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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Звернення Президента Петра Порошенка
з нагоди святкування Дня Європи в Україні
Дорогі українці!
Сьогодні ми відзначаємо День Європи. І значення, важливість цього свята
ми починаємо розуміти лише зараз.
Адже Європа для України – це не просто географічне поняття.
Європа – це є майбутнє України, це є її історичний дух!
Європа – це є національна ідея, яка панує в серцях українців, яка об’єднує
український народ, об’єднує всю нашу країну.
Але, на жаль, Європа сьогодні для нас це і кривава ціна, яку платить
український народ і продовжує платити зараз для кращого майбутнього
України, українських дітей.
Сьогодні саме ми, українці, захищаємо Європу від варварства, тиранії,
тероризму, агресії, мілітаризму, які нависли над всім нашим континентом.
Ми, українці, сьогодні на передовій захисту європейської цивілізації.
Наша Революція Гідності – була революцією за Європу.
Наша боротьба проти російської агресії – є боротьбою за Європу.
Тому День Європи – це є наше, українське історичне свято.
Коли я зустрічаюсь з європейськими лідерами і ми обговорюємо, чим є
Європа, і де є місце України в Європі, я завжди говорю, що Європа для нас – це
єдність і солідарність.
Єдність європейських цінностей і солідарність у боротьбі за них.
Єдність Європейського Союзу і солідарність з Україною.
Я дуже вдячний всім країнам Європейського Союзу, всій Європі за
потужну і ефективну підтримку України у ці непрості часи.
Щойно я завершив розмову з лідерами Франції і Німеччини –
Президентом Франції Франсуа Олландом і канцлером Німеччини Ангелою
Меркель. Вони від імені всього Європейського Союзу попросили мене
привітати український народ і подякувати за ту велику боротьбу і великі
зрушення, яких український народ досяг за останні два роки.
Славетна перемога кримської татарки, українки Джамали на Євробаченні
– це є також солідарність Європи з Україною.
ЄвроМайдан, Революція гідності і самовіддана боротьба українського
народу проти російського агресора за власний цивілізаційний вибір, за
незалежність, за суверенітет та територіальну цілісність абсолютно по-новому
відкрили Україну і українців для всього європейського континенту.
Їдкий смог радянської, а потім і російської пропаганди розвіюється.
Україна впевнено постає в образі новітньої, надзвичайно перспективної,
амбітної європейської держави.
І Європа готова допомагати такій Україні якнайшвидше повернутися
додому - до спільного європейського дому.
Для реалізації цієї мети ми з вами маємо подолати два ключових виклики.
Виклик перший – це ефективне протистояння російській агресії. І саме
тому ми за два роки побудували за допомогою волонтерів, добровольців,
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кожного українського громадянина українську армію. І вчора, на засіданні Ради
національної безпеки і оборони був прийнятий історичний документ –
Стратегічний оборонний бюлетень, який є дорожньою картою реформування
сектора оборони і безпеки і побудови нового рівня співпраці України і НАТО. І
на сьогоднішній день ми, хто зупинив сотні російських танків, тисячі одиниць
артилерії, навалу Росії – ми захистили Європу.
Другий виклик – це виклик амбітних, ефективних, всеохоплюючих,
системних реформ. Реформи, які змінять Україну. Реформи, які побудують
Європу в Україні. Реформи, які відновлять справедливість. Реформи, які
зроблять Україну надзвичайно ефективною державою.
І що є дорожньою картою у цих реформах? Це асоціація України і
Європейського Союзу, Угоду про яку ми підписали два роки тому. Дорожня
карта – це є План дій щодо безвізового режиму, який складав 140 пунктів, і який
ми виконали. На сьогоднішній день ми знаходимося напередодні надання
Європейським Союзом для українських громадян права вільно подорожувати
Європейським Союзом. Це перший крок повернення України у велику
європейську родину.
Реформи – це і зміни до Конституції в частині верховенства права,
судової реформи – це також крок для встановлення справедливості. Реформи –
це є потужні антикорупційні кроки.
Ми всі є творцями нашого спільного прогресу. Ми всі прагнемо того, щоб
Україна стала справжньою історією успіху. І я впевнений в тому, що все у нас
вийде.
Я впевнений в тому, що одного дня наші українські громадяни займуть
свої місця у Європейському парламенті, Європейській Комісії, європейських
інституціях. Це буде той день, коли Україна посяде достойне місце серед країнчленів ЄС.
Я переконаний, що одного дня українська мова набуде статусу офіційної
мови Європейського Союзу.
Я вірю в Об’єднану Європу – наш спільний дім!
Я вірю в об'єднану, сильну, демократичну європейську Україну!
Я вірю в мир! І я переконаний, що ці діти, які стоять поруч зі мною, і які є
переможцями українських олімпіад, є першими кандидатами на представництво
України в європейських інституціях.
Я вірю в Україну, вірю в український народ. Я впевнений – все у нас буде
добре і це відбудеться (Офіційне інтернет-представництво Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-petraporoshenka-z-nagodi-svyatkuvanny-37145). – 2016. – 21.05).

Вітання Президента України працівникам наукової сфери України
Шановні друзі!
Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем науки.
У нинішній непростий час Україна потребує інноваційних підходів до
вирішення актуальних проблем сьогодення. Необхідно докласти максимум
зусиль для зміцнення економіки, посилення обороноздатності країни, розвитку
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соціогуманітарної сфери, і саме сучасна наука має стати запорукою
прогресивних змін та трансформацій.
Реалізації таких амбітних завдань покликана сприяти і нова редакція
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Цей Закон
утверджує європейський вибір України у науковій сфері та, переконаний,
забезпечить її інтеграцію у високотехнологічне конкурентне середовище, що
відкриває широкі перспективи для українських учених та виробників
наукомісткої продукції. Важливим чинником у процесах модернізації буде ваше
прагнення до оновлення цієї сфери на демократичних засадах та активна
позиція у всебічному утвердженні принципів наукової етики.
Вірю, що ваш талант, самовіддана наполеглива праця та вірність обраній
справі стануть надійним підґрунтям для зміцнення авторитету науки,
підвищення результативності фундаментальних та прикладних досліджень,
залучення молодих талантів, що дасть можливість побудувати та захистити
європейську Україну.
Бажаю всім доброго здоров’я, миру, благополуччя і нових звершень в ім’я
України (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/vitannya-prezidenta-ukrayini-pracivnikamnaukovoyi-sferi-ukr-37133). – 2016. – 21.05).

Привітання президента Національної академії наук України
академіка НАН України Б.Є. Патона з нагоди Дня науки
Дозвольте від усього серця привітати вас із професійним святом –
Днем науки!
Наукові надбання України є її справжнім скарбом і предметом для
обґрунтованої гордості. Чимало дослідницьких досягнень вітчизняних учених за
правом здобули міжнародне визнання. Наукова діяльність вимагає від людини
постійно виявляти всі свої найкращі риси – відповідальність, наполегливість,
самовідданість, готовність до саморозвитку й самовдосконалення. Переконаний,
що наші вчені ними володіють, тому здолають всі перешкоди та негаразди і
зроблять все можливе для зростання престижу української науки. За нинішніх
непростих умов наука в нашій державі має стати справжнім рушієм суспільного
поступу та підвалиною для майбутнього процвітання, добробуту, миру і злагоди
в Україні.
Щиро зичу всій вітчизняній науковій спільноті, усім, для кого наука стала
покликанням і сенсом життя, доброго здоров’я, щастя, наснаги, невичерпних
життєвих сил для натхненної і продуктивної праці та вагомих досягнень в ім’я
науки і на благо українського народу!
З глибокою повагою президент Національної академії наук України
академік НАН України Б.Є. Патон
(Національна академія наук України
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2294). –
2016. – 20.05)
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
М. Дем’яненко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Стан реалізації мінських угод
Ситуація на Донбасі залишається напруженою. Усупереч відведенню
важкого озброєння чи не щодня надходять тривожні новини з лінії
розмежування про втрати з боку українських військових. Політичне вирішення
конфлікту, на думку фахівців, залишається пріоритетним, адже, як заявив
заступник міністра з питань окупованих територій Г. Тука, очистити окуповані
території просто за допомогою армії на цьому етапі неможливо, оскільки
Україні доведеться заплатити сотнями тисяч життів своїх солдатів і мирних
громадян. Утім, політичне рішення проблеми конфлікту в Донецькій і
Луганській областях не буде реалізовано, поки в регіоні не буде повністю
припинено вогонь і забезпечена безпека, наголошує Р. Безсмертний. У свою
чергу, виконання мінських угод затягується і вони не приносять очікуваних
результатів.
Оглядачі звертають увагу на ті зміни, що відбулися в кадровому складі
української сторони: нещодавно представник України в політичній підгрупі на
переговорах у мінському форматі Р. Безсмертний в інтерв’ю «Європейській
правді» повідомив, що виходить з переговорного процесу. «Я вирішив для себе і
поінформував усіх причетних – від тих, хто бере участь у технологічному
забезпеченні процесу, і до Президента, – що завершую цей етап у своєму
житті», – заявив політик. За його словами, у нього були певні суперечності з
Президентом П. Порошенком. «У нас було кілька розмов, я не знаю, чи вони
були приємні для Президента, але для мене вони були неприємні, …виходячи з
аналізу ситуації, яка склалася, та підходів до вирішення питань по Донбасу».
За його словами, до складу підгрупи було введено нового представника
України О. Айвазовську, яка, як сподівається Р. Безсмертний, і візьме на себе
його обов’язки. «Зараз усе сконцентровано навколо виборів, де вона є
фахівцем», – пояснив він, зазначаючи, що на технічному рівні він мав усю
необхідну інформацію, але були прогалини в питаннях, пов’язаних зі
стратегічною метою, що, у свою чергу, впливає на тактику поведінки за столом
переговорів.
У своєму інтерв’ю політик висловив точку зору, що проведення
безпечних місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу стане можливим
не раніше, ніж через три-п’ять років. «Будь-хто, хто розуміє цей процес, знає,
що виборів в ОРДЛО (в окремих районах Донецької та Луганської областей. –
Прим. авт.) не буде ні в цьому, ні у наступному році. Щоб підготувати
громадську думку, вирішити питання безпеки, забезпечити демілітаризацію,
демобілізацію, відновити хоча б мінімально суверенітет, потрібно від трьох до
п’яти років», – стверджує він.
Зі свого боку керівник Громадської організації «Опора» О. Айвазовська
пояснила, що її завдання полягає у проведенні виборів на Донбасі, якщо вони
відбудуться відповідно до стандартів. «Для цього готова і українській владі, і
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європейцям нагадувати про основоположні принципи інституту виборів, щодо
яких не може бути подвійних трактувань», – зазначила керівник «Опори».
До речі, уже екс-представник України в Мінську Р. Безсмертний в ефірі
радіо «Свобода» запропонував новий формат переговорів: створити одну
підгрупу, яка займатиметься всім комплексом питань. «З моєї точки зору,
мінський процес має бути зведений, якщо він ще має право на життя, до однієї
групи, яка розглядатиме весь комплекс питань. Уже сьогодні виникає нездорова
дискусія між групами: а хай це питання розглядає та група чи та», – пояснив він.
Також, на його думку, Україну в Мінську мають представляти офіційні особи з
уряду, які нині займаються питанням Донбасу. «Сподіваюся, міністри, віцепрем’єр-міністри, які вже мають повноваження займатися Донбасом, візьмуть
участь у цьому процесі. Це відповідальність, це реальний вплив на ситуацію», –
наголосив він.
Повертаючись до питання можливості проведення виборів на Донбасі,
зазначимо, що позиція офіційного Києва з цього питання однозначна. Так, глава
МЗС П. Клімкін, виступаючи на засіданні Комітету міністрів Ради Європи у
Софії, чітко заявив про те, що політичні процеси на Донбасі, у тому числі
проведення місцевих виборів, можна обговорювати тільки після виконання
Росією мінських домовленостей. «Україна наголошує, що тільки повне
виконання Росією мінських домовленостей та демілітаризація Донбасу в рамках
Міжнародної місії з безпеки можуть бути надійним переходом до етапу
політичного врегулювання. В іншому разі неможливо говорити про майбутнє
політичних процесів, в тому числі про підготовку до місцевих виборів», – сказав
П. Клімкін. Український міністр також підкреслив, що одне з положень
мінських домовленостей є безумовним і не повинно ставитися в залежність від
виконання інших положень – це звільнення та обмін усіх заручників і незаконно
утримуваних осіб.
Проте питання проведення виборів в ОРДЛО викликає дискусії навіть
всередині України. Опозиційний блок вважає необхідним проведення виборів
на Донбасі та подальше виконання мінських угод. Про це 17 травня заявив
Ю. Бойко у Верховній Раді. «Минулого тижня в Берліні відбулася зустріч
міністрів закордонних справ країн нормандського формату, під час якої
обговорювалося питання стабілізації ситуації в Донбасі. Дипломатія – краще,
ніж стрілянина. На жаль, ситуація на Сході України все більше набуває ознак
замороженого конфлікту», – зазначив народний депутат. Також Ю. Бойко
підкреслив, що уряд і парламент нічого не роблять для розв’язання цієї
проблеми. «Виконання мінських угод – це єдиний шлях до примирення та
ліквідації замороженого конфлікту. А проведення виборів у Донбасі – це
ключова деталь мирного процесу, і вони повинні відбутися. Весь світ розуміє,
що необхідно вирішити цю проблему, тому що країна не може розвиватися з
наявністю замороженого конфлікту», – підкреслив Ю. Бойко.
Ще один представник Опозиційного блоку, екс-керівник Адміністрації
Президента В. Януковича С. Льовочкін нещодавно створив у французькій пресі
блог, у якому викладає здебільшого проросійський погляд на мінські
домовленості. Перший текст має назву «За підтримки Франції та Німеччини
Україна мусить, в ім’я миру, виконати “Мінські угоди-2”». У своєму блозі
С. Льовочкін намагається переконати читачів, що начебто саме Україна гальмує
процес виконання політичних домовленостей.
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Крім того, він пише про необхідність проведення виборів на окупованій
частині Донбасу, однак у блозі немає жодної згадки про виведення російських
військ, взяття під контроль російсько-українського кордону, вимог України на
переговорах про участь українських партій у виборах і можливість українських
ЗМІ висвітлювати ці події.
Подібні заяви досить жорстко сприймаються в Україні. Наприклад,
стосовно заяви Ю. Бойка про необхідність провести вибори на окупованій
частині Донбасу перший заступник голови фракції «Народний фронт»
А. Тетерук зауважив, що поки на сході країни від зброї російських окупантів і
підконтрольних їм бойовиків продовжують гинути наші військові та цивільне
населення, колишні «регіонали» цинічно вимагають від України дотримуватися
мінських домовленостей і провести вибори на Донбасі. Однак з такими
закликами вони мусили б звернутися не до української, а до російської влади.
А. Тетерук наголосив, що саме Кремль є підписантом мінських угод і несе
відповідальність за звільнення території Донбасу від російських військових і
найманих бойовиків, що дасть змогу українській владі відновити там
суверенітет, покарати військових злочинців і повернути регіон до нормального
мирного життя.
Парламентська фракція «Народний фронт», згідно із заявами її
представників, не підтримуватиме ідею проведення виборів на окупованій
частині Донбасу та не голосуватиме за відповідний законопроект до виконання
Росією своїх зобов’язань у рамках мінських угод. «Останнім часом від лідерів
політичних сил з нинішньої широкої опозиції звучить, що нібито “Народний
фронт” готовий голосувати за вибори на окупованому Донбасі. Офіційно
повторюю позицію нашої фракції... Спочатку звільнення всіх наших заручників,
виведення військ окупантів з наших територій, повернення повного
суверенітету Україні над кордоном... тільки потім політичне врегулювання», –
заявив керівник фракції «Народний фронт» М. Бурбак.
Зі свого боку, Росія покладає провину за невиконання мінських угод саме
на Україну. «На жаль, тут не все від нас залежить, але останнім часом західні
колеги вже розуміють, де собака заритий і хто відповідає за глухий кут, що поки
зберігається», – висловився міністр закордонних справ С. Лавров. У зв’язку із
гальмуванням Україною мінських домовленостей, на думку С. Лаврова, західні
партнери припинили вклинюватися між Україною та її сусідами.
Окремо за підсумками переговорів «нормандської четвірки» С. Лавров
заявив, що представники України, РФ, Франції й Німеччини домовилися про
відведення озброєння на Донбасі та забезпечення припинення вогню. Також, за
його словами, Німеччина і Франція були згодні з Росією, що вибори в
окупованих районах Донбасу не можна відкладати через «питання безпеки».
Укотре йшлося про амністію бойовиків і закон про особливий статус
окупованих територій, хоча після зустрічі глав МЗС «нормандської четвірки» в
Берліні 11 травня не вдалося досягти консенсусу з російською стороною щодо
ключових для України умов проведення виборів на Донбасі.
Про позицію Заходу та діалог між Москвою і Вашингтоном щодо
проблеми врегулювання ситуації на Донбасі в коментарі «Слову і ділу» розповів
лідер ГО «Донбас SOS» О. Горбатко. Так, аналізуючи візит заступника
державного секретаря США В. Нуланд до Москви для обговорення подальших
кроків щодо виконання мінських угод, О. Горбатко констатував: «Зараз такі
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зрушення, візити з боку США ведуть до того, що вибори дійсно потрібно
проводити. Але щодо загальної ситуації, то зараз є певний ступор, бо позиції РФ
та України різні». Як розповів експерт, США не розглядають російськоукраїнський конфлікт як небезпеку для міжнародного співтовариства. «Вони
розглядають ескалацію конфлікту до рівня війни, й це їх лякає, оскільки якщо
будуть серйозні бойові дії, то можуть бути втягнуті сусідні держави та
території», – підкреслив він.
Крім того, за його словами, є ще проблемне питання санкцій, від яких
втомилися обидві сторони. Америка також хотіла б зняти санкції, «оскільки
вони дійсно б’ють по економіці й змушують залучати свої резерви». На сьогодні
всі хочуть закрити питання Донбасу, у тому числі й шляхом виборів, тому що це
зона конфлікту, діра, у яку йдуть величезні гроші, як у прірву.
Водночас позиція США залишається чіткою. Так, держсекретар Д. Керрі
заявив, що дія санкцій проти Росії продовжуватиметься до тих пір, поки Кремль
не почне виконувати мінські угоди. 9 травня заступник держсекретаря США
Е. Бланкет підтвердив, що Вашингтон має намір продовжити санкції проти РФ
до повного виконання Москвою мінських домовленостей.
Заступник президента Європарламенту А. Ламбсдорфф також заявив, що
умовою зняття санкцій проти Росії залишається повне виконання мінських угод.
«Щодо питання санкцій, наша позиція чітка. До тих пір, поки не будуть
виконуватися мінські домовленості, санкції залишаться чинними», – зазначив
А. Ламбсдорфф. Президент Європейської ради Д. Туск заявив, що разом з
країнами «великої сімки» ЄС може розширити санкції проти РФ. Крім того,
12 травня Європарламент схвалив резолюцію у відповідь на переслідування
кримських татар у Криму про необхідність розширення санкцій проти Росії.
Водночас міністр закордонних справ Німеччини Ф.-В. Штайнмайєр
заявив, що країнам Євросоюзу все важче знайти спільну позицію щодо
продовження санкцій проти РФ.
Росія, зі свого боку, намагається скористатися ситуацією, коли в окремих
західних країнах починають виникати неоднозначні трактування подій в
Україні, та за рахунок усіх ресурсів завоювати прихильність до себе як
політичних лідерів, так і окремих громадян.
Утім, поряд із сумнівами в доцільності продовження санкцій серед
західних лідерів лунають і заклики більш радикально протидіяти агресії Росії.
Наприклад, президент Польщі А. Дуда під час свого виступу в академії
Північноатлантичного альянсу заявив, що Російська Федерація підірвала
фундамент безпеки у Європі, почавши військову агресію проти України на
Донбасі, та анексувала український півострів Крим. Також він зазначив, що
європейські країни перебувають напередодні серйозних змін у безпеці на
території Європи. «Європа стоїть перед радикальними змінами у сфері
міжнародної безпеки, як у східному сусідстві, так і на півдні. Анексія Криму і
агресія на Сході України підірвали фундамент європейської безпеки, а це –
повага міжнародного права, внутрішнього суверенітету і територіальної
цілісності», – зазначив він.
Крім того, президент Польщі додав, що країни Заходу повинні бути
об’єднані перед загрозою, що виходить від Російської Федерації, і закликав на
саміті НАТО, який відбудеться у Варшаві, «дати чіткий і відчутний сигнал»
політичної волі для захисту Європи. Раніше глава зовнішньополітичного
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відомства Польщі В. Ващиковський заявив, що саме Російська Федерація несе
всю відповідальність за невиконання мінських угод.
Ще більш жорстку позицію щодо Москви в контексті виконання мінських
угод на сторінках The American Interest висловив експерт Інституту МакКейна
Д. Крамер. Він вважає, що Москві треба поставити жорсткий ультиматум, а не
вести з нею розмови. При цьому Д. Крамер зазначає, що Захід вчиняє
несправедливо, коли тисне на Україну за мінські угоди, хоча не виконує їх
Росія. Він переконаний, що найперше, що потрібно Заходу зробити для
підтримки України, – це раз і назавжди відмовитися від мінських угод. Автор
звертає увагу на те, що в них зовсім не згадується про окупацію Криму й
необхідність його повернути під контроль України. Також в угодах згадуються
якісь ефемерні «іноземні сили», а не «російські війська».
Експерт вважає, що українці заслужили повну підтримку Заходу. Тому
потрібно запевнити їх, що санкції проти режиму В. Путіна діятимуть до тих пір,
доки Росія не відмовиться від насильства й не почне поважати український
суверенітет. Крім того, США і Європі потрібно дати зрозуміти українським
чиновникам, що провал у боротьбі з корупцією дуже дорого обійдеться їм
особисто.
На думку Д. Крамера, виконання мінських угод не просунулося вперед з
вини Росії, яка не виконала жодного пункту. Але при цьому Німеччина і США
несправедливо намагаються тиснути на Україну, закликаючи її ухвалити зміни
до Конституції, які гарантуватимуть автономію окупованим територіям
Донбасу, і провести вибори під дулом російських автоматів. Д. Крамер
підкреслює, що голосування на окупованих територіях провести неможливо,
тому що вимушені переселенці не можуть безпечно повернутися додому.
Однак Захід продовжує тиснути на Київ, замість Москви, яка навіть не
намагалася виконувати мінські угоди. Д. Крамер називає позицію європейських
і американських дипломатів «ледачою» і «несправедливою до України»,
нагадуючи про їхні слова нібито про незамінність угод, підписаних у столиці
Білорусі. Він нагадує, що Москва досі цинічно заперечує наявність своїх військ
у Донбасі. До того ж вона показала себе поганим переговірником не лише в
Україні. Тому Заходу саме час змінити підхід до неї.
«ЄС, США, Канада, Японія і інші країни, які ввели санкції проти Росії за
вторгнення в Україну, повинні змінити мінські угоди лаконічним твердженням:
санкції проти Росії будуть в силі і навіть посиляться з часом, якщо Росія не
виведе всі свої війська і зброю з України (включно з Кримом) і не почне
поважати суверенітет України і її територіальну цілісність, а також доки вона не
поверне усіх громадян, які були викрадені на українській території. Не треба
вести переговори з В. Путіним. Це повинна бути декларація», – радить
Д. Крамер. Він додає, що західні лідери повинні чітко дати зрозуміти, що
Україна стала жертвою агресії Росії. І санкції діятимуть доти, доки В. Путін не
лишить її у спокої.
Водночас є ще і внутрішній фронт, на якому Заходу теж потрібно
допомогти Україні перемогти. Ідеться про боротьбу з корупцією, яка поширена
навіть у найвищих колах влади. Перш за все, на думку Д. Крамера, США, ЄС та
інші міжнародні організації повинні обумовити свою подальшу фінансову
допомогу Україні, пообіцявши гроші в обмін на реальні результати, а не на
балачки. Однак передачі летальної зброї це не стосується, оскільки, на думку
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експерта, вона повинна була відбутися безумовно ще два роки тому.
Разом з цим існує загроза, що Україна може перетворитися з активного
учасника переговорного процесу в спостерігача і виконавця домовленостей
інших учасників. Зокрема, про це можуть свідчити переговори без участі
української сторони. І такі зустрічі мають місце. Так, 17 травня помічник
держсекретаря США В. Нуланд провела в Москві зустріч з помічником
президента Росії В. Сурковим.
За словами дипломата, на зустрічі з В. Сурковим обговорювалися
питання зміцнення безпеки на Донбасі, поліпшення доступу ОБСЄ, виконання
політичних зобов’язань, підготовки до виборів на Донбасі. Також В. Нуланд
заявила, що США не визнають виборів на Донбасі, якщо вони не
проходитимуть згідно з мінськими домовленостями. «Ми, як і ніхто інший у
міжнародній спільноті, не визнаємо жодних результатів виборів на Донбасі,
проведених поза мінськими угодами», – сказала В. Нуланд. Вона нагадала, що,
згідно з Мінським комплексом заходів, це повинні бути українські вибори, які
відповідатимуть українським стандартам і стандартам ОБСЄ, рішення
сепаратистів самостійно провести вибори не приведе до миру й безпеки на
Донбасі, і США докладатимуть зусиль для того, щоб вибори були проведені
відповідно до мінських домовленостей.
В. Нуланд додала, що сьогодні саме час «натиснути на газ» і побачити
мінські угоди повністю виконаними, оскільки це позитивно позначиться на
стані безпеки в Україні, матиме позитивний вплив на двосторонні відносини
Росії та України й буде добре для відносин Росії і США. «Як ви всі знаєте, США
не є учасником нормандського формату, але ми домовилися з усіма його
учасниками про те, що будемо працювати паралельно, намагаючись прискорити
ці переговори, як з Києвом, так і з Москвою», – додала вона.
Проте українська влада звертає увагу на недотримання саме Росією
положень мінських угод. Так, Президент П. Порошенко під час зустрічі з
послами «великої сімки», акредитованими в Україні, зробив особливий акцент
на необхідності продовження санкцій проти Росії у зв’язку з невиконанням нею
мінських домовленостей. Президент зазначив, що в останні дні спостерігається
тенденція до загострення з боку проросійських бойовиків, за що несе повну
відповідальність Росія. Послам G7 були надані вичерпні факти порушень з боку
РФ, присутності російських військ на окупованому Донбасі та продовження
відправки військ і зброї з боку Росії на окуповані території.
При цьому П. Порошенко висловив думку, що санкції є «ефективним
інструментом» і «мотивуючим фактором», який спонукатиме Росію виконувати
мінські угоди.
Президент України знову наголосив на важливості запровадження
збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі, «яка є критично необхідною для
політичного врегулювання ситуації», і закликав країни G7 підтримати цю
ініціативу України. «Лише при наявності безпекових передумов, прогресу в
запровадженні збройної поліцейської місії ОБСЄ, сталого припинення вогню,
відведення артилерії та важкої техніки, відведення Росією окупаційних військ,
звільнення усіх заручників ми можемо говорити про політичні механізми», –
наголосив П. Порошенко, говорячи про перспективи мирного врегулювання
ситуації на Сході України.
Таким чином, можемо констатувати, що досягнення політичного
10

консенсусу щодо врегулювання конфлікту на Сході України в рамках мінських
угод і нормандського формату на цьому етапі не приносить очікуваного
результату. Однак саме політичне вирішення конфлікту залишається найбільш
прийнятним та є чи не єдино можливим. При цьому ключовим моментом для
України залишається підтримка західних партнерів у питанні тиску на Росію з
метою змусити її виконати свою частину домовленостей (Роботу написано з
використанням
інформації
таких
джерел:
http://ukr.lb.ua/news/2016/05/15/335203_shtaynmaier_ochikuie_trudnoshchiv.html,
http://tsn.ua/politika/do-minskih-peregovoriv-doluchilasya-ochilnicya-gromadskoyiorganizaciyi-opora-624882.html,
http://nv.ua/ukr/ukraine/politics/bezsmertnij-vijshov-zperegovoriv-v-minskomu-formati-i-prokomentuvav-mozhlivist-viboriv-u-donbasi113580.html,
http://ua.112.ua/polityka/boiko-opozytsiinyi-blok-vvazhaie-neobkhidnymprovedennia-vyboriv-na-donbasi-i-podalshe-vykonannia-minskykh-uhod-311995.html,
http://24tv.ua/bezsmertniy_zaproponuvav_noviy_format_peregovoriv_u_minsku_n687649,
http://uapress.info/uk/news/show/131102,
http://uapress.info/uk/news/show/131261,
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/05/18/7049399,
http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/voennoe-reshenie-konflikta-na-donbasse-obernetsyasotnyami-tysyach-zhertv-tuka-716270.html, http://nv.ua/ukr/world/countries/zastupnik-golovijevroparlamentu-sanktsiji-proti-rf-budut-dijati-do-vikonannja-minskih-ugod-126080.html,
http://www.slovoidilo.ua/2016/05/18/pogljad/bezpeka/ekspert-rozpoviv-yakym-chynom-zaxidhotovyj-zakryty-pytannya-donbasu,
http://dt.ua/UKRAINE/zahodu-varto-pohovati-minskiugodi-i-posiliti-sankciyi-proti-rosiyi-american-interest-208417_.html, http://tsn.ua/svit/lavrovposhukav-de-sobaka-zaritiy-u-minskih-domovlenostyah-649184.html,
http://www.pravda.com.ua/news/2016/05/16/7108532, http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/vnarodnom-fronte-nazvali-uslovie-dlya-golosovaniya-za-zakon-o-vyborah-na-donbasse716257.html, http://ukr.lb.ua/news/2016/05/18/335429_nuland_pro,vela_peregovori_iz.html,
http://www.pravda.com.ua/news/2016/05/16/7108619,
http://ukr.lb.ua/news/2016/05/18/335428_teteruk_nazvav_pravovim_nonsensom.html,
http://dt.ua/WORLD/shtaynmayer-nazvav-umovu-povernennya-rosiyi-do-g8-208339_.html).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
20 травня 2016 р. Голова Верховної Ради України А. Парубій,
відкриваючи пленарне засідання Верховної Ради України, виступив із
привітанням з нагоди Дня Європи.
Голова Верховної Ради України А. Парубій заявив: «Для українців це
особливий день. Два роки тому, під час Революції гідності, український народ
довів, що Україна – це незалежна європейська держава. Ми – держава, яка
стояла біля витоків європейської цивілізації. Україна і була однією з тих держав,
яка творила Європу як явище, як цивілізаційний простір».
Голова Верховної Ради України подякував народним депутатам,
експертам і європейським друзям України «за працю, яку вони роблять у
напрямі покращення українського законодавства та його наближення до
стандартів ЄС».
«Попри політичні перешкоди, попри військову агресію Російської
Федерації у Криму і на Донбасі ми швидкими кроками рухаємося у напрямі
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європейської інтеграції. Україна – це Європа, як говорили ми на Майдані», –
підсумував А. Парубій (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 20.05).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій привітав науковців із
професійним святом – Днем науки.
«Дорогі друзі! У день професійного свята – Дня науки – я адресую щирі
слова вітання всім, для кого наука стала справою життя.
Ваша наполеглива праця, спрямована на задоволення соціальноекономічних потреб суспільства, підвищує авторитет України у світі як держави
з високим науковим потенціалом та рівнем знань.
Вітчизняні наукові школи добре відомі в усьому світі. Серед їхнього
доробку – перша континентальна ЕОМ, найбільший у світі літак, сучасні
ракетно-космічні апарати, унікальні технології електрозварювання та
неперервної розливки сталі, нові матеріали та сорти рослин, які знаходять
широке використання.
Сьогодні перед Україною стоять перспективні завдання реформування
національної економіки, зміцнення оборонного потенціалу держави, розвитку
соціальної та гуманітарної сфер. І ключова роль у їх успішному вирішенні по
праву належить вам, науковцям.
Упевнений, що вітчизняний науково-технічний потенціал працюватиме
як рушійна сила прогресу країни, підтримуючи її високий освітянський і
науковий рівень, в ім’я людини, сильної та процвітаючої України. В цей
непростий час Верховна Рада зробить усе для розвитку нашої науки, захисту
українських науковців.
Бажаю всім вам міцного здоров’я, щастя, радості творчості та подальших
успіхів на шляху до нових знань, винаходів, відкриттів!», – ідеться в привітанні
спікера
парламенту
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 21.05).
***
20 травня відбулося пленарне засідання Верховної Ради України.
Для участі у пленарному засіданні зареєструвалося 274 народні депутати.
Голова Верховної Ради України А. Парубій відкрив ранкове засідання.
Головуючий повідомив, що в пленарному засіданні беруть участь члени
уряду на чолі з Прем’єр-міністром В. Гройсманом.
Міністр аграрної політики та продовольства Т. Кутовий поінформував
про проведення земельної реформи, про державну підтримку фермерів, про
законодавче забезпечення реформи.
Голова Національного агентства України з питань державної служби
К. Ващенко відповів на запитання стосовно впровадження Закону України «Про
державну службу». Він повідомив, що всі нормативні документи, необхідні для
впровадження Закону, створені, проводиться навчання державних службовців,
здійснюються інші заходи, пов’язані з тим, щоб максимально роз’яснити і
зробити доступним для представників державної служби необхідний
інструментарій.
Голова Національного агентства також відповів на запитання стосовно
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правових засад діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Прем’єр-міністр В. Гройсман і члени уряду відповіли на запитання народних
депутатів.
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко
оголосила депутатські запити.
Народні депутати розглянули та за результатами голосування відхилили
проект постанови про скасування рішення Верховної Ради України від
17 травня 2016 р. про прийняття в цілому як закон проекту закону про внесення
змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо визначення
передач європейського виробництва).
Народні депутати виступили із заявами, повідомленнями, пропозиціями.
23–27 травня народні депутати працюватимуть з виборцями.
Наступне пленарне засідання IV сесії відбудеться у вівторок, 31 травня
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 20.05).
***
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко 20
травня провела зустріч із членом сенату Французької Республіки Жан-ів
Леконтом.
Учасники
зустрічі
обговорили
питання
міжпарламентського
співробітництва, яке має сприяти підтримці довіри між обома народами,
сприяти взаєморозумінню внутрішніх і зовнішніх викликів, питання збереження
санкцій проти Російської Федерації як країни-агресора та започаткування
безвізового режиму для громадян України.
І. Геращенко висловила занепокоєння з приводу ухвалення 28 квітня
поточного року Національними зборами Франції резолюції депутата Т. Маріані
із закликом щодо скасування санкцій ЄС проти Російської Федерації. Дебати
щодо цієї резолюції також відбудуться у сенаті Французької Республіки
8 червня.
Представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ у Мінську зазначила,
що «жоден пункт мінських угод не виконано з боку Російської Федерації, тому
немає жодних підстав для скасування санкцій», підкресливши, що російська
сторона повністю нівелює як безпекові, так і гуманітарно-економічні аспекти
мінських угод. Зокрема, за її словами, протягом 2016 р. понад 6100 разів було
порушено режим тиші на Сході України, залишаються в полоні 112 українських
громадян, у списку зниклих безвісти – 657 осіб, до пошуку яких не допускається
місія Міжнародного Червоного Хреста.
І. Геращенко наголосила, що без вирішення ключового безпекового
компонента мінських угод неможливо переходити до політичної складової.
На думку першого заступника Верховної Ради України, «вибори на
Сході України мають відбутися за високими стандартами ОБСЄ і українським
законодавством, а амністія можлива тільки після закінчення конфлікту, в
умовах сталої тиші. І принципово, що амністія не розповсюджується на
військових злочинців. Україна віддана виконанню мінських угод, але потрібно
усвідомити, що інша сторона – Російська Федерація – так само має виконувати
мінські угоди у повному обсязі».
І. Геращенко зазначила, що саме політики формують громадську думку
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і впливають на позицію уряду, тому звернулася до французьких колег з
проханням «об’єктивно її сформувати по відношенню до подій, що
відбуваються в Україні». Для цього, за її словами, «потрібно лише говорити
правду, у тому числі і в ситуації, коли деякі французькі політики порушують
фундаментальні основи міжнародного права, відвідуючи окупований Крим».
Перший заступник Голови парламенту висловила занепокоєння
фактами відвідання деякими французькими політиками окупованих територій,
зокрема Криму й Донбасу, без узгодження з українською стороною.
Учасники зустрічі також обговорили питання безвізового режиму для
України з боку ЄС. На думку І. Геращенко, не може йтися про відтермінування
розгляду цього питання. «Україна виконала всі умови ПДВЛ. Ніякі додаткові
чинники не повинні стати причиною відтермінування, – сказала вона. – Будь-які
зволікання несуть розчарування українцям». На її думку, «подібні дії можуть
також стати підривом принципів, на яких базується сам Європейський Союз»
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 20.05).
***
Заступник Голови Верховної Ради України О. Сироїд взяла участь у
Міжнародній конференції на тему: «Урядування та реформування
національних служб безпеки та розвідки: найкращі міжнародні практики».
У вступному слові заступник Голови Верховної Ради подякувала Центру
Разумкова, офісу НАТО, представництву Королівства Нідерландів за
організацію заходу для обговорення проблем, пов’язаних із реформуванням
служб безпеки і розвідки. «Найважливіше, що ви є тим середовищем, яке
допомагає наш монолог перетворювати у діалог, - сказала О. Сироїд. - Це одна з
найбільших проблем, тому що в умовах війни неможливо уникнути розмов про
необхідність реформування і сектору оборони, і сектору безпеки». На її думку,
саме тепер потрібно забезпечити «відповіді на виклики: цивільний контроль,
реформування сектору безпеки і оборони».
О. Сироїд зазначила, що народні депутати у цьому складі є свідками
«зіткнення цивілізацій, коли велика частина людей, які були носіями знань і
вмінь, залишаються у старій парадигмі, а ті, хто хочуть дійсно змін, мусять йти
криголамом по усталеній роками системі». На її думку, утворення
Міжфракційного об’єднання «Україні – Євроатлантичний простір» за
ініціативою народного депутата І. Фріз (фракція БПП) є проявом спротиву
системі. «Дуже рада, що це Міжфракційне об’єднання стає тим осередком,
навколо якого об’єднуються думки, і стає майданчиком для дискусій і
обговорення», - наголосила вона.
Заступник Голови Верховної Ради зауважила, що розмова про
реформування спецслужб й досі залишається у тому стані, «коли говоримо самі
до себе». «Ми повинні розуміти, що будь-яке рішення є формулою двох
складових: перше, – це якісний документ, друге – політична воля для його
впровадження», - підкреслила вона.
О. Сироїд зазначила, що необхідно «набирати більшої ваги, більшої
легітимності, більшого звучання для того, щоб формувати політичну волю».
«Для того, аби наша розмова до самих себе перетворилася на розмову із
суспільством, потрібно створити силу, створити такі умови, щоб неможливо
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було їх оминути, щоб ухвалювались необхідні рішення, – сказала вона. – Наша
розмова повинна стати ще одним кроком для того, щоб ми таку силу могли
сформувати».
Підтримуючи слова заступника Голови Верховної Ради, заступник
Секретаря РНБО О. Литвиненко наголосив, що має бути широке усвідомлення
суспільством і політичними силами, що спецслужби є невід’ємною частиною
забезпечення національної безпеки. «Це не ворог демократії і людини, а
необхідне підгрунтя для забезпечення цих прав, для забезпечення
демократичного вільного розвитку держави», – сказав він і додав, що
«ефективне виконання поставлених завдань неможливе без повноцінної
реалізації принципів, які усталені у країнах євроатлантичної спільноти». «Без
чіткого, всебічного переходу на норми і цінності, які притаманні
демократичним країнам, наш захист не буде стабільним, ми не зможемо
реалізувати наші завдання і пріоритети, – підкреслив О.Литвиненко. – Без
ефективного демократичного цивільного контролю не буде ефективних
структур». Водночас, на його думку, слід використовувати і набутий досвід у
цій
сфері
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/130642.html). – 2016. – 24.05).
***
Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності
рекомендує Верховній Раді, Кабінету Міністрів і Національному банку
врахувати в роботі проект Стратегії розвитку банківської системи
України на 2016–2020 роки.
Відповідне рішення комітет ухвалив на виїзному засіданні у Вінниці
20 травня.
Голова комітету, ініціатор розробки Стратегії С. Рибалка висловив надію,
що уряд врахує пропозиції, підготовлені й підтримані таким широким колом
фахівців – вітчизняних і зарубіжних банкірів, експертів-практиків та вчених – як
у плані реформ на цей рік, так і в урядовому плані дій на середньострокову
перспективу, який обіцяно представити до кінця поточного року.
Комітет під час виїзного засідання розглянув і рекомендує Верховній Раді
прийняти за основу проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо стимулювання банківського кредитування в
Україні)» (реєстр. № 4529).
Народні депутати також розглянули блок дискусійних питань, які
виникли під час доопрацювання законопроекту «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо регульованих ринків і деривативів» (реєстр.
№ 3498) до другого читання.
У виїзному засіданні взяли участь голова Національної комісії з цінних
паперів і фондового ринку Т. Хромаєв, голова Вінницької обласної державної
адміністрації В. Коровій, голова Вінницької обласної ради А. Олійник,
заступник голови Вінницької міської ради з фінансових питань Г. Якубович.
Проект Стратегії було також затверджено на Всеукраїнському науковопрактичному форумі, який відбувся 19–20 травня на базі Київського
національного економічного університету ім. В. Гетьмана.
Як повідомлялося, 18 квітня голова Комітету Верховної Ради з питань
фінансової політики і банківської діяльності С. Рибалка презентував проект
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Стратегії розвитку банківської системи України на 2016–2020 роки для
громадського обговорення й доопрацювання.
Базовий проект створено робочою групою, до якої увійшли експерти у
сфері монетарного, валютного та банківського регулювання, банківського
бізнесу, представники громадських і наукових організацій. Проект передбачає
подолання існуючої кризи, створення передумов стабільності гривні й
банківської системи, підвищення довіри до регулятора, а також побудову
системи стимулів для прискорення економічного зростання.
Серед пріоритетів на найближчі чотири роки – зміна монетарної політики
в бік сприяння економічному зростанню, перетворення держбанків в
інструменти економічного розвитку, зміна структури економіки і стимулювання
експорту технологічних товарів та просунутих послуг, залучення іноземного
капіталу в рамках національної економічної політики, підвищення ефективності
використання міжнародної допомоги.
Цілі стратегії – підвищення якості політики Національного банку, довіри
до регулятора, банківської системи і гривні, розвиток конкурентного ринку
банківських послуг та стимулювання кредитування реального сектору
економіки
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 23.05).
***
Члени Комітету соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення наполягають на негайному погашенні боргів перед
працівниками державних підприємств.
Під час засідання комітету 18 травня було розглянуто питання щодо
ситуації із заборгованістю з виплати заробітної плати. «За даними Державної
служби статистики України загальна сума заборгованості з виплати заробітної
плати на 1 квітня 2016 р. становила майже 2 млрд грн. Найбільший її обсяг за
видами економічної діяльності спостерігається у промисловості. А це важлива
складова функціонування економіки країни», – повідомила голова комітету
Л. Денісова.
Під час обговорення питання Л. Денісова звернула увагу членів комітету
та присутнього на засіданні міністра соціальної політики А. Реви на те, що
четверта частина боргів з оплати праці становлять борги державних
підприємств. «На сьогодні найбільша заборгованість припадає на підприємства,
де власником чи засновником виступає держава, і серед них це Державний
концерн “Укроборонпром”, що зміцнює обороноздатність країни в умовах
воєнного стану. Від працівників цих підприємств в першу чергу залежить
майбутнє нашої країни, і вони, безперечно, заслуговують вчасної оплати своєї
праці», – зазначила голова комітету.
У свою чергу міністр соціальної політики А. Рева представив проект
розпорядження заходів щодо погашення боргів із заробітної плати. «Після
погодження у міністерствах та відомствах цей проект буде схвалено в уряді та
стане першочерговим документом для погашення заборгованості перед
працівниками державних підприємств», – заявив він (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 23.05).

16

***
20 травня Комітет Верховної Ради з питань сім’ї, молодіжної
політики, спорту й туризму доручив Міністерству інфраструктури
розглянути питання перейменування аеропорту «Бориспіль».
На сьогодні на розгляді Комітету Верховної Ради з питань культури й
духовності перебуває проект постанови про перейменування аеропорту
«Бориспіль» на честь І. Мазепи, поданий народними депутатами від різних
політичних сил. Текст проекту постанови на сайті парламенту поки що
відсутній.
Крім цього варіанта назви, розглядаються й інші. Так, міністр
інфраструктури України В. Омелян виступає за перейменування найбільшого в
Україні Міжнародного аеропорту «Бориспіль» на честь українського
авіаконструктора зі світовим ім’ям І. Сікорського. «Сьогодні, коли ведуться
дискусії щодо перейменування аеропорту “Бориспіль”, я вважаю, що саме ім’я
І. Сікорського має носити головний аеропорт України. Київ, який дав
І. Сікорському крила для втілення мрії, має вшанувати пам’ять геніального
авіаконструктора», – написав міністр на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що саме І. Сікорський створив перший у світі вертоліт,
сконструював літак «Ілля Муромець», що став на початку ХХ ст. рекордсменом
із вантажопідйомності (Newsru.ua (http://www.newsru.ua). – 2016. – 23.05).
***
Комітет Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної
політики, спорту та туризму рекомендує парламенту відхилити проект
закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо захисту прав усиновлених дітей.
Законопроектом (реєстр. № 3202) пропонується істотно послабити нагляд
за умовами проживання і виховання усиновлених дітей, які проживають на
території України, та усиновлених дітей, які проживають за межами України, а
саме передбачити, що нагляд «здійснюється щороку виключно протягом
перших двох років після усиновлення дитини, а в подальшому – не
здійснюється у разі дотримання прав дитини. У разі порушення прав дитини,
яка усиновлена, нагляд за дотриманням цих прав здійснюється до досягнення
нею повноліття».
Під час обговорення члени комітету зазначили, що реалізація
законопроекту може істотно послабити контроль за умовами проживання і
виховання дітей з боку органів опіки й піклування і призвести до порушення
ст. 19 Конвенції ООН про права дитини. Водночас члени комітету висловилися
за внесення змін до Сімейного кодексу щодо необхідності проходження
громадянами, які виявили бажання усиновити дитину, відповідного навчання
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 23.05).
***
Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин рекомендує парламенту прийняти за основу
законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо права власності іноземних інвесторів на землю).
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Проектом (реєстр. № 4455) пропонується внесення змін до Земельного
кодексу України (ЗК України). У ньому, зокрема, до осіб, які не можуть набувати у
власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення, пропонується
віднести «іноземні підприємства», «підприємства, у статутному (складеному)
капіталі яких є іноземна інвестиція (спільні підприємства, підприємства з
іноземними інвестиціями)», «юридичні особи, створені за законодавством
іншим, ніж законодавство України», «міжнародні урядові та неурядові
організації»; однією з підстав отримання права власності на земельну ділянку
визнається її «придбання за цивільно-правовими договорами». Також у ЗК
України термін «іноземні юридичні особи» пропонується замінити на
«юридичні особи, створені за законодавством, іншим, ніж законодавство
України» тощо.
Прийняття проекту, на думку суб’єктів права законодавчої ініціативи,
«суттєво покращить інвестиційний клімат в Україні, сприятиме активізації
ділової активності в регіонах, позитивно вплине на соціально-економічний
розвиток
держави»
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 23.05).
***
Опозиційний блок захищає інтереси Росії, намагаючись скасувати
закон про вилучення російського інформпродукту з «європейської квоти».
Про це заявила заступник керівника фракції «Народний фронт» В. Сюмар
(http://gazeta.ua/articles/politics/_nardep-poyasnila-chomu-opoblok-zahischayerosiyu/699339).
Ідеться про проект постанови про скасування рішення Верховної Ради про
прийняття змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо
визначення передач європейського виробництва) № 2766-П.
«Ви, автори цієї постанови, як зазвичай, боретеся за Росію, за країнуагресора, яка сьогодні вбиває наших хлопців на Сході, а ви зараз захищаєте їхні
інтереси в українському телеінформаційному просторі», – заявила вона.
За словами депутата, суть прийнятого закону дуже проста – російський
інформаційний продукт треба вилучити з переліку європейського (Gazeta.ua
(http://gazeta.ua). – 2016. – 20.05).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент
П.
Порошенко
провів
телефонну
розмову
у
«Нормандському форматі», після завершення робочого візиту до Стамбула.
П. Порошенко звернув увагу на погіршення безпекової ситуації, зокрема
обстріли в районі Авдіївки, що є реальною перешкодою для досягнення
прогресу у мирному врегулюванні.
Співрозмовники погодилися, що для продовження політичного діалогу
потрібна рішуча деескалація і повне припинення вогню.
Президент України наголосив, що для цього Росія має вивести війська з
окупованої частини України і припинити постачати туди зброю та найманців.
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Президент також звернув окрему увагу на необхідність відновлення контролю
за українсько-російським кордоном.
Керівники України, Франції, Німеччини та Росії висловили підтримку
розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі і початку консультацій з цього
питання.
Під час розмови було також наголошено на необхідності повного
виконання Мінських домовленостей, включно зі створенням безпекових
передумов для проведення місцевих виборів у деяких районах Луганської та
Донецької областей на основі українського законодавства та норм
БДІПЛ/ОБСЄ.
П. Порошенко закликав Росію звільнити всіх українських заручників,
включно з Н. Савченко, Г. Афанасьєвим, Ю. Солошенком.
Глава Української держави також назвав неприпустимим постійне
порушення прав кримських татар в окупованому Росією Криму і закликав
припинити їх переслідування та негайно відпустити усіх політичних в’язнів
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 24.05).
***
Президент П. Порошенко здійснив робочий візит до Турецької
Республіки.
Під час робочого візиту главу держави супроводжували міністр України з
питань тимчасово окупованих територій В. Черниш, народний депутат України
М. Джемілєв і народний депутат України, голова меджлісу кримськотатарського
народу Р. Чубаров.
Всесвітній гуманітарний саміт, скликаний за ініціативи Генерального
секретаря ООН Пан Гі Муна, став першою в історії організації зустріччю на
найвищому рівні, що повністю присвячена гуманітарній тематиці.
Головною метою саміту, який має неофіційну назву «Стамбул – заклик до
дій», є консолідація зусиль міжнародного співтовариства з реагування на
гуманітарні виклики, зумовлені природними лихами, техногенними
катастрофами і збройними конфліктами, з метою зменшення страждань
цивільного населення.
Захід проходив на рівні глав держав та урядів. Актуальність проведення
саміту зумовлюється загостренням останніми роками гуманітарних проблем у
світі, а також наявністю найбільшої після завершення Другої світової війни
кількості біженців і внутрішньо переміщених осіб (понад 50 млн осіб)
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 23.05).
***
Президент П. Порошенко під час пленарного засідання Всесвітнього
гуманітарного саміту в Стамбулі зазначив, що Україна розраховує на
співпрацю з міжнародними організаціями й партнерами для створення
багатостороннього трастового фонду на підтримку реабілітації та зусиль з
розбудови миру на Донбасі.
Глава держави підкреслив, що російська окупація Криму і військова
агресія на Донбасі здійснили значний вплив на гуманітарну ситуацію в Україні:
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тисячі вбитих і поранених, мільйони переміщених осіб і нужденних. «Колись
Україна була гуманітарним донором, а тепер стала одержувачем гуманітарної
допомоги. Завдяки цьому драматичному досвіду, ми чітко зрозуміли, що
необхідно терміново схвалити нову парадигму для гуманітарної діяльності та
посилити міжнародне гуманітарне реагування», – наголосив Президент. Глава
держави додав, що Україна готова долучитися і зробити свій внесок.
«Україна повністю підтримує Порядок денний для людства і основні
зобов’язання, які він передбачає», – наголосив Президент. За його словами,
Україна, як і раніше, зобов’язується підтримувати політичне лідерство та
залучення до врегулювання криз, а також зміцнювати захист цивільних осіб,
забезпечити безперешкодне перевезення гуманітарної допомоги постраждалому
населенню.
«У той час як Росія і її маріонетки грубо порушують норми міжнародного
права, зокрема гуманітарного, Україна буде рішуче відстоювати необхідність
зміцнення своєчасної і рішучої реакції Ради Безпеки в ситуаціях, коли
гуманітарні принципи ігноруються», – наголосив Президент. Україна також
підтримує ініціативу скликати Світовий форум із запобігання конфліктів до
2020 р. задля пошуку ефективної співпраці держав-членів ООН у вирішенні
криз.
Також, за словами П. Порошенка, Україна зобов’язується завершити
будівництво нового саркофага над зруйнованим реактором Чорнобильської
АЕС за підтримки донорів.
«Україна прагне долучитись до зусиль, направлених на реалізацію
основних обов’язків Порядку денного для людства та забезпечення кращого
майбутнього»,
–
запевнив
П.
Порошенко
(Офіційне
інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
23.05).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч із Президентом Турецької
Республіки Р. Ердоганом в рамках робочого візиту до Стамбула.
Президент зазначив, що під час зустрічі було досягнуто домовленості
щодо проведення навчання та тренінгів для українських поліцейських
турецькою стороною. «Спочатку навчання пройдуть перші 1,5 тис. українських
поліцейських, потім ще стільки ж поліцейських пройдуть таке навчання.
Загалом 3 тис. українських полісменів найближчим часом пройдуть навчання,
тренінги в Туреччині», - повідомив П. Порошенко за підсумками зустрічі.
Глава держави підкреслив, що це дуже ефективна форма співпраці між
поліцейськими двох країн, та додав, що в рамках тренінгової програми «Навчи і
обладнай» українським поліцейським також буде надано відповідне
обладнання.
Президент повідомив про домовленість здійснити такий самий обмін для
навчання в Національній гвардії та наголосив на дуже ефективній співпраці
Збройних Сил двох держав.
За словами Глави держави, під час зустрічі було досягнуто низку дуже
важливих домовленостей. «Перше: остаточне узгодження угоди про взаємний
захист інвестицій, угоди про уникнення подвійного оподаткування, що
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відкриває взаємні інвестиційні можливості і для турецьких інвесторів в Україні,
і для українських інвесторів в Туреччині», - наголосив П. Порошенко.
Президент зазначив, що було досягнуто домовленість про активізацію
переговорів щодо зони вільної торгівлі для того, аби обидві сторони вийшли на
компроміс і прибрали будь-які перешкоди у взаємній, двосторонній,
економічній співпраці.
Крім того, співрозмовники обговорили нові проекти в галузях
машинобудування та літакобудування, в оборонній промисловості.
Президент також повідомив про досягнення домовленості стосовно
збільшення терміну дії національних віз для безперервного перебування
українців на території Туреччини до 90 днів (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
23.05).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з генеральним секретарем
Ради Європи Т. Ягландом у рамках робочого візиту до Туреччини.
Президент звернув увагу на системні порушення прав кримських татар і
українців в окупованому Росією Криму, зокрема арешт заступника голови
меджлісу І. Умерова.
П. Порошенко закликав Раду Європи у зв’язку із цим посилити тиск на
Росію.
Співрозмовники також обговорили перебіг українських реформ. Т. Ягланд
привітав обрання нового Генерального прокурора України та зусилля
Президента України в реформуванні судової гілки влади відповідно до
європейських стандартів (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 23.05).
***
У рамках робочого візиту до Стамбула на Всесвітній гуманітарний
саміт ООН Президент П. Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром
Королівства Нідерланди М. Рютте.
Основними питаннями порядку денного переговорів лідерів держав стали
набрання чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також
завершення процесу ухвалення Євросоюзом рішення щодо запровадження
безвізового режиму для громадян України.
Співрозмовники також окремо обговорили ситуацію на Донбасі.
П. Порошенко наголосив, що розраховує на подальшу солідарність і єдність
Європейського Союзу в питанні підтримки незалежності, суверенітету й
територіальної цілісності України, зокрема щодо збереження санкцій ЄС щодо
Росії до повного виконання нею мінських домовленостей та відновлення
територіальної цілісності Української держави.
Лідери України й Нідерландів також скоординували спільні дії в рамках
розслідування катастрофи літака рейсу МН-17, збитого російськими
бойовиками в липні 2014 р. (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 23.05).
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***
У рамках робочого візиту до Стамбула на Всесвітній гуманітарний
саміт Президент України П. Порошенко провів зустріч з президентом
Словацької Республіки А. Кіскою.
Сторони обмінялися думками з важливих питань порядку денного
двосторонніх відносин і міжнародного співробітництва.
Глави двох держав звернули окрему увагу на алгоритм взаємодії двох
країн на євроінтеграційному напрямі в контексті головування Словаччини в ЄС
у другій половині 2016 р. Ішлося, зокрема, про практичну допомогу словацької
сторони в реформуванні української економіки, а також підтримку
Словаччиною рішень керівних органів ЄС щодо впровадження безвізового
режиму для громадян України.
П. Порошенко та А. Кіска розглянули шляхи активізації торговельноекономічного співробітництва між двома країнами. У цьому зв’язку
відзначалася важливість проведення в поточному році чергового засідання
Міжурядової українсько-словацької комісії з питань економічного,
промислового й науково-технічного співробітництва.
Президент подякував керівництву Словаччини за підтримку позиції
України щодо неприпустимості реалізації проекту «Північний потік-2».
Обговорювалися також питання створення східноєвропейського газового хабу
за участі інших країн регіону (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 23.05).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з президентом Азербайджану
І. Алієвим у рамках робочого візиту до Стамбула.
Під час зустрічі обговорювалося питання підготовки візиту Президента
України до Баку.
Глави держав домовилися про проведення найближчим часом спільної
Міжурядової українсько-азербайджанської комісії з торговельно-економічного
співробітництва (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 23.05).
***
В ході робочого візиту до Туреччини Президент П. Порошенко провів
двосторонню зустріч із Прем’єр-міністром Португальської Республіки
Антоніу Луїшем Сантушем да Кошта.
Глава Української держави висловив вдячність португальському уряду за
послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в
рамках ЄС та міжнародних організацій.
При обговоренні поточної ситуації на Донбасі Президент України
привернув увагу співрозмовника до триваючого порушення Мінських
домовленостей російською стороною. Він закликав португальську сторону
підтримати направлення озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.
П. Порошенко висловив переконання, що численна українська громада
Португалії й надалі буде важливим чинником дружніх відносин між двома
державами. Він наголосив, що очікуване найближчим часом запровадження
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безвізового режиму ЄС для громадян України стане черговим кроком до
посилення міжлюдських контактів України та Португалії.
Співрозмовники наголосили на великих можливостях для посилення
співпраці між двома країнами, зокрема в економічній сфері (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. – 23.05).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
президентом Франції Ф. Олландом і федеральним канцлером Німеччини
А. Меркель.
Співрозмовники констатували, що, незважаючи на досягнуті домовленості
щодо припинення вогню напередодні Великодня, безпекова ситуація на Донбасі
продовжує залишатися складною.
У цьому контексті Президент України наголосив на необхідності
дотримання режиму припинення вогню з боку бойовиків і допуску ОБСЄ до
всіх ділянок кордону задля припинення постачання російської зброї на
окуповану частину Донбасу.
Співрозмовники погодилися, що головною умовою для продовження
політичного врегулювання ситуації є безпека.
Президент України в цьому контексті також наголосив на важливості
розгортання на Донбасі озброєної поліцейської місії. Глава держави звернувся
до Німеччини як головуючої в ОБСЄ країни з проханням прискорити
опрацювання відповідних пропозицій.
Співрозмовники наголосили на важливості продовження діалогу щодо
звільнення усіх заручників. Під час розмови було також скоординовано позиції
щодо продовження санкцій проти РФ напередодні саміту G7 у Японії.
П. Порошенко також закликав Францію та Німеччину пришвидшити
внутрішньо європейські процедури з надання українцям безвізового режиму
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 21.05).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з колишнім прем’єр-міністром
Швеції, членом Міжнародної дорадчої ради К. Більдтом.
«Ми вдячні Вам за Вашу активну позицію на підтримку України. Ви є
справжнім другом України, і ми це дуже цінуємо», – заявив глава держави.
П. Порошенко наголосив, що новий уряд «з новими силами та справжньою
рішучістю» розпочав роботу, орієнтовану на подальше реформування держави в
усіх сферах.
К. Більдт високо оцінив досягнуті Україною результати в процесі
необхідних трансформацій і наголосив, що успіх України є дуже важливим не
лише для українців, а й для всього світу. «Незважаючи на те що попереду в
України ще дуже багато роботи, я певен, що ви з цим успішно впораєтеся», –
переконаний він.
З нагоди свята глава держави подарував К. Більдту вишиванку (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. – 19.05).
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***
Президент П. Порошенко наголосив, що єдина можливість відновити
суверенітет України над окупованими районами Донбасу – це політикодипломатичне врегулювання.
«Не можу не сказати декілька слів щодо сьогоднішнього маршу в Києві
(акція „Азова” 20 травня біля будівлі Верховної Ради. – ред.). Першими
з’явилися ці картинки на російському телебаченні – шини, петарди,
повідомлення щодо поранених поліцейських, поранених громадян. Ці картинки
розповсюджуються і навмисно підіграються картинки про те, що сьогодні
нібито намагаються дестабілізувати ситуацію в державі. Ще раз наголошую, це
абсолютно чітка позиція – військового шляху до повернення Донбасу не існує»,
– сказав П. Порошенко під час засідання Ради національної безпеки й оборони
України.
Президент наголосив, що ключова для України позиція забезпечення
світової солідарності й підтримки країни, яка забезпечує відповідний рівень
безпеки, звільнення заручників, виведення окупаційних військ з окупованих
територій, політичні принципи врегулювання, повернення українського
контролю над державним кордоном. Крім того, це дає можливість забезпечити
ефективне використання спеціальної моніторингової місії і заведення
спеціальної озброєної поліцейської місії ОБСЄ, яка допоможе мирним шляхом
забезпечити перехідний період.
П. Порошенко підкреслив, що це основні деталі мінських угод, які
базуються на його мирному плані. «Зірвати мирні процеси, прикриваючись
будь-чим, – є абсолютно безвідповідально по відношенню до держави, і це
призведе лише до того, що частина Донеччини і Луганщини, внаслідок цих
процесів, залишиться під окупацією, – зазначив Президент. – Допустити це я, як
Верховний головнокомандувач, як Президент, не можу. Це не є мій сценарій».
Глава держави наголосив, що більшість українців підтримує мир і мирне
повернення українського суверенітету на окупованих територіях. «З цієї дороги
ми не звернемо», – сказав Президент (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 20.05).
***
Рада національної безпеки і оборони України під головуванням
Президента П. Порошенка на засіданні розглянула Стратегічний оборонний
бюлетень і питання, пов’язані з плануванням та виконанням державного
оборонного замовлення.
Глава держави зазначив, що бюлетень підготовлено за участі в тому числі
експертів з НАТО та Школи післядипломної освіти Військово-Морських сил
США. «Участь експертів Альянсу та його окремих країн-членів – природна і
необхідна. Стратегічний оборонний бюлетень – це “дорожня карта” реформ
сектору оборони та безпеки», – підкреслив Президент, наголосивши, що
документ стосується не лише Збройних сил України, а націлений на
встановлення термінів і конкретних завдань для комплексного реформування
сектору оборони та безпеки.
«Зазначений проект є фактичним початком реальної перебудови сектору
оборони та безпеки для вступу до НАТО. Це не означає, що зараз приймається
рішення про вступ. Безумовно, ми залишаємось у сфері наших міжнародних
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зобов’язань, але це той Рубікон, який переходить українські ЗСУ та сектор
оборони та безпеки для остаточного переведення під стандарти НАТО», –
наголосив глава держави.
Президент підкреслив, що очікуваним результатом оборонної реформи є
створення за принципами і стандартами, прийнятими у країнах НАТО,
ефективних, мобільних, дуже добре оснащених сучасним озброєнням,
військовою спеціальною технікою, об’єднаних сил оборони зразка 2020 р., які
матимуть можливість гарантовано забезпечити оборону держави.
Глава держави також звернув увагу на редакційний, перший погляд,
нюанс, який насправді носить стратегічний і символічний характер – графу
«Глосарій», основною метою якого є адаптація термінів, що вживаються в
національному законодавстві, до понятійного апарату, що застосовується у
стратегічних документах країн-НАТО.
«Ми нарешті відходимо від системи побудови радянської армії і будуємо
справжні і ефективні Збройні сили. Для мене це дуже важливо, бо це є доказом
того, що Україна і НАТО говорять однією мовою і добре розуміють один
одного», – наголосив глава держави.
За словами Президента, також слід удосконалити систему управління
силами оборони, розмежувати повноваження органів державної влади з питань
національної безпеки й оборони, тоді реалізація положень Стратегічного
оборонного бюлетеня сприятиме ефективному використанню ресурсів – кожної
копійки, яка в цих важких умовах виділяється сьогодні на сектор безпеки та
оборони.
Глава держави також зазначив, що передбачається посилення
демократичного цивільного контролю за силовими структурами держави: «Це є
ознака демократичності держави. В тому числі після відновлення суверенітету
України над окупованими територіями ми можемо ставити в перспективі
питання про призначення міністром оборони цивільної особи».
Президент окремо наголосив на необхідності дофінансування державного
оборонного замовлення на 2016 р. Глава держави вважає помилковим те, що
значний обсяг видатків для виконання державного оборонного замовлення
передбачено у Спеціальному фонді Державного бюджету. «Не допущу, щоб у
фінансуванні державного оборонного замовлення та озброєння для наших
військ ми мали затримку, ослаблюючи обороноздатність держави», – наголосив
Президент.
«Ризик зриву державного оборонного замовлення має бути ліквідований»,
– підкреслив глава держави, додавши, що нині запропоновано ряд кроків щодо
перенесення графіка фінансування і прискорення прийняття відповідних рішень
Верховною Радою (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 20.05).
***
Президент П. Порошенко зустрівся з провідними науковцями України і
вручив державні нагороди й державні премії за найбільші досягнення в галузі
науки та техніки за 2015 р. напередодні Дня науки.
«Держава і надалі відзначатиме тих вчених, які відгукнуться на
забезпечення потреб національної безпеки. Боронити незалежність –
пріоритетна задача», – наголосив Президент.
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Глава держави зазначив, що «країна потребує інноваційних підходів для
вирішення усіх наших актуальних проблем: безпекових, економічних,
соціальних. Тому саме наука має стати в авангарді прогресивних змін та
трансформацій».
«Ситуація війни, потреба всебічного реформування вимагають
забезпечення абсолютно нового рівня ефективності наукової сфери», – сказав
П. Порошенко та зазначив, що новий Закон України «Про наукову і науковотехнічну діяльність» забезпечує інноваційні перетворення й оновлення наукової
сфери на демократичних засадах, підвищує авторитет науки в суспільстві та
сприяє залученню молодих талантів.
Глава держави повідомив також, що підписав Указ «Питання Державної
премії України в галузі науки і техніки», яким затверджується нова редакція
Положення про Державну премію України в галузі науки й техніки та зміни до
Положення про Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки.
Зокрема, скорочується кількість премій і кількість їхніх співавторів, що
забезпечуватиме більш ретельний відбір, підвищує конкуренцію та, відповідно,
якість цих робіт. Щорічно присуджуватиметься до 15 державних премій, у тому
числі до чотирьох – за роботи, які становлять державну таємницю.
П. Порошенко подякував українським науковцям, які досягли високих
результатів у забезпеченні обороноздатності України. За 2015 р. державну
премію отримав, зокрема, авторський колектив ДП «Харківське
конструкторське бюро з машинобудування ім. О. О. Морозова» за розробку і
впровадження бойової машини БТР-4Е, яка істотно перевищує зарубіжні
аналоги за комплексом технічних показників. Державну премію також отримав
колектив виробничників Державного підприємства «Конструкторське бюро
“Південне” ім. М. К. Янгеля», який створив унікальний не лише для України, а
й для світової практики випробувальний комплекс, що забезпечує замкнений
цикл розробки та виробництва ракетно-космічної техніки і значно підвищує
надійність її функціонування та дає змогу зменшити кількість льотних
випробувань виробів.
Президент наголосив на необхідності підвищення авторитету науковців.
Присудження Державної премії України в галузі науки й техніки має
відбуватися за аналогією Нобелівської премії та бути подією, яку очікуватиме
вся наукова спільнота, медіа і громадськість.
«Високе звання вченого забезпечує не кількість дисертацій та монографій,
запорукою поваги з боку колег та громадськості є високі результати досліджень,
беззаперечне дотримання принципів наукової етики, мають бути забезпечені
бездоганна чесність і прозорість на всіх стадіях наукового дослідження», –
зазначив Президент,
У свою чергу перший віце-президент Національної академії наук України,
радник Президента В. Горбулін наголосив на важливості таких зустрічей глави
держави з науковцями, оскільки вони дають можливість визначити пріоритетні
напрями діяльності науковців, сприяють прикладному та більш ефективному
застосовуванню наукових і науково-технічних розробок.
«Роботи за 2014–2015 рр. – це зразок творчого натхнення і вміння
працювати наших колективів, а взаємодія науковців, виробників і Міністерства
оборони створює альянс, який дозволяє нам стверджувати, що все у нас буде
нормально з обороноздатністю країни», – сказав В. Горбулін і навів приклад
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унікальних розробок у військово-технічній сфері, що не мають аналогів у світі.
При цьому радник Президента наголосив, що нині налагоджена тісна й
ефективна взаємодія між науковцями і виробниками (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
19.05).
***
В Україні необхідно підсилювати роль Антимонопольного комітету з
метою подолання монополій, що несуть загрозу макроекономічній
стабільності й національній безпеці країни. Про це заявив Прем’єр-міністр
України В. Гройсман під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді
України в п’ятницю, 20 травня.
«Нам потрібно підсилювати роль Антимонопольного комітету у всіх
питаннях – питаннях цін, монополій і всього іншого», – заявив він. – Питання
монополістів – це питання національної безпеки і макроекономічної
стабільності. Якщо ми не наведемо лад із монополіями і з різними
преференціями, нам буде важко. Тому зараз це питання дуже важливе».
Відповідаючи на питання щодо існування можливої змови автозаправних
станцій в Україні та необґрунтованого завищення ними цін на пальне,
В. Гройсман повідомив, що минулого вівторка перший віце-прем’єр-міністр
С. Кубів направив до Антимонопольного комітету звернення щодо перевірки
цього питання. «Ми теж бачимо, що такі синхронні дії можуть носити ознаки
змови щодо регулювання цих цін. Дивним чином на деяких автозаправних
станціях це відбувається майже синхронно», – зазначив глава уряду.
Прем’єр-міністр повідомив, що наступного тижня проведе робочу нараду з
керівництвом Антимонопольного комітету для обговорення можливих правових
інструментів швидкого реагування в таких випадках (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 20.05).
***
Проведення модернізації медичних закладів, зміна системи лікування
та його фінансування, завершення реформи екстреної медичної допомоги й
демонополізація на ринку ліків дасть можливість відновити систему
охорони здоров’я країни. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман в
ефірі телеканалу «1+1» увечері четверга, 19 травня.
«Сьогодні система охорони здоров’я держави уражена, уражена на усіх
рівнях. І нам потрібно сьогодні відійти від кожного фельдшерськоакушерського пункту на селі і дійти до кожної обласної лікарні і інститутів,
змінити їхню технологічну базу, дати можливість упровадження нових
протоколів лікування, так, як лікуються люди у всіх європейських країнах, і
вони одужують швидко, змінити принцип фінансування койко-місць, а
фінансувати безпосередньо ту людину, яка потребує медичної допомоги,
запроваджувати повну модернізацію технологічного обладнання, яке
використовується у медичному процесі, завершити реформу екстреної
допомоги, яка є також ключової ланкою в оздоровленні українського
суспільства», – заявив В. Гройсман.
Згідно з презентованим Планом пріоритетних кроків на 2016 рік, уряд,
зокрема, ставить перед собою завдання демонополізації закупівлі ліків і
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досягнення реального референтного ціноутворення, зазначив Прем’єр-міністр.
«Мова йде про те, що за кордоном ліки в перерахунку до України коштують
дешевше, ніж в Україні. Це говорить про те, що на ввезенні в Україну є серйозні
бар’єри, які не дозволяють ввезти конкурентно якісні ліки для того, щоби
українці могли лікуватися», – заявив він.
Також уряд розпочне боротьбу із серцево-судинними захворюваннями, від
яких в Україні щороку помирає 426 тис осіб. 500 млн грн щороку дозволять
зменшити цей показник на чверть за декілька років, наголосив Прем’єр-міністр.
«Це 100 тис. людей, які можуть жити. Це наші батьки, це наші близькі», –
зазначив В. Гройсман.
З цією метою уряд почне створення центрів кардіосудинної хірургії, що
дасть можливість проводити відповідні маніпуляції, зменшити смертність та
інвалідність людей від серцево-судинних захворювань.
Як приклад вжитих урядом заходів у сфері охорони здоров’я В. Гройсман
навів приклад з розблокуванням постачання ліків для онкохворих дітей. За його
словами, після того як на першій «годині запитань до уряду» в парламенті
народні депутати звернули увагу на проблеми нестачі медичних препаратів для
онкохворих дітей через блокування їх розвезення по Україні дистриб’юторами,
уряд спільно з регіонами сформував необхідний запас ліків з місцевих ресурсів.
Прем’єр-міністр подякував головам обласних адміністрацій, обласних рад і міст
за те, що вони забезпечили розв’язання цієї проблеми. Наразі медичних
препаратів розвезено на суму близько 400 млн грн, зазначив він.
Разом з тим в Україні існує проблема з нестачею щеплень для дітей,
зауважив В. Гройсман. Прем’єр-міністр зауважив, що попередній уряд розпочав
закупівлю ліків через міжнародні організації, що дало 10–90 %, у середньому
30–70 %, економії коштів.
Відповідаючи на питання щодо проблеми трансплантації кісткового мозку
в Україні, В. Гройсман зазначив, що уряд спільно з громадянським сектором
визначить необхідні кроки у тому числі в цьому напрямі (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 20.05).
***
Встановлення єдиної ринкової ціни на газ дасть можливість подолати
корупцію в газовій сфері, відновити українське газовидобування та
енергетичну незалежність країни. Про це заявив Прем’єр-міністр України
В. Гройсман під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді України в
п’ятницю, 20 травня.
Прем’єр-міністр нагадав, що напередодні уряд прийняв рішення про
встановлення єдиної ринкової ціни на газ. У результаті цього кроку ціна на газ
визначається ринком, зокрема на німецькій біржі, звідки газ постачається в
Україну, а не «штучно, будь-яким контрактом». За його словами, формування
ціни та наявні пропозиції можна прослідкувати онлайн. При цьому, як тільки
ціна на газ знижуватиметься на біржах, ціна знижуватиметься і в Україні,
зазначив В. Гройсман.
Голова уряду наголосив, що десятки років в Україні здійснювалася
цілеспрямована політика на знищення власного видобутку нафти й газу. «Це
робилося абсолютно умисно для того, щоби знищити українське видобування,
мати залежність від російського газу. А це для нас певним чином була би повна
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залежність – енергетична, економічна, у тому числі і залежність нашої
держави», – підкреслив він.
Глава уряду нагадав попередню практику, коли сім-вісім років тому
російський газ, який постачався в Україну, коштував 235 дол. Водночас
український уряд зафіксував ціну в 450 дол. за 1 тис. куб. м і дав доручення
«Нафтогазу». «Ми розуміємо, що це більше 10 тис. грн за тисячу кубів. Це
призвело, фактично, до загрози національній безпеці», – наголосив В. Гройсман.
Так,
упродовж
2006–2013
рр.
Державна
компанія
«ПАТ
“Укргазвидобування”» – «єдина, унікальна компанія, яка добуває український
газ» – отримала лише декілька дозволів на добуток газу, водночас коли приватні
компанії отримали більше 150 ліцензій. У свою чергу жодна з цих компаній не
продала газ нижче ринкової вартості населенню, зауважив В. Гройсман.
Він також зазначив, що «не було ніякої собівартості у 1590 грн за
український газ – це була умисна занижена вартість газу, щоби довести
“Укргазвидобування” до зубожіння і банкрутства». Так, минулого року
компанія зазнала сотні мільйонів збитків від своєї діяльності, зауважив глава
уряду.
Прем’єр-міністр навів приклад Шебелинського газоконденсатного
родовища, яке він відвідав минулого тижня. За його словами, на підприємстві
досі діє застаріле обладнання 1971 р., разом з тим установа не має «жодної
гривні на модернізацію». «Це абсолютне знищення української незалежності», –
підкреслив він.
Глава уряду наголосив, що різниця, яка утворювалася за рахунок зниження
ціни для населення, завжди компенсувалася НАК «Нафтогаз України». «Все те,
що занижували для населення – 7200 було, 3600 [грн за 1 тис. куб. м] – це була
різниця, яка компенсувалася напряму “Нафтогазом”. Була відсутня соціальна
справедливість і адресність. Тому що людина, яка має високий дохід, великий
будинок, платила теж за цю частину кубів 3600 грн. І за багату людину теж
державний бюджет компенсував, забираючи можливість на виплату пенсій,
заробітних плат і всього іншого», – зазначив він.
Крім того, існування подвійної ціни на газ породжувало корупцію. Це
давало можливість списувати газ на населення за заниженою ціною, але
перепродавати газ комерційним структурам за завищеними цінами. При цьому
державний бюджет мусив компенсувати компаніям мільярди. «Ця оборудка
нараховувала для України мільярди доларів втрати у рік. А за усю незалежність
– 53 млрд», – підкреслив В. Гройсман.
Встановлення єдиної ринкової ціни на газ не лише дасть можливість
подолати корупцію і стимулювати власне видобування, а й покращити ситуацію
в енергозбереженні, зменшенні енергоспоживання та відновленні джерел
енергії. При цьому завдяки механізмам субсидій буде забезпечено соціальну
справедливість для малозахищених верств населення. Крім того, уряд працює
над запровадженням електронної послуги надання субсидій, зазначив
В. Гройсман.
«Ті, хто мають гроші, будуть платити повну ринкову ціну, не забирати у
пенсіонерів. А пенсіонер, який не має кількості грошей для оплати послуг, він
буде платити стільки, скільки він платить сьогодні, тому що держава про нього
потурбується і за нього заплатить», – підкреслив він (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 20.05).
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***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман заявив, що управління ПАТ
«Укрзалізниця» потребує нових підходів і найближчим часом планується
презентація плану розвитку компанії. Про це В. Гройсман заявив під час
«години запитань до уряду» у Верховній Раді в п’ятницю, 20 травня.
Прем’єр-міністр нагадав, що одне з перших важливих рішень, прийнятих
урядом, було призначення керівника ПАТ «Укрзалізниця», обраного в
результаті публічного конкурсу за пропозицією Номінаційного комітету. Новий
керівник приступив до виконання своїх обов’язків 15 травня, зауважив
В. Гройсман. «Перед ним стоїть завдання і оновлення роботи рухомого складу
Укрзалізниці, і розвиток усього господарства», – зазначив він.
Прем’єр-міністр заявив, що найближчим часом від ПАТ «Укрзалізниця» й
нового керівництва буде презентовано програму дій і розвитку компанії.
«Новий менеджмент принесе нову якість у роботу Укрзалізниці, зокрема
пасажирських і вантажних перевезень», – зауважив лава уряду (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 20.05).
***
У Міненерговугілля 20 травня провели нараду з обговорення проблемних
питань, які можуть викликати запитання народних депутатів під час
слухання закону про ринок електричної енергії України у Верховній Раді.
Міністр енергетики та вугільної промисловості І. Насалик висловив
сподівання, що законопроект буде схвалено в першому читанні. «Це чудова
можливість співпраці профільного комітету, міністерства і учасників ринку, які
розглядають проблему не тільки з власного погляду, а з позиції розвитку
енергетики в нашій державі», – зазначив міністр.
Представники міністерства, НКРЕКП, ДП «Енергоринок» і компаній
озвучили проблемні питання впровадження нової моделі ринку електричної
енергії, які жваво обговорює громадськість та учасники ринку. Серед них
робота ТЕЦ, вплив ціни на вугілля, тарифоутворення, функціонування
енергоринку в перехідний період тощо.
Голова НКРЕКП Д. Вовк під час обговорення поділився думками щодо
тарифоутворення й наголосив на необхідності модернізації об’єктів ПЕК для
створення конкурентного ринку.
На
важливість
виконання
зобов’язань
щодо
використання
відновлювальних джерел енергії, які до 2020 р. мають становити 20 % у
загальному балансі електроенергії країни, звернув увагу керівник профільного
комітету Верховної Ради України О. Домбровський.
Заступник міністра О. Светелік наголосив про необхідність стабілізації
розрахунків, без чого ринок не запрацює. На його думку, потребує також
уважного підходу розробка вторинного законодавства до цього закону.
Нагадаємо, у середу, 18 травня, профільний комітет Верховної Ради
України схвалив законопроект про ринок електричної енергії, після чого він
буде розглянутий на найближчому засіданні парламенту (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 20.05).
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***
Пряма підтримка малих і середніх виробників – один із ключових
пріоритетів команди Мінагрополітики в рамках стратегії реформування
галузі «3+5». Про це сказав міністр аграрної політики і продовольства України
Т. Кутовий під час брифінгу, на якому була презентована стратегія.
За його словами, різні інструменти й кампанії підтримки гравців рикну
АПК в Україні довели свою ефективність. Але весь цей час малі й середні
фермери, які працюють на землі обсягом менше 500 га, залишалися за бортом
державної підтримки. «Це саме та нижня планка, з якої починають працювати
комерційні банки в країні. І досі малі та середні гравці не мали можливості
кредитування», – додав він.
Т. Кутовий повідомив, що команда Мінагрополітики пропонує в
наступному році спрямувати 1 % від валової реалізації сільськогосподарської
продукції на підтримку саме таких гравців. У натуральному вираженні це
приблизно 3 млрд грн.
Нагадаємо, Т. Кутового було призначено міністром аграрної політики і
продовольства України 14 квітня. Нова команда міністерства розробила
концепцію «3+5», яка передбачає конкретні шляхи реформування галузі. Вона
включає три стратегічно важливі пріоритети: державна підтримка фермерів,
реформа держпідприємств і чесний та прозорий обіг землі; і п’ять напрямів, які
витікають з них, – розширення ринків збуту, органічне виробництво й нішеві
культури, розвиток сільських територій, зрошення та безпека харчової продукції
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 20.05).
***
Заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України Е. Кругляка призначено новим
координатором проектів, які реалізуються Мінрегіоном спільно зі Світовим
банком. Зокрема, проектів «Розвиток міської інфраструктури-2» і «Підвищення
енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».
Крім того, проведено комплектування центральних груп управління
проектами, що фінансуються за кошти Світового банку.
Так, 12 травня в Мінрегіоні членами Тендерного комітету з питань
закупівлі товарів робіт та послуг, пов’язаних з упровадженням спільних з
міжнародними
фінансовими
організаціями
та
фінансово-кредитними
установами проектів, затверджено результати відкритого конкурсу на
заміщення вакантних посад консультантів до центральної групи управління
проектом «Розвиток міської інфраструктури-2».
Члени тендерного комітету також затвердили й результати конкурсу на
доукомплектування центральної групи управління проектом «Підвищення
енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».
Затверджено кандидатури еколога та фахівця з моніторингу виконання
контрактів.
До складу тендерного комітету Мінрегіону включено представників
Мінрегіону, Мінфіну та Мінекономрозвитку. Проекти «Розвиток міської
інфраструктури-2»
та
«Підвищення
енергоефективності
в
секторі
централізованого теплопостачання України» впроваджуються за рахунок позик
Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
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Нагадаємо, конкурс на заміщення вакантних посад було оголошено
наприкінці березня 2016 р. Відбір здійснювався за правилами і процедурами
Світового банку щодо пошуку й найму консультантів (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 23.05).

ПОЛІТИКА
Під час липневого саміту НАТО у Варшаві планується прийняття
рішення про збільшення фінансування України Альянсом. Про це заявив
в. о. глави місії України при НАТО Є. Божок виданню Kyivpost
(http://ua1.com.ua/politics/nato-mae-namir-zbilshiti-finansuvannya-ukrajini20438.html).
«Якщо Україна визначить свої потреби більш конкретно, то 28 членів
НАТО будуть готові збільшити внески в цільові фонди для допомоги Україні у
зміцненні її оборонного потенціалу для реалізації кінцевої мети – вступу
України до Альянсу», – ідеться в заяві.
Як відомо, після анексії Криму Росією й початку бойових дій на Донбасі
НАТО створив чотири трастові фонди для допомоги Україні у зміцненні її
обороноздатності й модернізації армії. На сьогодні сума допомоги в рамках цих
проектів уже становить близько 5 млн євро (UA1.com.ua (http://ua1.com.ua). –
2016. – 22.05).
***
Експерт американського аналітичного центру «Атлантична рада»
А. Аслунд заявив, що за підсумками моніторингу в Києві МВФ поставив
українському Кабміну ультиматум: або прийняття 19 законів, яких вимагає
фонд, або скасування чи відкладення третього траншу кредиту
(http://ua1.com.ua/politics/mvf-postaviv-ukrajini-ultimatum-ekspert-20428.html).
«Очевидно, вони були не дуже задоволені тим, що побачили в Києві. То ж
місія зажадала від України значну кількість так званих “першочергових кроків”,
а по суті, законів, які треба провести через парламент для того, щоб МВФ
провів засідання ради директорів», – ідеться в заяві.
При цьому А. Аслунд зауважив, що засідання ради директорів МВФ
відтермінованое. «Можливо, на липень», – зауважив він (UA1.com.ua
(http://ua1.com.ua). – 2016. – 21.05).
***
Публікація на сайті «Миротворець» даних іноземних журналістів, які
працювали на окупованому Донбасі й отримали акредитацію невизнаної
влади, зашкодить репутації України. Про це заявив глава представництва ЄС
в Україні Я. Томбінський 21 травня в Києві в рамках днів Європи в Україні
(http://ua1.com.ua/society/publikaciya-danih-inozemnih-zhurnalistiv-na-mirotvorecizashkodit-ukrajini-posol-es-20424.html).
«Те, що сталося з “Миротворцем” – це подія, яка може мати дуже
негативні наслідки: у списку значаться у тому числі журналісти – друзі України,
але їхня безпека може бути під загрозою. Так ви втрачаєте друзів», – ідеться в
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заяві.
Нагадаємо, «Миротворець», який відновив діяльність, оприлюднив
оновлений список журналістів, акредитованих в окупованому Донбасі
(UA1.com.ua (http://ua1.com.ua). – 2016. – 21.05).
***
Поступок у проведенні виборів на Донбасі з української сторони не буде.
Про це заявила експерт політичної підгрупи тристоронньої контактної групи в
Мінську О. Айвазовська (http://gazeta.ua/articles/politics/_postupok-po-viborah-nadonbasi-ne-bude-ajvazovska/699637).
«Різниця в баченні української сторони та опонентів, що ми чітко
вербалізуємо: вибори – це лише етап реінтеграції наших територій. Вони
повинні відбутися тільки тоді, коли будуть виконані всі умови та створені
передумови. І вони повинні пройти за українським законодавством. З гарантією
того, що забезпеченням та адмініструванням виборів на цих територіях
займається виключно держава Україна. Ми не будемо міняти закон про
політичні партії та про об’єднання громадян. Також не будемо коригувати
законодавство в питаннях реєстру виборців і ЦВК. Поступок у цих питаннях не
буде, так як вони не включені в мінські угоди», – пояснила вона.
За словами О. Айвазовської, вибори на окупованому Донбасі неможливо
провести в цьому році. «У цьому році немає ніяких перспектив організувати там
вибори. А що стосується 2017 р., то складно говорити. Тому що є багато
непрораховуваних складових: держреєстр, списки виборців, повернення
українських партій та ЗМІ на тимчасово окуповані території», – зазначила
експерт (Gazeta.ua (http://gazeta.ua). – 2016. – 23.05).
***
Прийняття закону про вибори на Донбасі в ситуації, коли не
зупиняється окупація, не звільняються території та не проведена
демілітаризація, є зрадою національних інтересів держави. Про це заявила
лідер партії «Батьківщина» Ю. Тимошенко в інтерв’ю телеканалу «Інтер»,
коментуючи акцію протесту під стінами парламенту проти виборів на
окупованих територіях (http://gazeta.ua/articles/politics/_vibori-na-okupovanomudonbasi-timoshenko-vvazhaye-zradoyu-nacionalnih-interesiv/699337).
«Мені зрозуміле обурення добровольчих батальйонів. Адже готується
абсолютно зрадницька для країни стратегія щодо проведення виборів під час
окупації та війни на Донбасі. Добровольчі батальйони повстали проти такої
здачі країни», – наголосила політик.
За словами Ю. Тимошенко, «Батьківщина» підтримує вимоги добробатів,
які сьогодні служать Україні всупереч слабкій політиці центральної влади. «Ми
вважаємо, що народ має право на адекватні та абсолютно правильні вимоги –
виборів на Донбасі під час окупації бути не може. Спочатку мирне
врегулювання, звільнення, демілітаризація, повернення біженців назад до своїх
домівок, відновлення українських законів, української влади на цих територіях.
І тільки після цього можна розпочати публічну дискусію про вибори. До цього
моменту будь-які вибори на Донбасі – це знищення України!» – пояснила
Ю. Тимошенко (Gazeta.ua (http://gazeta.ua). – 2016. – 20.05).
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***
Вопрос введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс вызывает ряд
существенных разногласий между основными сторонами переговоров по
урегулированию конфликта. Тем не менее, Москва готова обсуждать этот
вопрос, что является прогрессом, отмечает украинский журналист С. Рахманин.
По его словам, на текущий момент спор идет о численности
международного контингента. Так, Киев считает недопустимо малым
минимально возможное количество полицейских в 1,5 тыс. человек, тогда как
Россия категорически против максимально возможной миссии в 11 тыс.
Ожидается, что вопрос будет обсуждаться на саммите G7. В любом случае,
для развертывания миссии понадобится не менее полугода, уточняет
С. Рахманин. «А ведь еще даже решение не принято», – резюмирует он (Wikilex
(http://news.wikilex.com.ua). – 2016. – 22.05).
***
20 травня до Верховної Ради організованим маршем прийшли
представники полку і цивільного корпусу «Азова». Марш «азовців» носив
назву «Вимоги нації – ні капітуляції».
Марш «азовців» почався з центру Києва. У дорозі учасники мітингу
запалили димові шашки й піротехніку, чим створили враження, що їхні наміри
досить серйозні.
До будівлі парламенту підтягнули близько 2 тис. правоохоронців, а вул.
Грушевського перекрили для руху авто. Лідер «Азова» народний депутат
України А. Білецький заявив, що хода мирна й ніхто Верховну Раду штурмувати
не має намірів, точніше, поки не має намірів, оскільки ця акція – попередження.
Учасники акції вимагали не допустити проведення виборів на Донбасі за
«російським сценарієм», а в разі спроби їх провести «азовці» обіцяють
«винести» Верховну Раду. Серед інших вимог мітингувальників – звільнення
заручників, роззброєння сепаратистських формувань, виведення російських
військ з території України й повернення контролю над кордоном.
Лідер «Азова» народний депутат А. Білецький оцінив кількість учасників
маршу від 7 до 10 тис. осіб і додав, що нинішній мітинг – не межа
мобілізаційного потенціалу. А. Білецький заявив: «Найстрашніше, що немає
жодного механізму, ніякої гарантії повернення Україні після цього (виборів. –
Прим. ред.) Криму, Донбасу, українського кордону. Цього не буде ніколи, якщо
ми проведемо ці вибори, і ми самі під цим розпишемося, за великим рахунком,
це і є найбільша небезпека. Влада зараз активно розмазує це питання,
розповідаючи про те, що виборів не буде, але вони будуть, тому що вони хочуть
їх провести, тому що вони обіцяли це і Заходу, і Росії під час переговорів у
Мінську».
Не обійшлося й без провокацій, хоча цю ходу можна назвати відносно
спокійною. За даними кореспондента телеканалу «112 Україна», під час
запалювання фаєрів хтось кинув у бік нацгвардійців вибухову речовину. У
результаті один з бійців отримав травму руки. Сам А. Білецький каже, що був
упевнений, що учасники маршу себе контролюватимуть. У МВС також
відзначають відсутність з боку активістів.
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Акція біля Верховної Ради тривала близько 2 год. Вона завершилася
«Молитвою націоналіста» О. Мащака, який був одним з лідерів ОУН і написав
цей текст кров’ю на стіні в’язниці після арешту в кінці 1930-х років.
Марш «Азова» почали активно порівнювати з подіями під Верховною
Радою 31 серпня, коли парламент підтримав децентралізацію і все закінчилося
сутичками. Нагадаємо, що тоді жертвами зіткнень стали четверо бійців
Національної гвардії, понад 150 постраждало.
Після мітингу А. Білецький пояснив, чому саме цього дня «азовці»
прийшли під Верховну Раду. За його інформацією, нині відбувається активне
обговорення виборів на Донбасі й робляться спроби знайти голоси в парламенті
для ухвалення необхідного закону. Таким чином, як він каже, «Азов» хоче
попередити, щоб потім не було більш серйозного протистояння (Канал новин
«112 Україна» (http://112.ua). – 2016. – 20.05).
***
«Лидер» «Донецкой народной республики» А. Захарченко впервые
публично признал возможность участия в планируемых выборах на
оккупированных территориях Донбасса партий и политиков из Украины.
Соответствующее заявление он сделал в интервью местным СМИ.
По мнению А. Захарченко, для участия в выборах на Донбассе,
предусмотренных минскими договоренностями, киевский режим пришлет
олигархов и демагогов. Но лидер донецких боевиков уверен, что местные
лидеры победят посланцев Киева в борьбе за симпатии избирателей.
Для определения «кандидатов от Донбасса» А. Захарченко объявил о
проведении так называемых первичных выборов – «праймериз» (Wikilex
(http://news.wikilex.com.ua). – 2016. – 23.05).
***
На думку заступника голови фракції «Блок П. Порошенка»
І. Кононенка, Центральну виборчу комісію повинна очолити людина, яка
ніколи не входила до складу ЦВК (http://gazeta.ua/articles/politics/_kononenkoprividkriv-zavisu-obrannya-chleniv-cvk/699612).
«Позиція фракції – ми подавали тільки нові кандидатури. Позицію глави
ЦВК ми не обговорювали на фракції – це не наша прерогатива. Моя особиста
думка: це повинен бути хтось із 12 нових», – сказав депутат.
Як відомо, у 12 з 15 членів ЦВК семирічний термін повноважень
закінчився 2014 р. Але вони продовжують виконувати свої обов’язки на підставі
змін до Закону України «Про Центральну виборчу комісію», що були ухвалені
для забезпечення неперервності виборчого процесу під час президентської
кампанії (Gazeta.ua (http://gazeta.ua). – 2016. – 23.05).
***
«Народный фронт» выступает против полного обновления состава
Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщил в комментарии
«Гордон»
нардеп
от
«Народного
фронта»
Л.
Емец
(http://gordonua.com/news/politics/nardep-emec-v-ap-hotyat-polnostyu-obnovitsostav-cik-a-nad-chtoby-magera-mog-ee-vozglavit-133530.html).
Л. Емец отметил, что сегодня в Администрации Президента возник новый
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подход к составлению комиссии. «Мы слышали, что в АП сформировалась
позиция: давайте полностью обновим состав ЦИК, без тех людей, которые уже
там работали. Хотя эта логика мне кажется, как минимум, странной», – сообщил
Л. Емец.
Он подчеркнул, что на должность главы ЦИК подходит, в частности,
нынешний заместитель председателя ЦИК А. Магера, чью кандидатуру
поддерживает «Народный фронт». По мнению Л. Емца, А. Магера был бы
идеальным главой ЦИК, так как он своей работой уже доказал свою честность и
независимость – он «именно такой член ЦИК, какой нужен украинскому
народу» (ГОРДОН (http://gordonua.com). – 2015. – 23.05).
***
Колишній народний депутат Є. Фірсов, який втратив мандат через
вихід із фракції «Блок П. Порошенка», планує балотуватися на проміжних
виборах до Верховної Ради в Чернігові.
Колишній парламентар Є. Фірсов через свій блог на порталі «Українська
правда» запевнив, що не планує здаватися та йти з політики, навіть незважаючи
на рішення, яке вчинила щодо нього фракція БПП.
Є. Фірсов планує повернутися у Верховну Раду, якщо вже з’явилася
можливість. За його словами, він вирішив спробувати обратися до парламенту в
одномандатному окрузі в Чернігові.
Як зазначив колишній нардеп, на цих виборах у Чернігові Адміністрація
Президента намагатиметься «протягнути скандального забудовника Микитася,
який замішаний в ряді будівельних скандалів у Києві» (Канал новин «24»
(http://24tv.ua). – 2016. – 21.05).
***
Депутат от БПП С. Лещенко негативно расценил решение нового
главы Генеральной прокуратуры дать испытательный срок для старых
кадров в своем ведомстве.
Напомним, Ю. Луценко заявил о том, что следователи ГПУ получат
100 дней на доказательство своей профпригодности. С. Лещенко отметил на
страницах своего блога в соцсети, что новый глава Генпрокуратуры провалил
первый серьезный экзамен на новом посту, поскольку, фактически, отказался
очищать ГПУ от самых скандальных и одиозных личностей. Также, по словам
депутата, новый Генпрокурор показал свою полную зависимость от
президентской администрации (Wikilex (http://news.wikilex.com.ua). – 2016. –
23.05).
***
С. Лещенко може ввійти до тимчасової слідчої комісії з деофшоризації.
Для цього необхідно залишити фракцію «Блок П. Порошенка» та перемогти на
проміжних виборах. Таку думку озвучив лідер Радикальної партії О. Ляшко в
кулуарах
парламенту
(http://gazeta.ua/articles/politics/_lyashko-proponuyeleschenku-pozbutisya-mandata/699326).
«С. Лещенко зараз входить до фракції БПП. Вона своїх членів висунула (у
тимчасову слідчу комісію). Тому ми пропонуємо С. Лещенку долучитися до
роботи комісії як позафракційний народний депутат. Безумовно, його вихід із
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Блоку П. Порошенка спричинить втрату ним мандата, як це було з Фірсовим і
Томенком. Але не бачу в цьому нічого страшного. ЦВК призначила довибори
по семи мажоритарних округах. Думаю, С. Лещенко матиме можливість
виграти ці вибори. І нехай не сидить у тому корупційному болоті під назвою
“блок панамських патріотів”», – сказав О. Ляшко.
Нардеп додав, що в парламенті вже зареєстрована постанова про створення
антиофшорної ТСК, головою якої пропонується призначити його кандидатуру
(Gazeta.ua (http://gazeta.ua). – 2016. – 20.05).
***
Фракція «Опозиційний блок» внесла до Конституційного Суду України
подання щодо конституційності призначення В. Гройсмана на посаду
Прем’єр-міністра
України.
Про
це
йдеться
в
заяві
партії
(http://gazeta.ua/articles/politics/_v-opobloci-mayut-sumnivi-schodo-zakonnostipriznachennya-grojsmana-premyerom/699403).
«Постанова про призначення Гройсмана Прем’єром прийнята з грубим
порушенням Регламенту та Конституції України», – вказується в поданні.
Зазначається, що парламент однією постановою прийняв відставку
Прем’єр-міністра А. Яценюка і призначив на цю посаду В. Гройсмана. Крім
того, кандидатура В. Гройсмана на посаду Прем’єр-міністра була внесена до
Верховної Ради не Президентом за пропозицією парламентської більшості, а
народними депутатами неіснуючої коаліції. «Це є грубим порушенням вимог
Конституції України, а саме ч. 2–3 ст. 114 Конституції», – підкреслюють
представники Опозиційного блоку (Gazeta.ua (http://gazeta.ua). – 2016. – 20.05).
***
Політолог Г. Канєвський вважає, що офшорний скандал припиниться
лише після того, як Президент П. Порошенко все-таки продасть свій бізнес
(http://gazeta.ua/articles/politics/_ofshorni-grihi-poroshenku-zgadayut-peredviborami-politologi/699563).
«Офшорний скандал триватиме далі. Може призвести до політичної
катастрофи. Можливо будуть дострокові парламентські вибори вже восени, де
переможуть опозиційні сили. Вони порушуватимуть питання щодо дострокових
президентських виборів. Офшори можуть бути ключовим аргументом проти
П. Порошенка. Він давав тверде слово, що позбудеться бізнесу. Але через два
роки досі має 5 канал, Roshen, численні заводи. Будь-які процеси передачі цієї
власності в сліпий чи несліпий траст затягуються. Це дратує виборців. Вони
відчувають себе ошуканими. Виходить, їм збрехали та використали перед
виборами. Звичайно, у П. Порошенка достатньо юристів, щоб обґрунтувати, що
жодних порушень немає. Офшорний скандал може припинитися після того, як
він продасть свій бізнес. Нехай це буде задешево. В Україні, навіть своїм
конкурентам. Але має втримати слово. Якщо виконає свою обіцянку, то
відновить рейтинг і довіру», – вважає експерт.
На думку політолога, суспільство пасивно реагує на скандал. Проте згадає
його під час наступних виборів (Gazeta.ua (http://gazeta.ua). – 2016. – 22.05).
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***
Генеральна прокуратура України відкликала подання про арешт
нардепа від Радикальної партії І. Мосійчука.
Причиною відкликання подання є рішення Вищого адміністративного
суду України, яке підтверджене Верховним Судом, що постанова Верховної
Ради про дозвіл на притягнення І. Мосійчука до кримінальної відповідальності,
затримання і арешт є незаконною.
Народний депутат І. Мосійчук повідомив, що звернувся до суду із
клопотанням про повне закриття провадження у Печерському суді.
Нагадаємо, за грати нардеп потрапив після скандальної заяви
Генпрокурора. Той 17 вересня 2015 р. на засіданні Верховної Ради показав
відео, на якому І. Мосійчук начебто вимагає хабар. Обранця затримали просто в
будівлі парламенту. Пізніше вийшов термін запобіжного заходу й депутата
випустили на волю (Канал новин «24» (http://24tv.ua). – 2016. – 20.05).
***
Адвокат М. Джемілєва М. Фейгін вважає, що той має високі шанси
виграти в Європейському суді з прав людини справу про заборону на в’їзд до
окупованого
Криму
(http://gazeta.ua/articles/politics/_fejgin-nazvav-shansidzhemilyeva-vigrati-sud-proti-rosiyi/699614).
«Природно, скарга відхилена. Проте повне рішення буде видане в
найближчі дні, оскільки була озвучена тільки резолютивна частина. І відповідно
до нашого плану, ми далі подамо до Верховного Суду. Уже там, після другої
інстанції, вичерпується національна юрисдикція. Подаватимемо в ЄСПЛ. Надія
тільки на європейський суд, де шанси на виграш цієї справи майже 100 %», –
повідомив М. Фейгін (Gazeta.ua (http://gazeta.ua). – 2016. – 23.05).

ЕКОНОМІКА
Национальный банк утверждает, что сейчас прозрачность банковской
системы составляет 98 %. Об этом на конференции «Трансформация
деятельности центральных банков» сказала глава НБУ В. Гонтарева, сообщается
на сайте регулятора (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/05/19/19325795). –
2016. – 19.05).
***
Национальный банк разрешил гражданину Республики Казахстан
Б. Назарбаеву купить 50 % Евробанка. Об этом сообщается на сайте
регулятора.
По состоянию на 20 мая 2015 г. 50 % акций банка принадлежит компании
«Финанс аналит сервис», конечный владелец которой А. Адарич. Остальные
50 % акций банка принадлежат компании «Маркетинговые технологии»
(конечный собственник – В. Пушкарев).
Б. Назарбаев намерен приобрести акции банка, принадлежащие компании
«Финанс аналит сервис» (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/05/20/19378193). –
2016. – 20.05).
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***
Национальный банк разрешил «Альфа-банку» участвовать в выведении
неплатежеспособных банков с рынка. Об этом сообщается на сайте
регулятора.
«Альфа-банк» стал четвертым финучреждением (после Укрсоцбанка,
ТАСкомбанка и ПУМБа), включенным в список банков, которые могут
участвовать в ликвидации банкротов.
Физические и юридические лица (в том числе банки), включенные в этот
список, могут первыми претендовать на покупку активов банков-банкротов.
Главные критерии в отборе предварительно квалифицированных лиц – деловая
репутация
и
финансовое
состояние
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/05/19/19324383). – 2016. – 19.05).
***
Міжнародний інвестиційний банк у І кварталі заробив 8,993 млн грн.
Про це йдеться у звітності фінустанови.
Активи банку в І кварталі зросли на 11,8 % до 6,142 млрд грн, кредитний
портфель – на 3,8 % до 2,334 млрд грн, регулятивний капітал – на 5,4 % до
174,5 млн грн.
Обсяг залучених банком коштів клієнтів (фіз- і юросіб) у І кварталі
збільшився на 12,7 % до 5,662 млрд грн.
Чистий процентний дохід банку за І квартал становить 45,9 млн грн,
комісійні доходи – 13,1 млн грн (Finance.UA (http://news.finance.ua/ua/news//376175/bank-poroshenka-zarobyv-za-try-misyatsi-8-9-mln-grn). – 2016. – 19.05).
***
В І квартале кредитный портфель «Идея Банка» составил 2,1 млрд грн.
Прибыль «Идея Банка» в І квартале 2016 г. составила 3,9 млн грн. Чистый
процентный доход банка в І квартале возрос в 32,5 раза по сравнению с
соответствующим периодом 2015 г. – до 98,7 млн грн.
Собственный капитал банка в январе – марте увеличился на 2,6 % и
составил 153,8 млн грн. Уставный капитал банка составил 257,6 млн грн,
кредитный портфель – 2,1 млрд грн, совокупные активы – 2,7 млрд грн.
«Бизнес-стратегией банка на 2016 г. предусматривается усиление позиций
банка в сегменте кредитования малых и средних предприятий и населения», –
сказал
председатель
правления
банка
М.
Власенко
(DELO.UA
(http://delo.ua/finance/ukrainskaja-dochka-polskogo-banka-za-tri-mesjacazarabotala-39-317237). – 2016. – 19.05).
***
Обсяг іноземних капітальних інвестицій в Україну (без урахування
тимчасово окупованих АР Крим, м. Севастополя та частини зони
антитерористичної операції) у 2015 р. становив 8 млрд 185,4 млн грн, що на
45,1 % більше, ніж у 2014 р. Про це повідомляє Державна служба статистики.
При цьому інвестиції з держбюджету в 2015 р. зросли в 2,5 раза – до
6 млрд 919,5 млн грн, з місцевих бюджетів – у 2,4 раза, до 14 млрд 260 млн грн.
Обсяг коштів населення на будівництво житла зріс у 1,5 раза і становить
31 млрд 965,4 млн грн.
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Загальний обсяг капітальних інвестицій в 2015 р. становить
273 млрд 116,4 млн грн, що на 19,7 % більше, ніж у 2014 р. (Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/375945/inozemni-investytsiyi-v-ukrayinu-v-2015zrosly-na-45-1). – 2016. – 22.05).
***
Металлургические предприятия Украины в январе – апреле 2016 г.
нарастили импорт горячебрикетированного железа (ГБЖ), являющегося
заменителем металлолома, в 9,6 раза по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года – до 26,776 тыс. т. За январь – апрель 2015 г.
импортировано 2,783 тыс. т ГБЖ. Все 100 % поставок осуществлялись из
России. Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной
фискальной службой Украины, импорт ГБЖ в денежном выражении возрос в
4,5 раза – до 3,707 млн дол. (829,9 тыс. дол.).
Как сообщалось, метпредприятия Украины в последнее время испытывают
острую нехватку металлолома. Ассоциация «Металлургпром» заявила, что
главной причиной дефицита лома черных металлов является его
бесконтрольный вывоз из Украины.
21 апреля 2016 г. Верховная Рада приняла закон о повышении экспортной
пошлины на металлолом на уровне 30 евро за тонну. Но 14 мая Президент
П. Порошенко наложил вето на этот закон.
По данным Государственной фискальной службы, в апреле 2016 г.
предприятия по операциям с ломом черных металлов резко нарастили экспорт
металлолома – до 82,473 тыс. т, тогда как за весь І квартал текущего года было
вывезено 11,548 тыс. т металлолома. В целом Украина за четыре месяца 2016 г.
экспортировала 94,021 тыс. т лома черных металлов.
Украина в 2015 г. нарастила экспорт лома черных металлов на 29,4 % или
на 31,5 % (в зависимости от сопоставимой базы) по сравнению с 2014 г. – до
1 млн 212,558 тыс. т (за 2014 г., по данным таможенной службы,
экспортировано 936,937 тыс. т, по данным Госстата – 921,938 тыс. т). В
денежном выражении экспорт снизился на 1,6 % – возрос на 0,2 % – до
290,338 млн дол. (295,191 и 289,848 млн дол. соответственно) (УкрРудПром
(http://www.ukrrudprom.ua/news/Ukrainskie_metallurgi_pochti_v_10_raz_uvelichi
li_import_sirya_iz.html). – 2016. – 18.05).
***
В I квартале, согласно статистике ФТС РФ, импорт в Россию
стальных труб составил 121 тыс. т. Это на 28,9 % выше уровня 2015 г. Об
этом передает портал Metaltorg.ru.
Лидером по объемам поставок по-прежнему остается Украина. Объемы
импорта из этой страны за год возросли в 2,4 раза и достигли 34 тыс. т.
Далее следует Казахстан – 24,2 тыс. т (+96,6 %). Третье место – Китай
(21,7 тыс. т, +12,2 %).
В структуре импорта три четверти продукции составляют трубы
нефтегазового
назначения
(УкрРудПром
(http://www.ukrrudprom.ua/news/Po_itogam_pervogo_kvartale_Ukraina_ostaetsya
_krupneyshim_postavs.html). – 2016. – 20.05).
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***
Протягом січня – березня 2016 р. в Україні було прийнято в
експлуатацію 1,8 млн кв. м житла, з яких 7 % – у столиці. Про це повідомляє
Державна служба статистики України.
Загалом у Києві було прийнято в експлуатацію 128,7 тис. кв. м житла, а на
Київщині – 361,9 тис. кв. м житла (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1572408-statistika-7-usogo-zhitla-priynyatogo-vekspluatatsiyu-v-ukrayini-u-pershomu-kvartali-pripadaye-na-kiyiv). – 2016. –
19.05).
***
Залізничним транспортом України протягом січня – квітня 2016 р.
було збільшено перевезення вантажів на 3,6 % порівняно з аналогічним
періодом 2015 р. без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони проведення
антитерористичної операції. Про це повідомили в Державній службі
статистики.
За інформацією Держстатистики, у січні – квітні 2016 р. залізничним
транспортом перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 89,8 млн т
вантажів, що на 3,6 % більше, ніж у січні – квітні 2015 р.
У відомстві уточнили, що перевезення лісових вантажів збільшилось на
0,1 %, зерна та продуктів перемелу – на 5,7 %, нафти та нафтопродуктів – на
10,5 %, кам’яного вугілля – на 10,6 %, цементу – на 16,5 %, чорних металів – на
17,3 %, коксу – на 21,5 %. Водночас перевезення брухту чорних металів
знизилося на 27,6 %, будівельних матеріалів – на 23,8 %, хімічних і мінеральних
добрив – на 7,8 %, залізної та марганцевої руди – на 3,2 % (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1572771-ukrayinskazaliznitsya-zbilshila-perevezennya-vantazhiv-na-3-6-derzhstatistiki). – 2016. –
20.05).
***
За даними Державної служби статистики, оборот роздрібної торгівлі
в порівняних цінах протягом січня – квітня 2016 р. порівняно з аналогічним
періодом 2015 р. збільшився на 2,5 % та становив 350,1 млрд грн.
У відомстві зазначають, що найбільший приріст обороту роздрібної
торгівлі зафіксовано в Луганській області – 12,7 %, у Донецькій області – 9,6 %
та в Тернопільській області – 6,8 %. Водночас найбільші темпи скорочення
обороту роздрібної торгівлі було зафіксовано в таких областях: у Чернівецькій
області – на 12 %, у Чернігівській області – на 3,6 % і в Дніпропетровській
області
на
3,5
%
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1572471-oborot-rozdribnoyi-torgivli-v-ukrayinizbilshivsya-za-chotiri-misyatsi-na-2-5). – 2016. – 19.05).
***
Згідно з офіційними даними, у липні – квітні 2015/16 МР з України було
експортовано 6,2 тис. т нуту, що на 67 % нижче за показник за аналогічний
період попереднього МР (19 тис. т). Про це повідомляє «Інфоіндустрія».
З початку поточного МР найбільш істотне зниження показника
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спостерігається в експорті українського нуту в Туреччину – з 7,3 до 1,2 тис. т.
Основні країни-покупці українського нуту залишилися колишніми, однак
змінилися їхні частки: Індія (23 % експорту зернобобовою в 2015/16 МР і на
15 % за аналогічний період 2014/15 МР), Туреччина (19 %; 38 %), Ізраїль (16 %;
14 %), Єгипет (12 %; 9 %) і Пакистан (9 %; 16 %) (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-v-tri-razi-skorotila-eksport-nutu).
–
2016. – 20.05).
***
За підсумками чотирьох місяців 2016 р. реалізація молока сирого зросла
на 3,1 % і становить 807,5 тис. т. Про це повідомляє аналітичний відділ
компанії Dykun з посиланням на ДССУ.
Істотно зросла реалізація молочної сировини в Івано-Франківській області
– на 78,1 % – до 7,2 тис. т. При цьому основну частку реалізації забезпечують
Полтавська (136,12 тис. т), Черкаська (90,84 тис. т) та Київська (80 тис. т)
області.
Варто зазначити, що в поточному році істотно зросла реалізація молока на
давальницьких засадах – 12,07 тис. т.
Середня ціна реалізації становить 5240,3 грн/т, що майже на чверть вище
ціни аналогічного періоду 2015 р. Найвищу ціну, при цьому, платили в
Західному регіоні: Закарпатська (5857,6 грн/т), Львівська (5547,3 грн/т) та
Тернопільська
(5509,5
грн/т)
області
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/realizacia-moloka-v-ukraini-zrosla-na-31).
–
2016. – 22.05).
***
У період із січня по квітень 2016 р. ціни реалізації сільськогосподарської
продукції порівняно з аналогічним періодом 2015 р. зросли на 9,5 %. Про це
говорять дані Державної служби статистики.
За інформацією статистів, без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони проведення
антитерористичної операції за вказаний період ціни продажу аграрної продукції
сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації зросли
на 9,5 %. Зокрема, ціни продажу продукції рослинництва зросли на 13,9 %,
тваринництва – на 6,3 %.
У квітні 2016 р. порівняно з аналогічним періодом 2015 р. ціни реалізації
аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами
реалізації зросли на 1,9 %. Зокрема, продукція рослинництва подорожчала на
15,1 %, продукція тваринництва подешевшала на 6,6 % (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/cini-realizacii-agrarnoi-produkcii-u-2016-rocizrosli-na-95). – 2016. – 18.05).
***
По данным Информационной компании «ПроАгро», по состоянию на
13 мая 2016 г., европейским покупателям были выданы лицензии на
поставку в ЕС 7,6 тыс. т украинской пшеницы и 73 т ячменя в рамках
установленных на 2016 г. квот на беспошлинный импорт украинской
сельхозпродукции.
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С начала года ЕС уже выдал лицензии на покупку 942,8 тыс. т украинской
пшеницы и 14,3 тыс. т украинского ячменя, что составило, соответственно
99,23 и 5,72 % от годовой беспошлинной квоты. Квота на импорт кукурузы в
размере 400 тыс. т была выбрана импортерами на 100 %.
Общий объем выделенных беспошлинных квот, открытых на 2016 г. в
рамках автономных торговых преференций ЕС, предоставленных Украине, на
пшеницу, ячмень и кукурузу составляет 1,6 млн. т. Таким образом, в настоящее
время лицензии на беспошлинный ввоз выданы на зерновые суммарным
объемом 1,36 млн т, то есть использование квоты составляет 84,81 % (ПроАгро
(http://www.proagro.com.ua/news/ukr/9858.html). – 2016. – 20.05).
***
Згідно з офіційними даними, у березні і квітні 2016 р. в Україну було
імпортовано 2,2 і 5,3 тис. т жита відповідно. Таким чином, загальний обсяг
імпорту зернової за липень – квітень 2015/16 МР (7,58 тис. т) уже перевищив
сумарні підсумки попередніх 10 сезонів (2,4 тис. т).
Відзначимо, що збільшення показника в поточному сезоні відбулося за
рахунок поставок з Білорусі, які досягли 7,55 тис. т, або 99,6 %, сукупних
обсягів імпорту жита (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainaimportuvala-rekordnu-za-10-rokiv-kilkist-zita). – 2016. – 19.05).
***
У квітні Україна імпортувала кави на 6,810 млн дол., тоді як
експортувала на 0,065 млн дол. Про це повідомляє Державна фіскальна
служба.
Україна імпортувала каву в квітні переважно з Італії (1,012 млн дол.).
За перші чотири місяці року імпорт кави становив на суму 27,523 млн дол.,
експорт на 0,228 млн дол. (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainau-kvitni-importuvala-kavi-na-7-mln-grn). – 2016. – 20.05).
***
Протягом квітня Україна імпортувала чай на загальну суму
5,754 млн дол., тоді як експорт становив 0,292 млн дол. Про це йдеться в
даних Державної фіскальної служби.
Україна імпортувала чай у квітні переважно зі Шрі-Ланки (1,916 млн дол.).
Обсяг імпорту за січень – квітень до України становив 26,090 млн дол., експорт
– 0,855 млн дол. (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-u-kvitniimportuvala-cau-na-bils-niz-5-mln-dolariv). – 2016. – 20.05).
***
Більшість українців купують продукти харчування у вітчизняного
виробника, тоді як кожен другий віддає перевагу міжнародним брендам при
виборі зубної пасти, косметики та техніки. Про це повідомляє компанія
Nielsen у своєму глобальному дослідженні споживчих переваг.
Більшість українців купують продукти харчування місцевого виробництва
в таких категоріях, як цукерки/шоколад (53 %), морозиво (68 %), печиво (63 %),
соки (58 %), вода (61 %), фрукти (76 %), овочі (79 %) і м’ясо (82 %).
Молоко та йогурти українці також вважають кращими локального
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виробництва (84 і 59 %, відповідно). Шістдесят відсотків українських
споживачів віддають перевагу чаю та каві міжнародних брендів.
Що стосується алкоголю, то тут смаки розійшлися: 30 % українських
споживачів купують алкоголь українського виробництва, а 27 % – від
міжнародного виробника. Ще для 21 % країна походження бренду не має
значення.
Кожен другий український споживач вибирає товари міжнародних брендів
у таких категоріях, як зубна паста (61 %), шампуні/кондиціонери (60 %),
косметика (58 %), дезодоранти (60 %), засоби для прання (54 %). Вибираючи
освіжувач повітря та мило для рук і тіла, третина українців дивиться на місце
виробництва товару (34 і 33 %, відповідно).
Техніку українці переважно купують у зарубіжних виробників. Так, 79 %
віддають перевагу продукції зарубіжних виробників мобільних телефонів, 81 %
– ПК і ноутбуків, 77 % телевізорів і 60 % – відеообладнання. Кожен другий
українець віддає перевагу купівлі автомобіля міжнародного бренду.
Щодо купівлі одягу та взуття, серед українців помітна перевага на бік
міжнародних брендів (51 %). Ще для 31 % українців місце виробництва
предмета одягу або пари взуття не має значення (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainci-nadaut-perevagu-produktamharcuvanna-vitciznanogo-virobnictva). – 2016. – 22.05).
***
В І квартале 2016 г. в Украине на 9 % увеличилось количество
безработных законодателей, высших государственных служащих,
руководителей, менеджеров (управителей), по сравнению с аналогичным
периодом 2015 г. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Безработных госслужащих высокого ранга насчитали 64,3 тыс. из
467,5 тыс. официально зарегистрированных безработных. В І квартале 2015 г.
таких было 59 тыс.
Это единственная профессиональная группа, количество безработных
которой возросло в 2016 г. В остальных профессиях, наоборот, в среднем на
10 % безработица снизилась.
Тем временем, потребность в таких профессионалах снизилась на 13,8 % –
и составляет всего 3,1 тыс. человек на всю Украину (DELO.UA
(http://delo.ua/ukraine/v-ukraine-bolshe-60-tysjach-bezrabotnyh-zakonodatelej-irukovodi-317252). – 2016. – 19.05).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Международный валютный фонд достиг соглашения с украинскими
властями и рассмотрит выделение Украине очередного транша в июле.
МВФ порекомендовал украинским властям усилить работу для укрепления
фискальной и финансовой стабильности. Необходимо установить верховенство
закона и провести реформу крупного и неэффективного сектора
госпредприятий.
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Реализация указанных мер будет способствовать для вынесения
результатов пересмотра на совет директоров фонда, который ожидается в июле.
17 мая миссия МВФ завершила свою работу в Киеве.
Ранее в НБУ заявили о выполнении всех требований программы МВФ
(Минфин (http://minfin.com.ua/2016/05/19/19316108). – 2016. – 19.05).
***
Общий убыток банковской системы в I квартале в Украине составил
7,74 млрд грн, сообщается на сайте НБУ.
Большая доля убытков приходится на действующие банки, тогда как
убытки неплатежеспособных банков – 810,4 млн грн. Сумма убытков,
полученных банками с иностранным капиталом составила 6,42 млрд грн,
государственными – 1,22 млрд грн.
В тройку лидеров по полученному в I квартале убытку вошли ВТБ Банк –
4,6 млрд грн, Проминвестбанк – 2,4 млрд грн и Укрэксимбанк – 1,4 млрд грн.
Больше всех заработали Ситибанк – 416,03 млн грн и признанный
неплатежеспособным банк «Хрещатик» – 538,6 млн грн.
По итогам І квартала среди 109 работающих в стране банков, 30 –
убыточные (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/05/20/19366737). – 2016. –
20.05).
***
Нацбанк в рамках чистки банковского сектора ликвидировал 73 банка,
что составляет 30 % банковской системы. Об этом рассказала глава НБУ
В. Гонтарева, сообщается на сайте регулятора.
По словам В. Гонтаревой, большая часть этих банков были машинами для
отмывания денег или пустыми оболочками, олигархическими банковским
структурами.
Для предотвращения проблем для оставшейся «здоровой» части
банковской системы НБУ совместно с Международным валютным фондом
разработали график по достижению уровня адекватности капитала (Н2).
Согласно графику уровень адекватности банков на конец января 2016 г.
должен быть в 5 %, до конца декабря 2017 г. – 7 % и до конца 2018 г. – 10 %.
По данным финочетности банков за I квартал, из 13 крупнейших
украинских банков только пять уверенно выполняют норматив адекватности
капитала НБУ. Остальные – либо серьезно отстают от минимальных требований
регулятора
(10
%),
либо
балансируют
на
грани
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/05/19/19329845). – 2016. – 19.05).
***
Национальный банк признал Фидобанк неплатежеспособным. Об этом
сказано на сайте НБУ.
Фонд гарантирования вкладов на основании решения НБУ ввел в
Фидобанк временную администрацию на один месяц – с 20 мая 2016 г. до
19 июня 2016 г. включительно.
В результате оттока денег клиентов за 12–13 мая (около 200 млн грн) в
понедельник, 16 мая у банка начались проблемы с выполнением обязательств
перед клиентами. На 20 мая 2016 г. сумма невыполненных Фидобанком
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операций клиентов превысила 500 млн грн (9 % от его обязательств).
Фидобанк не обращался в Нацбанк за получением рефинансирования, а
17 мая 2016 г. сообщил об отказе потенциального инвестора от участия в
докапитализации банка (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/05/20/19382414). –
2016. – 20.05).
***
За полтора дня вкладчики банка «Хрещатик» получили 187,8 млн грн.
Из них 95,1 млн грн Укрсиббанк выплатили киевлянам и жителям Киевской
области. Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.
В регионах «Ощадбанк» выплатил вкладчикам банка «Хрещатик» 55 млн,
банк «Південний» – почти 27,7 млн грн, ПУМБ – 10 млн грн.
В Фонде гарантирования утверждают, что деньги для всех выплат
зарезервированы в полном объеме.
Общее количество клиентов банка «Хрещатик», которые получат
гарантированные вклады, – 300 тыс. человек. Им выплатят 2,8 млрд грн
(Минфин (http://minfin.com.ua/2016/05/19/19333097). – 2016. – 19.05).
***
Грецький парламент прийняв закон про нові заходи жорсткої економії.
Прийняття подібних заходів обумовлено вимогами кредиторів, які тепер
повинні будуть завершити першу оцінку перебігу програми реформ і
розморозити кредити для країни.
У законі вказуються 17 «попередніх дій», які повинні будуть дати бюджету
1,8 млрд євро для виділення траншу кредиту.
Міністри фінансів єврозони мають зустрітися у Брюсселі у вівторок,
24 травня, щоб вирішити, чи зробила Греція достатньо, щоб завершити перший
огляд своєї останньої програми фінансової допомоги.
Якщо зелене світло буде надано, то Афіни отримають як мінімум
5,7 млрд євро. Також у Брюсселі буде обговорено те, як зменшити борг Греції та
чи стане це перешкодою для наступної виплати (Українські Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1573074-parlament-gretsiyi-priynyavzakon-pro-novi-zakhodi-zhorstkoyi-ekonomiyi). – 2016. – 22.05).
***
Banco Popolare і Banca Popolare di Milano (BPM) планують до 2020 р.
скоротити 1,8 тис. робочих місць і закрити 335 банківських відділень.
Плановані скорочення робочих місць будуть здійснюватися за рахунок
добровільних звільнень і переговорів з профспілками, які традиційно є
впливовими акціонерами BPM.
У березні ці два банки після тривалих переговорів погодилися провести
операцію зі злиття, яке призведе до утворення нової кредитної установи з
активами в розмірі 171 млрд євро, більше 2,4 тис. відділень і близько 25 тис.
персоналу.
За допомогою об’єднання Banco Popolare і Banca Popolare di Milano
очікують скоротити витрати на 320 млн євро, отримати 140 млн євро додаткової
виручки, а також до 2019 р. подвоїти чистий прибуток.
Раніше влада Італії закликала банки країни об’єднуватися, щоб посилити
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свої позиції за капіталом і зміцнити фінсектор, який отримав під час кризи
проблемних
кредитів
на
360
млрд
євро
(Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/375923/italijski-banky-skorotyat-1-8-tysspivrobitnykiv-i-zakryyut-335-viddilen-do-2020-go). – 2016. – 21.05).
***
Китайский банк Industrial & Commercial Bank of China покупает у
британского Barclays крупнейшее в Европе хранилище драгоценных
металлов. Об этом сообщает на The Wall Street Journal.
ICBC – крупнейший в мире банк по размеру активов. Это хранилище
вмещает до 2 тыс. т золота, серебра, платины и палладия.
Детали соглашения пока не разглашаются. Однако известно, что сделка
будет заключена в июле.
Китай создает более четверти мирового спроса на золото, но центрами
торговли драгоценными металлами остаются Лондон и Нью-Йорк (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/05/22/19268694). – 2016. – 22.05).
***
Общая сумма денежных средств на счетах нефинансовых компаний
США достигла 1,7 трлн дол. Об этом говорится в отчете Moody’s, передает
FT.
На пять крупнейших американских компаний – Apple, Microsoft, Alphabet,
Oracle и Cisco приходится почти треть этой суммы, а именно 504 млрд дол.
По данным Moody’s, денежные запасы Apple оцениваются в 217 млрд дол.
Microsoft накопила более 100 млрд дол.
Аналитики Moody’s утверждают, что американские компании держат
1,2 млрд дол. заграницей.
По данным Standard & Poor’s, общая задолженность компаний США
выросла на 850 млрд дол. до 6,6 трлн дол. за последний год (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/05/20/19388250). – 2016. – 20.05).
***
Експортні ціни на молочні продукти в Західній Європі після тривалого
зниження почали демонструвати зростання. Про це повідомляє аналітичний
відділ компанії Dykun з посиланням на Canadian Dairy Information Centre.
Найбільше зросла мінімальна ціна на сухе незбиране молоко – на 5,2 % –
до 2000 дол./т. Мінімальна ціна на суху сироватку зросла на 4,8 % та становить
550 дол./т.
Мінімальна ціна на сухе збиране молоко становить 1700 дол./т (+1,5 %), а
максимальна 1850 дол./т (+2,8 %).
Максимальна ціна на масло зросла на 3,6 % – до 2900 дол./т.
Водночас максимальна ціна на суху сироватку та мінімальна на масло не
змінилися
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/eksportni-cini-namolokoprodukti-v-zahidnij-evropi-pocali-zrostati). – 2016. – 18.05).
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