить імовірно, що за цей маркетинговий рік буде
експортовано понад 500 тис. т солодкого піску», – цитує слова керівника
аналітичного відділу «Укрцукор» Р. Бутила асоціація (Українські Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1641958-ukrayina-mozhe-zbilshitieksport-tsukru-u-2016-2017-marketingovomu-rotsi-u-4-razi-ukrtsukor). – 2017. –
6.02).
***
За перший місяць поточного року українські виробники експортували
65,15 тис. т цукру на суму 32,6 млн дол., що вдвічі менше показника за
грудень 2016 р. Про це повідомляє Національна асоціація цукровиків України
«Укрцукор».
Найбільше відвантажили до Туреччини – 12,887 тис. т; Шрі-Ланки –
12,870 тис. т; М’янми – 5,6 тис. т; Швейцарії – 4,342 тис. т; Ізраїлю –
4,292 тис. т; інших країн – 25,117 тис. т.
«За 2016/2017 МР українські цукровари вже поставили на зовнішні ринки
409,7 тис. т цукру, тому досить імовірно, що за цей маркетинговий рік буде
експортовано понад 500 тис. т солодкого піску», – коментує керівник
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аналітичного
відділу
«Укрцукор»
і
провідний
спікер
конгресу
Sugar World-2017 Р. Бутило.
Щодо цінової ситуації на ринку, аналітик зазначає, що оптово-відпускні
ціни за перший місяць поточного року зросли в середньому на 5,5 % і наразі
коливаються в межах 14,1–14,5 грн/кг. Така ситуація передусім зумовлена
зростанням цін на світовому ринку, оскільки за зазначений період ціни на цукор
білий на Лондонській біржі зросли майже на 4 % (на 20,1 дол./т), а на цукорсирець із тростини на Нью-Йоркській – на 6 % (на 25,3 дол./т).
Нагадаємо, сумарно за 2016 р. українські виробники експортували рекордні
для незалежної України 442,7 тис. т цукру на суму 215,9 млн дол., без
урахування 23,6 тис. т цукру, виробленого із цукру-сирцю тростинного,
ввезеного в Україну на давальницьких умовах, які експортувало ТОВ
«Юкрейніан шугар компані». Такий прорив галузі зумовлений не лише
вигідними ціновими пропозиціями, а й планомірним підвищенням якості цукру
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/v-sicni-eksport-cukru-skorotivsavdvici). – 2017. – 7.02).
***
Протягом січня поточного року Україна експортувала живих свиней
загальною вагою 210 т на суму 264 тис. дол. Про це повідомляє Державна
фіскальна служба України.
За даними ДФС, весь обсяг зазначеної продукції вартістю 264 тис. дол.
імпортувала з України Грузія.
Крім того, у січні 2017 р. Україна імпортувала живих свиней загальною
вагою 21 т (вартістю 146 тис. дол.). Зокрема, поставки здійснювалися з Данії.
Позитивне сальдо торгівлі зазначеною продукцією протягом звітного
періоду
становило
118
тис.
дол.
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/gruzia-zalisaetsa-osnovnim-rinkom-zbutuukrainskih-svinej). – 2017. – 7.02).
***
Українські виробники у 2016 р. експортували 109,3 тис. т молочної
продукції, що на 9 % менше за показник 2015 р.
Як повідомив аналітичний департамент Ради з питань експорту
продовольства (UFEB), основу експорту минулого року становили молоко та
вершки згущені (48 %), масло (11 %), сири (7 %).
Експорт згущеного молока та вершків у 2016 р. скоротився порівняно з
2015 р. на 12 % – до 51,9 тис. т. Найбільше цієї продукції за кордон поставили
Вінницький молочний завод «Рошен» (14 % від загального обсягу), Ічнянський
молочно-консервний
комбінат
(13
%),
Транспортно-експедиторське
підприємство «Вертикаль» (10 %), Білоцерківська агропромислова група (7 %)
та Овруцький молочно-консервний комбінат (6 %).
Водночас поставки масла за кордон зросли на 2,6 % і досягли 12,1 тис. т.
Головними рушіями експорту цього продукту в минулому році стали
Вінницький молочний завод «Рошен» (23 % від загального обсягу),
«Агропродекспорт» (11 %), «Доменік» (9 %), Старокостянтинівський молочний
завод (6 %), «Адамас» (6 %).
Що стосується сирів, то експорт за цією позицією впав драматично – на
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26 % порівняно з 2015 р., становивши 8,1 тис. т. Топ-5 експортерів українських
сирів за підсумком минулого року виглядає таким чином: «КОМО – Експорт»
(27 %), дочірнє підприємство «Лакталіс-Україна» (16 %), «Клуб сиру» (12 %),
«Бель Шостка Україна» (9 %), «Мілкіленд-Україна» (7 %).
Основними імпортерами української молочної продукції минулого року
були країни СНД та окремі азійські країни. Рейтинг 10 найбільших імпортерів
вітчизняної «молочки» виглядає так: Казахстан (16 %), Молдова (13 %),
Туркменістан (8 %), Грузія (7 %), Пакистан (5 %), Вірменія, В’єтнам і
Бангладеш (по 4 %), Китай і Єгипет (по 3 %) (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/rejting-eksporteriv-molocnoi-produkcii-u-2016roci). – 2017. – 8.02).
***
У січні поточного року Україна експортувала 2,9 тис. т яєць у
шкаралупі на суму 2,7 млн дол. Про це повідомляє Державна фіскальна служба.
Імпорт зазначеної продукції протягом звітного періоду становив 123 т на
402 тис. дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі яйцями у шкаралупі
становило 2,3 млн дол.
За даними ДФС, перше місце серед імпортерів зазначеної продукції з
України належить ОАЕ (1,9 млн дол., питома вага – 71,5 %); друге – Ліберія
(208 тис. дол., 7,8 %), третє – Катар (179 тис. дол., 6,7 %).
Протягом звітного періоду Україна купувала яйця у шкаралупі в Болгарії
(209 тис. дол., питома вага – 52,1 %), Словаччині (138 тис. дол., 34,4 %) та
Німеччині (20 тис. дол., 4,99 %) (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainaeksportuvala-aec-protagom-sicna-na-27-mln-dolariv). – 2017. – 6.02).
***
Офіційно опубліковано рішення про взаємне застосування Україною та
Європейським Союзом принципу регіоналізації щодо високопатогенного
грипу птиці. Про це повідомляє Держпродспоживсужба.
Рішення опубліковано в «Офіційному віснику Європейського Союзу» від
4 лютого 2017 р.
Зазначається, що досягти домовленості про застосування принципу
регіоналізації при торгівлі птицею і продуктами птахівництва вдалося завдяки
зустрічі міністра агрополітики Т. Кутового з єврокомісаром В. Андрюкайтісом
під час «зеленого тижня» у Берліні та активній комунікації
Держпродспоживслужби з DG Sante та ветеринарними службами країн-членів
Євросоюзу.
У результаті проведеної роботи було відновлено експорт української
курятини до ЄС (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-vidnovilaeksport-kuratini-v-es). – 2017. – 8.02).
***
У січні поточного року Україна експортувала 3,6 тис. т шоколаду на
8,6 млн дол. Про це повідомляє Державна фіскальна служба.
Основним ринком збуту українського шоколаду, як і раніше, залишається
Казахстан (1,5 млн дол., питома вага в загальному обсязі – 17,1 %); на другому
місці – Грузія (826 тис. дол., 9,6 %), на третьому – Азербайджан (660 тис дол.,
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7,7 %).
Водночас імпорт зазначеного продукту становив 1,4 тис. т, вартістю
5,4 млн дол. Найбільша частка імпорту належить Польщі – 28,3 %, або
1,5 млн дол.; на другому місці Німеччина – 21,1 % (1,1 млн дол.), на третьому
місці Нідерланди – 20,9 % (1,1 млн дол.).
Позитивне сальдо торгівлі шоколадом становило 3,2 млн дол. (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/eksport-sokoladu-v-sicni-sklav-86-mln-dolariv).
– 2017. – 7.02).
***
Згідно з офіційними даними в період з липня по грудень 2016 р. Україна
імпортувала 758 т груш, водночас за аналогічний період 2015 р. імпорт груш
становив більше 330 т.
Певні зміни відбулися і в рейтингу постачальників груш. Так, якщо раніше
Україна купувала груші переважно в Нідерландах і Польщі, то в поточному
сезоні істотно збільшила присутність Туреччина, з якої було імпортовано майже
125 т груш. Ця країна в першій половині сезону зайняла друге місце за обсягом
постачань, потіснивши Польщу на третє місце.
Крім того, у поточному сезоні позитивний тренд в імпорті відновився
вперше за останні чотири роки, бо із сезону 2012/2013 рр. Україна постійно
зменшувала імпорт груш.
Обсяг експорту у цьому сезоні має всі шанси стати рекордним принаймні
за останні п’ять років. Так, якщо раніше на зовнішні ринки Україна продавала
близько 350–500 т груш за весь сезон, то в період з липня по грудень 2016 р.
експорт уже становив близько 650 т.
Нагадаємо, Україна є нетто-імпортером груш. Так, за результатами
минулого сезону країна імпортувала понад 1,5 тис. т груш, тоді як експорт
становив близько 400 т (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/popit-naimportni-grusi-v-ukraini-zris-bils-niz-v-2-razi). – 2017. – 7.02).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Международные резервы Украины в прошлом месяце сократились на
0,6 % – до 15,445 млрд долл. на 1 февраля этого года. Об этом сказано на сайте
Нацбанка Украины со ссылкой на предварительные данные.
По данным НБУ, снижение резервов было обусловлено «временными
сезонными факторами на межбанковском валютном рынке», а также
проведением платежей по госдолгу. НБУ отмечает, что во время интервенций
на межбанковском валютном рынке в январе было продано 235,8 млн долл., при
этом выкупив с рынка 157,8 млн долл.
Также, по информации Нацбанка, из резервов на платежи правительства по
обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте было направлено
138
млн
долл.
(Аналитическая
служба
новостей
(http://asn.in.ua/ru/news/news/85783-mezhdunarodnye-rezervy-ukrainy-sokratilis-do154.html). – 2017. – 6.02).
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***
В Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) введен
пилотный проект в сфере реализации активов неплатежеспособных
банков. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
В рамках проекта будет апробирован новый подход к продаже активов:
начальная цена лотов на первые торги будет устанавливаться по балансовой
стоимости (при условии, что она не меньше оценочной), а сами активы
непрерывно будут перевыставляться на торги до тех пор, пока не будут
проданы.
Участие в полотном проекте примут четыре банка – Евробанк, Фидобанк,
«Крещатик» и Укргазпромбанк. В трех из них процесс реализации активов
только начинается.
Первые лоты, которые будут выставляться на аукцион по новой системе,
уже прошли предпродажную подготовку.
Проектом предусмотрено сокращение периодов между первыми и
последующими торгами. Так, по условиям пілотного проекта, повторные
аукционы должны проводиться не позднее 10 рабочих дней после даты
завершения предыдущих открытых торгов, которые не состоялись.
Но самая главная инновация – перевыставление лотов будет происходить
автоматически (без повторных разбирательств и решений исполнительной
дирекции) до момента продажи.
Также предусмотрена возможность объединения лотов и продажа их в
составе пулов.
По процедуре, которая применяется сейчас, каждый раз после того как
цена лота в ходе аукционов снижается на 30 % от начальной, актив должен
повторно выноситься на рассмотрение комитета и исполнительной дирекции
фонда для утверждения дальнейших условий продажи и начальной стоимости
реализации (Минфин (http://minfin.com.ua/2017/02/08/26097343). – 2017. –
8.02).
***
Директор-розпорядник Фонду гарантування К. Ворушилін заявив, що
НБУ ще не монетизував ОВДП на 8 млрд грн, які наприкінці грудня Мінфін
випустив для Фонду гарантування (http://finbalance.com.ua/news/NBU-shchene-monetizuvav-dlya-Fondu-harantuvannya-hrudnevi-derzhoblihatsi-na-8-mlrd-hrn).
«У фонду коштів достатньо», – зазначив К. Ворушилін, говорячи про
виплати вкладникам банків, які нещодавно були визнані неплатоспроможними
(Finbalance
(http://finbalance.com.ua/news/NBU-shche-ne-monetizuvav-dlyaFondu-harantuvannya-hrudnevi-derzhoblihatsi-na-8-mlrd-hrn). – 2017. – 6.02).
***
За даними НБУ, аналіз активів Укрексімбанку та Ощадбанку,
проведений Нацбанком у січні 2017 р., виявив погіршення якості ряду
кредитів у 2016 р. (http://finbalance.com.ua/news/NBU-Oshchadbanku-taUkreksimbanku-potribna-shche-dokapitalizatsiya).
«Дисципліна обслуговування кредитів багатьма великими позичальниками
істотно погіршилася, а окремі компанії зупинили обслуговування кредитів. Це
спричинило зростання потреби у додатковій капіталізації банків у 2017 р.
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Остаточну суму докапіталізації буде визначено із урахуванням можливих
позитивних ефектів реструктуризацій частини боргів, проведених на базі закону
«Про фінансову реструктуризацію». На сьогодні державні банки дотримуються
вимог НБУ до розміру регулятивного капіталу», – ідеться в повідомленні НБУ.
Заступник глави НБУ К. Рожкова на прес-конференції уточнила, що
потреба Ощадбанку та Укрексімбанку в докапіталізації буде визначена до кінця
першого півріччя 2017 р., коли принаймні будуть зрозумілими умови можливих
реструктуризацій кредитів (Finbalance (http://finbalance.com.ua/news/NBUOshchadbanku-ta-Ukreksimbanku-potribna-shche-dokapitalizatsiya). – 2017. –
7.02).
***
Общий убыток банковского сектора Украины по итогам 2016 г. достиг
максимального уровня за всю историю – 159 млрд грн. Об этом говорится в
Обзоре банковского сектора на сайте Нацбанка Украины.
«В 2016 г. зафиксирован исторически высокий убыток банковского сектора
– 159 млрд грн, что обусловлено резервированием кредитного портфеля
ПриватБанка (136 млрд грн) в конце года», – говорится в обзоре.
При этом отмечается, что у остальных банков совокупный убыток
сократился до 23 млрд с 66 млрд грн в 2015 г.
В НБУ прогнозируют, что в 2017 г. банковский сектор может выйти на
прибыльную деятельность, но «без учета фактора ПриватБанка».
Также сообщается, что после национализации ПриватБанка доля
государственных банков в чистых активах увеличилась до 51,3 % (с 28,1 % в
начале 2016 г.), по депозитам населения – почти в три раза, до 59,5 %
(Херсонские Вести (http://visti.ks.ua/novosti/novosti-hersona/29647-v-nacbankeobyavili-o-rekordnyh-ubytkah-bankovskoy-sistemy.html). – 2017. – 7.02).
***
Держатели еврооблигаций прислали на адрес НБУ письмо с
пожеланием диалога (http://news.eizvestia.com/news-finance/full/778-nacbankgotov-ko-vstreche-s-vladelcami-evrobondov-privatbanka).
Национальный банк Украины готов встречаться с владельцами евробондов
ПриватБанка, информирует еizvestia.com. Об этом во время пресс-конференции
7 февраля заявила заместитель председателя НБУ Е. Рожкова.
«Мы готовы встречаться с представителями бондхолдеров, мы готовы
озвучивать нашу позицию. Мы считаем, что наша позиция, во-первых, законна,
во-вторых, является разумной с точки зрения вообще банковской практики», –
заявила Е. Рожкова.
По ее словам, держатели еврооблигаций прислали на адрес НБУ письмо с
пожеланием диалога. Первая встреча с некоторыми владельцами евробондов
может состояться уже сегодня.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате резервирования кредитного
портфеля ПриватБанка НБУ зафиксировал исторически высокий ущерб в
банковской системе Украины в 2016 г. (Экономические известия
(http://news.eizvestia.com/news-finance/full/778-nacbank-gotov-ko-vstreche-svladelcami-evrobondov-privatbanka). – 2017. – 7.02).
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***
Заступник глави НБУ К. Рожкова розповіла, що однією з передумов для
відмови уряду від націоналізації «Дельта банку» (яку пропонував провести
НБУ) стало перевищення потреби докапіталізації банку (22 млрд грн) над
сумою очікуваних виплат вкладникам-фізособам у межах гарантійної суми
(17
млрд
грн)
(http://finbalance.com.ua/news/NBU-pro-kurs-inflyatsiyu-tanatsionalizatsiyu-Privatbanku-rivnovaha-na-rinku-duzhe-khitka).
За її словами, у випадку з ПриватБанком ситуація була подібною: потреба в
докапіталізації за рахунок держави після bail-in (тобто примусової конвертації
вкладів пов’язаних осіб і вимог професійних кредиторів у капітал) –
116 млрд грн, тоді як під гарантії Фонду гарантування потрапляли вклади на
100 млрд грн. Проте в ПриватБанку була принципова особливість –
трансакційна система.
«Якщо сьогодні порівнювати “Дельту” і Приват, то все-таки “Дельта”
поступається. Там було 5 % вкладів фізосіб від усього обсягу, у Привата ця
цифра перевищувала 35 %. Але, крім вкладів фізосіб, у Привата є ще
транзакційна система, більше 50 % транзакцій країни. І це теж було важливе
питання.
Чому важливо про неї говорити, тому що величезна кількість розрахунків
проходить протягом дня через платіжні системи ПриватБанку. Якби ми віддали
банк до фонду, то мінімум місяць там була б тимчасова адміністрація. Усі
платежі банку зупиняються, для розрахунків можуть бути використані тільки
свіжі надходження. Величезна сума розрахунків зависла б у банку. Боюся, була
б дуже негативна хвиля. Це могло б вплинути на ринок в цілому – і на
депозитний,
і
на
фінансовий.
Викликати
паніку»
(Finbalance
(http://finbalance.com.ua/news/NBU-pro-kurs-inflyatsiyu-ta-natsionalizatsiyuPrivatbanku-rivnovaha-na-rinku-duzhe-khitka). – 2017. – 6.02).
***
Нацбанк Украины четко обозначил свою позицию в отношении
российских банков: их дочерние структуры не могут рассчитывать на
поблажки в санкциях, то есть на возможность вливания нового капитала.
Таким образом, пяти структурам Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка
неизбежно придется менять владельцев или сокращать присутствие в стране
(http://news.eizvestia.com/news-finance/full/318-poblazhek-ne-budet-rossijskiebanki-v-ukraine-obrecheny-nbu). Об этом пишет российский «Коммерсантъ»,
комментируя вчерашние заявления замглавы НБУ Е. Рожковой на прессконференции в Киеве.
«Учитывая существующие санкции, говорить о потенциальной будущей
докапитализации банков с российским капиталом мы не можем», – заявила
накануне Е. Рожкова. По ее словам, докапитализация российских банков за счет
конвертации ранее привлеченных материнских ресурсов в капитал
преимущественно произошла. Санкции Украины запрещают вводить новый
капитал из России, но позволяют конвертировать в капитал ранее
предоставленные российскими материнскими структурами средства.
«Никакого развития быть не может, потому что наращивание активов
вызывает необходимость в дополнительном капитале, – отметила Е. Рожкова. –
Для них есть два пути: или найти нового собственника или постепенно
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сокращать свое присутствие на рынке». Как уточнили изданию в пресс-службе
НБУ, речь идет о входящих в группу ВТБ банках – ВТБ (Украина) и БМ Банке,
«дочках» Сбербанка – Сбербанк (Украина) и VS Банк, а также о
принадлежащем Внешэкономбанку (ВЭБу) Проминвестбанке.
Как пишет издание, слова Е. Рожковой не оставляют иллюзий
относительно перспектив «дочек» российских госбанков в Украине. Так или
иначе они должны уйти. Таким образом, становится совершенно очевидно, что
ждать новых поблажек со стороны НБУ или снятия санкций с отдельных
игроков из числа вышеназванных не стоит.
В Нацбанке подчеркивают, что решение о стратегии дальнейшего развития
на банковском рынке Украины «дочек» российских госбанков находится
исключительно в компетенции акционеров и руководства банков. Тем не менее,
выбор у акционеров небольшой: продажа или сворачивание бизнеса.
Впрочем, эксперты уверены, что, несмотря на четко обозначенную
позицию НБУ, форсировать уход «дочек» российских банков украинский
регулятор не будет.
Тем не менее, нынешнее положение для российских акционеров очевидно
некомфортно. «Сейчас у указанных банков нет проблем с капиталом и
ликвидностью, – говорит аналитик по банковскому сектору ICU (Украина)
М. Демкив. – Однако в условиях санкций дальнейшее развитие банков с
российским капиталом на украинском рынке невозможно». При этом реального
интереса со стороны инвесторов к украинским банкам не существует, как и к
большинству других активов страны, отмечает исполнительный директор
Международного фонда Блейзера О. Устенко. «В краткосрочной перспективе
продать их почти нереально, – уверен он. – Свидетельством тому являются
сложности
с
приватизацией
любых
государственных
объектов»
(Экономические
известия
(http://news.eizvestia.com/news-finance/full/318poblazhek-ne-budet-rossijskie-banki-v-ukraine-obrecheny-nbu). – 2017. – 8.02).
***
За даними Держстату, у січні споживчі ціни зросли на 1,1 %, порівняно
з
груднем,
і
на
12,6
%,
порівняно
із
січнем
2016
р.
(http://finbalance.com.ua/news/Derzhstat-spozhivchi-tsini-v-sichni-zrosli-na-11).
Нагадаємо, за прогнозами НБУ середньорічна інфляція в Україні в 2017 р.
буде 13,3 %, на кінець грудня – 9,1 %.
За даними Держстату, на споживчому ринку в січні ціни на продукти
харчування та безалкогольні напої зросли на 1,9 %. Найбільше (на 14,5 %)
подорожчали овочі. На 3,9–2,2 % підвищилися ціни на фрукти, молоко, сметану,
кисломолочну продукцію, яловичину, сири, масло. Водночас на 2,3 %
подешевшали яйця. Одяг і взуття подешевшали на 4,3 %, зокрема одяг – на 4,4
%, взуття – на 4,1 %.
Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,7 % спричинено в основному
подорожчанням проїзду в автодорожньому транспорті на 4,5 %, палива та
мастил – на 2,8 %, автомобілів – на 2,1 %.
Послуги освіти подорожчали на 1,1 %, головним чином за рахунок
підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 8,8 %
(Finbalance (http://finbalance.com.ua/news/Derzhstat-spozhivchi-tsini-v-sichni-zrosli-na11). – 2017. – 8.02).
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***
Експорт української продовольчої продукції до Об’єднаних Арабських
Еміратів в останні роки демонструє негативну динаміку. Наразі на його
частку припадає менше 1 % експортної виручки.
Такаа тенденція може бути поглиблена складнощами із сертифікацією
«Халяль», які відчувалися у 2016 р. та повторюються знову, повідомляє пресслужба Ради з питань експорту продовольства (UFEB).
Так, за повідомленням Державної служби з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби), з лютого 2017 р. в
ОАЕ застосовуватиметься новий порядок контролю за збутом халяльної
продукції. Таким чином, українські сертифікаційні центри мають пройти
процедуру реєстрації в управлінні стандартизації та метрології ОАЕ, що може
зайняти тривалий час, протягом якого українські сертифікати не діятимуть.
«У тому разі, якщо українські органи не матимуть змоги оперативно
відновити сертифікацію, експортери будуть змушені призупинити поставки. Це
може негативно вплинути на український експорт продовольства до ОАЕ, який
в останні роки і так демонструє тенденцію до скорочення. У 2013–2015 рр.
виручка від поставок продовольчої продукції до цієї країни скоротилася зі
165 млн до 134 млн дол., а за 11 місяців 2016 р. маємо 106 млн дол. Тенденція
невтішна», – наголосив директор Ради з питань експорту продовольства
Б. Шаповал.
За останніми наявними статистичними даними, у січні – листопаді 2016 р.
Україна поставила до Об’єднаних Арабських Еміратів продовольчої продукції
на 105,5 млн дол., що становило 0,7 % від загальної суми аграрного експорту
нашої країни в зазначеному періоді. Ключовими статтями поставок до цієї
країни були рослинна олія (50 % доходу), курячі яйця (17 %), зернові культури
(11 %) та курятина (5 %).
Молочна продукція зайняла лише 1,6 % у структурі виручки, що, на думку
Б. Шаповала, також говорить про нереалізований потенціал у торговельних
відносинах між ОАЕ та Україною, адже ця країна з постійно зростаючою
кількістю населення та високим рівнем життя має значний попит на якісну
східноєвропейську
молочну
продукцію
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/eksport-ukrainskogo-prodovolstva-do-oaestrimko-znizuetsa). – 2017. – 7.02).
***
Українські молочно-консервні комбінати закінчили 2016 р. із
ненайкращими результатами. Виробництво довелося скоротити на 12 % – до
88 тис. т.
Крім того, зовнішні продажі зменшилися майже на чверть – до 32 тис. т.
Власне, споживання згущеного молока впало менш істотно. Але все ж попит
залишається слабким. Природно, не останню роль у цьому відіграють стабільно
зростаючі ціни.
Після свят виробники повинні були б тримати цінові пропозиції хоча б
стабільними, але у другій половині січня спостерігається чергове збільшення
прайсів, в окремих випадках досить істотне.
У кінці січня молочні консерви пропонуються в Україні переважно за
такими цінами: ДСТУ – 19,5–22,5 грн/банка (380 г), майже ДСТУ –
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17–19 грн/банка, продукція ТУ – 14–17 грн/банка. Вагове згущене молоко
коштує 35–40 грн/кг (справжній ДСТУ), 30–35 грн/кг («кондитерський» ДСТУ)
і 25–30 грн/кг (ТУ).
Високі ціни і відносно слабкий зовнішній попит не сприяють поточному
збільшенню випуску молочних консервів в Україні.
У грудні, незважаючи на наближення свят, виробництво молочних (у тому
числі молоковмісних) консервів зменшилася одразу на 16 % – до 6,5 тис. т.
У січні розраховувати на збільшення випуску консервів теж особливо не
варто. Ряд заводів, навіть дуже потужних, призупинили діяльність (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/virobnictvo-zgusenogo-moloka-v-ukrainiskorotilos-na-12). – 2017. – 8.02).
***
Один из крупнейших государственных банков Китая Industrial and
Commercial Bank of China (ICBC) в 2017 г. стал самым высоко оцениваемым
банковским брендом в мире в ежегодном рейтинге Brand Finance Banking
500.
В рейтинге приведена чистая стоимость торговой марки банка и связанной
с этим интеллектуальной собственности.
Китайский банк впервые возглавил Brand Finance Banking 500. ICBC
обошел по стоимости бренда американский Wells Fargo, который возглавлял
рейтинг с 2013 г.
К 1 февраля 2017 г. стоимость бренда ICBC возросла за год на 32 % – до
47,8 млрд долл. В свою очередь, стоимость Wells Fargo сократилась на 6 % – до
41,6 млрд долл., что поместило бренд на второе место.
На третьем месте оказался еще один китайский банк – China Construction
Bank, стоимость его бренда за год возросла на 17 % – до 41,3 млрд долл.
(Минфин (http://minfin.com.ua/2017/02/07/26084197). – 2017. – 7.02).
***
Великобритания может потерять 30 тыс. рабочих мест в финансовом
секторе в результате brexit. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на
данные аналитического центра Bruegel (Брюссель), тесно связанного с
Еврокомиссией.
Великобритания может потерять 10 тыс. банковских рабочих мест и
20 тыс. – в области бухгалтерии, права и консалтинга. После brexit клиенты
банков могут вывести активы на 1,8 трлн евро.
Эксперты также полагают, что после выхода Великобритании из ЕС самым
большим победителем станет Франкфурт. В выигрыше также окажутся Париж,
Амстердам и Дублин.
По мнению аналитиков, географический разброс финансовых институтов
без должного регулирования может привести к острому финансовому кризису.
Риски можно уменьшить и равномерно распределить за счет внедрения
единого подхода к инвестиционному банкингу внутри ЕС вместо использования
27 национальных систем, каждая из которых может начать «нормативную гонку
на дно» – отмена ограничений и снижение стандартов государственного
регулирования в результате межнациональной или межрегиональной
конкуренции (Минфин (http://minfin.com.ua/2017/02/08/26097042). – 2017. – 8.02).
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