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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Звернення Президента України П. Порошенка
до українського народу та народів світу
у зв’язку із 70-річчям закінчення Другої світової війни
Шановні співвітчизники!
Шановна світова спільното!
Сімдесят років тому ціною надзвичайних зусиль десятків націй було
покладено край найжахливішому та наймасштабнішому за всю історію
людства збройному конфлікту – Другій світової війні.
Наша земля була кривавою ареною запеклих бойових дій. Саме на
українських теренах відбулася майже половина всіх стратегічних оборонних і
наступальних операцій східноєвропейського театру бойових дій, саме в
Україні було розгромлено більше половини нацистських військ.
У тій трагедії ми маємо свій особливо скорботний рахунок незліченних
людських втрат. Ця війна, за різними оцінками, коштувала Україні від 8 до 10
млн життів.
Вічна і світла пам’ять загиблим.
Українці хоробро билися з ворогом у лавах Червоної армії, радянських
партизанів та підпільників, регулярних військ держав Антигітлерівської
коаліції, французькому, словацькому та інших рухах опору. Сотні тисяч
українських патріотів боролися у лавах Української повстанської армії.
Близько 2,5 млн наших співвітчизників за бойові та трудові подвиги
були відзначені орденами і медалями. За виняткову мужність 2 тис. з них
удостоєні звання Героя Радянського Союзу. Тричі Героєм став прославлений
Іван Кожедуб, двічі Героями – ще 32 українця. Першим прапор перемоги над
рейхстагом встановив наш земляк Олексій Берест. Багато вихідців з України
займали чільне місце у командуванні Червоної армії. Одним із них був Герой
України генерал-лейтенант Кузьма Дерев’янко, відзначений посмертно за
мужність, самовідданість і визначні дипломатичні заслуги у повоєнному
врегулюванні міжнародних відносин.
Визнанням вагомого внеску нашого народу у перемогу над нацизмом
та його великої жертовності було надання Україні права стати країною –
засновницею Організації Об’єднаних Націй.
Український народ заплатив за свою свободу високу ціну. Кожна
українська родина має свою особисту історію тієї війни та повоєнної
відбудови. Це історії про героїчні бої, життя в окупації, евакуацію,
концтабори, нацистське рабство, терор, голод, сталінські репресії, що
передаються з покоління у покоління і стали національною пам’яттю.
У буремні роки Другої світової війни нацистами та їхніми союзниками
було окуповано всю територію сучасної України, зруйновано понад 700
українських міст, десятки тисяч сіл, виробничих об’єктів, культурних та
духовних пам’яток.
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На Схід у глибокий тил було переміщено близько 3,5 млн наших
земляків – найкращих фахівців народного господарства, 550 промислових
підприємств, десятки вищих навчальних закладів, театрів, музеїв. Більшість з
цих підприємств так і залишилися на території нинішньої Російської
Федерації.
Друга світова війна – це не лише глибока незарубцьована рана
людської цивілізації. Це тяжкий урок, висновки з якого, на жаль, зроблено не
усіма.
Питання війни і миру сьогодні знову перебувають на першому місці
міжнародного та європейського порядку денного.
Російська Федерація, цинічно розтоптавши міжнародне право,
анексувавши Крим та розпаливши збройний конфлікт на Донбасі, сьогодні
знову руйнує систему європейської та світової безпеки. Зухвала російська
агресія становить загрозу не лише для України, а й для всього цивілізованого
світу, його безпеки і стабільності.
Криваві уроки Другої світової війни не мають бути даремними.
Зупинити агресора можна лише об’єднаними зусиллями, як це було 70 років
тому.
Нинішня підтримка України переважною більшістю світових та
європейських лідерів, допомога, яку ми постійно відчуваємо у ці нелегкі для
нас часи, свідчать, що міжнародне співтовариство усвідомлює
безперспективність політики «умиротворення» агресора.
Саме тому сьогодні, відзначаючи 70-ту річницю закінчення Другої
світової війни та вшановуючи пам’ять десятків мільйонів загиблих, ми
звертаємося до усіх народів вільного світу із закликом єдиним фронтом
рішуче виступити проти російського агресора, який розпочав неоголошену
«гібридну» війну проти суверенної України.
Демократичний світ має докласти максимум зусиль задля відновлення
зруйнованої системи міжнародного порядку та повернення довіри до
міжнародного права.
У цей день окремо хочу звернутися до ветеранів війни, учасників
українського визвольного руху, антитерористичної операції в Донецькій і
Луганській областях, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає нашу державу.
Пам’ять про подвиг наших дідів та прадідів у роки Другої світової
війни та нинішня боротьба за суверенітет і територіальну цілісність країни
сьогодні, як ніколи, об’єднали український народ. Ця пам’ять була, є і завжди
залишатиметься священною для кожного з нас.
Переконаний, що незламний дух та прагнення українського народу
збудувати незалежну європейську державу, солідарність народів світу у
протистоянні агресії приведуть до відновлення миру і забезпечать успішний
розвиток України (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 2.09).
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Розпочала роботу ІІІ сесія Верховної Ради України
восьмого скликання
Відбулося урочисте відкриття ІІІ сесії Верховної Ради України восьмого
скликання.
Голова Верховної Ради України В. Гройсман оголосив відкритою ІІІ
сесію Верховної Ради України восьмого скликання.
Пролунав державний гімн України.
Перед народними депутатами виступив Голова Верховної Ради України
В. Гройсман.
Головуючий закликав вшанувати пам’ять загиблих бійців Національної
гвардії під стінами парламенту під час засідання 31 серпня. «Від рук
злочинців постраждало більше 100 наших героїв, троє загинули від
нападників, які дозволили собі вбивати в центрі столиці», – зазначив він.
В. Гройсман закликав правоохоронну систему знайти кожного винного в
кровопролитті. «Ми маємо зробити все, щоб український народ пишався
своїм парламентом. Ми зобов’язані дотримуватися вимог парламентаризму»,
– наголосив В. Гройсман.
Головуючий надав слово голові підкомітету з питань воєнної безпеки та
оборони Комітету з питань національної безпеки і оборони Ю. Березі, який
розпочав свій виступ із пропозиції про вшанування пам’яті героїв хвилиною
мовчання. «Учора під стінами парламенту загинули троє побратимів…Чому
люди повинні гинути через політиканство? Досить гратися в ігри, після яких
матері ховають своїх дітей… Ніхто нам не подарує країну. Ніхто не буде
захищений доти, доки політична відповідальність не стане нормою в державі.
Якщо ми не об’єднаємося, ми втратимо країну», – виголосив парламентар.
Голова Верховної Ради України В. Гройсман закрив засідання
парламенту
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/114816.html). – 2015. – 1.09).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
І. Рудь, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. політ. наук

Жнива-2015: сучасний стан і експортний потенціал аграрної галузі
Наразі в Україні завершено збирання ранніх зернових і зернобобових
культур. Попри всі військово-політичні, економічні чи навіть природні
негаразди, аграріям вдалося зібрати 36,7 млн т зерна і, таким чином,
перевершити минулорічні показники майже на 2 млн т.
Обмолочена площа під ранніми зерновими була збільшена з 9,5млн у
2014 р. до 10,1млн га – у 2015 р.
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Найбільший вал зерна намолотили хлібороби в Одеській – 3 млн т,
Дніпропетровській і Харківській – 2,8 млн т, Запорізькій – 2,6 млн т,
Миколаївській та Херсонській – 2,4 млн т, Вінницькій областях – 2,3 млн т.
Понад 1 млн т зерна було намолочено в Донецькій, Кіровоградській,
Полтавській, Київській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській та
Сумській областях.
Слід наголосити, що врожайність ранніх зернових і зернобобових
культур була збережена практично на рівні показників рекордного минулого
року й становила 36,2 ц/га (2014 р. – 26,5 ц/га).
Найвищою врожайністю відзначилися Хмельницька – 52,8 ц/га,
Черкаська – 49,0 ц/га, Київська і Тернопільська – 46,5 ц/га, Вінницька області
– 45,6 ц/га.
Пшениці обмолочено на площі 6,8 млн га та намолочено 26,8 млн т
зерна – на 10 % більше, ніж 2014 р.
Найвищі показники врожайності озимої пшениці продемонстрували
Хмельниччина – 56,7 ц/га, Черкащина – 52,3 ц/га, Тернопільщина – 49,9 ц/га
та Київщина – 49,7 ц/га; ярої пшениці: Київщина – 46,4 ц/га, Хмельниччина –
42,9 ц/га і Львівщина – 40,5 ц/га.
Що стосується інших зернових і зернобобових культур, то тут
результати теж доволі обнадійливі: ячменю було зібрано на площі 2,8 млн га
та намолочено 8,5 млн т зерна; жито обмолочено на площі 144 тис. га та
намолочено 365 тис. т зерна; горох обмолочено на площі 169 тис. га,
намолочено 392 тис. т зерна; ріпак обмолочено на площі 674 тис. га,
намолочено 1,7 млн т насіння.
Утім, це ще не кінцеві результати. Адже жнива тривають.
На разі аграрії активно збирають урожай гречки: обмолочено на 21 тис.
га (16 %) і намолочено 25 тис. т. Проса зібрано з площі 34 тис. га (32 %),
намолочено 66 тис. т.
Розпочато збирання сої з площі 4,0 тис. га, намолочено 7 тис. т сої.
Також відбувається формування врожаю таких культур, як кукурудза,
соя та соняшник. У першій декаді серпня спекотна суха погода на всій
території України створила несприятливі агрометеорологічні умови для
завершення вегетації пізніх культур.
Найбільше постраждали від спеки посіви кукурудзи, соняшнику та сої
пізніх строків посівів (після 10 травня). Проте їх налічується не більше 15 %
від загальної площі посіву, отже, значних збитків сільському господарству
України завдано не буде. Попередньо валовий збір зерна всіх культур у
цьому році очікується на рівні 60 млн т. Разом з перехідними залишками
загальна пропозиція зерна у 2015/2016 МР буде сформована на рівні 70 млн
т. Якщо брати до уваги, що внутрішнє споживання зернових у цьому році
становитиме майже 24 млн т, то, у цілому, можна констатувати, що Україна
виробляє зернових у 2,5 раза більше, ніж споживає, а отже, повністю
гарантує свою продовольчу безпеку. Крім того, є хороші передумови для
рекордного експорту зернових: він може сягнути понад 36 млн т у 2015/2016
МР.
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Це говорить про те, що Україна прагне з кожним роком нарощувати
експортний потенціал аграрного сектору. За даними Міністерства сільського
господарства США (USDA), у 2014/2015 МР України увійшла до трійки
найбільших експортерів зернових з показником 34,8 млн т.
Агропромисловий сектор залишається ключовим у загальній структурі
національної економіки України. Про це 22 серпня заявив Прем’єр-міністр А.
Яценюк під час розширеної наради за участі зернотрейдерів у Київській
області.
Як наголосив Прем’єр-міністр, «спільна мета аграріїв, зернотрейдерів і
держави в цілому – створити відповідні умови, щоб один з основних секторів
української економіки розвивався, завойовував нові ринки, створював робочі
місця, платив податки і розширював вплив України на світову продовольчу
безпеку».
А. Яценюк зазначив, що цьогорічна врожайність зернових культур
фактично на рівні результатів минулого року, які були визнані рекордними,
цьогорічний урожай дасть змогу отримати близько 6 млрд дол. США
валютної виручки від експорту сільськогосподарської продукції. Кожний
третій долар, який отримує Україна, приносить аграрний сектор. «Це
безпосередньо впливає на валютно-курсову стабільність, накопичення
золотовалютних резервів НБУ і зміст економіки в прогнозованих параметрах
як по інфляції, так і за валютним курсом», – підкреслив Прем’єр-міністр.
Глава уряду відзначив роботу профільного міністра та в цілому
робітників галузі. Особливо позитивним досягненням Прем’єр-міністром А.
Яценюком була названа диверсифікації експорту продовольчої продукції з
російського на європейські, азіатські й африканські ринки: «Позитивна
тенденція – частка російського ринку становить лише 2 % від загального
обсягу сільськогосподарської продукції, яку продає Україна, цей показник
зменшений в чотири рази».
А. Яценюк підкреслив, що українські аграрії виходять на нові зовнішні
ринки, серед яких Прем’єр-міністр України назвав Ізраїль і Єгипет, що
відкрили кордони для деяких товарних груп.
У свою чергу, звітуючи про роботу, міністр аграрної політики та
продовольства України О. Павленко зазначив, що українські виробники в
повному обсязі провели посівну й сьогодні успішно збирають урожай,
незважаючи на складні економічні умови, тимчасову анексію Криму та
бойові дії на територіях Донецької та Луганської областей. Зокрема, міністр
аграної політики О. Павленко відзначив хороший урожай ранніх зернових,
яких уже зібрали більше, ніж у минулому році, на 2 млн т.
Крім того, як повідомив міністр, за результатами маркетингового
періоду на 1 липня маємо рекордний експорт – 34 600 000 т, і це ще не межа.
О. Павленко сподівається, що за результатами року вдасться вийти на цифру
36 млн т.
У минулому році, незважаючи на економічну кризу, війну і втрату
частини територій, Україна, що продала 34 млн т, стала третім найбільшим у
світі експортером зерна, після США, які поставили на ринок 72 000 000 т, і
6

ЄС, які змогли реалізувати 38 000 000. Особливо приємно, що в списку
імпортерів вітчизняні аграрії обійшли росіян, які розмістилися на четвертому
місці з результатом продажів в 32 000 000 т.
За висновками багатьох експертних досліджень, Україна може стати не
просто великою, а найбільшою аграрною країною у світі.
Потенціал України як житниці – величезний, достатньо лише
поверхнево зануритися в цифри: середня врожайність в Україні в останні три
роки коливається в межах 37–42 ц/га. Для порівняння, у США середня
врожайність на рівні 27–29 ц/га. Урожайність у Росії та Казахстані також
нижче української: наші північні сусіди збирають від 22 до 27 ц/га, казахи –
16–18 ц/га.
Якщо проаналізувати ці показники, можна зробити висновки, що наші
фермери, які в більшості своїй погано забезпечені хорошим насінням,
сучасною технікою і якісними добривами, змогли добитися врожайності
вищої від багатьох більш розвинутих у технічному й матеріальному плані
агропромислових галузей інших країн, і у тому числі американської.
Можна констатувати, що українське сільське господарство зростає,
причому темпами, які вселяють оптимізм: ще в 2007 р. аграрії України
збирали по 22–25 ц/га. На сьогодні можна говорити про майже вдвічі більшу
врожайність зернових. І це далеко не межа. У Мінагрополітики до 2020 р.
планують підвищити загальну врожайність всіх типів зернових з 60 до 80 млн
т, при цьому посівні площі залишаться приблизно такими ж.
В одному з останніх інтерв’ю міністр агрополітики О. Павленко навів
дані, відповідно до яких уже сьогодні український хліб їдять приблизно 140
млн людей в усьому світі. При цьому потенційно Україна може годувати 400
млн.
Особливо український агропромисловий потенціал помітний на
прикладі успішних приватних агрохолдингів, які вже сьогодні збирають
врожаї на рівні, а то й вище європейських.
Як показують дані Міністерства агрополітики, другий за величиною
агрохолдинг України «Агропросперіс» домігся врожайності такої культури,
як кукурудза, на рівні 99 ц/га. Водночас середня європейська врожайність
кукурудзи – 75 ц/га. Українські агрохолдинги досягли європейських врожаїв
зернових: зібрані 73–75, а то й 80 ц/га в Україні не сенсація, якщо йдеться
про приватні прибуткові організації.
Враховуючи цьогорічні плани експорту вітчизняних зернових, а також
прогнози експертів, згідно з якими країни ЄС зберуть зернових на 21 млн т
менше, ніж роком раніше, Україна стає реальним претендентом на друге
місце у світі на постачання зерна.
На сьогодні в українських засіках залишилося ще понад 10 млн т зерна
минулого врожаю, за їх рахунок теж нарощуватиметься експорт. Щорічно
Україна споживає приблизно 24 000 000 т зерна. Державні хлібні запаси
складаються таким чином, щоб з лишком забезпечити необхідний рівень
продовольчої безпеки. Як правило, до нового врожаю українці не встигають
спожити хліб минулорічного врожаю.
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Аналізуючи сучасний стан аграної галузі, не можна оминути оцінки її
реального стану експертами, зернотрейдерами та дрібними агровиробниками
– їхні оцінки доволі відмінні.
Так, президент Української зернової асоціації В. Клименко,
спілкуючись з аграрними експертами та журналістами, зазначив, що
виробники вже відчули позитивні результати роботи уряду та
Мінінфраструктури в забезпеченні логістичних потреб аграрних виробників:
«Скасування сертифікатів якості обов’язкових карантинних сертифікатів –
приклад успішної і синхронної роботи бізнесу та профільного міністерства.
Нема декількаденних затримок вагонів на станціях, а аграрії перестали
платити за це». Без цих заходів, підкреслив В. Клименко, рекордний
експортний урожай зернових України просто не змогли б вчасно
відвантажити. За оцінками уряду, наголосив він, підприємці заощадили
принаймні на цьому 1 млрд грн. Профільним асоціаціям імпонує такий підхід
аграрного міністерства, який кардинально відрізняється від політики
колишньої урядової команди, з якою таких результатів не досягли, зазначив
В. Клименко.
Цікавий погляд на рекордні результати висловив і директор ТОВ
«Нью ВорлдГрейнЮкрейн» М. Горбачов під час наради під головуванням
Прем’єр-міністра А. Яценюка та міністра аграрної політики та продовольства
О. Павленка, що відбулася в Київській області.
Зокрема, М. Горбачов зазначив, що високий результат цьогорічного
врожаю пов’язаний з тим, що вдалося налагодити конструктивний діалог
Мінагрополітики з представниками бізнесу. «Ці групи у складі представників
Мінагрополітики та Міністерства інфраструктури дійсно сприяють у нашій
роботі. Всі, до кого ми звертаємось, чуйно ставляться до потреб бізнесу та
оперативно включаються в роботу», – сказав екперт.
Крім того, М. Горбачов позитивно оцінив нововведення у сфері
дерегуляції та подолання тіньових схем на зерновому ринку: «Зміни дійсно
відчуваються, з’явилася можливість не давати хабарі. У першу чергу завдяки
тому, що в системі керівництва держави, в уряді накопичилася критична маса
людей, які дійсно прагнуть до змін. Нова система усуває кадри, які звикли
працювати по старим схемам», – наголосив експерт.
Найбільш актуальними завданнями, на думку експерта-інвестора,
залишаються вдосконалення законодавства щодо обмеження готівкових
розрахунків на ринку сільськогосподарської продукції та підвищення
контролю за прозорістю діяльності контрагентів. Як зазначив М. Горбачов,
зернотрейдери не мають механізмів відслідковувати весь ланцюг поставки
зернових, проте несуть відповідальність за кожну його ланку. М. Горбачов
пропонує для подолання цих труднощів створити базу операторів ринку з
набором їхніх даних, яка давала б змогу прозоро відслідковувати репутацію
кожного з них. Такі дії, на думку експерта, знизять ризики та підвищать
ліквідність агровиробництва.
Харківський аграрій С. Кузьменко висловив позицію не
зернотрейдерів, а безпосередніх виробників. Їхня оцінка ролі держави в
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регуляції в аграрному секторі не така оптимістична. Так, С. Кузьменко навів
цифри з облікових ставок банків, які значно зросли: «Для того щоб зібрати
зерно, більша частина аграріїв беруть кредити. І якщо раніше треба було
сплатити банку 15 %, скажімо, з 10 млн, то сьогодні – 27 %». Як зазначив С.
Кузьменко, ця велика різниця збільшення облікової ставки позначиться на
собівартості сільськогосподарської продукції та призведе до нестачі обігових
коштів у дрібних господарствах.
Більшість дрібних аграріїв, незважаючи на рекордний урожай,
прогнозує зниження своїх прибутків цього року, багато хто чекає на збитки,
навіть дуже великі. Пояснюють це, крім невдалої фінансової політики уряду,
несприятливими погодними умовами, які не позначилися на діяльності
великих агрохолдингів, але істотно вдарили по дрібним господарствам, які не
мали змоги компенсувати вплив природного чинника.
Серед питань, які потребують державної регуляції, С. Кузьменком була
названа проблема відсутності можливостей збуту дрібними виробниками
напряму споживачам. Як зазначив С. Кузьменко, урожай скуповують
посередники, яких в Україні всього три-чотири. Це – великі компаніїзернотрейдери, які потім і експортують зерно за кордон. У найбільшій скруті,
за словами аграрія, опинилися ті фермери, які не мають сховищ для
зберігання зерна. Вони змушені продавати зерно за найнижчою ціною, коли
йде збір врожаю, не можуть притримати товар на кілька місяців або на
півроку і, відповідно, втрачають у прибутках. «Цього року ціна на зерно
становить 120 дол./т, раніше було 180, і доходило до 200 дол. Доходів значно
поменшало, і ми все компенсуємо своєю надзвичайно високою
працездатністю», – наголосив С. Кузьменко.
Отже, продуктивність агропромислового комплексу України, як
показують результати врожаю ранніх зернових у 2015р., зростає. Однак
політика уряду в напрямі підтримки агропромислового комплексу в цілому
та дрібних виробників зокрема далеко не завжди послідовна та ефективна.
На жаль, на державному рівні так і не прийнято остаточного рішення
щодо того, чи є земля товаром в Україні, дешеві кредити практично не
доступні для більшості дрібних агровиробників, немає системної допомоги з
боку держави та відчутних податкових пільг для дрібних підприємців, що
працюють на землі. В аграрній сфері, як і в цілому по Україні, вигоду
отримують тільки великі гравці на ринку, а дрібні постійно ведуть боротьбу
за існування. Тож, зважаючи на стратегічне місце аграрної галузі в
економічній безпеці країни, першочергового значення набувають створення
сприятливих умов для розвитку агропідприємництва та ефективна підтримка
агровиробників з боку держави (Матеріал підготовлено з використанням
інформації таких джерел:
http://www.rbc.ua/ukr/opinion/zhatva-itogi-uborki-rannih-zernovyh1440084911.html;
http://hyser.com.ua/economics/urozhaj-2015-predvaritelnye-itogi-15856;
http://newsoboz.org/ekonomika/premer-ministr-rasskazal-o-horoshem-urozhaei-poblagodaril-25082015104850;
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http://agroua.net/news/news_50445.html;
http://uga-port.org.ua/novosti/ukraina/ukraina-nakormit-sebya-i-prokormitpolmira;
http://agravery.com/uk/posts/show/acs-ne-ominula-rinok-zerna-dumka-eksperta;
http://agroconf.org/content/gorbachov-agrobiznes-vidchuvaie-antikorupciynizmini;
http://agroconf.org/content/vadaturskiy-hvatit-parazitirovat-na-nashemgosudarstve).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман закликав усіх народних
депутатів, усі фракції та групи прийняти спільну заяву щодо трагічних
подій біля стін парламенту 31 серпня і взяти на себе зобов’язання
неухильно дотримуватися норм парламентаризму й Регламенту.
«Я би хотів, щоб ми вийшли на нову якість нашої спільної роботи», –
сказав В. Гройсман, відкриваючи 1 вересня ІІІ сесію Верховної Ради України
восьмого скликання.
Керівник парламенту зазначив, що нова сесія відкривається «у
надзвичайно трагічний день»: «Учора під стінами українського парламенту
від рук злочинців і вбивць постраждали більше 100 наших героїв, тих
хлопців, які захищали право України на демократію, парламентаризм, які
робили з честю свою справу і виконували свій громадянський обов’язок».
За його словами, три людини загинули «від негідників, які дозволили
собі вбивати у центрі столиці».
«Хочу особисто, від вашого імені, від імені усіх нормальних громадян
нашої держави подякувати за те, що вони достойно виконували свій
обов’язок, якісно робили свою справу, поважаючи право на мирні зібрання.
Закликаю всю правоохоронну систему знайти кожного причетного до цього
теракту, і кожен причетний має нести саму жорстку відповідальність, у тому
числі і політичну, за те, що перетворили абсолютно мирне зібрання на смерті
і кровопролиття», – заявив В. Гройсман.
Голова Верховної Ради висловив переконання, що нині українські
громадяни, українське суспільство «очікують від парламенту якісної роботи,
а не популізму»: «Люди потребують прийняття якісних демократичних
рішень, які змінюватимуть нашу країну. І я переконаний, що для кожного з
нас це має бути обов’язком. Ми той парламент, який прийшов після
Революції гідності, ми маємо бути відповідальними перед тими, хто віддав
своє життя за нашу незалежність і свободу».
Голова Верховної Ради закликав колег «відсьогодні демонструвати
зовсім іншу якість парламентаризму, шану та повагу один до одного, щоб
українці пишалися українським парламентом, який має привнести
стабільність у нашу державу, спокій і якість життя людей» (Офіційний веб-

10

портал Верховної Ради України
novyna/114807.html). – 2015. – 1.09).

(http://www.rada.gov.ua/news/Top-

***
На наступному тижні розпочинає роботу «місія з оцінки потреб» на
чолі з П. Коксом, яка оцінюватиме обсяг програми парламентської
підтримки й підвищення інституційної спроможності на виконання
Меморандуму про взаєморозуміння між Верховною Радою України та
Європейським парламентом. Про це повідомив Голова Верховної Ради
України В. Гройсман, відкриваючи пленарне засідання парламенту в середу,
2 вересня.
За словами В. Гройсмана, депутатам буде розіслана анкета, де
парламентарі зможуть висловити своє бачення реформування роботи
Верховної Ради. «Кожен з вас буде причетний до позитивних змін в
українському парламенті. Ми зможемо зробити модернізацію і бути більш
публічними, залучати більше фахівців і представників громадянського
суспільства до законотворчості. Це все має зробити нашу роботу якісною. Це
те, чого сьогодні очікує суспільство, – наголосив керівник парламенту. – Ми
маємо перетворити парламент на успішний центр прийняття якісних рішень.
Закони мають бути якісними, ми маємо демонструвати культуру і
стриманість, зробити все, щоб люди з повагою ставилися до парламентаріїв,
до нашої роботи, не створювати штучних конфліктів. Тому якість нашої
роботи має надзвичайно важливе значення. І я вірю, що це нас об’єднає, і ми
продемонструємо абсолютно нову якість нашої роботи».
Він запевнив, що як Голова Верховної Ради робитиме все, щоб робота
єдиного законодавчого органу була успішною й депутати «продемонстрували
суспільству здатність до проведення якісних європейських реформ», а також
для створення якісних, публічних, прозорих механізмів роботи парламенту.
В. Гройсман поінформував, що на офіційному веб-сайті Верховної Ради
розміщено проект порядку денного роботи третьої сесії, і звернувся до
депутатів із проханням «уважно попрацювати над цим документом, щоб ми
наповнили його серйозним змістом».
Голова Верховної Ради звернувся до колег із закликом до
конструктивної роботи. «Я розумію, що є емоції, й іноді дуже важко їх
стримати, але я переконаний, що кожен з нас має всі можливості, щоб
виправдати довіру виборців», – сказав він (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/114855.html). – 2015.
– 2.09).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман доручив Комітету з
питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України
вивчити всі обставини інциденту, який стався 1 вересня між народними
депутатами – представниками фракцій партії «Блок Петра Порошенка»
і Радикальної партії О. Ляшка.
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«…Відбувся інцидент між депутатами Верховної Ради, як відомо із
засобів масової інформації, і я просив би профільний Регламентний комітет
вивчити цю ситуацію і терміново поінформувати депутатів, що відбулося,
чому так сталося», – сказав В. Гройсман, укотре закликавши народних
депутатів до толерантності.
«Навіщо ми створюємо ситуації, які абсолютно не прикрашають
український парламентаризм? – запитав Голова Верховної Ради. – Ще раз
закликаю до поваги один до одного і до конструктивної роботи. Хочу вас
запевнити: я як Голова Верховної Ради завжди готовий все зробити для того,
щоб ваша робота була ефективною і якісною» (Офіційний веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Topnovyna/114856.html). – 2015. – 2.09).
***
Лідер фракції Радикальної партії в парламенті України О. Ляшко
заявляє про вихід своєї фракції з парламентської коаліції.
Як повідомляє кореспондент радіо «Свобода», причиною він назвав
голосування 31 серпня за зміни до Конституції щодо децентралізації.
За словами О. Ляшка, це голосування показало, що в парламенті існує
інша більшість – з Опозиційним блоком. «Перебувати в такій коаліції ми не
можемо», – сказав лідер Радикальної партії.
Також О. Ляшко заявив, що його політична сила ініціюватиме
референдум про статус Донбасу.
Крім того, три голови комітетів від Радикальної партії складають свої
повноваження
(Радіо
«Свобода»
(http://www.radiosvoboda.org/content/news/27220495.html). – 2015. – 1.09).
***
Коаліційна угода не потребує перепідписання у зв’язку з виходом зі
складу більшості фракції Радикальної партії. Про це заявила віце-спікер
ВР О. Сироїд, яка є одним з авторів Угоди.
«Коаліційна угода допускає збереження коаліції до того часу, поки
кількість депутатів в її межах буде 226. Тому формально переформатування
коаліції не потрібно і, відповідно, це означає, що може бути збережений уряд
і всі інші інститути, які сформовані на підставі рішень коаліції», – зазначила
вона.
У свою чергу заступник лідера фракції БПП І. Кононенко також
зазначив, що в коаліції є достатньо голосів для прийняття рішень: «У нас
зараз 281 особа в коаліції. Цього достатньо для того, щоб приймати будь-які
рішення за винятком тих, що стосуються змін до Конституції. Але я вже
говорив, що такі рішення не є питанням коаліції, а є питанням всього
парламенту і для їх прийняття треба шукати голоси поза коаліцією»
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua). – 2015. – 2.09).
***
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Фракція «Самопоміч» після тривалої дискусії ухвалила рішення не
виходити зі складу парламентської коаліції. Про це у Facebook повідомив
народний депутат Р. Семенуха, передає УНН.
Нардеп зауважив, що «Самопоміч» продовжить роботу, оскільки
коаліція не вичерпала своїх можливостей. Утім, за його словами, мають бути
переглянуті відносини між учасниками коаліції з метою бути реальними
партнерами. «Треба негайно припинити практику застосування голосів
людей, які півтора року тому своїм голосуванням за “диктаторські закони” 16
січня штовхнули країну в хаос», – уточнив народний депутат.
За його словами, ідеться про виконання Коаліційної угоди фракціямиучасниками. «Треба нарешті повернутися до виконання Коаліційної угоди. В
іншому випадку коаліція не має ніякого сенсу», – сказав Р. Семенуха (УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1496740-samopomich-ne-vikhoditime-zparlamentskoyi-koalitsiyi-nardep). – 2015. – 2.09).
***
Фракція «Батьківщина» залишається в парламентській коаліції, але
вимагає змін. Про це 1 вересня в ефірі 5 каналу заявив заступник голови
фракції «Батьківщина» С. Соболєв, передає УНН.
«Я думаю, що це очевидно, що ми залишаємося, але я переконаний, що
коаліція так, як працювала, уже працювати не буде. Бо не лише
конституційні речі, а й речі, коли приймаються закони за участю
Опозиційного блоку чи “підголосовуючих” фракцій, які ще вчора були в
“регіонах” (“Партія Регіонів”. – Прим. ред.) за рахунок голосів Ківалова або
будь-кого іншого, я думаю, що така коаліція не втримається», – сказав він.
С. Соболєв додав також, що про таке «Батьківщина» повідомила Голові
Верховної Ради В. Гройсману одразу після закриття засідання. І фракція
«Самопоміч», за його словами, підтримала їхню позицію (УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1496709-batkivschina-zalishayetsya-vkoalitsiyi-ale-vimagaye-zmin-s-sobolyev). – 2015. – 1.09).
***
Фракции коалиции Верховной Рады рассматривают возможность,
чтобы функции координатора коалиции исполнял Председатель
парламента В. Гройсман. Об этом журналистам сказал первый заместитель
председателя фракции «Блок Петра Порошенко» И. Кононенко, передает
«Цензор.НЕТ» со ссылкой на «Украинские новости».
«Вчера мы обменялись по этому поводу мыслями. Есть позиция Юлии
Владимировны Тимошенко, которая согласно Регламенту должна стать
следующим координатором коалиции... Она высказала позицию, чтобы
оставить место координатора вакантным и чтобы функции координатора
исполнял спікер», – сказал он.
По словам И. Кононенко, данное предложение обсуждается и если всетаки останется должность координатора, то им станет председатель фракции
БПП Ю. Луценко.
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Он также отметил, что в обоих случаях это не повлияет на работу
коалиции.
Напомним, координатор совета коалиции избирается по очередности из
председателей фракций, входящих в состав коалиции, сроком на три месяца,
очередность зависит от количества депутатов во фракции – от большего к
меньшему.
Первым координатором был Ю. Луценко; вторым – первый заместитель
председателя фракции «Народный фронт» А. Тетерук; третьим должен был
быть председатель фракции «Объединение “Самопоміч”» О. Березюк, но он
отказался; четвертым стал О. Ляшко, а следующим должна стать
председатель фракции «Батьківщина» Ю. Тимошенко (Цензор.Нет
(http://censor.net.ua/n350184). – 2015. – 2.09).
***
У середу, 2 вересня, відбулося чергове засідання ІІІ сесії Верховної
Ради України восьмого скликання.
Голова Верховної Ради України В. Гройсман на початку ранкового
засідання звернувся до парламентарів із закликом зробити висновки з огляду
на трагедію, яка сталася 31 серпня 2015 р.
Він закликав народних депутатів поважати один одного й
конструктивно працювати на Україну.
Далі С. Березенко, який, за рішенням ЦВК від 28 серпня 2015 р.,
оголошений народним депутатом у результаті проміжних виборів, виголосив
присягу на вірність українському народу.
В. Гройсман за Регламентом надав 30 хв на виступи парламентарів.
Голова депутатської фракції партії «Опозиційний блок» Ю. Бойко
наголосив, що, на думку фракції, мінські угоди відкривають шлях до миру в
Україні. Натомість, на його думку, парламент має ухвалити всі необхідні
закони для їх реалізації.
Член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка» І. Луценко
звернулася до колег і громадянського суспільства із закликом до єдності.
«Ми не повинні здаватися. В єдності наша сила, тож закликаю усі здорові
сили до єдності!» – сказала парламентар.
Заступник голови депутатської фракції «Об’єднання “Самопоміч”» Є.
Соболєв запропонував відновити коаліцію «Європейська Україна» й закликав
припинити шукати недостатні для прийняття важливих для країни рішень
голоси в Опозиційному блоці, не імітувати діяльність і ухвалювати «добрі
рішення» не лише на папері, а й реалізовувати їх. «Українське суспільство
вже не зупинити. Тож потрібно принаймні не заважати йому змінювати
країну», – зазначив парламентар.
Член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка» О. Юринець
звернулася до народних депутатів з такими словами: «Історії потрібен
згусток волі. Робіть свою роботу без піару, й люди оцінять. Не позбавляйте
країну майбутнього, схаменіться, будьте відповідальними. Майбутнє
належить оптимістам», – сказала промовець.
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Голова депутатської фракції Радикальної партії О. Ляшко оголосив про
вихід фракції з парламентської коаліції й перехід в опозицію до влади. За
його словами, теракт 31 серпня був організований спецслужбами з метою
відволікти увагу людей від того, що відбувалося в парламенті – від процесу
внесення під диктовку Кремля змін до Конституції України.
Голова Верховної Ради закликав політиків говорити людям правду.
Парламентарі хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих молодих
хлопців під стінами парламенту 31 серпня.
Головуючий вніс на розгляд проекти постанов № 2112а та 2545а щодо
дострокового припинення повноважень народних депутатів М. Гвоздьова та
Р. Насірова у зв’язку з їх переходом на іншу роботу. Законопроекти було
ухвалено 269 та 268 голосами відповідно.
Голова Комітету з питань науки і освіти Л. Гриневич доповіла проект
постанови «Про проведення парламентських слухань на тему: “Правове
забезпечення реформи освіти в Україні”» № 2438 а. Законопроект був
підтриманий 247 голосами.
Проекти законів № 0045, 0046 та 0047 щодо ратифікації договорів між
Україною та Республікою Сенегал доповів заступник міністра юстиції
України С. Пєтухов. Співдоповідач голова Комітету в закордонних справах
Г. Гопко зазначила про цілковиту підтримку законопроектів, які парламент
прийняв без застережень.
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про приєднання до
Протоколу поправок до Конвенції про Міжнародну гідрографічну
організацію» № 0050.
Закон України «Про ратифікацію Договору (у формі обміну нотами) між
урядом України та урядом Японії про надання кредиту для реалізації проекту
модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації
проекту “Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і
будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької
станції аерації”» доповіла міністр фінансів України Н. Яресько.
Документ був ухвалений 265 голосами.
Насамкінець перший заступник Голови Верховної Ради А. Парубій
оголосив про створення у Верховній Раді України восьмого скликання
міжфракційного депутатського об’єднання «Україна спортивна», керівником
якого обрано народного депутата О. Герегу, а також про виключення зі
складу депутатської фракції політичної партії «Самопоміч» народних
депутатів Г. Гопко, О. Єднака, П. Кишкаря, В. Кривенка, В. Пташник.
Головуючий оголосив засідання Верховної Ради України закритим
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/Plenarni_zasidannya/114885.html).
–
2015. – 2.09).
***
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Верховна Рада України прийняла Постанову «Про проведення
парламентських слухань на тему: “Правове забезпечення реформи освіти
в Україні”».
Народні депутати вирішили провести 9 грудня 2015 р. у залі пленарних
засідань Верховної Ради України парламентські слухання на тему: «Правове
забезпечення реформи освіти в Україні».
Згідно з Постановою, Кабінет Міністрів України має до 1 листопада 2015
р. підготувати й подати до Верховної Ради України необхідні інформаційноаналітичні та довідкові матеріали щодо тематики парламентських слухань та
конкретні пропозиції до проекту їх рекомендацій, а також визначити
доповідачів із зазначеного питання.
Комітет з питань науки і освіти із залученням представників
центральних та місцевих органів виконавчої влади, навчальних закладів,
наукових установ і громадських організацій має здійснити відповідні заходи
щодо організаційного та методичного забезпечення проведення
парламентських слухань.
Вирішено також запросити до участі в парламентських слуханнях
Президента України, міністра освіти і науки України, міністра економічного
розвитку й торгівлі України, міністра фінансів України, інших керівників
центральних органів виконавчої влади, голів обласних державних
адміністрацій, голів профільних комісій обласних рад, начальників управлінь
освіти та науки обласних (міських) державних адміністрацій, науковців
Національної академії наук України, керівників навчальних закладів,
представників громадських освітянських організацій.
Відповідний проект Постанови зареєстровано за № 2438а (Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/114860.html). – 2015. – 2.09).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Договору між Україною та Республікою Сенегал про передачу засуджених
осіб».
Законом ратифіковано Договір між Україною та Республікою Сенегал
про передачу засуджених осіб, який був підписаний 17 червня 2013 р. у м.
Дакар.
Ратифікація Договору забезпечує сторонам можливість надавати одна
одній взаємну правову допомогу щодо передачі засуджених осіб для
відбування покарання за вчинені злочини у тій державі, громадянами якої
вони є. Це сприятиме реалізації однієї з цілей кримінального покарання –
соціальній реабілітації засуджених осіб.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0047 (Офіційний вебпортал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/114868.html). – 2015. – 2.09).
***
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Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про приєднання до
Протоколу поправок до Конвенції про Міжнародну гідрографічну
організацію».
Законом запропоновано приєднатися до Протоколу поправок до
Конвенції
про
Міжнародну
гідрографічну організацію,
яка
є
консультативною й технічною організацією, до цілей якої належать сприяння
використанню гідрографії для безпеки мореплавства та для всіх інших
морських цілей, покращення загальних гідрографічних можливостей,
потенціалу, навчання, науки й технології тощо.
Протокол прийнято 14 квітня 2005 р. в м. Монако на третій позачерговій
Міжнародній гідрографічній конференції та набирає чинності через три
місяці після одержання депозитарієм повідомлення про його затвердження
двома третинам держав-членів. Україна приєдналася до згаданої міжнародної
організації згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.1995 р.
№ 143 «Про приєднання до Міжнародної гідрографічної організації». Для
України Конвенція набрала чинності 20.05.1998 р. згідно з відповідною
нотою Управління зовнішніх зв’язків Князівства Монако.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0050 (Офіційний вебпортал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/114869.html). – 2015. – 2.09).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Договору (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії
про надання кредиту для реалізації проекту модернізації Бортницької
станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту “Реконструкція
споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної
лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації”».
Законом ратифіковано Договір (у формі обміну нотами) між урядом
України та урядом Японії про надання кредиту для реалізації проекту
модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації
проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і
будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької
станції аерації» в сумі 108,193 млрд єн, підписану 6 червня 2015 р. у м. Києві.
Кредит у сумі 108,193 млрд єн надається Кабінетові Міністрів України,
представленим Міністерством фінансів України, Японським агентством
міжнародного співробітництва для реалізації проекту модернізації
Бортницької станції очистки стічних вод у рамках проекту «Реконструкція
споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії
по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» по таких
пускових комплексах 1–4 і частково 8–9 для:
– технічного переоснащення споруд другого та третього блоків з метою
забезпечення якісної очистки всього обсягу стічних вод на період
будівництва нового першого блоку з влаштуванням систем дезодорації
повітря від споруд блоків;
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– будівництва цеху механічного зневоднення осадів стічних вод;
– будівництво технологічної лінії утилізації осадів стічних вод;
– будівництво нового першого блоку.
Термін кредитування, згідно з Договором, становить 40 років з
відстрочкою платежу за кредитом та процентами за користування на 10
років. Процент за користування кредитом визначено в розмірі 0,1.
Генеральним підрядником виступатиме японська компанія, а обсяг товарів
японського виробництва, використаних при реалізації проекту, має бути не
меншим 30 % від вартості контракту.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0052 (Офіційний вебпортал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/114872.html). – 2015. – 2.09).
***
Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики провів
позачергове засідання.
Як повідомили інформаційному управлінню в секретаріаті комітету, під
час засідання було розглянуто ряд організаційних питань. Члени комітету,
зокрема, затвердили розклад засідань комітету на ІІІ сесію Верховної Ради
України восьмого скликання (з вересня 2015 р. по січень 2016 р.), план
роботи комітету на той же період, тощо.
Члени комітету також ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді
України включити законопроект про систему іномовлення України (№ 2334а)
до порядку денного ІІІ сесії восьмого скликання, за результатами розгляду в
першому читанні прийняти його за основу та підготувати до розгляду в
другому читанні за скороченою процедурою.
Законопроектом пропонується на базі державної телерадіокомпанії
«Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення”» та товариства
з обмеженою відповідальністю «Банківське телебачення» створити державне
підприємство «Іномовна телерадіокомпанія України Ukraine Tomorrow.
Розгляд законопроекту, до участі у якому було запрошено міністра
інформаційної політики Ю. Стеця, розпочався у формі наради. Доповідач
голова комітету В. Сюмар наголосила на важливості проекту, підкресливши,
що він був істотно доопрацьований робочою групою, до складу якої увійшли
як члени комітету, так і фахівці Мінінформполітики.
Ю. Стець зупинився на основних аспектах формування структури нових
медіа в Україні, серед яких ключове місце відводиться системі іномовлення,
що формується з урахуванням досвіду ряду європейських держав-сусідів.
Міністр презентував також новий формат годинної програми телеканалу
іномовлення, яка виходитиме українською та російською мовами після
запровадження системи іномовлення в повному обсязі. В обговоренні
законопроекту про систему іномовлення України виступила також перший
заступник голови комітету О. Червакова (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/114794.html). – 2015. –
1.09).
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***
Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує
парламенту прийняти за основу проект закону «Про органи та осіб, які
здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»
та проект закону «Про виконавче провадження».
За дорученням Голови Верховної Ради України від 17 серпня 2015 р.
комітет розглянув на своєму засіданні 26 серпня 2015 р. проект закону про
органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень
інших органів, № 2506а та проект закону про виконавче провадження №
2507а, подані Президентом України та визначені ним як невідкладні.
Законопроект № 2506а розроблений з метою запровадження в Україні
змішаної системи виконання рішень, зокрема шляхом модернізації органів
державної виконавчої служби, а також введення інституту приватних
виконавців.
Для досягнення мети Президентом України пропонується, крім
прийняття законопроекту, також визнати таким, що втратив чинність, Закон
України «Про державну виконавчу службу» та внести зміни до
Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу
України, законів «Про страхування», «Про запобігання корупції», «Про
судоустрій та статус суддів».
Розглядаючи законопроект, комітет виходить з того, що запровадження в
Україні змішаної системи виконання рішень має стати першим кроком на
шляху реформування системи виконання судових рішень і рішень інших
органів.
Так, законопроектом пропонується визначити принципи діяльності
державної виконавчої служби, посилити правовий захист і гарантії
здійснення діяльності державних виконавців.
Задля встановлення й розвитку інституту приватних виконавців
законопроектом передбачається визначити правовий статус приватних
виконавців, урегулювати процедури набуття та зупинення права на
здійснення діяльності приватними виконавцями, встановити особливості
фінансового забезпечення діяльності приватних виконавців, процедури
заміщення приватного виконавця, запровадити ведення Єдиного реєстру
приватних виконавців України, а також можливість створення ефективної
системи самоврядування приватних виконавців тощо.
Законопроектом пропонується встановити новий порядок оскарження
рішень, дій або бездіяльності виконавців. Зокрема, рішення, дії чи
бездіяльність державного виконавця та посадових осіб органів державної
виконавчої служби, а також приватного виконавця щодо виконання судового
рішення можуть бути оскаржені сторонами та іншими особами до суду, який
видав виконавчий документ, у порядку, передбаченому законом. Таким
чином, законопроектом впроваджується інститут судового контролю за
виконанням рішень, що має забезпечити повноцінну реалізацію особою права
на справедливий суд.
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Законопроект № 2507а розроблено з метою підвищення ефективності
діяльності органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових
рішень і рішень інших органів, а також забезпечення належної реалізації
завершальної стадії судового розгляду – примусового виконання рішень.
Для досягнення мети Президентом України пропонується визначити
умови й порядок виконання судових рішень та рішень інших органів
(посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому
виконанню в разі невиконання їх у добровільному порядку.
Крім того, передбачається внесення відповідних змін до Кодексу законів
про працю України, Кодексу України про адміністративні правопорушення,
Господарського процесуального кодексу України, Кримінального кодексу
України, Земельного кодексу України, Сімейного кодексу України, законів
України «Про заставу», «Про нотаріат», «Про банки і банківську діяльність»,
«Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та ряду інших
законодавчих актів.
Розглядаючи законопроект, комітет виходить з того, що одним з
можливих шляхів реформування системи виконання судових рішень і рішень
інших органів в Україні є запровадження змішаної системи виконання
рішень.
Аналіз положень законопроекту дає підстави зробити висновок про
введення в Україні інституту приватних виконавців (правовий статус і
організація діяльності яких встановлюється проектом закону про органи та
осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших
органів, № 2506а). При цьому законопроектом визначено перелік рішень, що
не можуть виконуватися приватними виконавцями (за якими боржником є
держава, державні органи, органи місцевого самоврядування, їхні посадові
особи, державні та комунальні підприємства, установи, організації, юридичні
особи, які фінансуються виключно за кошти державного або/та місцевого
бюджетів або частка держави в статутному капіталі яких перевищує 25 %; за
якими стягувачами є держава, державні органи; рішення, які передбачають
вчинення дій щодо майна державної чи комунальної власності, рішення про
вселення і виселення фізичних осіб тощо).
Крім того, законопроектом передбачається розширити перелік рішень,
що підлягають примусовому виконанню; оптимізувати терміни проведення
виконавчих дій; запровадити автоматизацію процедур виконання рішень
шляхом електронної реєстрації документів, повного фіксування
процесуальних рішень і виконавчих дій в автоматизованій системі, порядок
функціонування, надання інформації та умови доступу до якої визначаються
Міністерством юстиції України; посилити відповідальність боржника у
виконавчому провадженні, зокрема істотно підвищити розміри штрафів, що
накладаються виконавцем; передбачити формування відкритого Єдиного
реєстру боржників; модернізувати механізм адміністрування авансового
внеску та виконавчого збору; запровадити можливість реалізації
арештованого майна шляхом його продажу на електронних торгах з
урахуванням обмежень, встановлених законопроектом; удосконалити
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систему відрахувань із заробітної плати та інших доходів боржника,
процедуру виконання рішення про вселення стягувача, поновлення на роботі,
порядок виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний вчинити певні дії
або утриматися від їх вчинення, порядок зберігання майна, на яке накладено
арешт, визначення вартості майна боржника, оцінки майна боржника тощо
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/114899.html). – 2015. – 2.09).
***
2 вересня Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та
пенсійного забезпечення на своєму засіданні ухвалив рішення
рекомендувати парламенту прийняти за основу проект закону «Про
внесення зміни до статті 3 Закону України “Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (щодо
доповнення переліку осіб, які мають право на пенсії нарівні з
військовослужбовцями строкової служби та членами їх сімей)» № 2345а
(назва документа – за першоджерелом).
За словами одного з авторів документа голови комітету Л. Денісової,
запропоновані зміни до законодавства дадуть змогу забезпечити належну
пенсію для добровольців або осіб, залучених до проведення АТО, які
отримали поранення й стали інвалідами. Так, на сьогодні через відсутність
відповідного страхового стажу такі особи або ж члени сімей загиблих
отримують незначну пенсію чи взагалі позбавлені такого права. «Для них та
їхніх
родин
ми
передбачаємо
соціальний
захист
нарівні
з
військовослужбовцями, з якими вони разом відстоюють нашу Батьківщину»,
– підкреслила Л. Денісова.
Як повідомили інформаційному управлінню в секретаріаті комітету,
документом пропонується включити до переліку осіб, які мають право на
пенсії нарівні з військовослужбовцями строкової служби та членами їхніх
сімей:
– осіб, які стали інвалідами у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією
або внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в АТО
або забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її
проведення;
– членів їхніх сімей і членів сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок
поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під
час безпосередньої участі в АТО або забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах її проведення (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/114902.html). –
2015. – 2.09).
***
Відбулося засідання Комітету з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин.
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На засіданні 2 вересня члени комітету, зокрема, рекомендували
парламенту прийняти за основу проект закону про внесення зміни до ст. 9
Закону України «Про громадянство України» (щодо встановлення
спрощеного порядку прийняття до громадянства України іноземців та осіб
без громадянства, які проходять військову службу у Збройних силах України)
№ 2847.
Було рекомендовано відправити на доопрацювання проект закону про
внесення змін і доповнень до ст. 6 Закону України «Про свободу пересування
та вільний вибір місця проживання в Україні» (щодо вдосконалення
законодавчого регулювання питання здійснення реєстрації місця проживання
особи за заявою законного представника) № 1045, проект закону про
внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і
можливостей жінок та чоловіків № 1445.
Крім того, було запропоновано створити в комітеті робочу групу для
напрацювання комплексних змін до законодавства з питань забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, включивши до її складу
народних депутатів України, представників наукових установ та громадських
організацій.
Члени комітету також заслухали попередню інформацію Міністерства
юстиції України щодо питання реалізації Національної стратегії у сфері прав
людини (затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. №
501/2015).
Члени комітету затвердили пропозицію Комітету з питань державного
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування спільно
підготувати та провести парламентські слухання на тему: «Про засади
державної політики щодо тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим та міста Севастополь» (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/114901.html). – 2015. –
2.09).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України провів зустріч із представником ОБСЄ в
тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на
Донбасі М. Зайдиком.
«Ми маємо зробити все можливе, щоб зробити механізм тристоронньої
контактної групи більш ефективним та дієвим», – зазначив П. Порошенко.
Президент підкреслив повне виконання українською стороною своїх
політичних зобов’язань за мінськими домовленостями від 12 лютого 2015 р.,
що стосуються, зокрема, проведення конституційної реформи в Україні у
сфері децентралізації.
М. Зайдик привітав ухвалення 31 серпня Верховною Радою України в
першому читанні змін до Конституції у сфері децентралізації. Він також
висловив співчуття з приводу ескалації насилля навколо парламенту, що
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призвело до людських жертв, та підтримав рішучі заходи Президента
України з проведення ефективного розслідування та притягнення до
відповідальності винних.
Сторони привітали реалізацію домовленості щодо встановлення
режиму припинення вогню, досягнутої за ініціативи Президента України, та
висловили сподівання, що він набуде сталого характеру.
Глава Української держави наголосив на необхідності відмови
бойовиків від проведення незаконних виборів на Донбасі та закликав негайно
розпочати в рамках підгрупи з політичних питань обговорення модальності
проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської
областей у відповідності до українського законодавства та з дотриманням
стандартів ОБСЄ. «Ми маємо провести вибори виключно так, як про це
йдеться у мінських домовленостях – у відповідності до українського
законодавства та базуючись на принципах БДІПЛ, за участі іноземних
спостерігачів, які гарантуватимуть дотримання стандартів ОБСЄ. Вибори
мають бути вільними та чесними», – наголосив П. Порошенко.
Президент України закликав до безумовного виконання мінських
домовленостей зі звільнення полонених за принципом «всіх на всіх», а також
незаконно утримуваних на території Російської Федерації громадян України:
Н. Савченко, О. Сенцова, О. Кольченка та ін.
Під час обговорення діяльності підгрупи із соціально-економічних
питань Президент України запевнив у готовності української сторони
реалізовувати попередньо погоджені проекти щодо відновлення зруйнованої
інфраструктури Донбасу, необхідною передумовою чого має стати неухильне
дотримання бойовиками режиму припинення вогню.
Глава Української держави під час зустрічі наголосив на необхідності
істотного посилення тристоронньою контактною групою безпосереднього
політичного керування діяльністю діючих у її складі чотирьох робочих
підгруп з безпекових, політичних, гуманітарних та соціально-економічних
питань. З цією метою Президент П. Порошенко закликав представників
України, РФ і ОБСЄ в тристоронній контактній групі налагодити та
підтримувати
регулярні
робочі
контакти
(Офіційне
інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 1.09).
***
Нова Воєнна доктрина України офіційно констатує, що воєнним
противником України є Російська Федерація, і ставить завдання з
передислокації військових частин та з’єднань і створення належної
військової інфраструктури в східних та південних областях, заявив
Президент П. Порошенко, відкриваючи обговорення на РНБО нової
редакції Воєнної доктрини України.
«Всі актуальні загрози та воєнні виклики, на жаль, пов’язані з Росією. І
всі вони носять тривалий характер. Свідоме чи підсвідоме несприйняття
незалежності України настільки глибоко укорінене в менталітеті російської
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політичної еліти, що воно нікуди не подінеться в історичній перспективі, –
заявив глава держави. – Помилкова воєнна доктрина, яка була побудована на
очікуванні нападу з Заходу, яка нам дісталася від Радянського Союзу, за 24
роки не була перебудована». Президент додав, що за часів В. Януковича
просто працювала ліквідаційна комісія з російської агентури, якою була
нашпигована українська армія й українські спецслужби, яка виявляла та
знищувала останні осередки боєздатності в Збройних силах України.
Глава держави наголосив, що за рік армія була створена знову: «Ми
створили нове і сучасне військо».
Новизна Доктрини, за словами Президента, полягає у відмові від
політики позаблоковості та відновленні стратегічного курсу на
євроатлантичну інтеграцію, у зміщенні акцентів у веденні воєнних
конфліктів на комплексне використання воєнних і невоєнних інструментів:
економічних, політичних, інформаційно-психологічних тощо. «Це
принципово змінює характер збройної боротьби. Це, власне кажучи, те, що
ми називаємо гібридною війною», – сказав П. Порошенко.
У програмі визнається, що в «середньостроковій перспективі Україна
використовуватиме насамперед власні можливості».
Але, зазначив Президент, «червоною ниткою» через весь цей
стратегічний документ проходить тема євроатлантичної інтеграції,
необхідність приведення всієї нашої оборонно-воєнної системи у
відповідність зі стандартами НАТО, досягнення критеріїв членства.
Ставиться завдання до 2020 р. забезпечити повну сумісність Збройних сил
України з відповідними силами країн-членів НАТО.
За словами глави держави, на сьогодні і Україна, і НАТО поки що не
готові до постановки питання про членство, але є рішення Бухарестського
саміту 2008 р., у якому наголошується на тому, що «двері відкриті».
«Наполягаю при фінальному редагуванні чіткіше і без зайвої
дипломатичності записати, що Воєнна доктрина передбачає досягнення не
лише критеріїв, але й повноцінного членства України в НАТО», – наголосив
П. Порошенко (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 2.09).
***
За події біля Верховної Ради 31 серпня мають понести
відповідальність не лише виконавці, а й замовники – Президент України.
Учасники засідання Ради національної безпеки і оборони хвилиною
мовчання вшанували пам'ять нацгвардійців, які загинули внаслідок подій
біля парламенту 31 серпня. Президент П. Порошенко наголосив, що
відповідати за трагедію, внаслідок якої загинуло троє військовослужбовців
Національної гвардії України та було поранено більше сотні інших
правоохоронців, мають не лише безпосередні виконавці – учасники мітингу,
а й ті, хто причетний до організації та постачання зброї мирній акції.
«Сьогодні вже є перші судові рішення, які запроторили за грати тих, хто
підняв руку на українських військовослужбовців і намагався дестабілізувати
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ситуацію і в Києві, і в країні. Але я наголошую, щоб лише виконавцями
слідчі органи не обмежувалися. Щоб були знайдені і замовники, і
організатори, в тому числі і політичні», – підкреслив глава держави.
Президент акцентував на необхідності проведення максимально
прозорого розслідування, «щоб вся країна і весь світ могли побачити, хто і з
якою метою спробував дестабілізувати ситуацію». «Хто і для чого підняв
руку, я підкреслюю, на нашу міліцію, на нашу Національну гвардію, яка
зараз захищає аж ніяк не владу, а Україну, свободу і демократію. Захищаючи
парламент, ці хлопці захищали демократію. І в цьому є кардинальна
відмінність ставлення суспільства до створеної після Майдану Нацгвардії», –
наголосив П. Порошенко.
Президент назвав жахливою, неприпустимою ситуацію, коли
військовослужбовці гинуть у мирному місті під час виконання службових
обов'язків. «В центрі мирного Києва троє українських бійців Національної
гвардії України віддають своє життя за те, щоб забезпечити мир та спокій
громадян, тому, що на них підняли руку нелюди. Більше 120 українських
бійців, троє з яких зараз у важкому стані в лікарнях, і лікарі цілодобово
борються за їх життя – це виходить за моє розуміння», – зазначив П.
Порошенко, ще раз наголосивши, що влада і суспільство мають зробити все
можливе для того, щоб такі події не повторювалися в майбутньому.
Глава держави повідомив, що загиблих солдат поховають з військовими
почестями, як героїв. «Щоб суспільство бачило, як ми шануємо наших героїв,
– так само, як і тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність
держави», – зазначив він.
Президент також наголосив, що загострення ситуації біля парламенту
відбулося вже після голосування у першому читанні конституційних змін
щодо децентралізації. «Це лише голосування у першому читанні, за
підсумками якого відбудеться масова роз'яснювальна робота і дискусія.
Суспільство рік обговорювало зміни до Конституції і матиме ще достатньо
часу для того, щоб розібратися, спростувати і відкинути цю брехню, яка
організована як всередині країни, так і за її межами для дискредитації не
лише України, а й української Конституції, всесвітньої коаліції, залишивши
Україну сам-на-сам зі своїми проблемами», – сказав П. Порошенко
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 02.09).
***
Президент наголошує на тому, що реформа з децентралізації
втілюється в життя передусім з огляду на думку населення країни.
«Більше 70 % українців підтримують зміни до Конституції в частині
децентралізації, і я, як український Президент, буду з українським народом»,
– заявив П. Порошенко, коментуючи на прохання журналістів розгляд у
Верховній Раді в першому читанні змін до Конституції.
«Це перша причина, чому ми робимо реформи. І тільки другою
причиною є виконання наших зобов’язань відповідно до мінських угод», –
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наголосив Президент, зазначивши, що, відповідно до мінських
домовленостей, Україна зобов’язалася до кінця року прийняти відповідні
зміни до Конституції. «Ми хочемо продемонструвати цілому світові і усій
проукраїнській коаліції: Україна – дуже відповідальна у виконанні всіх
взятих на себе зобов’язань в Мінську в лютому цього року. Натомість Росія –
не робить нічого!» – наголосив глава держави.
Президент зазначив, що подальші реформи передбачають зміни до
Конституції в частині судової реформи, позбавлення депутатської та
суддівської недоторканності. «Встановлення верховенства закону в нашій
країні є найбільшим пріоритетом. Війна та агресія, яку ми маємо на Сході
нашої країни, не є виправданням для мене, як українського Президента, не
проводити реформи», – заявив глава держави.
Паралельно з реформами влада працює на досягнення миру в країні.
«Ми сконцентруємося на тому, щоб в країну нарешті прийшов мир. Поки що
є дуже крихка надія, але вже п’ятий день на фронті не б’ють з артилерії,
немає мінометів, п’ятий день на фронті не гинуть українські захисники, яким
важко зрозуміти, чому вони мають гинути в Києві», – сказав Президент,
маючи на увазі події, що мали місце напередодні під стінами Верховної Ради,
коли щодо охоронців правопорядку було застосовано силу та бойову зброю з
боку протестувальників (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 1.09).
***
У середу, 2 вересня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк прийняв
сенатора США Д. Ріда.
Під час бесіди глава уряду України висловив вдячність за одностайну і
тверду підтримку Української держави з боку Конгресу Сполучених Штатів
Америки.
Засвідчуючи солідарність з Україною у справах миру, безпеки і
внутрішніх перетворень, представник сенату США високо оцінив активну
реформаторську діяльність українського уряду.
А. Яценюк відзначив важливість допомоги, яку надають американські
партнери Україні в різних сферах. У цьому контексті йшлося про
найактуальніші питання на порядку денному країни: реформування
національних Збройних сил, оборонно-промислового комплексу, судової
системи, забезпечення енергетичної незалежності, макрофінансової
стабільності.
Окремо учасники зустрічі обговорили комплекс питань, пов’язаних із
протидією російській агресії, зосередивши особливу увагу на виконанні
мінських домовленостей (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015.
– 2.09).
***
«Ми повинні утримувати єдність. І ця єдність утримується не на
словах, а на табло Верховної Ради України, де “за” повинно бути завжди
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більше, ніж 226. Це завдання, яке ми повинні виконати», – наголосив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду в середу, 2 вересня.
Він повідомив, що 4 вересня проведе зустріч з міністром закордонних
справ України П. Клімкіним щодо проміжних результатів технічної місії
щодо лібералізації візового режиму з ЄС.
Глава уряду підкреслив, що до парламенту внесені десятки законів, які
необхідно ухвалити, у тому числі й щодо безвізового режиму з ЄС: «Прошу
політичні сили зібратися з думками, зібратися в парламентській залі і
спокійно, без зайвої істерії голосувати за закони, які необхідні країні»
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 2.09).
***
«Після незаконної анексії Російською Федерацією Криму Україна
втратила частину своїх Військово-Морських сил. Але я хочу чітко
заявити: українські Військово-Морські сили повернуться в Крим», –
наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у вівторок, 1 вересня, в
Одесі під час відкриття багатонаціональних морських військових навчань
«Сі Бриз-2015».
А. Яценюк назвав навчання «Сі Бриз» надзвичайно важливою подією у
двосторонніх відносинах України та Сполучених Штатів Америки: «Наше
спільне завдання – це забезпечення миру, стабільності і безпеки в
Чорноморському регіоні».
Після незаконної анексії Криму Чорноморський регіон остаточно
перестав бути спокійним і стабільним, підкреслив глава уряду: «Тому мета
наших спільних навчань – це разом з нашими американськими партнерами та
іншими країнами, які будуть брати участь у навчаннях, зробити все можливе,
щоби Чорноморський регіон був стабільним, щоби жодна країна навіть не
подумала про те, що можна захоплювати територію іншої країни, щоби наші
безпекові й економічні інтереси були захищені».
Завдання на сьогодні, наголосив А. Яценюк, полягає «в збереженні
миру й стабільності, і завдяки спільним навчанням з американськими
партнерами говорити не тільки на одній мові, але й працювати в однакових
стандартах»: «Завдання України – переходити на стандарти НАТО».
Глава уряду нагадав, що торік партнери з НАТО започаткували п’ять
трастових фондів, які мають на меті модернізацію українських Збройних сил
та Військово-Морських сил: «Це абсолютно нова модернова логістика
Збройних сил України, нова система навчання, нові підходи в розвідці і
максимальне наближення української армії до натівських стандартів».
А. Яценюк висловив вдячність американському народу й Адміністрації
США за підтримку народу України в боротьбі за незалежність: «Ми не лише
партнери, ми – близькі друзі. І ми разом боремося за волю та свободу».
Цьогоріч традиційні українсько-американські навчання «Сі Бриз», які
щорічно проводяться із 1997 р., будуть наймасштабнішими за всю історію. У
них візьмуть участь до 2 тис. 500 військовослужбовців з різних країн. Від
Збройних сил України у навчаннях візьмуть участь 1 тис.
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військовослужбовців, до дев’яти кораблів, до восьми літаків і вертольотів та
інша техніка. Від Збройних сил США – до 1 тис. військовослужбовців з
озброєнням і військовою технікою, до п’яти кораблів, до двох підводних
човнів, до шести літаків і вертольотів, до 40 од. колісної техніки (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 1.09).
***
Кабінет Міністрів України нещодавно схвалив нову Військову
доктрину України. У проекті Доктрини вперше за історію незалежності
чітко визначений противник і агресор, яким є Російська Федерація, заявив
Прем’єр-міністр А. Яценюк у вівторок, 1 вересня, в Одесі, де глава він узяв
участь у відкритті багатонаціональних морських військових навчань «Сі
Бриз-2015».
Він зазначив, що проект нової Військової доктрини направлений на
розгляд Ради національної безпеки і оборони: «Президент підпише
відповідний указ».
У рамках відкриття «Сі Бриз-2015» А. Яценюк разом з міністром
оборони України С. Полтораком, віце-адміралом Д. Фогго, командувачем VI
флоту ВМФ США, а також Надзвичайним та Повноважним Послом США Д.
Пайєттом відвідали фрегат ВМС України «Гетьман Сагайдачний» і есмінець
США USS Donald Cook, які братимуть участь у навчаннях.
А. Яценюк підкреслив, що Україна пішла по шляху невідкладного
реформування Збройних сил. Одним із ключових завдань у рамках
реформування ЗСУ, за словами глави уряду, є «забезпечення взаємних
зв’язків між нашими американськими партнерами і українськими Збройними
силами». Для того щоб Українська держава могла себе захистити, підкреслив
він, необхідно повністю модернізувати Збройні сили, у тому числі ВійськовоМорські сили України.
Він зазначив, що відповідна державна програма передбачає
будівництво чотирьох корветів. «Уряд планує кошти на наступний рік для
того, щоби бюджет національної безпеки і оборони був не нижчий, ніж
бюджет поточного року», – повідомив А. Яценюк.
Глава уряду підкреслив, що військові морські навчання «Сі Бриз» – «це
ще один доказ того, що Сполучені Штати Америки стоять разом із Україною
у питанні захисту нашої територіальної цілісності і незалежності». «Ми
встановлюємо зв’язки не тільки політичні. Ми встановлюємо зв’язки в тому
числі й людські, завдяки таким навчанням, які зараз проводяться між
Україною і Сполученими Штатами Америки», – додав він.
Подальші плани, за словами А. Яценюка, передбачають інтенсифікацію
спільної роботи, аби «зробити так, щоби Чорне море було безпечне і
Російська Федерація, яка незаконно анексувала Крим, усвідомлювала, що
будь-які незаконні дії будуть присічені нашими спільними зусиллями».
Відповідаючи на запитання журналіста, глава уряду додав: «Ми маємо
єдність з нашими партнерами з країн-членів НАТО, з американськими
партнерами. Тому американські кораблі заходили, заходять і будуть заходити
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в українські територіальні води і ми будемо разом проводити спільні
навчання, як ми це робимо» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2015. – 1.09).
***
«Корпоратизація Укрзалізниці означає, що вона на 100 %
належатиме виключно державі. Будь-які спроби приватизації
Укрзалізниці ні в кого не пройдуть», – наголосив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк на засіданні уряду в середу, 2 вересня.
А. Яценюк підкреслив, що водночас має відбутися «кардинальна зміна
системи менеджменту і реальна прозорість і боротьба з корупцією в системі
Укрзалізниці.
Він наголосив, що за останні 20 років керівництво Укрзалізниці
«практично присвоювало собі статус залізничних олігархів»: «Обсяги
розкрадань на залізниці були неймовірні. Тому до того моменту, доки
залізниця є класичним державним підприємством, вона залишається
анклавом корупції.
Нарешті Укрзалізниця відійде від своєї старої корупційної складової та
радянської моделі функціонування і стане державною компанією, яка надає
якісні сервіси як для громадян України, так і для українських підприємств».
Корпоратизацію Укрзалізниці, зазначив глава уряду, він розглядає «не
тільки з точки зору покращення сервісу та прозорості цієї компанії»:
«Публічне акціонерне товариство “Українські залізниці” повинно стати
однією з рушійних сил української економіки. Ми самі виготовляємо вагони,
рейки, шпали, колеса. Рівень локалізації по модернізації української залізниці
– 100 % робиться все в Україні. Росія нам перекрила ринки. Але внутрішній
попит на вагони, локомотиви і залізничну інфраструктуру – неймовірний».
Глава уряду підкреслив, що перед Міністерством інфраструктури
стоїть завдання невідкладно реформувати Укрзалізницю і створити Публічне
акціонерне товариство «Українські залізниці». «Чим швидше ви це зробите,
тим швидше до нас прийде фінансовий ресурс на те, щоби купувати в
українських заводів українські вагони, шпали, рейки й локомотиви».
А. Яценюк також доручив міністру інфраструктури України А.
Пивоварському в рамках реформування Укрзалізниці розробити «план
модернізації всієї української залізниці: яким чином ми будемо оновлювати
рухомий парк, полотно». Він звернувся до міністра провести зустріч із
представниками українських компаній, які здатні провести модернізацію цієї
інфраструктури.
Для такої модернізації, зазначив А. Яценюк, необхідний «серйозний
фінансово-економічний пакет»: «Можливо, частину ресурсу ми залучимо з-за
кордону, частину – внутрішнього ресурсу. І власники підприємств, де задіяні
десятки тисяч людей, також будуть брати відповідний фінансовий ресурс,
будуть отримувати додаткові кредити, і ми зможемо розпочати
широкомасштабну модернізацію української залізниці» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 2.09).
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***
Завдяки відкриттю реверсного постачання газу зі Словаччини
вдалося прокачати близько 11 млрд куб. м газу, наголосив Прем’єрміністр України А. Яценюк на засіданні уряду в середу, 2 вересня.
Він зазначив, що сьогодні минає рік з того часу, коли він разом із
Прем’єр-міністром Словаччини Р. Фіцо відкрили реверсне постачання газу в
Україну.
Прем’єр-міністр України висловив вдячність уряду Словаччини і
європейським партнерам.
Глава уряду підкреслив, що за останній місяць обсяги газу в сховищах
зросли на 1,5 млрд куб. м і сьогодні становлять 14,5 млрд куб. м: «Це
недостатньо для того, щоби пройти опалювальний сезон. На початок
опалювального сезону для вільного його проходження в наших сховищах
повинно бути 19 млрд куб. м газу. Зараз здійснюється закачка, і уряд шукає
додаткові фінансові ресурси для того, щоби збільшити обсяги придбання
газу» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 2.09).
***
«Відповідно до Закону України “Про поліцію”, Кабінет Міністрів
України приймає рішення щодо створення центрального органу
виконавчої влади, який підпорядковується Міністерству внутрішніх
справ України. Сьогодні в Україні офіційно створюється Національна
поліція України», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на
засіданні уряду в середу, 2 вересня.
Глава уряду доручив Міністерству фінансів України невідкладно
пропрацювати зміни до Закону України «Про державний бюджет» на
поточний рік і проект закону 2016 р. «для забезпечення фінансування
реформування правоохоронної системи, і в першу чергу – створення
Національної поліції». «Кошти, необхідні, щоби українські поліцейські
вийшли на вулиці міст і здійснювали патрулювання і охороняли українських
громадян, повинні бути забезпечені як в поточному році, так і в наступному.
У рамках підготовки закону України “Про державний бюджет на 2016 рік” це
повинно бути зроблено», – наголосив він.
А. Яценюк окремо зупинився на питанні захисту українських
поліцейських: «Вони виходять на вулиці з тим, щоби боротися з
організованою злочинністю, захищати громадян України, щоби кожна
українська родина могла вільно і безпечно відправити своїх дітей на вулицю.
Це означає, що українські поліцейські повинні отримати повний захист від
української держави – захист свого життя, здоров’я, честі й гідності».
Глава уряду доручив Міністерству юстиції України разом з
Міністерством внутрішніх справ України здійснити аналіз чинного
кримінального законодавства на предмет необхідності посилення захисту
життя і здоров’я українських поліцейських та за необхідності внести до
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парламенту відповідні зміни до законодавства
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 2.09).

(Урядовий

портал

***
Міністерство інфраструктури України вдосконалює процедуру
справляння портових зборів у морських портах України. Проект наказу
«Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27
травня 2013 року № 316» уже пройшов процедуру державної реєстрації.
Документ удосконалює чинні норми справляння портових зборів і
запроваджує ряд нововведень.
Визначені документом зміни відповідають положенням Закону України
«Про морські порти України» та сприятимуть підвищенню привабливості й
прозорості функціонування морських портів України. Для портових
операторів, судновласників та інших компаній, що працюють у морських
портах, це означає покращення умов ведення бізнесу. Наказ буде офіційно
опубліковано найближчим часом.
Серед найважливіших змін, що запроваджуються документом:
– звільнення від сплати канального збору суден з осадкою до 4 м за
проходження Бузько-Дніпровсько-лиманським і Херсонським морським
каналами. Це створить економічні передумови для переорієнтації вантажів з
автомобільного на річковий транспорт, а також збільшення обсягів
каботажних перевезень внутрішніми водними шляхами;
– встановлення окремих ставок корабельного збору для портових
операторів-власників операційних акваторій як механізму компенсації
коштів, вкладених ними в розвиток акваторії морського порту;
– звільнення від сплати портових зборів суден під час постановки на
якір без виконання в цьому морському порту вантажних операцій;
– недопущення подвійного нарахування портових зборів при
проходженні судном акваторії порту та операційної акваторії;
– уточнення норм Положення про портові збори з метою уникнення
різних тлумачень і виникнення господарських спорів;
– систематизація чинних знижок на портові збори, які раніше були
визначені окремими наказами, що дасть змогу зробити процедуру їх
справляння більш прогнозованою та прозорою;
– встановлення для круїзних пасажирських суден закордонного
плавання знижки в розмірі 50 % до ставок портових зборів в усті та на р.
Дунай;
– урегулювання практики щодо стягнення адміністративного збору з
іноземних пасажирських суден, які здійснюють перевезення пасажирів або
морський круїз з метою обслуговування пасажирів – учасників морського
круїзу;
– звільнення від сплати причального збору суден ВМС України;
–
удосконалення
системи
обліку
маякового
збору
ДУ
«Держгідрографія» тощо (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015.
– 1.09).
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***
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України готує ряд
законопроектів, спрямованих на розв’язання першочергових для бізнесу
проблем у сфері захисту прав інтелектуальної власності (ІВ). Серед них:
інтернет-піратство, зловживання системою патентування, а також реєстрація
прав на програмне забезпечення (ПЗ). Про це повідомила перший заступник
міністра економічного розвитку і торгівлі Ю. Ковалів на брифінгу в Будинку
урядуву середу, 2 вересня.
За її словами, розробка законопроектів є наступним кроком у
реформуванні сфери захисту ІВ. Здійснення реформи дасть змогу насамперед
створити сприятливе середовище для інвесторів та бізнесу в інноваційних
галузях, а також виконати умови Угоди про асоціацію з ЄС та поліпшити
репутацію України у світі.
«Інтелектуальна власність відіграє значну роль, особливо у ІТ й
телекомунікаціях – тобто в інноваційних галузях, що мають стати одними з
головних драйверів зростання економіки України. Саме тому міністерство
вважає реформу у сфері захисту прав інтелектуальної власності одним зі
своїх пріоритетів. Ми хочемо, щоб Україна була у лідерах за легкістю
ведення бізнесу і за темпом економічного зростання, а не за рівнем
піратства», – підкреслила Ю. Ковалів.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України провело ряд
зустрічей із представниками бізнесу, об’єднаннями, провайдерами,
правовласниками та іншими гравцями ринку ІВ, на яких було ретельно
розглянуто досвід США та країн ЄС. Результатом обговорення стала
«дорожня карта» реформи, представлена Прем’єр-міністру України. Це –
чіткий план дій, який визначає як ключові реформи, так і перші кроки для її
реалізації.
Наразі
Мінекономрозвитку напрацьовує
ряд
першочергових
законодавчих ініціатив у рамках реалізації реформи. «Серед них: введення
досудового захисту авторських прав в Інтернеті, відкриття баз даних про
реєстрацію торгових марок і промислових зразків у рамках протидії
зловживанням у патентній сфері», – розповіла О. Мініч, директор
департаменту розвитку інновацій і інтелектуальної власності. Вона нагадала,
що 21 серпня Державна служба інтелектуальної власності України (ДСІВУ)
вже відкрила онлайн-доступ до інформації про заяви на реєстрацію торгових
марок.
Загалом у вересні Мінекономрозвитку готує п’ять законопроектів, які
закладатимуть нормативну базу для реформи сфери інтелектуальної
власності. Свою підтримку запропонованому плану реформ висловили
представники міжнародного бізнесу. «Уперше за останні 12 років, з часу,
коли готувався проект Цивільного кодексу, уряд серйозно обговорює
питання захисту інтелектуальної власності. Ми бачимо зі сторони держави
розуміння того, що без захисту ІВ не можуть розвиватися інші галузі
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економіки», – зазначив О. Мамуня, юридичний радник American Chamber of
Commerce in Ukraine (АСС).
Зі свого боку Г. Дерев’янко, виконавчий директор Європейської бізнесасоціації (ЕВА) додала, що старт реформи у сфері захисту інтелектуальної
власності – це позитивний сигнал для європейських партнерів. «Україна
дійсно готова проводити реформи та захищати права інвесторів. Це особливо
важливо з точки зору виконання умов Угоди про асоціацію з ЄС. Так само
важливо, що до розробки концепції були залучені представники усіх сторін, в
тому числі представники бізнесу», – підкреслила Г. Дерев’янко.
Нагадаємо, 18 серпня під головуванням Прем’єр-міністра України А.
Яценюка було проведено нараду щодо реформування державної системи
захисту прав інтелектуальної власності. Під час зустрічі було розглянуто
план впровадження реформи системи захисту ІВ в Україні (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 2.09).
***
У Міністерстві культури під головуванням заступника міністра з
питань європейської інтеграції А. Вітренка відбулося засідання
міжвідомчої експертної групи з розробки організаційно-правової форми
Українського інституту (Інституту Т. Шевченка).
У нараді взяли участь фахівці Міністерства культури України,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства юстиції
України, Міністерства закордонних справ України, Українського центру
стратегічних досліджень та Національного інституту стратегічних
досліджень.
Під час засідання було визначено перелік завдань експертної групи,
регулярність засідань, розподіл обов’язків і формат співпраці з культурноінформаційними центрами при посольствах України в різних країнах і
громадськими організаціями українських діаспор.
Координуватимуть діяльність групи співробітники управління
міжнародного співробітництва Мінкультури та Українського центру
стратегічних досліджень (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015.
– 1.09).

Політика
Президент Франції Ф. Олланд виразив свої співчуття загиблим під
час сутичок 31 серпня 2015 р. біля будівлі Верховної Ради України.
«Президент Франції засуджує жорстокі події, які відбулись 31 серпня
після підтримання ВР у першому читанні внесення змін до Конституції
в частині децентралізації України», – ідеться в комюніке президента Франції.
Також зазначено, що Ф. Олланд виражає свої співчуття загиблим
правоохоронцям і бажає скорішого одужання всім пораненим. «Президент
Франції виражає підтримку Президенту України П. Порошенко, офіційним
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представникам української влади та всьому народу в цей непростий час», –
зазначено в комюніке (УНН (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 2.09).
***
Министр иностранных дел Германии Ф.-В. Штайнмайер
приветствовал фактическое сокращение количества боев вдоль линии
соприкосновения на Донбассе, но считает, что «ростки надежды» могут
быть в очередной раз растоптаны. Об этом говорится в заявлении на сайте
Министерства иностранных дел Германии.
В связи с этим политик требует от сторон конфликта и в дальнейшем
придерживаться режима прекращения огня. «Настоящая, надежная военная
деэскалация», по его словам, станет важным импульсом к реализации
минских договоренностей.
Глава немецкого МИД также призвал не останавливаться на
достигнутом: «Теперь это сводится к тому, чтобы как можно скорее
завершить уже давно достигнуты договоренности об отводе легкого
вооружения и восстановить политические переговоры. Успешное
прекращения огня и прогресс в ситуации с безопасностью является ключом к
решению конфликта» (Деловая столица (http://www.dsnews.ua). – 2015. –
2.09).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк готує пропозиції щодо
переформатування уряду у зв’язку з виходом з коаліції Радикальної партії
О. Ляшка. Про це повідомив заступник фракції «Блок Петра Порошенка» І.
Кононенко.
«Переформатування уряду цього тижня не буде, але, наскільки мені
відомо, Прем’єр-міністр над цим працює, готує пропозиції. Коли будуть
пропозиції Прем’єр-міністра, вони будуть внесені до коаліції, і ми їх будемо
розглядати», – зазначив І. Кононенко.
Нагадаємо, Радикальна партія заявила про вихід з коаліції. Після цього
віце-прем’єр-міністр В. Вощевський, який представляє радикалів в уряді,
заявив про те що піде з посади (УНН (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 2.09).
***
Депутат від БПП І. Луценко звинувачує О. Ляшка та його політичну
силу в кривавих подіях під парламентом 31 серпня.
«Методи, які використовуються цією партією заради отримання
додаткових балів на місцевих виборах і завоювання дешевого авторитету,
неприпустимі, брехня останніх тижнів і відверті маніпуляції суспільною
думкою переросли в жахливий терористичний акт», – заявила вона з трибуни
парламенту.
«Заява про вихід із коаліції – не просто втеча, це уникнення політичної
відповідальності. Це намагання зберегти свою незаплямовану репутацію.
Але, замаравши руки в крові, вам цього не вдасться. Ваші маніпуляції і ваші
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дії вклали гранату тій людині в руки. Ця кров на ваших руках. Вбивці! От
ваша політична відповідальність!» – додала вона.
На думку І. Луценко, «боягузи, яким значно важче вибачитися перед
суспільством за дестабілізацію ситуації, що призвела до смерті людей, є
маргінальним і зникнуть із політичної арени» (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua). – 2015. – 2.09).
***
Генеральная прокуратура готовит уведомление о подозрении
нескольким депутатам от Радикальной партии. Об этом на своей
странице в Facebook сообщил депутат от БПП С. Лещенко.
«Генпрокуратура готовит сообщение о подозрении вице-премьеру от
радикалов Вощевскому. Кроме того, есть представление на депутата
Лозового и готовятся/уже готовы на Мосийчука и Линько», – заявил депутат.
Он также предположил, что выход Радикальной партии из коалиции –
это шаг на опережение (Деловая столица (http://www.dsnews.ua). – 2015. –
1.09).
***
Українське об’єднання патріотів «Укроп» закликає провладні партії
– Блок Петра Порошенка разом з УДАРом і «Народним фронтом» –
узяти на себе політичну відповідальність за голосування щодо змін до
Конституції України та пов’язані з ним трагічні події під стінами
парламенту й офіційно оголосити про створення нової коаліції разом з
Опозиційним блоком. Про це йдеться в заяві партії.
«Ми стали свідками того, як три коаліційні фракції не підтримали
запропонований Президентом законопроект, а для його ухвалення влада
вдалася до послуг ситуативної більшості за участі реваншистського
Опозиційного блоку. Фактично, влада повернула до життя так звану “широку
коаліцію” і продемонструвала, у який спосіб надалі будуть проводитися
через парламент необхідні їй рішення. Голосування у парламенті за зміни
до Конституції України та перехід в опозицію Радикальної партії Олега
Ляшка засвідчили фактичний кінець існування коаліції», – сказано в заяві
політсили.
Якщо провладні партії не підуть на створення коаліції з Опозиційним
блоком, необхідно оголосити перевибори до парламенту, вважають
в «Укропі».
«Українське об’єднання патріотів “Укроп” також наполягає на дочасних
виборах Президента, оскільки нинішній глава держави несе відповідальність
за суспільно-політичну
кризу
в країні.
Ми переконані,
що повне
перезавантаження влади – єдиний демократичний шлях виходу України
з нинішньої кризи. Зволікання з перевиборами провокуватиме її подальшу
ескалацію», – наголосили в «Укропі» (УНН (http://www.unn.com.ua). – 2015.
– 1.09).
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***
На сегодня, несмотря на выход из парламентского большинства
Радикальной партии, распада коалиции не будет. Такую точку зрения
высказала политический эксперт А. Решмедилова.
«С парламентской коалицией пока ничего экстраординарного
происходить не будет. “Самопомощь” четко заявила, что они остаются. А
вышедший из коалиции О. Ляшко, скорее всего, займет радикальную
позицию, выгодную для пиара, тем более он всегда ее занимал, хотя его
депутатская группа особой роли не сыграет. И нужно понимать, что для
важных голосований всегда привлекаются другие политические силы,
переговоры с которым продолжаются постоянно. Но о стабильной работе
самой коалиции говорить пока не приходится», – подчеркнула А.
Решмедилова.
Так же она не исключает того, что в ближайшее время может произойти
точечное переформатирование состава нынешнего правительства. «Снизить
градус накала позволит переформатирование правительства, но назначения
будут точечные в виде гашения локальных несогласий, ради того чтобы
стабилизировать работу Кабинета Министров».
Кроме того, эксперт высказалась относительно недавнего происшествия
под стенами парламента, в результате которого пострадало более 100
человек.
«Голосование по децентрализации нужно. И то, что оно будет
проводиться жестко, это уже показала практика. Но вопрос в другом:
массовые беспорядки раскололи общественность и внесли несогласие в
общественности. То есть можно ожидать, что возможно назревание еще
большего коллапса и неспокойствия в обществе», – констатировала
политолог (Newsline (http://www.newsline.com.ua). – 2015. – 2.09).
***
Несмотря на заявления некоторых политиков парламентского
большинства, развал нынешней коалиции остается возможным. Такую
точку зрения высказал директор Украинского института анализа и
менеджмента политики Р. Бортник.
«Я думаю, что парламентскую коалицию все равно ожидает развал, так
как
требования
“Самопомощи”
направлены
на
блокирование
конституционной реформы. В соответствии с Коалиционным соглашением,
каждая фракция парламентского большинства имеет один голос и они
посредством голосования решают какие законопроекты рассматривать, а
какие нет. Одной из главных претензий Радикальной партии является то, что
мимо совета коалиции прошло решение о рассмотрении проекта о
децентрализации. Три фракции голосовали против, а значит, по идее,
рассматривать его не должны были. То же самое сейчас требует
“Самопомощь”. То есть соблюдать ранее достигнутые соглашения», –
рассказал политолог.
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В то же время эксперт не исключает того, что к ноябрю 2015 г. Украину
ожидает окончательный развал нынешней коалиции и создание нового
парламентского большинства.
«В конечном итоге все закончится выходом “Самопомощи” и
“Батьківщини” из нынешней коалиции и возможным формированием нового
парламентского большинства. Или на базе БПП и “Народного фронта”, или,
возможно, при помощи этих трех мелких членов коалиции с привлечением
части депутатов БПП и НФ, а также независимых депутатских групп. Я
думаю, что где-то самое позднее к ноябрю развал оформится окончательно»,
– резюмировал Р. Бортник (Newsline (http://www.newsline.com.ua). – 2015. –
2.09).
***
По мнению политического эксперта А. Ревьюка, последние
социологические выкладки демонстрируют, что в Киеве готовы
голосовать за новые политические проекты.
Политолог связывает это как с системным политико-экономическим
кризисом в стране, так и с разочарованием в старых политических партиях,
не оправдавших ожиданий избирателей.
«Экономическая ситуация в стране, безусловно, девальвирует старые
политические проекты. Показательно, но ни одна партия и ни один
политический лидер в Украине не имеют рейтинговых симпатий даже в 20 %.
Поэтому очевидно, что у избирателя огромная потребность в новых
политических проектах. Собственно, на уровне Киева это видно в росте
популярности таких новых лиц, как С. Думчев или Б. Береза, а также партий
вроде “Руха за реформы”. Другое дело, что власти сегодня специально
создали такую избирательную систему, чтобы новые политические проекты
имели максимальные проблемы по прохождению в местные органы власти. В
противном случае, в Киевсовете 26 октября мы бы уже не увидели
большинство всех тех партий, которые сегодня заседают в Верховной Раде»,
– заявил А. Ревьюк (Newsline (http://www.newsline.com.ua). – 2015. – 2.09).

Економіка
Середня ставка за гривневими депозитами на 12 місяців станом на
31 серпня становить 21,34 %. Про це передає прес-служба Національного
банку України.
Ставки за депозитами у гривні на шість місяців становлять у середньому
21,42 %, у доларах – 8,50 %, євро – 7,65 %.
За депозитами строком на дев’ять місяців у гривні банки пропонують
ставку 20,71 %, у доларах – 8,44 %, євро – 7,68 %.
За депозитами строком на 12 місяців у гривні клієнти банків зможуть
отримати в середньому 21,34 %, у доларах – 8,79 %, євро – 7,95 %.
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Індекс обчислюється Національним банком України спільно з
агентством
Thomson
Reuters
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1496599-serednya-stavka-za-grivnevimidepozitami-na-12-misyatsiv-stanovit-21-34-7). – 2015. – 1.09).
***
Национальный банк Украины объясняет замедление инфляции в
июле до 55,3 % в годовом выражении стабильностью на валютном рынке
и уменьшением остаточных эффектов от девальвации гривни, которая
произошла в начале года. Об этом сообщили в пресс-службе нацрегулятора.
Кроме того, среди факторов, повлиявших на замедление инфляции в
стране регулятор называет проведение жесткой монетарной и фискальной
политики, а также сдержанный потребительский спрос, который
способствовал замедлению роста цен на непродовольственные товары.
С начала года, за январь – июль, потребительские цены в Украине
возросли на 39,3 % (КОММЕНТАРИИ (http://comments.ua/money/522694-ugontarevoy-obyasnili-pochemu-grivna.html). – 2015. – 1.09).
***
Залишки коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) на
початок вересня цього року становлять 45,85 млрд грн, що в 3,4 раза
перевищує показник на початок вересня минулого року і є рекордно
високим рівнем в історії країни. Про це повідомляє Державна казначейська
служба.
За серпень цього року обсяг коштів на ЄКР зріс на 12,58 млрд грн, чи на
37,8 %, а за два місяці – на 20 млрд грн, чи на 80,2 %.
До червня цього року тримався рекорд, встановлений в грудні 2005 р.
після приватизації Криворіжсталі, коли вдалося накопичити 27,35 млрд грн.
Водночас у доларовому еквіваленті, за офіційним курсом Нацбанку, це було
5,42 млрд дол., тоді як зараз у 2,6 раза менше – 2,1 млрд дол.
(Корреспондент.net (http://ua.korrespondent.net/business/economics/3557800kaznacheistvo-pobylo-istorychnyi-rekord-za-zapasamy-hryvni). – 2015. – 1.09).
***
НБУ ликвидировал еще два банка. Национальный банк Украины
принял решение об отзыве банковских лицензий и ликвидации банка
«Национальный кредит» и Украинского профессионального банка (УПБ).
Соответствующие постановления НБУ № 562 и 563 датированы 28
августа.
«Оба банка не смогли выполнить План финансового оздоровления,
который, в соответствии с законодательством, предоставляется банками,
отнесенными к категории проблемных», – говорится в сообщении.
5 июня Национальный банк отнес к категории неплатежеспособных
входящий в группу средних банк «Национальный кредит». Регулятор
пояснил такое решение системными нарушениями законодательства,
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регулирующего вопросы предотвращения и противодействия отмыванию
доходов, полученных преступным путем, а также в связи с ухудшением
качества активов и, как следствие, ликвидности банка. Временная
администрация в банке была введена сроком на три месяца – с 8 июня по 7
сентября
включительно
(Перший
Діловий
Телеканал
(http://fbc.net.ua/news/economics/nbu_likvidiroval_esche_dva_banka_75342.ht
ml). – 2015. – 1.09).
***
У Національному банку України підрахували, що на одного українця
станом на 1 вересня припадало 64 гривневі банкноти і 269 розмінних
монет, передає прес-служба регулятора.
«Станом на 1 вересня 2015 р. загальна кількість банкнот на душу
населення становила 64 шт., а розмінних монет – 269 шт.», – ідеться в
повідомленні.
Вказано, що на сьогодні в готівковому обігу країни перебуває 2,8 млрд
банкнот та 12,0 млрд монет (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1496837-na-odnogo-ukrayintsya-pripadaye64-grivnevi-banknoti-nbu). – 2015. – 2.09).
***
Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках
банків України станом на 2 вересня зменшився на 6 млрд 389 млн грн. Про
це йдеться в повідомленні Національного банку України.
Таким чином, залишок становить 24 млрд 428 млн грн.
Зазначимо, що станом на 1 вересня сума залишку становила 30 млрд 817
млн
грн
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1496892-zalishok-na-korrakhunkakh-bankivukrayini-zmenshivsya-na-6-4-mlrd-grn). – 2015. – 2.09).
***
Європейський банк реконструкції й розвитку має намір купити до 35
% акцій «Райффайзен Бан Аваль», передає прес-служба ЄБРР.
«ЄБРР має намір придбати до 27 млрд 644 млн простих іменних акцій
банку номінальною вартістю 10 копійок кожна, що не буде перевищувати 35
% простих акцій, які буде випущено банком», – ідеться в повідомленні.
Раніше передбачалося, що ЄБРР купить міноритарний пакет акцій банку
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1496851yebrr-planuye-pridbati-do-35-rayffayzen-bank-aval). – 2015. – 2.09).
***
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у період із 24 по 28 серпня
продав активи десяти неплатоспроможних банків на загальну суму 2,2
млн грн, передає прес-служба ФГВФО.
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«Зокрема, вдалося реалізувати основні засоби “Автокразбанку” на 999,6
тис. грн, банку “Золоті ворота” – на 534,79 тис. грн, банку “Київська Русь” –
298,89 тис. грн», – ідеться в повідомленні.
За інформацією відомства, сума реалізації прав вимог за кредитами, які
були видані «ІнтерКредитБанком», становила 7,93 тис. грн.
Інші кошти, а це 377,08 тис. грн, надійшли в результаті безпосереднього
продажу майна восьми банків (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1496607-fond-garantuvannya-prodav-aktivineplatospromozhnikh-bankiv-na-sumu-2-2-mln-grn). – 2015. – 1.09).
***
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклав договір про співпрацю
з Національним антикорупційним бюро. Про це повідомили в прес-службі
ФГВФО. «Фонд гарантування і Антикорупційне бюро уклали 31 серпня
меморандум про співпрацю щодо запобігання та протидії корупції в сфері
гарантування вкладів фізичних осіб», – ідеться в повідомленні.
За інформацією відомства, документ підписали директор-розпорядник
Фонду гарантування К. Ворушилін і директор Національного бюро А.
Ситник.
За словами К. Ворушиліна, у роботі з неплатоспроможними банками
Фонд гарантування фіксує такі явища, як виведення ліквідних активів з банку
його попередніми власниками і менеджментом та дроблення вкладів у період
проблемності банку.
«Взаємодія з Національним антикорупційним бюро України дозволить
об’єднати зусилля у розслідуванні справ щодо розкрадання коштів», – сказав
К.
Ворушилін
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1496516-fond-garantuvannya-vkladiv-uklavdogovir-pro-spivpratsyu-z-antikoruptsiynim-byuro). – 2015. – 1.09).
***
С 1 сентября вступает в силу Закон Украины «О внесении изменений
в Налоговый кодекс Украины относительно уменьшения налогового
давления на налогоплательщиков». Документ был подписан 17 июля 2015
г., а текст его опубликован в официальном издании «Урядовый курьер» 26
августа 2015 г.
Документ, в частности, предоставляет право Министерству финансов
Украины осуществлять обобщение налоговых консультаций, что позволит
избежать коррупционных схем.
Он также запрещает контролирующим органам использовать акт
проверки как основание для выводов относительно взаимоотношений с его
контрагентами. В нем также уточнены условия и порядок допуска
должностных лиц контролирующих органов к проведению документальных
выездных и фактических проверок.
При этом с 1 сентября налоговые декларации по почте надо присылать
на адрес соответствующего контролирующего органа не позднее чем за пять
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дней до окончания предельного срока представления налоговой декларации,
определенного НКУ – до этого времени декларации посылались за 10 дней до
окончания предельного срока (Украинское рейтинговое агентство «УРА»
(http://ura-inform.com/ru/economics/2015/09/01/v-ukraine-s-1-sentjabrjabudut-snizheny-nekotoroe-davlenie-na). – 2015. – 1.09).
***
Тристороння угода між Україною, Євросоюзом і Росію є доцільною в
тому випадку, коли Європейська комісія візьме на себе чіткі зобов’язання
щодо фінансування купівлі газу Україною. Про це заявив голова правління
ПАТ «Газпром» О. Міллер.
«Якщо говорити про тристоронню угоду, то, імовірно, вона доцільна в
тому випадку, якщо сторона по угоді – Європейська комісія – візьме на себе
чіткі зобов’язання з організації фінансування для купівлі газу Україною», –
сказав
О.
Міллер
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1496648-tristoronnya-ugoda-dotsilna-yakschoyek-vizme-zobovyazannya-z-finanasuvannya-kupivli-gazu-ukrayinoyu-o-miller).
– 2015. – 1.09).
***
Ціна на російський газ для України в IV кварталі, виходячи з формули
ціни, становитиме 252 дол. за 1 тис. куб. м. Про це заявив глава
«Газпрому» О. Міллер.
«Що стосується IV кварталу, ми бачимо знижувальну тенденцію ціни на
газ. Оцінюємо, що ціна за формулою для України на IV квартал становитиме
252 дол. Будемо, звичайно ж, орієнтуватися і на ціни в суміжних
європейських країнах. Сказати про те, яка може бути надана знижка, на
сьогодні, підкреслюю, в умовах високої волатильності, в принципі, ще не
можна. Але до моменту початку поставок у IV кварталі таке рішення з боку
Росії буде прийнято», – зазначив він.
Однак, за словами глави «Газпрому», «на сьогодні Україна не має
фінансових ресурсів для відновлення постачань газу» (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1496638-tsina-na-gazdlya-ukrayini-v-chetvertomu-kvartali-sklade-252-dol-o-miller). – 2015. – 1.09).
***
Голова російського «Газпрому» О. Міллер висловив сподівання, що
«Нафтогаз» зможе розв’язати проблеми фінансування та заплатити за
закачаний газ у вересні.
«Ми перебуваємо в прямому контакті з керівництвом “Нафтогазу
України”, є фінансові проблеми. Думаю, що як оптимістичний сценарій
можна говорити про те, що проблеми фінансування українська сторона
вирішить протягом вересня», – сказав О. Міллер.
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Також він додав, що Україна почала процес закачування газу в свої
підземні сховища. «За оперативними даними, у підземні сховища України
закачано 14,4 млрд куб. м», – повідомив О. Міллер.
За його словами, добовий обсяг закачування, який Україна забезпечує за
рахунок власного видобутку та реверсу, недостатній для того, щоб вийти на
рівень заповнення сховищ в 19 млрд куб. м газу до початку періоду відбору –
опалювального сезону.
«А саме цей обсяг – 19 млрд куб. м – гарантує стабільне, надійне
постачання споживачів у Європі та безпроблемне проходження осінньозимового періоду споживачами самої України. Додаткові обсяги можуть
надійти тільки з боку Росії», – зауважив О. Міллер (Українські Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1496552-gazprom-spodivayetsyascho-ukrayina-zmozhe-zaplatiti-za-gaz-v-veresni). – 2015. – 1.09).
***
Україна при існуючому обсязі закачування в підземні сховища (53 млн
куб. м на день) до зими зможе закачати лише 16,8 млрд куб. м газу,
передає УНН з посиланням на заяву заступника голови управління
балансів і поставок газу центрального виробничо-диспетчерського
департаменту «Газпрому» Н. Арзуманова.
«При такому обсязі закачування газу в ПСГ України до кінця сезону
буде закачано 16,8 млрд куб. м газу. Цей обсяг можна зрівняти з
минулорічними об’ємами. Якщо обсяг буде нижчим, то підземні сховища не
будуть заповнені до рівня минулого року», – пояснив він (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1496689-ukrayinazakachaye-do-zimi-16-8-mlrd-kubiv-rosiyskogo-gazu-gazprom). – 2015. – 1.09).
***
Протягом серпня для потреб українських споживачів імпортовано
1,031 млрд куб. м природного газу з ЄС. Про це повідомляє відділ зв’язків з
громадськістю та пресою ПАТ «Укртрансгаз».
«Весь об’єм блакитного палива надходив по словацькому
газотранспортному коридору, який успішно функціонує один календарний
рік. За цей період по такому маршруту Україна отримала 10,9 млрд куб. м
природного газу», – ідеться в повідомленні.
За оперативною інформацією «Укртрансгазу», станом на 2 вересня
природний газ для українських споживачів імпортується лише з території
Словаччини в добовому режимі 23,7 млн куб. м. «Як повідомляє
Центральний
диспетчерський
департамент
оператора
вітчизняної
газотранспортної системи, з січня по серпень поточного року по словацькому
маршруту було імпортовано 7,4 млрд куб. м блакитного палива», – додали в
компанії.
Зокрема, вказано, що за І та ІІ квартал поточного року з території
Словаччини надійшло відповідно 3,2 і 4,2 млрд куб. м.
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Для порівняння, за даними «Укртрансгазу», протягом минулого року
загальний обсяг імпортованого газу з території Європи становив 5,1 млрд
куб.
м
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1496812-ukrayina-u-serpni-importuvala-z-yesbilshe-1-mlrd-kub-m-gazu). – 2015. – 2.09).
***
У січні – серпні 2015 р. вугледобувні підприємства України всіх форм
власності видобули 26 млн т вугілля, що майже вдвічі менше (50 млн т. –
Прим. ред.), ніж за аналогічний період у 2014 р., передає УНН з
посиланням на дані Міністерства енергетики та вугільної
промисловості, які були розміщенні на сайті Профспілки працівників
вугільної промисловості.
Зазначається, що в серпні вугледобувні підприємства України всіх форм
власності видобули 3 млн 171 тис. т вугілля. У тому числі шахтами,
підпорядкованими Міненерговугілля, було видобуто 459 тис. т вугілля, що
становило 64,8 % виконання плану, що менше на 248,7 тис. т, ніж
прогнозувалося.
Загало протягом восьми місяців 2015 р. шахтарями вугледобувних
підприємств усіх форм власності було видобуто 26 млн 010 тис. т вугілля,
план виконаний на 76,2 %, а «мінус» до прогнозу становив 8,1 млн т.
Фактичний показник видобутку державних шахт у січні – серпні
становив 4 млн 486,2 тис. т вугілля, план виконаний на 77 %, «мінус» до
завдання
1,3
млн
т
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1496547-vidobutok-vugillya-v-ukrayiniskorotivsya-vdvichi). – 2015. – 1.09).
***
«Укрнафта» выполнила обязательства перед «Нафтогазом України»
относительно выплаты дивидендов за 2014 г. Об этом говорится в
сообщении пресс-службы «Укрнафты».
«Публичное акционерное общество “Укрнафта” сообщает о выполнении
в полном объеме своих обязательств по выплате Национальной акционерной
компании “Нафтогаз України” дивидендов за 2014 г. в сумме 632 304 449,92
грн», – говорится в сообщении.
Также в «Укрнафте» пояснили, что учитывая наличие у «Нафтогаза
України» перед «Укрнафтой» встречных денежных обязательств по
возмещению ущерба, причиненного вследствие «противоправного
завладения и распоряжения Компанией природным газом “Укрнафта”
добычи января – февраля 2008 г.», выплата дивидендов осуществлена на
основании ст. 601 Гражданского кодекса Украины путем взаимозачета.
Глава «Укрнафты» отказывается внести в трудовой контракт выплату
дивидендов и налогов.
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22 июля «Укрнафта» утвердила новый состав правления. Срок
полномочий членов Наблюдательного совета установлен на три года
(Минфин (http://minfin.com.ua/2015/09/02/8585648). – 2015. – 2.09).
***
Украина 1 сентября начала транспортировку электроэнергии в
Польшу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГП «НЭК
“Укрэнерго”».
«1 сентября 2015 г. в 12:00, в соответствии с трехсторонним договором о
поставках электрической энергии из Украины в Республику Польша для
оказания аварийной помощи, заключенным ГП “НЭК “Укрэнерго”, ГП
“Энергорынок” и польским системным оператором PSE S. A. в августе, и по
заявке PSE S. A., была включена в работу межгосударственная воздушная
линия электропередачи 220 кВ Добротворская ТЭС – Замость (Польша)», –
говорится в сообщении.
Согласно
договору,
«Энергорынок»
предоставляет
польской
энергосистеме аварийную помощь по цене, установленной соответствующим
постановлением НКРЕКП, а «Укрэнерго» уполномочено согласовывать или
отказывать в предоставлении аварийной помощи в зависимости от оценки
безопасности эксплуатации украинской энергосистемы (Четверта Влада
(http://4vlada.net/ekonomika/ukraina-nachala-postavlyat-polsheelektroenergiyu). – 2015. – 1.09).
***
Украинские металлургические предприятия в январе – августе 2015 г.
сократили производство стали, по оперативным данным, на 24 % по
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. – до 15,037 млн т.
Как сообщили в объединении металлургических предприятий
«Металлургпром» (Днепропетровск), выпуск общего проката за восемь
месяцев снизился также на 24 % – до 13,202 млн т, чугуна – на 23 %, до
13,964 млн т.
Выпуск труб за этот период уменьшился на 44 % – до 568 тыс. т, кокса –
на 30 %, до 7,347 млн т.
В августе произведено 1,919 млн т стали, 1,720 млн т общего проката,
1,927 млн т чугуна, 72,1 тыс. т труб и 1,065 млн т кокса, тогда как в июле –
1,869 млн т стали, 1,717 млн т общего проката, 1,841 млн т чугуна, 68 тыс. т
труб и 1,048 млн т кокса.
В настоящее время, в частности, не работают Донецкий
электрометаллургический завод (ДЭМЗ) и Донецкий металлопрокатный
завод (ДМПЗ).
Выпуск чугуна в Украине в 2014 г. снизился на 15 % по сравнению с
2013 г. – до 24,810 млн т, стали – на 17 %, до 27,161 млн т и проката – на 18
%, до 23,793 млн т, труб – на 14 %, до 1,396 млн т, кокса – на 21 %, до 13,824
млн т (i24.com.ua (http://i24.com.ua/news/ekonomika/ukrainskie-metallurgi-za8-mesyacev-sokratili-vyplavku-stali-na-24). – 2015. – 1.09).
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***
Київський бронетанковий завод у чотири рази збільшив виробництво
військової техніки, передає прес-служба «Укроборонпрому».
Директор заводу В. Лисиця повідомив, що станом на кінець серпня
підприємство виготовило 78 од. військової техніки – 25 танків і 53
бронетранспортери.
«Уже нині це більше, ніж завод досяг протягом минулого року», –
розповів очільник Київського бронетанкового заводу.
«У минулому на КБТЗ були постійні затримки у виробництві техніки, а
корупційні скандали крокували один за одним. Сьогодні ж завод став одним з
провідних у концерні. Тут налагоджена системна робота та жорстко
дотримуються графіків виконання державного оборонного замовлення», –
прокоментував досягнення Київського бронетанкового заводу перший
заступник генерального директора концерну С. Пінькас (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1496498-kiyivskiybronetankoviy-zavod-u-chotiri-razi-zbilshiv-virobnitstvo). – 2015. – 1.09).
***
В связи с разрывом экономических отношений с Россией Украина
продолжает осваивать рынок Европейского Союза. Последним
достижением стало увеличение в три раза экспорта в страны Европейского
Союза. При этом в ближайшеее время Украине предстоит открыть для себя
европейский рынок молока. Об этом заявил министр аграрной политики и
продовольствия Украины А. Павленко.
«Мы серьезно увеличили экспорт в Европу. Наиболее показательные
примеры роста экспорта по конкретным товарам: по мясу птицы – в 3,1 раза,
до 27,3 млн дол., по яичным продуктам – в первой половине 2014 г. эта
продукция не экспортировалась, а за аналогичный период 2015 г. объемы
экспорта составили 4,5 млн дол., по томатной пасте – в 9,5 раза, до 6,9 млн
дол., по обработанному зерну злаков – в 1,9 раза, до 5,6 млн дол., по сахару и
кондитерским изделиям из сахара – в 1,8 раза, до 17,8 млн дол., по готовой
продукции из зерна – в 1,3 раза, до 18 млн дол. Такие результаты
свидетельствуют о высоком потенциале украинской продукции и хороших
перспективах на рынке ЕС», – сказал А. Павленко.
Он также сообщил, что рынок Евросоюза для Украины – это 5 млрд дол.
с перспективой дальнейшего роста не менее чем на 6 %.
Украина до конца 2016 г. планирует открыть 20 торговых
представительств в странах, которые наиболее перспективны для развития
экономических отношений. При этом, по словам министра экономразвития
А. Абромавичуса, шесть из них откроют уже в этом года (Минфин
(http://minfin.com.ua/2015/09/02/8583737). – 2015. – 2.09).
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***
Из-за нестабильной экономической ситуации в Украине и недоверия
населения к банкам все чаще подталкивает людей к перечислению денег
через Интернет. Только за последние пять месяцев этого года украинцы
совершили при помощи платежных карт 755 тыс. денежных переводов в
адрес знакомых и близких, что в три раза больше, чем за весь 2014 г. С карты
на карту было переброшено почти 3 млрд грн. Об этом заявили в системе
онлайн-платежей Portmone.com.
Совокупно за этот январь – май с карты на карту перечислили 2,9 млрд
грн, что уже больше годового результата 2014 г., когда общий объем таких
операций составил лишь 2,6 млрд грн.
С прошлого года заметно увеличился средний размер одного перевода: с
762 до 1700 грн.
«Люди разобрались, как это работает и в каких ситуациях сервис может
быть им полезен. P2P-платежи формируют новое ценностное предложение.
По сути, они становятся эквивалентом передачи наличности, но в
безналичной форме, и поэтому легко интегрируются в жизнь людей. Думаю,
что в ближайшем будущем такая форма передачи денег станет наиболее
популярной», – уверен директор по развитию бизнеса Portmone.com Т.
Волобуев.
Украина получила больше всего денежных переводов от мигрантов из
Европы – 7587 млн дол. США.
По данным Национального банка Украины, украинцы в І квартале 2015
г. перевели в Украину из-за рубежа 502,5 млн дол. За пределы Украины
граждане страны в І квартале перевели 137,8 млн дол., объем переводов
внутри
Украины
составил
12,6
млрд
грн
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2015/09/01/8555206). – 2015. – 1.09).
***
ПАТ «Київенерго» надасть міжнародній аудиторській компанії EY
всю необхідну інформацію для проведення експертизи тарифів на тепло,
гарячу воду та опалення. Про це УНН повідомили в прес-службі
«Київенерго».
«Київенерго», EY та КМДА дійшли згоди про строки й формат
перевірки та готові розпочати експертизу. Тристороння співпраця передбачає
організацію перевірки документації, на підставі якої Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
(НКРЕКП), встановлювала тарифи для «Київенерго» на тепло, гарячу воду та
опалення з 1 липня 2014 р., з 1 квітня 2015 р. та з 8 травня 2015 р.», – сказано
в
повідомленні
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1496863-mizhnarodna-kompaniya-provedeekspertizu-tarifiv-na-teplo-i-garyachu-vodu-v-kiyevi). – 2015. – 2.09).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Международное рейтинговое агентство посчитало потери
кредиторов от реструктуризации украинского государственного долга,
договоренность о которой была достигнута 27 августа. В результате
получилось, что в долгосрочной перспективе убытки в полтора раза превысят
размер нынешнего долгового списания и составят не 20 % от номинала
евробондов, как указывается в соглашении о реструктуризации, а 30–35 %.
Об этом говорится в обзоре Moody’s.
«Соглашение о реструктуризации предполагает использование так
называемых инструментов восстановления стоимости бондов, привязанных к
показателю роста экономики в период с 2021 по 2040 г. Если экономика
будет восстанавливаться быстрее и сильнее, кредиторы получат возможность
возместить свои потери от стрижки и пролонгации платежей. Однако мы
полагаем, что потери составят порядка 30–35 % в нынешних ценах и
нынешних объемах денежных потоков», – говорится в сообщении агентства.
Кроме того, в агентстве предположили, что текущая экономическая и
политическая ситуация в Украине может значительно усилить риски даже
тех платежей, которые страна должна будет осуществить в период до 2019 г.
«Вне сомнения, списание 3,6 млрд дол. номинала долга и пролонгация
платежей общим объемом 11,5 млрд дол. позволит улучшить позиции страны
в части ликвидности и сконцентрироваться на решении глобальных
экономических задач, – подчеркнули в Moody’s.
При этом, по мнению агентства, Украина все так же стоит перед лицом
больших политических и экономических вызовов. В частности замедления
темпов падения экономики, управления инфляцией, разрешения войны на
востоке страны, что уже повлекло потери тысяч жизней и значительного
индустриального
потенциала
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2015/09/02/8581937). – 2015. – 2.09).
***
Moody’s
Investors
Service
отмечает
сохранение
риска
неплатежеспособности Украины еще до начала расчета по внешнему
долгу, реструктуризация которого согласована со спецкомитетом
кредиторов. Об этом сообщается в обзоре обнародованном на веб-сайте
агентства.
Moody’s, в частности, прогнозирует сложность восстановления
экономики Украины в ближайшие годы, после предшествовавшего
существенного снижения реального ВВП и скачка инфляции.
Более того, ситуацию усугубляют глубокие политические разногласия в
стране и продолжающийся военный конфликт в восточных регионах,
повлекший потерю ряда промышленных активов.
47

Кроме того, согласованная долговая операция не охватывает
реструктуризацию 1,8 млрд дол. других обязательств, в том числе
еврооблигаций Киева, «Укрзалізниці» и кредитов гарантированных
государством.
Нерешенным остается также вопрос реструктуризации еврооблигаций на
3 млрд дол., которые находятся в собственности Фонда национального
благосостояния России.
Агентство не исключает, что этот вопрос может быть поднят в
следующем раунде мирных переговоров между Украиной, Россией и ЕС,
намеченных
на
сентябрь
в
Минске
(GlavPost.Com
(http://glavpost.com/post/1sep2015/Money/57043-moodys-prognoziruetukrainskoy-ekonomike-slozhnoe-vosstanovlenie.html). – 2015. – 1.09).
***
Украина получит от Европейского союза финансовую помощь на
сумму 55 млн евро «для восстановления экономики». Соответствующее
Соглашение о финансировании в ближайшее время должно быть подписано
украинским правительством и Еврокомиссией, сообщает «Европейская
правда».
Как отмечается в сообщении, европейская сторона уже одобрила
соглашение. С украинской стороны оно вскоре будет вынесено на заседание
Кабмина.
Средства будут выданы согласно Европейскому инструменту
партнерства в течение 2016–2020 гг.
Деньги выделяются на создание стратегий по развитию малого и
среднего предпринимательства (МСП), создание веб-портала для МСП, а
также участия Украины в программах, направленных на развитие частной
инициативы «Горизонт-2020».
В региональном разрезе внимание уделяется созданию центров
поддержки бизнеса с развитой сетью представителей по меньшей мере в 15
украинских областях. В соглашении отмечается, что в первую очередь это
должны быть регионы, «которые пострадали в результате конфликта, и
соседние с ними регионы, которые активно участвуют в процессе
реинтеграции внутренне перемещенных лиц».
Указанные центры должны содействовать запуску инновационных
стартапов,
способствовать
улучшению
доступа
юридических
и
административных
услуг,
проводить
обучение
по
внедрению
предпринимательской деятельности.
Среди прочего планируется способствовать улучшению доступа МСП к
финансовым ресурсам. Для этого формируется гарантийный фонд в размере
40 млн евро.
Отмечается также, что одной из главных задач центров будет содействие
адаптации МСП к работе в условиях действующей зоны свободной торговли
между
Украиной
и
ЕС,
говорится
в
сообщении
(ОстроВ
(http://www.ostro.org/general/economics/news/479742). – 2015. – 1.09).
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***
У відповідь на прогрес у втіленні реформ Норвегія виділить кошти на
подальше реформування України. Про це повідомляє Еспресо.TV з
посиланням на сайт уряду Норвегії.
«Ця підтримка для України є важливою для допомоги в досягненні
істотної реструктуризації та модернізації», – сказав міністр закордонних
справ Норвегії Б. Бренде.
Фінансова допомога в розмірі 200 млн норвезьких крон надійде з
норвезького бюджету. У 2014 р. Норвегія поставила Україні умову втілення
реформ. Світовий банк підтвердив 25 серпня, що Україна має значний
прогрес. «Якщо Світовий банк та Міжнародний валютний фонд позитивно
оцінюють процес реформ, це означає, що Україна дійсно рухається вперед»,
– сказав Б. Бренде.
Дипломат також висловив розуміння складності проведення реформ в
умовах війни. «Україна має повне право захищати свою територіальну
цілісність. Надзвичайно складно проводити реформи у той час, як країну
активно дестабілізують проросійські сепаратисти, яких підтримує російська
армія»,
–
зазначив
він
(Espreso.tv
(http://espreso.tv/news/2015/09/02/norvegiya_vydilyt_21_mln_yevro_na_ukrayin
ski_reformy). – 2015. – 2.09).
***
Канада выделит Национальному совету реформ Украины грант в
размере около 200 тыс. евро. Об этом сообщил ведущий советник по
внешним связям ЕБРР А. Усов на своей странице в Facebook.
«Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Р. Ващук,
вице-президент Agriteam Canada Consulting Ltd. Г. Тернер и директор ЕБРР в
Украине Ш. Аджунер подписали грантовое соглашение, которое
предусматривает выделение около 200,000 евро на поддержку
Национального совета реформ», – написал он.
По словам А. Усова, средства предоставлены канадским Department of
Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD). «Они помогут финансово
поддержать высококваливицированных украинских специалистов, которые
работают в правительстве, а также привлечь новые кадры», – добавил он
(КОММЕНТАРИИ
(http://comments.ua/money/522732-kanada-pomozhetnatssovetu-reform-dengami.html). – 2015. – 1.09).
***
Правительство Соединенных Штатов Америки продолжает
расширять список российских компаний, подпадающих под санкции.
Теперь за нарушение закона США о нераспространении в отношении КНДР,
Сирии и Ирана наказаны еще пять компаний РФ. Об этом говорится в
документе, опубликованном на сайте Federal Register.
Сообщается, что среди компаний из ряда других стран в список попали
российские Рособоронэкспорт, МиГ (самолетостроение), Конструкторское
49

бюро приборостроения (Тула), Катод, корпорация НПО машиностроения, а
также все их подразделения и дочерние предприятия.
Под действие санкций также попали предприятия из Ирана, Китая,
КНДР, ОАЭ, Сирии, Судана и Турции. Санкции введены сроком на два года
(Минфин (http://minfin.com.ua/2015/09/02/8580775). – 2015. – 2.09).
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