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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент України П. Порошенко затвердив
Стратегічний оборонний бюлетень України
Президент П. Порошенко підписав Указ «Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний
оборонний бюлетень України».
Глава держави постановив увести в дію рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 20 травня 2016 р. «Про Стратегічний оборонний
бюлетень України», яким схвалив відповідний документ.
Стратегічний оборонний бюлетень України є документом оборонного
планування, що розроблений за результатами оборонного огляду з метою
визначення основних напрямів реалізації воєнної політики України та розвитку
сил оборони до кінця 2020 р.
Бюлетень спрямований на забезпечення практичної реалізації положень
Воєнної доктрини України та Концепції розвитку сектору безпеки і оборони
України, визначає стратегічні й оперативні цілі оборонної реформи та очікувані
результати їх досягнення з урахуванням актуальних воєнно-політичних загроз
та викликів.
Стратегічний оборонний бюлетень слугуватиме дорожньою картою
оборонної реформи з визначенням шляхів її впровадження на засадах і
принципах, якими керуються держави – члени НАТО.
На основі Стратегічного бюлетеня розробляються та реалізуються
Державна програма розвитку ЗСУ, державні програми розвитку інших
складових сил оборони, державні цільові оборонні програми, спрямовані на
створення нових та модернізацію існуючих систем, комплексів і зразків
озброєння та військової техніки, будівництво важливих військових об'єктів,
розв'язання інших проблем у сфері оборони.
Комітетом реформ Міністерства оборони України та Збройних сил до
підготовки Стратегічного бюлетеня України були залучені центральні органи
виконавчої влади, наукові установи, громадські організації, вітчизняні та
іноземні експерти з питань оборони, у тому числі експерти Спільної робочої
групи Україна – НАТО з питань воєнної реформи високого рівня та
представники Офісу зв'язку НАТО в Україні.
Відповідно до Указу, Кабінету Міністрів України необхідно забезпечити
розроблення та внесення в установленому порядку законопроектів та
програмних документів, спрямованих на реалізацію положень Стратегічного
оборонного бюлетеня України.
Контроль за виконанням Указу покладено на секретаря Ради національної
безпеки і оборони України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua/). – 2016. –
06.06).

2

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Аграрна партія України в сучасних умовах
Тривалий час Аграрна партія України (АПУ) була в тіні більш
рейтингових політичних сил, але вже восени 2015 р. знову про себе заявила під
час виборів до місцевих рад.
Підсумки виборчої кампанії та завдання на перспективу обговорювалися
на з’їзді Аграрної партії, який відбувся у грудні 2015 р. у Києві.
Перед початком форуму голова Аграрної партії України В. Скоцик дав
прес-конференцію, під час якої розповів про перебіг партійного будівництва й
дав оцінку жовтневим виборам до місцевих органів влади. На його переконання,
партія «достойно пройшла виборчу кампанію».
В. Скоцик наголосив, що з вересня 2014 р. АПУ побудувала партійні
організації в усіх регіонах України. При цьому, на відміну від традиційних
політичних сил, Аграрна партія відбудовувалася не зверху вниз, а навпаки.
Відтак, за словами лідера партії, Аграрну партію цілковито можна назвати
народною, адже вона будувалася самим суспільством і не залежить від жодного
олігарха. Як сказав В. Скоцик, слово «аграрна» в назві партії говорить лише про
те,
що
вона
використовує
конкурентні
переваги
українського
сільгоспвиробництва як основу для відродження економіки та всієї країни.
«Аграрна партія, по суті, є справді загальнонаціональною партією, яка здатна
об’єднати не лише всі верстви населення, а й усі регіони – від Заходу до Сходу,
Південь і Північ», – зазначив В. Скоцик.
Лідер Аграрної партії України наголосив на тому, що партія не є
вузькогалузевою і представляє інтереси не лише аграріїв: «Сьогодні кожен
третій українець так чи інакше пов’язаний з агросектором або суміжними
галузями. У цьому сегменті економіки задіяно близько 70 % територій України.
У найближчі 10–20 років від реалізації потенціалу нашої держави в аграрному
секторі залежить те, чи станемо ми розвинутою країною, чи досягнемо
добробуту всіх громадян України».
На думку керівництва АПУ, результати останніх виборів красномовно
продемонстрували, що Аграрна партія – це партія всієї України. Маючи
об’єктивно невеликий «стартовий забіг», молода політична сила фінішувала
серед лідерів виборчих перегонів. Аграрна партія отримала представництво в
п’яти обласних радах, а також 210 районних і багатьох сільських радах в усіх
областях України. Про те, що нова сила орієнтується не лише на сільського
виборця, вказує і такий факт: до міських рад обрано 186 представників Аграрної
партії України. Загалом, за кількістю обраних депутатів (3 тис. 472), АПУ
увійшла до чільної п’ятірки.
Такі результати (7,9 %), на переконання керівництва партії, дають
підстави сподіватися, що на наступних парламентських виборах АПУ пройде до
парламенту. У цьому в самій партії не сумніваються, адже за показником
ефективності своєї діяльності АПУ стала лідером серед українських партій.
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Навіть на сході країни, де виборці звикли віддавати свої голоси лише одній
«панівній» партії, Аграрна партія мала чудовий електоральний ужинок: майже
12 % голосів у Луганській області та 14,5 % – у Донецькому регіоні.
Проте, як запевнив її голова, партія в жодному разі не зупинятиметься на
досягнутому. Серед нагальних завдань – створити розгалужену партійну мережу
в кожному місті, районі, населеному пункті, для того щоб на кожні півсотні
виборців приходився щонайменше один член АПУ. Переконавши ж пересічного
виборця у правильності своїх цілей, партія має на меті йти на парламентські
вибори й перемагати, виборовши 160–165 депутатських місць у складі
майбутнього парламенту.
В основу своєї діяльності партія поклала три ключові завдання:
подолання безробіття і створення нових робочих місць, благополуччя кожного
окремого громадянина, безпека. Крім того, партія декларує і своє ставлення до
можливості продажу земель сільськогосподарського призначення. «Земля, –
наголосив лідер АПУ, – має назавжди залишатися вічною цінністю українського
народу».
Рішучою є й позиція Аграрної партії щодо «податкових новацій» від
уряду. На думку керівництва партії, наміри скасувати спеціальний режим ПДВ
для всіх суб’єктів господарювання в АПК і звуження застосування спрощеної
системи оподаткування можуть призвести до краху в аграрному секторі, відтак
до непоправних наслідків для всієї країни.
У своїй заяві від 25 травня Аграрна партія України висловлює глибоке
занепокоєння з приводу оприлюдненого проекту Плану пріоритетних дій уряду
на 2016 рік. Відповідно до оприлюдненого проекту дій уряду пропонується з 1
січня 2017 р. остаточно скасувати спеціальний режим ПДВ для аграрного
сектору України та перевести всіх аграрних виробників на загальну систему
оподаткування.
Заявники вважають, що це призведе до подальшого знищення
флагманського сегменту української економіки, який, за прогнозами експертів,
на кінець 2016 р. вироблятиме 41 % ВВП України. «Істотне обмеження
використання спеціального режиму ПДВ для аграріїв уже призвело до
вимивання близько 20 млрд грн обігових коштів у минулому році та близько
40 млрд грн у цьому. Як наслідок аграрії зіткнулися з великою проблемою браку
ресурсів під час цьогорічної посівної, вартість якої зросла на 40–60 %», –
ідеться в заяві.
У заяві звертається увага на те, що пропонована державна підтримка
аграрного сектору становитиме не більше 500 млн грн на рік, що жодним чином
не компенсує мільярдних втрат унаслідок переведення аграріїв на загальну
систему оподаткування. Крім того, система компенсацій передбачена переважно
для виробництв з розміром площ до 500 га в обробітку, які становлять меншість
серед активних господарств України.
На думку заявників, уряд фактично пропонує план поспішного
запровадження продажу земель сільськогосподарського призначення. «Аграрна
партія України наголошує, що продовження подібної політики суперечить меті
Плану пріоритетних дій уряду, яка, серед іншого, передбачає макроекономічну
стабілізацію і зростання добробуту громадян. Натомість провокується
економічна катастрофа», – зазначається в заяві.
Разом з тим у заяві наголошується, що лише за І квартал 2016 р.
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купівельна спроможність українців знизилася на 22 %. За попередні два роки
вона скоротилася у 2,5 раза. Українці стали удвічі менше купувати продуктів
харчування. За даними ООН, уже сьогодні 80 % українців живе на межі
бідності. «Запровадження ринку землі в таких економічних умовах призведе до
втрати основного національного багатства українців – родючих чорноземів,
перетворить Україну у колонію, а українців – у рабів на своїй землі.
Позбавлення аграріїв останніх засобів податкового стимулювання спровокує
різке скорочення виробництва, робочих місць та матиме наслідком різке
зростання цін на основні продукти харчування», – наголошується в заяві.
АПУ застерігає уряд і парламент від необдуманих дій та вимагає
відмовитися від будь-яких кроків, спрямованих на дозвіл продажу земель
сільськогосподарського призначення, допоки не буде вироблено земельного
законодавства та, можливо, проведено референдум з цих питань; терміново
розглянути законопроект 3851-1 про внесення змін до Податкового кодексу
щодо захисту прав платників ПДВ включно із сільгоспвиробниками; спільно з
профільними асоціаціями розробити нове податкове законодавство, що дасть
змогу розвивати, а не пригнічувати аграрне виробництво; внести запропоновані
зміни до Податкового кодексу до 1 липня 2016 р.; врахувати такі зміни при
розробці проекту бюджету-2017.
Таким чином, на думку вищого партійного керівництва АПУ, можна
досягнути зростання надходжень до бюджету без посилення податкового тиску
на виробника, зберегти потенціал зростання аграрного сектору й можливість
відновлення економіки країни.
Д. Марчук, експерт з питань аграрної політики, місцевого
самоврядування, адміністративно-територіальної реформи, розвитку сільських
територій, аналізуючи заяви АПУ, вважає, що партія має принципово
відстоювати спеціальний режим оподаткування ПДВ. Адже спеціальний режим
ПДВ – це спосіб накопичування ресурсів для сільгоспвиробника з подальшим
вкладенням у виробництво.
На думку експерта, його важко назвати пільгою, адже це інструмент,
який дає змогу аграріям накопичувати кошти для того, щоб сіяти, збирати
врожай, годувати худобу і, не беручи жодної копійки в держави, конкурувати з
європейцями, які мають великі державні дотації, та американцями, які мають
доступ до дешевих кредитів під 3–4 % річних на 20–30 років, на противагу
українським 35–40 % на рік-півтора. «Збережені кошти аграрії не забирали собі,
а вкладали у виробництво. Тому Україна має перші місця з багатьох експортних
позицій, а на полицях магазинів, попри постійні кризи, у нас поки що є доступні
українські продукти. Отже, спецрежим ПДВ – це лише компенсація відсутності
інших видів підтримки, таких як кредити чи дотації, які є в наших конкурентів»,
– вважає експерт.
Водночас в АПУ пропагують і деякі досить «сміливі» ідеї, як-от
перераховувати орендну плату за користування землею новонародженим. При
цьому не говорять про сільських пенсіонерів, які є основними отримувачами
орендної плати за землю. Як зазначив голова Аграрної партії України
В. Скоцик, кожен українець при народженні повинен отримувати частку від
орендної плати за землю. Тоді до повноліття він матиме більше 100 тис. грн на
персональному рахунку. Це краще, ніж продавати землю і залишати людей у
злиднях.
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Він вважає, що Україні варто звернутися до досвіду арабських країн,
зокрема Об’єднаних Арабських Еміратів, де «кожен громадянин ОАЕ отримує
частку прибутку від видобутку нафти на свій персональний рахунок. Той же
принцип повинен діяти в Україні з використанням національного надбання –
землі», – наголосив В. Скоцик.
За його словами, в Україні в оренді перебуває близько 16,5 млн га
сільськогосподарських земель. Середня орендна плата за 1 га становить близько
2 тис. 500 грн. Якщо цю орендну плату збільшити буквально на 4 %, або на
100 грн за 1 га, ми отримаємо суму в 1,65 млрд грн на рік. Якщо врахувати, що в
країні щорічно народжується приблизно 412 тис. дітей, то, розділивши цю суму
між новонародженими, вона становитиме близько 4 тис. грн кожному. «Якщо ці
кошти просто покласти в банк на 18 років під складний відсоток під 20 %
річних, що є середнім показником на сьогодні, то до 18-річчя така дитина
отримає більше 106 тис. грн. Це кошти, які молода людина зможе
використовувати для відкриття бізнесу, навчання тощо. Це кошти, які вона
зможе вкласти в економіку країни», – зазначив голова АПУ.
Проте не факт, що з цим погодяться селяни, які є одержувачами орендної
плати, адже вони отримують не лише оплату – як коштами, так і натуральними
продуктами, а й допомогу при оранці присадибних ділянок, перевезенні палива
тощо, навіть допомогу при похованні. Пропозиції лідера Аграрної партії можуть
підтримати лише ті, хто має малих дітей, а їх на селі не так багато.
На думку ж В. Скоцика, для реалізації такої системи необхідно створити
окремий банк, який вкладатиме кошти в розвиток переробної промисловості,
поліпшення інфраструктури, житлове будівництво. Але для цього потрібно
зменшити податковий тиск на аграріїв. «Тоді сума, яку отримає кожен дорослий
громадянин України, збільшиться в рази. Економіка отримає додатковий ресурс.
Покращиться демографічна ситуація. Більше людей отримають роботу з
хорошою оплатою. Пенсіонери матимуть гідний захист. Орендарі землі можуть
підвищити нинішню орендну плату, якщо держава перестане збільшувати
податковий тиск. Це один з ресурсів для будівництва України», – переконаний
В. Скоцик.
Проте увагу політичних експертів подібні заяви керівників АПУ майже
не привернули (вони їх практично не коментують). Натомість їх зацікавила
досить буденна, на перший погляд, подія – зміни в керівництві партії, зокрема
призначення Р. Безсмертного новим керівником центрального апарату Аграрної
партії України. Після чого Р. Безсмертний як представник України в політичній
підгрупі на переговорах у Мінську 28 квітня повідомив, що виходить з
переговорного процесу. Надалі він займатиметься політичною діяльністю й
підготовкою до виборів, очолюючи виконком Аграрної партії України.
Політик заявив, що під час планової відеоконференції з представниками
ОБСЄ, РФ і сепаратистів повідомив про свою відставку з політичної підгрупи.
«Я вирішив для себе та поінформував усіх причетних – від тих, хто бере участь
у технологічному забезпеченні процесу, і до Президента, – що завершую цей
етап у своєму житті… Я виходжу з “мінського процесу” і не буду далі брати
участі у волонтерстві на цій дипломатичній ниві», – зазначив Р. Безсмертний.
Політик зізнався, що мав суперечності з П. Порошенком. «У нас було
кілька розмов, які, я не знаю, чи були приємні для Президента, але для мене
вони були неприємними. І виходячи з аналізу ситуації, яка склалася, і підходів
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до розв’язання питань по Донбасу», – наголосив Р. Безсмертний.
Як відомо, до того, як Р. Безсмертний очолив виконком оновленої
Аграрної партії України, він був членом Української республіканської партії,
працював у керівних органах «партії влади» часів Л. Кучми – Народнодемократичної, був представником Президента Л. Кучми в парламенті. Згодом
був членом фракції «Реформи-конгрес» партії «Реформи й порядок». У часи
президентства В. Ющенка – віце-прем’єр з питань адміністративнотериторіальної реформи в першому уряді Ю. Тимошенко, голова Народного
союзу «Наша Україна», лідер фракції «Наша Україна» у Верховній Раді. У липні
2014 р. Р. Безсмертний разом з Ю. Луценком створив політичну партію «Третя
українська республіка», ставши її головою.
Така біографія викликає в експертів сумнів щодо щирості
Р. Безсмертного щодо АПУ. Дехто з фахівців прогнозує, що АПУ для
Р. Безсмертного також не стане постійним політичним проектом, можливо, цей
проект пов’язаний з якимись іншими політичними процесами, зокрема із
зближенням з провладною партією.
Водночас у партії заперечують, що вона працюватиме в інтересах
діючого Президента. «Аграрна партія ніколи не воювала з владою, разом з тим
відстоювала свої інтереси, ідеологію села і сільських трударів», – зазначив член
Політради партії, депутат О. Бакуменко, який є народним депутатом від Блоку
П. Порошенка.
Проте експерти дотримуються іншої думки. «Зараз Роман Петрович
зайшов на проект Аграрна партія України. Цей проект Банкової задуманий як
головний конкурент “Батьківщини”. І роль Безсмертного дуже важлива. Власне,
ось і все. Ну не може важливий для Банкової електоральний проект очолювати
людина, яка “зіллє Україну”. Іншої мотивації і причини для втечі, звичайно ж
санкціонованої, у Романа Петровича немає», – зазначив один з експертів
М. Павлів.
Тим часом Р. Безсмертний разом з представниками АПУ активізував
підготовку до проміжних виборів до ВР, які призначено на 17 липня 2016 р. у
всіх семи округах. Таке рішення ухвалила Політична рада Аграрної партії на
засіданні 24 травня. Вибори відбудуться у Волинській (округ № 23),
Полтавській (округ № 151), Івано-Франківській (округ № 85), Чернігівський
(округ № 206), Дніпропетровській (округ № 27), Херсонській (округ № 183) і
Луганській (округ № 114) областях.
На засіданні Політради також розглянули формування консультативнодорадчих органів Аграрної партії. «Ми формуємо в Аграрній партії ради, які
стануть віддзеркаленням профільних комітетів Верховної Ради і навіть ширше.
Приміром, ми уже готуємо промислову раду, яка опікуватиметься питаннями
промислового виробництва в країні, а ми знаємо, що ні комітету, ні навіть
міністерства, яке б займалося питанням промисловості в державних органах
влади, немає. Разом з тим є ряд нагальних проблем у промисловому розвитку
країни, які потрібно вирішувати. Протягом трьох місяців ми плануємо
сформувати повний склад таких рад, всього їх буде приблизно 24–26», –
повідомив лідер Аграрної партії В. Скоцик.
За його словами, кожна рада займатиметься напрацюванням тактичних і
стратегічних кроків розвитку своїх галузей.
Крім того, Політрада затвердила керівників перших трьох сформованих
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рад. Медичну раду очолив президент Національної академії медичних наук,
член Політради партії В. Цимбалюк. «Охорона здоров’я в Україні, я би сказав,
смертельно хвора. Ми знищили первинну ланку допомоги, не запропонувавши
нічого дієвого на заміну. Одна з причин неефективності реформ –
безсистемність. За роки незалежності змінилося 22 міністри. Як людина може
щось реалізувати, якщо їй не дають змоги працювати? У результаті ми втратили
від 10 до 12 млн населення – це більше, ніж у другу світову війну», – зазначив
В. Цимбалюк.
Він вважає, що на сьогодні пріоритетом партії повинно стати
стимулювання роботи лікарів у сільській місцевості. Також варто проводити
виїзні обстеження людей у селах. Таку практику вже впроваджено в
Хмельницькій області завдяки співпраці партії з благодійною організацією –
Першим добровольчим мобільним шпиталем ім. М. Пирогова.
Разом з тим, на думку олімпійської чемпіонки зі спортивної гімнастики,
члена Політради партії С. Захарової, щоб не витрачати гроші на лікування,
хворобам слід запобігати. Вона очолила спортивну раду. «Ми знаємо проблеми
з медобслуговуванням. Чуємо, що в нас хвора нація. Але якщо люди не
займатимуться спортом, вона стане ще більш хворою. І ми будемо вкладати
вдвічі більше грошей у її лікування. А діти й далі помиратимуть на уроках
фізкультури. У державі абсолютно немає розуміння значення спорту, що саме
він формує сильну й вольову націю, він став одним із “залишкових” напрямів»,
– зазначила С. Захарова.
Керівником мистецької ради став композитор, народний артист України,
член Політради партії О. Злотник. «Наше завдання – формування духовно
здорової людини, яка розуміє, що таке порядність і чесна робота. А без
підтримки культури, музики і мистецтва цього не досягти. Україна мала одну з
найкращих систем мистецької освіти, але цей потенціал поступово знищується.
У селах України майже нема музичних шкіл. А вони – кровоносні судини для
навчальних закладів, середніх, вищих, інститутів, консерваторій», – наголосив
О. Злотник.
Також на засіданні Політради обговорили оприлюднений План дій уряду,
який передбачає впровадження ринку землі та не пропонує аграрним
виробникам, які є основою економіки України, жодної системи підтримки, що
робить вітчизняну продукцію неконкурентоспроможною. З доповідями
виступили народний депутат України Л. Козаченко й голова страйкового
комітету Аграрного форуму, заступник голови Аграрної партії Г. Новіков. «Ми
розраховуємо на зустріч із Прем’єр-міністром, щоб обговорити шляхи виходу із
ситуації. У нас є напрацювання системи оподаткування, яка дасть змогу
наповнювати бюджет, вивівши “з тіні” певні напрями. При цьому це не стане
непосильним тягарем для виробників. Якщо нам на зустріч не будуть іти, ми
будемо вимушені готуватися до нових страйків», – зазначив Г. Новіков.
Під час засідання Політради АПУ обговорювалося питання внесення змін
до Статуту партії до наступного з’їзду. «Ми повинні вибудувати свій Статут
так, щоб він усував зайвий бюрократизм, потрібно гарантувати демократичність
прийняття рішень всередині партії. Система роботи повинна бути вибудувана
так, щоб вона захищала і профільний актив – ядро партії, і давала змогу
працювати в містах», – зазначив керівник центрального апарату АПУ
Р. Безсмертний.
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Загалом Аграрна партія України налаштована на серйозні здобутки й
залучає до своїх лав впливових людей. Це представники не лише аграрної
галузі, а й промисловці, представники культури, науки, спорту. Водночас в
АПУ поки що не називають своїх союзників і обходять питання щодо того, чи
партія співпрацюватиме з провладними політичними силами в майбутньому, чи
займе місце в опозиції до діючої влади. У будь-якому випадку, нині на рівні
місцевих рад якогось серйозного протистояння з провладними політичними
силами не спостерігається (Аграрна партія: через відродження села – до
відродження всієї України // http://www.rp.mk.ua/2015/12/agrarna-partiyacherez-vidrodzhennya-sela-do-vidrodzhennya-vsiye%D1%97-ukra%D1%97ni.
–
2015. – 17.12; Аграрна партія України оновила керівний склад та має на
меті здобути більшість на виборах місцевих рад // http://ab.org.ua/agrarnapartiya-ukrayini-onovila-kerivniy-sklad-ta-maye-na-meti-zdobuti-bilshist-naviborah-mistsevih-rad. – 2016. – 22.02; Аграрна партія України: завдання на
2016 рік // http://blog.liga.net/user/dmarchuk/article/20620. – 2016. – 18.01;
Каждый украинец до совершеннолетия может получить 100 тысяч за счет
земли – Скоцик // http://timeua.com/news/4/48060.html. – 2016. – 26.04;
Иностранные топ-менеджеры не помогут Украине – В. Скоцик //
http://news.meta.ua/ua/archive/20.04.16/cluster:48322536-Inostrannye-topmenedzhery-ne-pomogut-Ukraine---Vitalii-Skotsik. – 2016. – 20.04; Безсмертний
оголосив про відставку з мінської групи на користь Аграрної партії //
http://novynarnia.com/2016/04/28/bezsmertniy-ogolosiv-pro-vidstavku-z-minskoyigrupi-na-korist-agrarnoyi-partiyi. – 2016. – 28.04; Бессмертный променял
минский процесс на Аграрную партию // http://strana.ua/news/10879bessmertnyj-promenyal-peregovory-v-minske-na-partiyu-agrariev.html. – 2016. –
9.05; У Порошенко готовят к выборам несколько партийных колонн //
http://strana.ua/articles/analysis/10311-u-poroshenko-zainteresovalis-parallelnymipoliticheskimi-proektami.html. – 2016. – 28.04; Политолог: Бессмертный стал
аграрием и готовится «откусить» от Тимошенко голоса на выборах //
http://www.politnavigator.net/politolog-bessmertnyjj-stal-agrariem-i-gotovitsyaotkusit-ot-timoshenko-golosa-na-vyborakh.html. – 2016. – 29.04; Аграрна партія
висуває кандидатів на вибори народних депутатів 17 липня та формує ради
державотворення // http://www.agroparty.org.ua/pres-tsentr/novini/ahrarnapartiia-vysuvaie-kandydativ-na-vybory-narodnykh-deputativ-17-lypnia-ta-formuiealternatyvnyi-kabmin. – 2016. – 25.05; Заява Президії Аграрної партії України з
приводу
Плану
пріоритетних
дій
уряду
на
2016
рік
//
http://agroparty.org.ua/pres-tsentr/novini/zaiava-prezydii-ahrarnoi-partii-ukrainy-zpryvodu-planu-priorytetnykh-dii-uriadu-na-2016-rik. – 2016. – 25.05).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
6 червня Голова Верховної Ради України А. Парубій привітав
журналістів з професійним святом Днем журналіста.
«Дорогі друзі! Щороку 6 червня ми відзначаємо свято День журналіста. В
умовах гібридної війни сучасні українські журналісти стали справжніми
бійцями інформаційного фронту. Щодня російські терористи, окрім підступних
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військових атак на лінії розмежування, чинять проти України інформаційні
диверсії. І на цьому фронті на передньому краю оборони стоять вітчизняні
журналісти. Військові захищають країну з автоматами в руках, громадські
організації – волонтерською діяльністю, а у журналіста головна зброя – слово.
Окремо хочу відзначити героїзм військових кореспондентів, які
працюють на фронті та пліч-о-пліч із солдатами стоять на захисті України,
щоденно ризикуючи своїм життям. Журналісти на передовій віддають для
перемоги не менше за наших воїнів. Багатьох цих журналістів я знаю особисто,
серед них чимало й жінок.
На сьогодні у Верховній Раді України VIII скликання акредитовано понад
3,5 тис. журналістів, серед яких 150 – іноземні журналісти з 20 країн світу. Це
один з найвищих показників серед парламентів світу. І це дуже важливо для
нас, депутатів, бо ми усвідомлюємо, що наша діяльність постійно перебуває під
дуже пильним об’єктивом.
Бажаю всім вам щастя, здоров’я, натхнення, оригінальних творчих
задумів та нових досягнень у нашій спільній роботі задля успіху та перемоги
України»
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 6.06).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій провів зустріч з делегацією
палати представників Конгресу США на чолі з головою Комісії
«Партнерство за демократію» П. Роскамом.
Голова парламенту подякував за підтримку України з боку США, за
зусилля, які докладаються для допомоги нашій країні. «Ця підтримка для нас
дуже важлива у складний час, коли і реформи, і безпека країни стоять на
першому плані», – сказав А. Парубій.
Сторони обговорили перебіг реформ в Україні, ситуацію в зоні АТО та
шляхи розвитку партнерства.
А. Парубій поінформував про перебіг прийняття у Верховній Раді
України важливих для України законодавчих актів, які передбачають зміни до
Конституції в частині судочинства, про закони, які спрямовані на посилення
співпраці з МВФ, та закони соціального спрямування. Він підкреслив, що нині
парламент готується до розгляду й ухвалення проекту змін до Регламенту
Верховної Ради, що, у свою чергу, сприятиме поліпшенню і вдосконаленню
законотворчого процесу і є важливим інструментом реформ.
Говорячи про пріоритети в роботі парламенту, А. Парубій наголосив на
необхідності вдосконалення виборчого законодавства. «Для мене важливою є і
виборча реформа, бо та система, яка є зараз, зібрала усі негативи», – сказав він,
зауваживши, що її здійснення є реальним не раніше осені.
Представники Конгресу США відзначили прогрес у розвитку України.
Вони заявили про відданість співпраці з Україною і висловилися за важливість
продовження санкцій проти Росії (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 3.06).
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***
3 червня на засіданні Верховної Ради України відбулася «година
запитань до уряду».
В урядовій ложі були присутні Прем’єр-міністр В. Гройсман та члени
Кабінету Міністрів. Прем’єр-міністр В. Гройсман і члени уряду відповіли на
запитання народних депутатів.
Відповідаючи на запитання стосовно закриття міського сміттєзвалища під
Львовом, В. Гройсман, зокрема, сказав, що це питання суто господарське. «Його
потрібно було вирішити давно. Але маємо ситуацію сьогодні надзвичайно
жахливу. Зробити рекультивацію цього полігону – абсолютно нормально і
реально, це питання до місцевої влади Львова. Якщо потрібна буде допомога
уряду – ми готові надати допомогу. Але це компетенція місцевих органів
влади», – зазначив він.
Прем’єр-міністр вважає, що сьогодні в умовах фінансової децентралізації
можливо це зробити ресурсами місцевих бюджетів, місцевих рад. «Немає
проблем. Якщо хтось не знає, можу розказати на пальцях, як це потрібно
зробити і що потрібно зробити, щоб забрати фільтрат, зробити дегазацію цих
полігонів, встановити спеціальне обладнання видобутку газу, виробляти
електроенергію, ще й постачати її прилеглим територіям», – зазначив він.
В. Гройсман також відповів на запитання стосовно того, чи буде
продовжено з 1 січня наступного року мораторій на продаж землі. За його
словами, мораторій має тривати до кінця 2016 р., а скасувати його можна лише
після обговорення із зацікавленими сторонами.
В. Гройсман нагадав, що Верховна Рада у 2016 р. ухвалила рішення про
продовження мораторію на землю до кінця 2016 р. і далі це також питання
Верховної Ради, яке рішення вона буде приймати в 2017 р.
Прем’єр-міністр також нагадав про зареєстрований законопроект про обіг
земель. «Жодних рішень щодо мораторію не може бути, доки ми не зрозуміємо
всі нюанси поводження з землею. Інакше це все буде дуже жахлива ситуація», –
наголосив він.
В. Гройсман зазначив, що питання землі є надзвичайно чутливим. Тому
треба приймати рішення консолідоване і спільне.
На запитання народних депутатів також відповіли міністр оборони
С. Полторак, міністр внутрішніх справ А. Аваков та інші урядовці.
Прем’єр-міністр подякував народним депутатам за плідний пленарний
тиждень і прийняття рішень, зокрема прийняття закону про ліки, що дасть
можливість демонополізувати ринок і людям отримати якісні ліки за низькими
цінами.
В. Гройсман також подякував парламентарям за підтримку урядових
ініціатив стосовно законів щодо взаємодії з МВФ (2 червня було ухвалено ряд
таких законів), а також за прийняття рішення щодо початку реформи системи
судової влади, прийняття змін до Конституції, нового закону про судоустрій.
«Це – початок дуже важливих змін, які дозволять в тому числі відроджувати
національну економіку», – наголосив він.
Міністр освіти й науки Л. Гриневич поінформувала про роботу, яка
проводиться щодо захисту дітей. Вона зазначила, що захист дітей є особливо
актуальною темою для України, адже через агресію сусідньої держави десятки
тисяч дітей зіштовхнулися із загрозою порушення їхніх прав, зокрема освітніх.
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Міністр також розповіла про розвиток системи інклюзивної освіти в Україні.
Заступник міністра економічного розвитку й торгівлі М. Нефьодов
поінформував про перші результати дії прийнятого минулого року Закону
України «Про публічні закупівлі» (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 3.06).
***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту
прийняти за основу законопроект про внесення змін до Закону України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» щодо соціального захисту учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Проектом (реєстр. № 4714) пропонується встановити розміри
мінімальних додаткових пенсій за шкоду, заподіяну здоров’ю, для учасників
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС залежно від прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність. Пропонується також заборонити будь-яке
обмеження, тимчасове чи постійне призупинення виплати пенсій учасникам
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, надати право для учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать для категорії 2,
на першочергове безоплатне надання щорічно санаторно-курортних путівок або
виплачувати компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного
лікування. Зокрема, пропонується особам, які віднесені до категорії 1,
призначати щомісячну додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров’ю, у
порядку й розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, при цьому
розмір зазначеної пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС не може бути нижчим для:
– інвалідів І групи – 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність;
– інвалідів ІІ групи – 75 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність;
– інвалідів ІІІ групи, а також хворим унаслідок Чорнобильської
катастрофи на променеву хворобу – 50 % прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність.
Забороняється будь-яке обмеження, тимчасове чи постійне призупинення
виплати щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю.
Пропонується також скасувати обмеження пенсій для працюючих
пенсіонерів, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, і виплачувати їм пенсії в повному розмірі без урахування одержуваного
заробітку (доходу) незалежно від місця роботи, заборонивши застосування для
них будь-якого обмеження, тимчасового чи постійного призупинення виплати
пенсій або щомісячного довічного грошового утримання (зміни до ст. 58
Закону)
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 6.06).
***
Голова Комітету з питань державного будівництва, регіональної
політики та місцевого самоврядування С. Власенко провів зустріч з
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делегацією офісу з питань багатопартійності Вестмінстерської фундації за
демократію.
До складу делегації увійшли діючі й колишні члени парламентів Великої
Британії, Шотландії та Північної Ірландії, співробітники офісу.
Цей захід став першим у запланованій серії контактів цієї делегації з
іншими парламентськими комітетами, керівниками депутатських фракцій,
урядових структур і представниками громадянського суспільства.
Член палати громад парламенту Великої Британії, член правління офісу
Д. Дональдсон зупинився на основних моментах реформування місцевої влади у
Великій Британії, яке розпочалося у 1997 р. за чітко визначеною стратегією. При
цьому підготовка законів і їх практична реалізація відбувалися паралельно. Ці
процеси отримали назву деволюції, оскільки передбачали надання Шотландії та
Північній Ірландії певних повноважень у сфері законодавчої влади. На сьогодні
вже можна говорити про британський досвід реформування, його осмислення на
науковому рівні, готовність ділитися цим досвідом з іншими країнами.
Голова комітету С. Власенко ознайомив членів делегації з основними
напрямами зусиль комітету у сфері законодавчого забезпечення співробітництва
територіальних громад і їх добровільного об’єднання, державної служби та
служби в органах місцевого самоврядування, а також звернув увагу на
особливості парламентського процесу в Україні за наявності потужних центрів
позапарламентського впливу.
На прикладі підготовки і прийняття Закону України «Про державну
службу» він розповів про співпрацю з громадянським суспільством,
міжнародними організаціями та акцентував увагу на істотних обсягах
законодавчої діяльності, яка проводиться комітетом над текстами поданих до
парламенту законопроектів. На черзі робота над проектом закону України «Про
службу в органах місцевого самоврядування», який наразі проходить
опрацювання у профільному підкомітеті та має бути узгоджений із вищезгаданим
Законом. «Це два взаємопов’язані документи, що закладають основу реформ
служби у двох ланках публічної влади і врегульовують увесь комплекс питань,
пов’язаних із прийомом на таку службу, її проходженням і припиненням», –
підкреслив голова комітету.
Пояснюючи гостям з Великої Британії сутнісні аспекти об’єднання
територіальних громад, очільник комітету наголосив, що, незважаючи на
декларації намірів щодо підтримки децентралізації, єдиної реальної стратегії її
проведення в Україні немає і процес має дещо хаотичний характер. Особливо
добре це було помітно під час розгляду в парламенті урядових проектів
Державного бюджету України на 2016 рік, якими фактично нівелювалися раніше
зроблені кроки. Він також зазначив, що комітет забезпечив прийняття двох
ключових законів щодо децентралізації влади в Україні – «Про співробітництво
територіальних громад» і «Про добровільне об’єднання територіальних громад» –
і готовий удосконалювати як ці, так і інші закони відповідного спрямування.
Цьому служить аналіз практики застосування вітчизняного законодавства,
проблем, що виникають при реалізації тих чи інших його положень, а також
широке використання кращого європейського досвіду, висновків і пропозицій
експертів з інших країн. Тому комітет щиро зацікавлений у допомозі британських
колег, які вже пройшли схожі етапи реформування.
Дякуючи за розмову та висловлюючи сподівання на продовження
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співпраці, Д. Дональдсон зауважив, що зустріч у комітеті допомогла членам
делегації більш детально ознайомитися з проблематикою децентралізації влади в
Україні та викристалізувати коло питань, з якими вони мали намір звернутися до
керівників інших парламентських комітетів, парламентських фракцій, урядовців і
представників громадянського суспільства (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 6.06).
***
Голова
Комітету
з
питань
законодавчого
забезпечення
правоохоронної діяльності А. Кожем’якін провів зустріч із представниками
Ради Європи.
У робочій зустрічі 3 червня взяли участь директор з прав людини
Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи
К. Джакумопулос, новопризначений спеціальний представник генерального
секретаря Ради Європи в Україні Р. Брія, новопризначений голова офісу Ради
Європи в Україні М. Енберг, заступник голови офісу Ради Європи
О. Литвиненко, керівник проекту «Подальша підтримка реформи кримінальної
юстиції в Україні» К. Цхомелідзе.
Сторони обговорили ряд питань щодо реформи кримінальної юстиції.
Голова комітету А. Кожем’якін, зокрема, наголосив на необхідності
продовження співпраці під час роботи над такими надзвичайно важливими
проектами законів, як «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо запровадження кримінальних проступків» і «Про приватну
детективну (розшукову) діяльність». Він також відзначив необхідність внесення
змін до Закону України «Про прокуратуру» у зв’язку з прийняттям Верховною
Радою України 2 червня 2016 р. змін до Конституції України.
Учасники зустрічі обговорили практичне застосування положень про
Державне бюро розслідувань, визначилися щодо подальшої роботи над
законопроектом про конфіскацію необґрунтовано набутих активів та окрему
увагу приділили новому законопроекту про оперативно-розшукову діяльність,
який буде зареєстровано найближчим часом.
Спеціальний представник генерального секретаря Ради Європи в Україні
Р. Брія висловив упевненість у тому, що офіс Ради Європи, а особливо проект
«Щодо подальшої підтримки реформи кримінальної юстиції в Україні» під
керівництвом К. Цхомелідзе й надалі прийматиме активну участь в обговоренні
зазначених законопроектів і надаватиме консультаційну допомогу.
Директор з прав людини Генерального директорату з прав людини та
верховенства права Ради Європи К. Джакумопулос поінформував учасників
зустрічі про те, що вже наступного тижня офіс Ради Європи планує надати свої
експертні висновки до проектів законів «Про приватну детективну (розшукову)
діяльність» і «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України».
Наступну
консультаційну
зустріч,
присвячену
обговоренню
законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
запровадження кримінальних проступків», заплановано на середину липня
2016 р.
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 6.06).
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***
Відбулося засідання Комітету з питань культури і духовності.
Члени комітету ухвалили рішення рекомендувати парламенту прийняти
проект закону України «Про внесення змін до Закону України “Про охорону
культурної спадщини” (щодо надання об’єктам підводної культурної спадщини
статусу Морського меморіалу)» (реєстр. № 2129а) у другому читанні та в
цілому.
Законопроектом передбачається взяття під особливу охорону об’єктів
підводної культурної спадщини, на яких загинули люди, шляхом надання їм
статусу морських меморіалів. Перелік об’єктів підводної культурної спадщини
зі статусом Морського меморіалу визначатиметься Кабінетом Міністрів
України. На таких об’єктах підводної культурної спадщини заборонятиметься
будь-яка діяльність для комерційних цілей, що відповідає ч. 7 ст. 2 Конвенції
про охорону підводної культурної спадщини, ратифікованої законом України
№ 164-V від 20.09.2006 р.
Комітет також розглянув проект закону України «Про внесення змін до
Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” (щодо зміни
релігійними громадами підлеглості)» (реєстр. № 4128). В обговоренні взяли
участь представники релігійних конфесій, Міністерства культури України.
Наголошувалося, що метою закону є забезпечення релігійних громад
правом на свідомий вибір і вільну й безперешкодну зміну підпорядкованості
релігійним центрам. Його прийняття відповідатиме також рекомендаціям
Венеціанської комісії та ОБСЄ.
Під час розгляду законопроекту в комітеті було опрацьовано ряд
поправок. За результатами розгляду комітет більшістю голосів ухвалив рішення
рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений законопроект у
першому читанні в редакції, яка була запропонована на засіданні комітету.
Голова Комітету з питань культури й духовності М. Княжицький
зауважив, що при підготовці законопроекту до другого читання необхідно
створити робочу групу за участі представників релігійних конфесій,
Міністерства культури України, Міністерства юстиції України та інших
експертів у сфері свободи совісті (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 2.06).
***
Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує
Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому проект закону
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
звільнення від оподаткування пенсій».
Члени комітету ухвалили таке рішення на засіданні комітету 1 червня
після розгляду всіх пропозицій, що надійшли до законопроекту № 4542 до
другого читання. Загалом надійшло 32 поправки, з яких 11 враховано повністю,
частково та по суті, 21 – відхилено.
У законопроекті, зокрема, враховано поправку 5, якою пропонується
підпункт 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 до Податкового кодексу України викласти в
такій редакції: «164.2.19. суми пенсій (включаючи суму їх індексації,
нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового
утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи
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бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять розмірів
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на
місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, – у частині такого
перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,
такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх
виплати.
Положення цього підпункту не застосовується до пенсій, призначених
учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється
чинність статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”».
Законопроектом також пропонується, що такий закон набере чинності з
першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування (Офіційний
веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 2.06).
***
Комітет з питань фінансової політики й банківської діяльності
рекомендує Верховній Раді прийняти проект закону України «Про фінансову
реструктуризацію» в другому читанні і в цілому.
Члени комітету на своєму засіданні 1 червня завершили розгляд
пропозицій до законопроекту № 3555, що надійшли під час його підготовки до
другого читання.
За словами голови комітету С. Рибалки, законопроект покликаний
допомогти банкам і частині підприємств України провести позасудову
реструктуризацію проблемних кредитів. Комітетом було опрацьовано 421
поправка, з яких врахували 364.
Голова комітету С. Рибалка зауважив, що над підготовкою законопроекту
до другого читання працювала робоча група за участі представників
Національного банку України, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції,
Незалежної асоціації банків України, Міжнародного валютного фонду,
Світового банку, ЄБРР, МФК та інших експертів асоціацій банківського ринку.
«Домовилися, що реструктуризація буде здійснюватися за принципом
добровільності та врахування інтересів усіх кредиторів та боржника», –
зазначив С. Рибалка.
Законопроектом
встановлено,
що
фінансова
реструктуризація
здійснюється на основі договору. Для підвищення ефективності розгляду
спорів, що виникають під час процедури фінансової реструктуризації,
законопроектом передбачено особливий порядок вирішення спорів в арбітражі:
створення арбітражного комітету, який призначатиме арбітрів зі списку
затвердженого спостережною радою. На період дії закону пропонується
запровадження податкових пільг шляхом внесення відповідних змін до
Податкового кодексу.
Крім того, на засіданні комітету розпочали розглядати поправки до
другого читання проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо регульованих ринків і деривативів) (реєстр. № 3498).
За словами С. Рибалки, від народних депутатів до цього законопроекту
надійшло 666 поправок. «Це абсолютний рекорд з кількості поправок до
законопроекту в нашому комітеті цього скликання парламенту. Частину
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поправок вже розглянули, а обговорення інших перенесли до робочої групи.
Підтримали поправки відносно змін статусу Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, насамперед підвищення її інституційної
спроможності. Завтра буде продовжено розгляд цього законопроекту, аби
прийняти остаточне рішення», – повідомив голова комітету (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 2.06).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Вітання Президента України до Дня журналіста
Щиро вітаю із професійним святом Днем журналіста усіх, хто присвятив
себе донесенню правди, пошуку справедливості та поверненню надії.
В умовах розв’язаної Росією агресії на Донбасі та в Криму інформаційний
фронт є такою ж передовою, як і лінія оборони держави в районі військового
конфлікту. Потужні інформаційні атаки північного сусіда спонукають вас бути
ще більш відповідальними, ретельними та неупередженими.
Особливу вдячність сьогодні хочеться висловити тим безстрашним
журналістам, чиї репортажі із гарячих точок Донбасу, де й досі свистять кулі і
розриваються снаряди, розвінчують легенди і міфи російської пропаганди.
Звичайно, попереду ще багато роботи задля встановлення миру і вкрай
необхідних змін у країні. Переконаний, що на цьому шляху створення
суспільного телерадіомовлення, реформування державних і комунальних
друкованих засобів масової інформації сприятимуть якісним перетворенням на
всіх рівнях, які обов’язково відчують співвітчизники.
Як Президент України я буду й надалі докладати зусиль для захисту
свободи слова і розвитку інституту вільних і незалежних медіа.
Бажаю усім міцного здоров’я, щастя, натхнення та успішної реалізації
всіх творчих проектів і задумів
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/vitannya-prezidenta-ukrayini-do-dnyazhurnalista-37307). – 2016. – 6.06).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
федеральним канцлером Німеччини А. Меркель і президентом Франції
Ф. Олландом.
Глава держави наголосив на порушеннях режиму припинення вогню з боку
проросійських бойовиків, що перешкоджає політичному врегулюванню.
Співрозмовники погодилися, що питання безпеки і відновлення Україною
контролю над кордоном є дуже важливими. Вони також констатували, що
санкції проти РФ мають залишатися до повного виконання мінських
домовленостей. Сторони домовилися інтенсифікувати переговори.
Президент П. Порошенко закликав прискорити вирішення в рамках
Євросоюзу питання надання українцям безвізового режиму.
Глава Української держави також звернувся до президента Ф. Олланда
посприяти видачі віз для українських вболівальників, які планують відвідати
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чемпіонат Європи з футболу, що відбудеться у Франції (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua/). – 2016. –
06.06).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з головою правління
Transparency International Х. Угасом.
Глава держави поінформував голову правління Transparency International
про прогрес України на шляху боротьби з корупцією та останні кроки, які були
зроблені українською владою в цій сфері, зокрема створення Національного
антикорупційного бюро.
Глава держави також поінформував про законодавчі зміни щодо
реформування системи прокуратури, обрання та призначення нового
Генерального прокурора України Ю. Луценка. При цьому Президент наголосив
на важливості змін, які сьогодні запроваджуються Генеральним прокурором у
кадрових призначеннях і реформуванні офісу Генерального прокурора.
П. Порошенко повідомив про створення Національної антикорупційної
агенції та запровадження нового закону про електронне декларування. При
цьому він висловив сподівання, що найближчим часом цей закон почне
працювати, що забезпечить підвищення прозорості діяльності чиновників.
Х. Угас зазначив, що Україна в сфері антикорупційного законодавства є
однією з найбільш прозорих країн світу, але при цьому звернув увагу на
необхідність імплементації всіх законодавчих змін у сфері боротьби з
корупцією.
Президент закликав керівника Transparency International посприяти
поверненню награбованого режимом В. Януковича до України.
Х. Угас
підтвердив
готовність
Transparency
International,
найавторитетнішої антикорупційної мережі у світі, розвивати співробітництво з
компетентними органами України в розслідуванні корупційних справ, зокрема
щодо виявлення та повернення активів, які були незаконно виведені колишніми
посадовцями за межі України.
У зустрічі також узяли участь Генеральний прокурор України
Ю. Луценко та міністр закордонних справ П. Клімкін (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-zaklikav-kerivnika-transparencyinternational-spri-37315). – 2016. – 6.06).
***
Президент П. Порошенко взяв участь у засіданні Регіональної групи
МВФ і Світового банку, яке вперше відбувається в Україні.
Глава держави висловив вдячність міністрам фінансів і главам
національних банків 15 країн, які взяли участь у зустрічі, за послідовну
підтримку України на шляху необхідних трансформацій. «Ваша допомога та
солідарність мають важливе значення для успіху на шляху макроекономічної
стабілізації в Україні», – наголосив Президент.
П. Порошенко запевнив, що Україна залишається рішуче налаштованою
на реформи, які вже активно впроваджуються разом з МВФ і Світовим банком.
Президент поінформував про досягнутий прогрес на цьому шляху, зокрема в
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частині боротьби з корупцією та реформи судочинства. «Ми перезапустили
систему боротьби з корупцією в державі, повертаємо довіру до банківської
системи і відновлюємо право на справедливість», – підкреслив глава держави.
Президент закликав міжнародних партнерів до консолідації зусиль з
підтримки України, у якій створюються комфортні умови для іноземного
бізнесу та інвесторів. «Нашим головним пріоритетом є боротьба з корупцією. За
останні дев’ять місяців ми створили політично незалежне Антикорупційне бюро
шляхом ефективної співпраці з нашими партнерами зі США, ЄС і впровадження
найкращих світових практик», – підкреслив Президент.
Глава держави особливо акцентував увагу на конституційних змінах у
частині правосуддя, які були проголосовані Верховною Радою напередодні.
«Ми перезавантажуємо судову владу, забезпечивши право громадян на
справедливий та ефективний суд», – сказав він.
Водночас Президент зазначив, що ми розуміємо, що досягнуті результати
недостатні. «Важливо, щоб люди відчували позитивні зміни. Ось чому Україна
переходить від політики споживання до політики стратегії розвитку. Це те, на
чому ґрунтується наш план дій», – зазначив він.
У свою чергу голова Національного банку В. Гонтарева зазначила, що
Україна змогла подолати найбільші проблеми й досягти позитивних змін. Однак
без підтримки МВФ, Світового банку, усіх країн, які входять до Регіональної
групи країн-членів МВФ і СБ, було б неможливо це зробити.
Глава держави також провів зустріч з першим заступником директорарозпорядника МВФ Д. Ліптоном і обговорив з ним питання співпраці України
та МВФ.
Україна входить до складу Регіональної групи країн-членів МВФ на чолі
з Нідерландами. Членами цієї групи є 15 країн (Нідерланди, Україна, Бельгія,
Болгарія, Боснія та Герцеговина, Вірменія, Грузія, Ізраїль, Кіпр, Люксембург,
Македонія, Молдова, Румунія, Хорватія, Чорногорія). За аналогією з
Регіональною групою країн-членів МВФ Україна входить до складу
Регіональної групи країн-членів СБ на чолі з Нідерландами. До цієї групи
входять 13 країн (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-vidznachiv-pidtrimkumizhnarodnogo-valyutnogo-37303). – 2016. – 4.06).
***
Президент П. Порошенко наголошує на стабілізації банківської
системи й макрофінансової ситуації в державі.
Президент наголосив, що терміни отримання траншу МВФ не
змінювалися, і запевнив, що він буде отриманий.
Водночас глава держави закликав журналістів бути відповідальними
щодо поширення інформації, ретельно її перевіряти та спиратися лише на
авторитетні першоджерела у висвітленні питань співпраці України з
Міжнародним валютним фондом, оцінки роботи Національного банку України
та формування Ради НБУ.
Глава держави також поінформував, що наразі обговорюється
меморандум з Міжнародним валютним фондом. «Незважаючи на позицію
деяких безвідповідальних політиків, які повідомляли, що меморандум вже
підписаний і там стоїть підпис Президента», – наголосив Президент.
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Президент також прокоментував ситуацію в банківській сфері держави
та діяльність керівництва НБУ: «Голова Національного банку є професійною
людиною, яка забезпечує стабільність банківської системи».
При цьому глава держави зазначив, що «зараз ми пожинаємо плоди
безвідповідальної банківської політики, яка починається ще з 2008 р., плоди
кризи і плоди війни, коли позичальники залишилися на окупованих територіях і
не здатні обслуговувати депозити вкладників». У цьому контексті Президент
наголосив на важливості прийняття професійних і відповідальних рішень, які
приводять до стабілізації та оздоровлення банківської системи України.
Президент зазначив, що «сьогодні ми маємо усі підстави стверджувати,
що ситуація в банківській системі стабілізується, так само як й макрофінансова
ситуація».
Президент також поінформував, що в Україні відбувається збільшення
золотовалютних резервів, стабілізація валютного курсу, проводиться ефективне
таргетування інфляції. При цьому він додав, що провідні світові рейтингові
агентства визнають ефективність дій НБУ, який проводить успішні переговори з
МФВ.
«Найближчим часом, в червні, Нацбанк буде готовий прийняти рішення
про зняття обмежень на виплату дивідендів інвесторам як за 2014, так й за
2015 р. В умовах покращення інвестиційного клімату це буде дуже очікуваним
рішенням, яке знімає величезну кількість проблем», – повідомив глава держави
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-situaciya-v-bankivskij-sistemi-imakrofinansova-si-37299). – 2016. – 4.06).
***
Президент П. Порошенко зазначає, що процес деолігархізації не може
відбуватися «одним рухом» і швидко, але потрібно не припиняти боротьби.
«Ми нелегко, повільніше, ніж мені хотілося б, але робимо рішучі кроки.
Повірте мені, і ви знаєте про це, цього раніше ніколи не відбувалося», – сказав
Президент під час прес-конференції, відповідаючи на питання щодо
деолігархізації.
Глава держави нагадав, що перше рішення щодо деолігархізації
стосувалося повернення державного контролю на підприємстві «Укрнафта», і
навів інші приклади повернення під контроль держави держкомпаній, на яких
збагачувалися олігархи. Зокрема, нагадав, що державний контроль був
повернутий у Державну компанію «Укртранснафта». «На сьогодні внаслідок
закону, який був прийнятий, в тому числі, і за моєю ініціативою, підприємство
повернуто під державний контроль», – сказав П. Порошенко та наголосив, що
важливим є не лише зміна правил, а й кадрові ротації, які дають змогу
підвищити ефективність державного підприємства й прозорість його діяльності.
Президент також зазначив, що в значній кількості держпідприємств, де
також «паслися олігархи», починаючи від ДП «Укрзалізниця» і завершуючи ДП
«Укрпошта», заводах енергетичного машинобудування та інших підприємствах,
уже проведені або завершуються конкурси й туди приходять нові незалежні
керівники.
Президент наголосив, що в ситуації з Одеським припортовим заводом
спільними зусиллями була прискорена приватизація, «для того щоб і звідти
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прибрати олігархів».
За словами глави держави, елементами деолігархізації також є
диверсифікація енергопостачання, створення прозорого газового ринку, зміна
керівництва в компанії «Укргазвидобування» й зупинка багатьох тендерів, які
там проводилися. «Ми сьогодні не купуємо газ у Росії. Ринок газу є прозорим.
Традиційно на цьому ринку “паслися” президенти або прем’єри. Цього більше
не відбувається», – сказав Президент.
Глава держави також підкреслив, що вважає неприйнятним ситуацію,
коли Президент, Прем’єр-міністр або міністр енергетики займаються пошуком
вугілля, обранням компаній, які його постачатимуть. Президент наголосив, що
розробляти і встановлювати тарифи має незалежний регулятор «по формулі, а
не в ручному керуванні» (Офіційне інтернет-представництво Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/mi-nelegko-ale-robimo-rishuchikroki-prezident-pro-deoligarh-37297). – 2016. – 3.06).
***
Президент П. Порошенко переконаний в успішному завершенні
реформи децентралізації та наголошує, що вона надає місцевим громадам
достатньо повноважень для виконання всіх зобов’язань і розвитку.
«Ми запропонували те, що я і обіцяв під час кампанії, конституційні
зміни щодо децентралізації, наділяючи повноваженнями і відповідальністю
місцеві ради і громади. У той же час внесли в парламент бюджетну і фінансову
децентралізацію, яка абсолютній більшості рад збільшила місцеві бюджети у
два рази в порівнянні з 2013 р.», – сказав глава держави, коментуючи питання
про нібито звернення кількох обласних рад щодо підписання договору з
Президентом і Прем’єр-міністром про розмежування повноважень.
«Дали гроші, дали права і дали відповідальність. Для чого? Будуйте
дороги – у вас зараз є гроші. Будуйте освітлення, будуйте школи, дитячі садки»,
– сказав П. Порошенко.
Президент підкреслив, що кошти, які є в розпорядженні місцевих,
обласних рад, мають працювати на постійну розбудову їхніх територій. «Якщо
ви будете тримати ці гроші на депозиті, очікуючи дострокових виборів для того,
щоб купувати за гроші місцевих бюджетів голоси виборців, – я буду на це
реагувати, бо я чекаю від місцевих бюджетів покращення добробуту
територіальної громади», – наголосив Президент.
Глава держави також зазначив, що не отримував подібних звернень, а
якби така ініціатива і з’явилася, вона не отримала б підтримки. «Ніяких угод
обласних рад з Президентом не буде. Вони є неконституційними. І якби у нас
вступили в силу зміни до Конституції в частині децентралізації, така обласна
рада припинила б своє існування за рішенням Конституційного Суду,
Президента і Верховної Ради», – підкреслив П. Порошенко.
Президент також висловив оптимізм щодо завершення конституційної
реформи в частині децентралізації. На його переконання, ця реформа, так само
як і зміни в частині правосуддя, має додатково супроводжуватися законом.
Глава
держави
прокоментував
також
можливість
створення
кримськотатарської автономії та зазначив, що «модель роботи буде такою
самою, як проходять нині зміни до Конституції в частині децентралізації» –
передача питання в Конституційну Комісію, включення до її складу
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представників кримських татар, ретельне опрацювання, обговорення й лише
після цього підписання та направлення на розгляд Верховної Ради.
«Впевнений, що ми це мали зробити для кримськотатарського народу
раніше. Всі боялися кримських татар – всі президенти і вся українська влада. Не
тих боялися. Треба більше довіряти кримськотатарському народу – форпосту
українськості в Криму. Саме тому я прийняв рішення вийти з цією ініціативою
після консультацій з лідером кримськотатарського народу М. Джемілєвим і з
головою меджлісу Р. Чубаровим», – резюмував Президент (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/decentralizaciya-daye-miscevim-gromadamdostatno-povnovazhen-37295). – 2016. – 3.06).
***
Президент П. Порошенко наголошує, що питання проведення виборів
на Донбасі може бути розглянуто лише за умови виконання мінських угод.
При цьому Президент повідомив, що прогрес з врегулювання ситуації на
Донбасі «майже нульовий, навпаки там відбулося загострення».
«Чи можуть бути вбори на окупованих територія Донбасу? Можуть. Чи
можуть бути зараз? Можуть. Якщо ці вибори проведе сам окупант», – сказав
глава держави під час прес-конференції, відповідаючи на запитання чи реально
проведення виборів на Донбасі вже в цьому році.
«Ми аж ніяк – ні ми, ні світ – ці вибори не визнаємо. Так само як ми не
визнали фейкові вибори 2 листопада 2014 р., так само як ми не визнаємо
референдум у Криму», – підкреслив П. Порошенко.
Президент зазначив, що вибори, які передбачені мінськими угодами,
відповідно до українського законодавства, можуть бути проведені. Але вони
відбудуться тоді, коли буде забезпечено механізм відновлення українського
суверенітету в окремих районах Донецької та Луганської областей.
«Але я підкреслюю: логіка мінських угод передбачає, що спочатку
повинен бути виконаний безпековий компонент, і лише потім вступає в силу
політичний компонент», – сказав Президент додавши, що ці умови мають
супроводжуватись також і виконанням гуманітарного компоненту угод.
Глава держави наголосив, що безпековий компонент мінських угод
полягає не просто в тому, що перестають стріляти. Цього не достатньо. Мають
бути встановлені постійно діючі ефективні спостережні пункти на лінії
зіткнення, які гарантуватимуть виконання умов про безпеку. Разом з тим мають
бути встановлені відповідні пости з міжнародних сил, які будуть розташовані у
місцях зберігання зброї, та відповідні пости на неконтрольованій ділянці
українсько-російського кордону.
Президент зауважив, що раніше пропонувалось, щоб такі пости
встановлювала спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Однак, останнім часом
обидва дрони, які використовувала спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, було
збито окупантами. Ці безпілотні літальні апарати давали змогу місії
спостерігати за порушенням режиму вогню з боку сепаратистів. Тому
Президент поставив питання про запровадження озброєної поліцейської місії
ОБСЄ, яка забезпечить безпекові критерії в окремих районах Донецької та
Луганської областей.
Глава держави нагадав, що Україна запропонувала цю модель ще півроку
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тому. Однак вона відкидалася. «Сьогодні ми маємо серйозний дипломатичний
успіх у цьому питанні. Не лише у “нормандському форматі” на вищому рівні ми
погодили загальну згоду щодо запровадження цієї місії. Але вже у Відні в
ОБСЄ, під німецьким головуванням, наші німецькі партнери розпочали
дискусію щодо запровадження поліцейської місії», – зазначив Президент.
«Це дає мені тверді підстави для стриманого оптимізму. І саме це
служило мені базою для твердження, що можливо ми завершимо цей процес у
2016 р.», – зазначив Президент. Водночас, він висловив жаль, що вже пройшло
три місяці після цієї заяви, але процес ведеться не достатньо активно.
При цьому глава держави зазначив, що концепція, яким має бути виборче
законодавство, обговорюєтеся: «Воно буде українським. І та нісенітниця, яка
розповсюджується українськими політиками, витягнута з повітря, – не
відповідає дійсності».
Президент також подякував голові громадянської мережі «Опора»
О. Айвазовській за допомогу в розробці цієї концепції (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua/news/viborina-donbasi-mozhut-vidbutisya-lishe-u-chitkij-vidpovid-37291). – 2016. – 3.06).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон України «Про внесення зміни
до Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”
щодо порядку приєднання державного підприємства “Українська студія
телевізійних фільмів “Укртелефільм“».
Цим документом усуваються перешкоди у створенні Національної
суспільної телерадіокомпанії України.
У 2005 р. Україна взяла на себе зобов’язання перед Радою Європи щодо
перетворення державних телерадіокомпаній у канали Суспільного мовлення
згідно з відповідними європейськими стандартами. Реформу державного
телерадіомовлення було розпочато у квітні 2014 р., але й до сьогодні існує ряд
організаційних проблем, урегулювання яких потребує внесення змін до
законодавства про суспільне мовлення (Офіційне інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisavzakon-sho-rozblokovuye-reformu-suspilnogo-37311). – 2016. – 6.06).
***
Адміністрація Президента України ініціювала програму стажування
для молоді.
Адміністрація Президента України спільно з громадською організацією
«Ліга інтернів» уперше ініціювала програму стажування для молоді. 6 червня
2016 р. відбулося урочисте відкриття програми.
Метою цього стажування є надання можливості молодим і вмотивованим
фахівцям долучитися до роботи в органах державної влади та здобути
практичний досвід роботи в Адміністрації Президента України, що сприятиме
створенню передумов для їхнього професійного зростання та успішної
діяльності на державній службі. Учасники програми отримають можливість
ознайомитися з роботою системи державного управління в країні, а також
можливість реалізувати своє прагнення до змін у державі на практиці. Програма
також сприятиме популяризації державної служби серед молоді.
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Конкурсний відбір для участі в програмі проходив протягом квітня –
травня у три етапи: конкурс аплікаційних форм, аналітичне тестування,
індивідуальна співбесіда. За результатами конкурсного відбору 17 переможців
проходитимуть стажування протягом шести місяців у чотирьох структурних
підрозділах Адміністрації Президента України.
Під час стажування учасники програми братимуть участь у підготовці
аналітичних матеріалів та інформаційних звітів; здійснюватимуть підготовку
політичних пропозицій з визначеної тематики; будуть долучені до
нормопроектної роботи, а також висвітлення діяльності підрозділу стажування
на його інформаційних ресурсах. Крім того, інтерни матимуть змогу відвідати
ряд зустрічей з різнопрофільними провідними українськими та міжнародними
експертами. Програмою також передбачено відвідання інтернами заходів з
розвитку потенціалу лідерства (Офіційне інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/administraciyaprezidenta-ukrayini-iniciyuvala-programu-staz-37313). – 2016. – 6.06).
***
В. Гройсман зустрівся з представниками Конгресу Сполучених
Штатів Америки.
Під час зустрічі голова уряду розповів про перебіг реформ в Україні,
подякував американській стороні за політичну та економічну підтримку Києва з
боку Вашингтона, закликав до збереження застосованих проти Росії санкцій, а
також обговорив перспективи поглиблення співробітництва між Україною та
США.
В. Гройсман підкреслив, що нинішній уряд рішуче налаштований на
проведення реформ в Україні та боротьбу з корупцією. «Ми пройшли достатньо
складний етап політичної кризи, яка, дякувати Богу, завершена. Зараз
відновлено роботу коаліції, сформовано новий уряд, який продовжує
працювати. Для нашої команди дуже важливо продовжити реформи, співпрацю
з Міжнародним валютним фондом, а також забезпечити організацію роботи з
Європейським Союзом», – сказав Прем’єр-міністр. Глава уряду відзначив, що
Київ залишається прихильним повному виконанню мінських домовленостей, а
Росія та підконтрольні їй бойовики на Донбасі продовжують саботувати свої
зобов’язання. Представники Конгресу, у свою чергу, привітали В. Гройсмана із
прийняттям Верховною Радою змін до Конституції у частині судової реформи, а
також висловили задоволення першими кроками нового уряду. «Ми добре
знаємо, наскільки важко приймати важливе законодавство і ми дуже задоволені
новинами щодо реформи правосуддя», – заявив під час зустрічі голова Комісії
палати представників «Партнерство за демократію» П. Роскам.
«Я хотіла б привітати вас з тим, що вашому уряду вдалося багато чого
досягти у доволі короткий проміжок часу. Я чудово розумію, наскільки важко
проводити реформи», – відзначила член Комісії палати представників
«Партнерство за демократію», член Комітету з питань транспорту та
інфраструктури Д. Тідус.
За підсумками зустрічі сторони домовилися вжити заходів щодо розвитку
та поглибленню співпраці між Україною та США (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249087705&cat_id=2442
74130). – 2016. – 3.06).
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***
В. Гройсман обговорив з віце-президентами Світового банку
С. Мюллером і Я. Валлісером напрями подальшої співпраці.
Прем’єр-міністр України В. Гройсман у п’ятницю, 3 червня, провів
зустріч із віце-президент Світового банку по регіону Європи та Центральної
Азії С. Мюллером і віце-президентом Світового банку з проблем справедливого
зростання, фінансів та інститутів Я. Валлісером. Сторони обговорили напрями
подальшої співпраці України та Світового банку та плани уряду щодо
здійснення реформ у країні.
В. Гройсман поінформував про пріоритети роботи уряду у 2016 р., серед
яких реформи української митниці, енергетичної сфери, державної служби,
продовження децентралізації влади, дерегуляції, запуск роботи всіх
антикорупційних органів, проведення публічної приватизації державних
підприємств і конкурсного призначення їхніх керівників.
«Ми максимально будемо рухатися у напрямку, щоби позбуватися тих
картелів, які завжди були джерелом корупції. Ми хочемо отримати ефективних
власників, інвестиції, розвиток, – саме це є важливо для нас, і ми будемо це
робити», – підкреслив він.
Прем’єр-міністр проінформував співрозмовників про вже здійснені
Кабінетом Міністрів кроки. Так, уряд запровадив єдину ринкову ціну на газ,
спростив реєстрацію ліків в Україні, розпочав підготовку до приватизації
Одеського припортового заводу, призначив керівників двох державних
підприємств ПАТ «Укрзалізниця» та УДППЗ «Укрпошта», обраних у результаті
відкритих конкурсів. До кінця серпня заплановане запровадження електронного
декларування для державних службовців, а до 1 серпня – перехід державних
закупівель на електронну систему ProZorro, що також стане ефективним
механізмом боротьби з корупцією.
Незмінним пріоритетом уряду є взаємодія із Міжнародним валютним
фондом і повноцінна реалізація Угоди про асоціацію із Європейським Союзом,
зауважив В. Гройсман.
Глава уряду проінформував, що у четвер Верховна Рада України
ухвалила зміни до Конституції у частині правосуддя. «Це дуже важливий крок
судової реформи, який дасть можливість оновити судову гілку влади та
повернути довіру як громадян України, так і інвесторів, бізнесу до судової гілки
влади», – підкреслив він.
Окремо Прем’єр-міністр звернув увагу співрозмовників на напрям
ремонту та побудови автомобільних доріг і транспортних коридорів в Україні.
«З одного боку, це дуже добрий напрям для розвитку національної економіки, з
іншого боку, це формування транспортних коридорів і розвиток транзитного
потенціалу нашої країни. Побудова таких коридорів дає нам дуже серйозні
переваги. Ми будемо концентрувати на цьому наші зусилля», – підкреслив В.
Гройсман.
У свою чергу віце-президент Світового банку по регіону Європи та
Центральної Азії С. Мюллер відзначив рішення уряду щодо запровадження
єдиної ринкової ціни на газ. «Мене дуже вразила рішучість ваших дій у напрямі
виведення газового сектору на сталий шлях розвитку і в тому, щоб усі програми
мали своїм результатом більш ефективне використання енергії», – зазначив він.
«Це важливий сигнал, який допомагає нам завершити останні кроки для
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запуску проекту, який надає 500 млн дол. гарантій на закупівлю газу», – заявив
віце-президент Світового банку.
Співрозмовники відзначили поступ України у напрямі відкриття кінцевих
власників-бенефіціарів компаній. За їхніми словами, досвід України у цьому
напрямі буде корисним для багатьох країн.
Представники Світового банку також позитивно оцінили плани уряду
щодо проведення реформ. «Цілеспрямованість зусиль у завершенні реформи
енергетичного сектору, судової галузі, побудова сильного фінансового сектору
– це все “камінці”, які допоможуть побудувати Україну, яка буде привабливою
для інвестицій і стануть основою подальшого економічного розвитку», –
зазначив С. Мюллер.
Віце-президент Світового банку по регіону Європи та Центральної Азії
висловився за пришвидшення реалізації інвестиційних проектів в Україні.
В. Гройсман повідомив, що дав доручення Міністерству фінансів України
провести аналіз таких проектів і з’ясувати причини із затримкою у їхній
реалізації. Він також виступив за поглиблення двосторонньої співпраці та
подякував Світовому банку за підтримку України.
«Хотів би підкреслити виняткову роль Світового банку у наданні
підтримки України у реалізації багатьох проектів. Ми високо цінуємо рівень цієї
співпраці, – підкреслив В. Гройсман. – Ми зацікавлені у тому, щоб
поглиблювати нашу взаємодію зі Світовим банком для того, щоб швидко
реалізовувати необхідні для України реформи».
У свою чергу віце-президент Світового банку по регіону Європи та
Центральної Азії запевнив у відданості Світового банку роботі з Україною та
продовженню здійснення інвестиційних програм (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249087408&cat_id=2442
74130). – 2016. – 3.06).
***
Звіт про виконання Порядку денного асоціації та Угоди про асоціацію
між Україною та Європейським Союзом.
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції підготував Звіт про
виконання Порядку денного асоціації та Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом за січень – травень 2016 р.
Цей звіт є оцінкою Української сторони та базується на інформації,
поданій органами державної влади, що залучені до виконання відповідних
завдань.
Метою звіту є інформування громадян України, представників
неурядових організацій, а також міжнародної спільноти, зокрема інституцій ЄС
та його держав-членів про прогрес України в реалізації цілей політичної
асоціації
та
економічної
інтеграції
з
ЄС
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249089882&cat_id=2442
76429). – 2016. – 6.06).
***
Віце-прем’єр-міністр України П. Розенко передав грамоту про
ратифікацію Україною Конвенції МОП № 102 генеральному директору МОП
Г. Райдеру.
26

6 червня в Палаці націй в Женеві відбулася зустріч української делегації
на чолі з віце-прем’єр-міністром України П. Розенком з генеральним
директором Міжнародної організації праці (МОП) Г. Райдером. Під час зустрічі
П. Розенко передав Г. Райдеру ратифікаційну грамоту про ратифікацію
Україною Конвенції МОП № 102.
«16 вересня відбулася без перебільшення знакова подія для України.
Верховна Рада України ратифікувала конвенцію МОП про мінімальні норми
соціального забезпечення № 102. До цієї події Україна йшла понад 10 років, –
сказав віце-прем’єр-міністр П. Розенко після підписання ратифікаційних
документів. – Ратифікація Конвенції № 102 має стати для України відправною
точкою для подальшого формування соціальної політики, орієнтованої на більш
високий рівень соціального захисту та соціального забезпечення громадян».
П. Розенко зазначив, що набрання чинності для України Конвенцією
Міжнародної організації праці про мінімальні норми соціального забезпечення
№ 102 сприятиме приведенню українського законодавства у сфері соціального
забезпечення відповідно до міжнародних стандартів, зокрема стандартів
Міжнародної організації праці. Крім того, за його словами, набрання чинності
Конвенцією створює передумови для приєднання України до Європейського
кодексу соціального забезпечення в цілому.
«Україна розраховує на отримання технічної підтримки з боку МОП, яка
має бути спрямована на забезпечення більш високих рівнів захисту для
максимального широкого охоплення всіх верств населення України з
урахуванням економічних та фінансових можливостей держави», – зазначив
віце-прем’єр-міністр.
Як відомо, Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію Міжнародної
організації праці № 102, що гарантує громадянам мінімальні норми соціального
забезпечення. Цим законом Україна приєдналася до 9 з 15 розділів Конвенції.
Документ визначає види соціальної допомоги, умови та розміри
соціальних виплат, передбачає мінімальні стандарти при настанні основних
соціальних ризиків.
Відповідно до пункту b ст. 2 Конвенції Україна бере на себе зобов’язання
за такими розділами Конвенції: розд. ІІ «Медичне обслуговування», розд. ІІІ
«Допомога у зв’язку з хворобою», розд. ІV «Допомога по безробіттю», розд. V
«Допомога по старості», розд. VI «Допомога у випадку трудового каліцтва або
професійного захворювання», розд. VIІ «Родинна допомога», розд. VIІІ
«Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами», розд. ІХ «Допомога по
інвалідності» і розд. Х «Допомога у зв’язку з втратою годувальника».
Як відомо, українська делегація бере участь у 105 сесії Міжнародної
конференції праці. До складу делегації входять віце-прем’єр-міністр України
П. Розенко, міністр соціальної політики України А. Рева, заступник міністра
соціальної політики В. Ярошенко, в. о. голови Державної служби зайнятості
С. Кравченко, голова Державної служби України з питань праці Р. Чернега,
національний координатор МОП в Україні С. Савчук, представники профспілок,
роботодавців
та
ін.
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249089069&cat_id=2442
76429). – 2016. – 6.06).
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***
Віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ Г. Зубко назвав пріоритети в роботі Мінрегіону.
Децентралізація, енергоефективність і міжнародне партнерство – три
основні вектори політики реформ Мінрегіону. На цьому наголосив віцепрем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Г. Зубко.
Він зауважив, що ключовий напрям міністерства – це реформа
децентралізації. «В Україні вже діють 172 об’єднані територіальні громади.
Цього року очікуємо до 200 нових ОТГ та зростання надходжень до місцевих
бюджетів до 110 млрд грн», – зауважив Г. Зубко.
За його словами, держава передає об’єднаним громадам ресурси для
розвитку – кошти, землю та можливість ними управляти. «Уже в першому
півріччі плануємо передати ОТГ повноваження розпоряджатися землями
сільгосппризначення за межами населених пунктів. Відповідний закон має бути
ухвалений парламентом найближчим часом», – підкреслив Г. Зубко.
На думку віце-прем’єр-міністра, міністра регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ України, головним вектором реформи енергоефективності
є створення фонду енергоефективності, що зменшить споживання газу країною
у 2,5 раза та дасть змогу залучити до 60 млрд грн інвестицій щороку. «Запуск
фонду – шлях до прозорого фінансування проектів, дешевих і довгих кредитів, а
також – зекономлені субсидії на ЖКП. За три-п’ять років економія становитиме
1 млрд куб. м газу щороку. Через три-п’ять років абсолютно реально зменшити
витрати держбюджету на субсидії на 3 млрд грн щороку. Умовами змін є
стовідсотковий облік, модернізація, інвестиції та реструктуризація боргів», –
зазначив Г. Зубко.
У напрямі міжнародного партнерства Г. Зубко вбачає той необхідний
інструмент, що уможливлює проведення необхідних змін. «Мінрегіон – лідер
серед міністерств із залучення коштів іноземних партнерів. Серед основних
напрямів роботи з міжнародними партнерами – децентралізація,
енергоефективність, інфраструктурна підтримка комунального господарства,
відновлення Донбасу», – наголосив Г. Зубко.
За його словами, ЄС – один із ключових партнерів України у
децентралізації. У рамках програми U-Lead ЄС виділив 97 млн євро. У сфері
комунального господарства та модернізації інфраструктури Мінрегіон
співпрацює із Світовим банком та ЄІБ. Завершено проект «Розвиток міської
інфраструктури», під який було залучено 140 млн грн.
«Реформа дає Україні можливість одужати та зміцнитися. Це для країни –
спортивний тонус, що зміцнює м’язи та змушує кров пульсувати. А відтак,
Україна отримає шанс стати енергоефективною, децентралізованою та дієвою
державою»,
–
підкреслив
Г.
Зубко
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249089605&cat_id=2442
76429). – 2016. – 6.06).
***
Україна повернулася до зростання, що стало можливим завдяки
підтримці країн-членів групи МВФ та Світового банку, наголошує міністр
фінансів О. Данилюк.
З 3 по 5 червня 2016 р. у Києві відбулися збори групи країн-членів
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Міжнародного валютного фонду та Світового банку на чолі з Королівством
Нідерланди. У заході взяли участь міністри фінансів і голови національних
банків 15 країн-учасниць. Збори, які в Україні відбувалися вперше, урочисто
відкрили Президент України П. Порошенко, міністр фінансів О. Данилюк,
головуюча від України у МВФ голова Національного банку України
В. Гонтарева.
Вітаючи учасників зборів, Президент України П. Порошенко висловив
вдячність міністрам фінансів і главам національних банків 15 країн-учасниць
зустрічі за послідовну підтримку України. «Ваша допомога та солідарність
мають важливе значення для успіху на шляху макроекономічної стабілізації в
Україні», – наголосив глава держави.
При цьому П. Порошенко запевнив, що Україна залишається рішуче
налаштованою на реформи, які вже активно впроваджуються разом із МВФ і
Світовим банком. Він закликав міжнародних партнерів до консолідації зусиль з
підтримки України, у якій створюються комфортні умови для іноземного бізнесу
та інвесторів. «Нашим головним пріоритетом є боротьба з корупцією. За останні
дев’ять місяців ми створили політично незалежне Антикорупційне бюро шляхом
ефективної співпраці з нашими партнерами зі США, ЄС і впровадження найкращих
світових практик», – підкреслив Президент.
Міністр фінансів О. Данилюк також висловив вдячність присутнім за
підтримку України на шляху реформ і підкреслив, що завдяки тісній і плідній
співпраці з МВФ і Світовим банком Україна повернулася до зростання.
Голова Національного банку В. Гонтарева зазначила, що Україна змогла
подолати найбільші проблеми, досягти позитивних змін завдяки підтримці МВФ,
Світового банку та всіх країн, які входять до групи країн-членів МВФ та СБ.
Виконавчий директор Світового банку Ф. Хеємскерк висловив подяку
приймаючій країні, підкресливши, що Україна постала перед величезними
економічними викликами, включаючи проблеми у сфері організації управління,
а також військовий конфлікт. «Я пишаюся тим, що після Майдану в 2014 р.
Світовий банк став першою міжнародною фінансовою організацією, яка
запропонувала Україні пакет міжнародної фінансової допомоги з чітко
визначеними термінами, обсягами та зобов’язаннями. Ми надали Україні
фінансову допомогу обсягом 2,4 млрд дол. США на підтримку бюджету та
виділили ще 2,4 млрд дол. США на реалізацію інвестиційних проектів в
Україні», – сказав виконавчий директор Світового банку.
Виконавчий директор МВФ М. Снел щиро подякував Україні за
організацію та проведення цього заходу, а також сказав, що він особисто
отримав величезне задоволення від зустрічі регіональної групи країн-членів
МВФ і СБ. Він також зазначив, що країни-члени регіональної групи вже
провели дві зустрічі в п’ятницю, однією з яких була зустріч зі студентами
Інституту міжнародних відносин Київського університету ім. Т. Шевченка.
Під час панельного обговорення представники групи країн-членів МВФ
та Світового банку обговорили такі питання, як забезпечення стійкого
економічного майбутнього для країн регіональної групи, світові тенденції та
драйвери щодо цін на товарно-сировинні ресурси, а також економічні наслідки
міграції
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249090158&cat_id=244276429). – 2016. –
6.06).
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***
Міністр аграрної політики та продовольства України Т. Кутовий
зазначає, що від продажу прав оренди землі виграють усі: і власники, і
орендарі.
Можливість продажу та застави права оренди виявить реальну ціну землі
та підвищить її вартість, від чого виграють як власники, так і фермери-орендарі.
Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Т. Кутовий,
пояснюючи суть земельної реформи за концепцією розвитку АПК «3+5».
За його словами, власники паїв через продаж прав оренди зможуть
отримати суттєві кошти і при цьому зберегти право власності, а орендарі
матимуть змогу продати своє право оренди іншим чи взяти кредит на
виробництво.
«Права оренди – це ж не просто земля. Вона обробляється, в неї
вкладаються певні ресурси, вносяться добрива, це створює додаткову вартість.
Крім того, той же фермер, який взяв ці паї, зможе закласти свої права оренди та
отримати під таку заставу кредит. Поки що кредитування фермерів до 500 га
обмежене. Плюс, фермер отримає змогу вийти з бізнесу. Сьогодні, якщо він
узяв на 49 років в оренду землю за суттєву суму, будемо говорити за 100–
200 тис. грн, а завтра вирішить, що хоче вийти з ринку, то йому це зробити
досить важко, оскільки треба на іншу особу перепідписати ці договори оренди
або передати корпоративні права свого підприємства. А так він зможе просто
продати право оренди», – зазначив міністр.
За словами Т. Кутового, обіг права оренди дасть змогу зрозуміти, скільки
коштуватиме земля після того, як буде ухвалено рішення про скасування
мораторію на продаж землі.
Міністр підкреслив, що після запуску механізму продажу права оренди
землі ціна на неї почне рости, а це, у свою чергу, формуватиме конкурентне
фермерське середовище.
Нагадаємо, команда Міністерства аграрної політики та продовольства
України на чолі з Т. Кутовим розробила стратегічний план реформування галузі
«3+5». Одна з трьох пріоритетних реформ плану – земельна. Комплекс заходів
містить у собі адекватну оцінку землі та вивчення її якості, створення умов для
прозорого продажу прав оренди та найголовніше – комфортного середовища
для всіх гравців ринку, від дрібних фермерів до інвесторів (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249089407&cat_id=2442
76429). – 2016. – 6.06).
***
Україна й Білорусь домовилися про співпрацю в енергетичній сфері.
Міністр енергетики та вугільної промисловості України І. Насалик
обговорив з першим заступником міністра енергетики Республіки Білорусь
Л. Шенцем ряд питань співробітництва в енергетичній сфері. Зустріч відбулася
6 червня в рамках поїздки української делегації на чолі з главою
Міненерговугілля до Мінська.
Українська сторона підтримала пропозицію білоруських колег щодо
відновлення роботи українсько-білоруської робочої групи зі співробітництва у
сфері енергетики в рамках роботи Міжурядової українсько-білоруської змішаної
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комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.
«Сподіваюся, що робота зазначеної робочої групи сприятиме вирішенню
проблемних питань і подальшому взаємовигідному співробітництву сторін», –
наголосив І. Насалик.
Одним з важливих питань, обговорених під час зустрічі, є поновлення
експорту електроенергії з України до Республіки Білорусь, який було тимчасово
призупинено з листопада 2014 р. За словами І. Насалика, поновлення експорту
дасть змогу збільшити навантаження енергоблоків українських АЕС, а також
частку атомної генерації у структурі виробництва та зменшити собівартість
електроенергії в Україні. Крім того, сторони визначили, що постачання
електроенергії здійснюватиме Державне підприємство зовнішньоекономічної
діяльності «Укрінтеренерго».
Міністр нагадав, що Міненерговугілля розробило проект розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про збільшення потенціалу експорту електричної
енергії» з метою створення сприятливих умов для експорту електроенергії.
Наразі це розпорядження проходить процедуру погодження в органах
виконавчої влади, а після його прийняття будуть визначені конкретні терміни та
обсяги постачання електроенергії.
Також сторони обговорили технічну можливість транзиту української
електроенергії через Білорусь до Литви, забезпечення паралельної роботи
енергосистем України та Білорусі, а також отримання аварійної допомоги в разі
потреби.
Білоруська сторона зацікавилася перспективами співпраці у сфері атомної
енергетики. Зокрема, Україна готова запропонувати свої послуги щодо
підготовки та навчання персоналу АЕС у Національному центрі підготовки
ремонтного персоналу на ЗАЕС «НАЕК “Енергоатом”», де в натуральну
величину змодельована ядерна парогенеруюча установка реактора ВВЕР-1000.
Також представники делегацій обговорили можливість надання
українськими фахівцями послуг інженерно-технічного супроводу та організації
робіт з монтажу, ремонту, реконструкції та модернізації обладнання АЕС.
Українські спеціалісти готові поділитися досвідом з ліквідації наслідків
радіаційних аварій, транспортування радіоактивних відходів, а також взяти
участь у виробництві та постачанні устаткування для АЕС.
Українська сторона наголосила також про готовність до співпраці із
білоруськими партнерами в галузі гідроенергетики. Зокрема, двосторонні
відносини
Всеукраїнської
громадської
організації
«Асоціація
“Укргідроенерго”», до якої входять найпотужніші підприємства галузі, відкрили
б можливість поставки в Білорусь гідротурбін гідрогенераторів,
гідрогенераторів-двигунів, механічного устаткування гідротехнічних споруд та
іншого обладнання.
До складу делегації від України увійшли директор департаменту
електроенергетичного комплексу Міненерговугілля О. Буславець, т. в. о.
директора ДП «НЕК “Укренерго”» В. Ковальчук, в. о. директора ДПЗД
«Укрінтеренерго» В. Андрієнко та інші експерти в галузі енергетики (Урядовий
портал(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249089319&cat_
id=244276429). – 2016. – 6.06).
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***
Міжнародні мистецькі фестивалі це приклад культурної дипломатії в
дії, зазначає міністр культури України Є. Нищук.
В Україні за підтримки Міністерства культури України, Київської міської
державної адміністрації, Київської обласної державної адміністрації та
департаменту культури КМДА стартував ІV Міжнародний музичний фестиваль
О-FEST-2016. Уже кілька років поспіль фестиваль, засновниками та
організаторами якого є Національна оперета України та Бучанська міська рада,
збирає на своїх сценах артистів-вокалістів і диригентів з багатьох країн світу,
зокрема цього року в заходах візьмуть участь представники 14 країн: Чехії,
Білорусі, Болгарії, Грузії, Казахстану, США, Китаю, Литви, Молдови, Польщі,
Румунії, Словаччини, Фінляндії та України.
О-FEST-2016 організатори присвятили опереті, опері й мюзиклу.
Протягом двох вечорів зірки світової сцени презентують своє мистецтво
українським глядачам, у програмі – всесвітньо відомі хіти та яскраві музичні
прем’єри.
Розпочався фестиваль 4 червня в ландшафтному парку м. Буча в
передмісті столиці. Упродовж дня тут провели ряд мистецьких акцій, а
завершили міжнародним гранд-концертом у Літньому театрі.
«Я приємно вражений одержимістю організаторів фестивалю, що спільно
з господарями міста Буча вже четвертий рік поспіль дарують українцям
справжнє свято музики. Коли просто неба у парку звучить такого рівня
змістовна музика з опери, оперети та мюзиклів у виконанні зірок з
найвидатніших сцен світу – це без перебільшення подія. А таке міжнародне
представництво – делегації з Європи, США, Китаю – це велика культурна
дипломатія в дії», – сказав зі сцени Є. Нищук.
«Коли я бачу натхненні очі людей – у мене ростуть крила. Я розумію, що
вся ця наша спільна боротьба за культуру, бюджети, просування мистецтва –
вона насправді необхідна та має зміст. І вся вона – складається з особистостей,
які прагнуть змінити світ навколо себе. А сам фестиваль – це яскравий приклад
того, як ми маємо презентувати себе у світі, приймати гостей, як маємо долати
всі труднощі, як лікуватись від депресії, як маємо мистецтвом зшивати країну у
стані війни. Це все те, що робить нас справді великою нацією, великим
європейським
народом»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249088296&cat_id=2442
77212). – 2016. – 5.06).
***
Україна в Брюсселі порушила питання щодо продовження участі у
програмі «Креативна Європа» на пільгових умовах.
Перший заступник міністра культури України С. Фоменко, перебуваючи
у м. Брюссель (Королівство Бельгія) у складі української делегації, яка бере
участь у засіданні кластера 4 підкомітету з питань економіки та іншого
галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС, провела
окрему зустріч з представником директорату Європейської комісії з питань
культури й освіти Ю. Бекаром щодо участі України у програмі «Креативна
Європа». Під час зустрічі вперше українською стороною було порушено
питання участі України у 2017 р. у програмі ЄС «Креативна Європа» на
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пільгових умовах, ухвалених у 2014 р.
Представник Єврокомісії поінформував, що питання буде подано на
розгляд Європейської комісії одразу після засідання й остаточного рішення слід
очікувати до кінця липня 2016 р.
Під час самого засідання С. Фоменко також доповіла про стан
співробітництва України з ЄС у сфері культури, а також представила основні
пріоритети діяльності Мінкультури на найближчу перспективу.
Серед пріоритетів – осучаснення місцевих культурних закладів у рамках
децентралізації (впровадження нових моделей функціонування місцевих
культурних інституцій відповідно до потреб громад) як елемент реагування на
виклики, пов’язані з процесом децентралізації та мінімізація загрози зникнення
мережі сільських, селищних, районних закладів культури. Перший заступник
міністра культури України підкреслила, що основним завданням для себе у
цьому контексті міністерство вбачає у здійсненні трансферу знань і найкращих
практик на місцевий рівень для модернізації культурної інфраструктури,
забезпечення населення доступними та якісними соціокультурними послугами.
Крім того, це не лише збереження, а й перетворення закладів культури на
соціальні інститути згуртованості територіальних громад.
За словами С. Фоменко, пріоритетами Мінкультури на найближчу
перспективу є також:
– створення комплексної електронної системи обліку культурної
спадщини України;
– створення українського фонду культури (запровадження прозорого
інструменту бюджетної підтримки культурних ініціатив і культурно-мистецьких
проектів на конкурсній основі), що дасть змогу урівняти в доступі до ресурсів
бюджетний та небюджетний сектори, дасть змогу подолати системний розрив
між ними. Реалізація цього пріоритету дасть можливість Міністерству культури
позбавитися непритаманних йому функцій розподілу коштів між акторами
культурного
простору
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249087918&cat_id=2442
76429). – 2016. – 4.06).

ПОЛІТИКА
Помічник Генсека ООН І. Шимонович заявив, що порушення прав
людини на окупованій території Донбасу ставить під сумнів можливість
проведення там чесних демократичних виборів.
«У першу чергу основоположні права і свободи обмежені для 2,7 млн
осіб, які проживають у районах, підконтрольних незаконним збройним
формуванням. Це обмеження їхньої свободи вираження поглядів, мирних
зібрань та об’єднань і відсутність можливостей для протилежних поглядів. Це
викликає сумніви в можливості проведення вільних і чесних виборів у цих
районах, поки ситуація не покращиться», – сказав І. Шимонович на пресконференції в п’ятницю, 3 червня.
«Тільки повага до громадянських і політичних прав може наблизити до
проведення виборів, результати яких можуть бути визнані», – додав він.
І. Шимонович нагадав, що за два роки конфлікту на Донбасі було відкрито 3687
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кримінальних проваджень за фактом зникнення людей у Донецькій і Луганській
областях. Крім того, згідно з останньою доповіддю Управління верховного
комісара ООН з прав людини, щонайменше 9 тис. 371 осіб були вбиті і
21 тис. 523 отримали поранення в Донбасі з початку конфлікту в середині квітня
2014 р. (ZN.UA (http://dt.ua/POLITICS/v-oon-ne-bachat-mozhlivosti-provestichesni-vibori-v-donbasi-za-porushennya-prav-lyudini-210206_.html). – 2016. –
3.06).
***
Високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики
Ф. Могеріні заявила, що український конфлікт є пріоритетом для
Євросоюзу. Про це вона сказала на прес-конференції, новину передає «Преса
України».
«Зокрема, конфлікт в Україні є пріоритетом для ЄС, і мінські угоди
повинні повністю виконуватися всіма сторонами, якщо ми хочемо, щоб ситуація
на Сході України заспокоїлася. Європейський Союз продовжить захищати
територіальну цілісність України і не буде визнавати незаконної анексії Криму і
Севастополя», – сказала Ф. Могеріні.
Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Німеччини
Ф.-В. Штайнмайєр заявив, що незадоволений тим, як виконуються мінські
угоди.
Нагадаємо, що Росія не проти, щоб Україна повернула контроль над
частиною українсько-російського кордону, однак для цього Київ повинен
погодитися на умови, які ставлять самопроголошені «ДНР» і «ЛНР» (Преса
України (http://uapress.info/uk/news/show/133462). – 2016. – 6.06).
***
Міністр закордонних справ Росії С. Лавров заявляє, що Москва готова
дозволити міжнародним спостерігачам на Сході України мати як озброєння
пістолети.
В інтерв’ю телеканалу «Россия 1», яке вийшло в ефір 4 червня, С. Лавров
зазначив, що Росія згодна, щоб спостерігачі ОБСЄ уздовж лінії конфлікту та в
місцях зберігання зброї мали право на носіння пістолетів для самооборони.
Організація з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) заявила, що
хоче послати збройну поліцейську місію на Донбас, щоб гарантувати
проведення місцевих виборів у безпечній атмосфері.
Згідно з мінськими домовленостями, на Донбасі мають відбутися вибори
за українським законодавством.
3 червня Президент України П. Порошенко заявив, що питання про
поліцейську місію ОБСЄ на Донбасі, можливо, буде вирішене у 2016 р.
Україна раніше виступила з ініціативою розміщення на Донбасі
поліцейської місії ОБСЄ, але проти реалізації ідеї виступала Москва й
підтримувані Росією сепаратисти.
Генеральний секретар ОБСЄ Л. Дзаннієр нещодавно заявив, що ОБСЄ
розглядає можливість відправлення поліцейської місії в контрольовані
сепаратистами райони Донбасу на період проведення там місцевих виборів
(Радіо «Свобода» (http://www.radiosvoboda.org/content/news/27779390.html). –
2016. – 4.06).
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***
Глава МЗС України П. Клімкін розповів, хто повинен фінансувати
поліцейську місію ОБСЄ на Донбасі. За його словами, фінансувати поліцейську
місію в Донбасі мають країни-члени ОБСЄ.
Як зазначив міністр закордонних справ П. Клімкін в ефірі «Свободи
слова», бюджет спеціальної моніторингової місії на сьогодні становить понад
100 млн євро. «Бюджет спеціальної моніторингової місії на сьогодні більше 100
млн євро. Весь бюджет ОБСЄ – це 140 млн євро. Відповідно без додаткових
внесків на цю місію і на збройну поліцейську місію ОБСЄ нам не обійтися», –
пояснив глава МЗС.
Остаточний бюджет місії на Донбасі досі залишається неузгодженим.
«Нам треба узгодити три речі: мандат, бюджет та правила застосування зброї
поліцейською місією ОБСЄ для направлення в Донбас», – заявив він.
Глава МЗС зазначив, що це має бути комплексна місія, яка повинна
забезпечити безпеку в Донбасі до, під час і після виборів (Главком
(http://www.glavcom.ua/news/klimkin-rozpoviv-hto-povinen-finansuvatipoliceysku-misiyu-obsje-na-donbasi-355319.html). – 2016. – 7.06).
***
Міністр закордонних справ України П. Клімкін прокоментував
параметри поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі. За його словами,
військовозобов’язаних РФ серед країн-членів ОБСЄ у місії на Донбасі не
очікується.
«Щодо представництва країн, то в ОБСЄ рішення, на жаль, приймають
консенсусом. Нам варто врахувати позиції усіх країн. Ми будемо намагатися
зробити місію якомога більш ефективною. Безперечно, уявити, що російські
представники будуть озброєними на території України – це повна абстракція», –
заявив міністр.
Він також додав: «Один з варіантів, які ми розглядаємо, – так званий
принцип “негативних списків”. Коли (представники. – Прим. 5.ua) кожної
країни говорять, що такі держави не беруть участі, а потім залишають в
основному країни, що вважаються умовно нейтральними. Це одна з опцій, яку
ми наразі обговорюємо».
За словами П. Клімкіна, нині тривають переговори щодо визначення
параметрів місії: кількість учасників, озброєння, розміщення, функції тощо.
«Говорячи про поліцейську місію, ми говоримо, звісно, про моніторинг
кордонів, проте не тільки про це. Нам потрібна реальна безпечність на термін
до, під час та після виборів», – додав він. П. Клімкін наголосив, що місія має
залишатися в зоні бойових дій до того моменту, поки люди не відчують, що
вони
повернулися
до
нормального
життя
(5
канал
(http://www.5.ua/suspilstvo/klimkin-rosiian-u-politseiskii-misii-obsye-na-donbasine-bude-116328.html). – 2016. – 7.06).
***
О. Айвазовська, координатор виборчих програм ГМ «Опора» та
учасниця політичної підгрупи з переговорів у Мінську, прокоментувала
35

позицію Росії в переговорному процесі щодо врегулювання ситуації на
Донбасі. За її словами, у політичній підгрупі РФ займає позицію, ідентичну
позиції представників ОРДЛО. «Це спільна позиція, яка розробляється завчасно.
У мене є глибоке особисте переконання, що центром прийняття рішень щодо
цих позицій є РФ, а не тимчасово окупована територія України.
РФ хоче нав’язувати свою “дорожню карту” розв’язання конфлікту, яка
не береться в Мінську до переговорів в політичній підгрупі. Хоча вони
намагаються постійно вкинути її до дискусії. Перший її пункт – скасування
АТО. На цьому пункті ми ставимо крапу і нікуди далі не йдемо. Друге – вони
намагаються нав’язати свою концепцію, навіть законопроект про вибори, який
не розглядається українською стороною.
Це абсурд, коли хтось в третій країні пише законопроект для
законодавчої гілки влади України, серйозно до цього ставитись.
Така ж позиція щодо амністії. В Україні є чітка думка, що амністія може
бути лише індивідуально щодо тих осіб, які не брали участі у військових
злочинах або злочинах проти людяності. Вона може розпочинатися лише після
проведення демократичних виборів, яким передує довготривалий безпековий
період. У їхньому розумінні, амністія у тому вигляді, як вона настала для всіх
учасників Майдану. Одним рішенням. Бачення України – це рішення суду щодо
осіб, які вже були засуджені, і підтвердження факту, що вони не брали участі у
злочинах, які не підпадають під амністію (катування, військові злочини,
викрадення людей та інші обставини)», – зазначила О. Айвазовська
(Громадське радіо (http://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/boyovykyvysuvayut-nepryynyatni-umovy-dlya-vyboriv-v-ordlo-ayvazovska). – 2016. – 4.06).
***
Україна може піти на абсолютно несподіваний крок для Путіна –
залишити Донбас на утриманні Росії. Таке оригінальне рішення конфлікту
запропонував професор Ратгерського університету, спеціаліст по Україні
О. Мотиль, повідомляє Facenews.
Експерт стверджує, що програє та сторона, якій фактично належить
спірна територія. На його думку, Україні буде вигідно, якщо окупована частина
Донбасу буде де-факто під контролем Росії, так як на Москву лягають витрати з
її утримання.
О. Мотиль упевнений, що Путін це чудово розуміє і саме тому хоче
позбутися Донбасу, але на умовах Кремля (Західна інформаційна корпорація
(http://zik.ua/news/2016/06/07/motyl_ukraini_zaproponuvaly_novyy_variant_po_do
nbasu_706034). – 2016. – 7.06).
***
3 червня «глава» «ДНР» О. Захарченко заборонив в’їзд на територію
ОРДО олігархові Р. Ахметову.
О. Захарченко підписав «указ» про спеціальні заходи захисту інтересів
«ДНР», у якому заборонив в’їзд «господареві Донбасу» Р. Ахметову і ще 48
бізнесменам.
Так, крім Р. Ахметова, під заборону потрапили також відомі діячі Партії
регіонів і соратники екс-президента України В. Януковича, серед яких брати
Клюєви, Б. Колесников, М. Левченко, О. Клименко, С. Курченко та ін.
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У Кремлі відмовилися коментувати заборону на в’їзд на територію
Донбасу олігархові Р. Ахметову й іншим представникам колишньої донецької
еліти. Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Д. Пєсков,
відповідаючи на питання, чим викликана така заборона і чи має намір Кремль
вплинути на представників окремих районів Донецької області змінити це
рішення в контексті можливих виборів.
«Я б не хотів це якось з Кремля коментувати, тому що я, на жаль, не
володію всією повнотою інформації про те, що послужило причиною для
ухвалення
такого
рішення»,
–
сказав
він
(Kordon.com.ua
(http://kordon.com.ua/podii/24845-ahmetovu-zaboronili-vyizd-na-donbas-kremlmorozitsya.html). – 2016. – 6.06).
***
Нові члени Центрвиборчкому можуть бути затверджені у вересні.
Про це в ефірі 5 каналу заявив заступник голови ЦВК А. Магера.
«Якщо мета поставлена призначити 12 членів виборчої комісії і
абсолютно нових, не з існуючого складу комісії, то цілком очевидно, що під час
поточного виборчого процесу на семи виборчих округах така річ є дещо
ризикована. І якщо таке завдання стоїть – призначити 12 членів ЦВК, то, я
думаю, перспектива більш реальна у вересні», – сказав він.
А. Магера додав: «Якщо ж питання не стоїть гостро відносно заміни без
винятку усіх 12 членів комісії, то я не виключаю, що це питання може бути
вирішено уже наступного пленарного тижня або ще дещо пізніше».
Заступник голови ЦВК також зазначив, що не знає прізвищ кандидатів
нового складу комісії. «Очевидно, прізвища, кандидатури знає лише Президент,
можливо, його команда, яка готувала відповідні подання. Принаймні я
відповідних документів не бачив», – зазначив А. Магера (Главком
(http://www.glavcom.ua/news/12-chleniv-cvk-mozhut-priznachiti-u-veresni-magera355322.html). – 2016. – 7.06).
***
З’їзд партії
«БПП “Солідарність”» визначив кандидатів на
проміжних виборах у Верховну Раду 17 липня в семи виборчих округах,
передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
Так, з’їзд БПП «Солідарність» ухвалив рішення про висунення
кандидатами на проміжних виборах до Верховної Ради України 17 липня:
– одномандатний виборчий округ № 23 (Волинська область) –
Ю. Кулачек, доброволець, учасник АТО, майор ЗСУ, директор ТОВ
«Енергетична група»;
– одномандатний виборчий округ № 27 (Дніпропетровська область) –
С. Риженко, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України,
головний лікар КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня
ім. І. І. Мечникова», у якій з перших днів АТО рятують життя українських
воїнів;
– одномандатний виборчий округ № 85 (Івано-Франківська область) –
С. Насалик, міський голова Рогатина;
– одномандатний виборчий округ № 114 (Луганська область) –
Д. Денищенко, волонтер, громадський активіст, керівник територіальної
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організації партії в Луганській області;
– одномандатний виборчий округ № 151 (Полтавська область) –
Р. Товстий, заступник голови Полтавської ОДА;
– одномандатний виборчий округ № 183 (Херсонська область) –
А. Путілов, заслужений працівник промисловості України, голова Херсонської
обласної ради;
– одномандатний виборчий округ № 206 (Чернігівська область) –
С. Гарус, громадський активіст.
Крім того, вказано, що з’їзд партії ухвалив рішення про участь партії в
позачергових виборах у Коцюбинську селищну раду Київської області, а також
у перших місцевих виборах старост сіл, селищ об’єднаних територіальних
громад
(УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1576500-bpp-viznachilakandidativ-na-doviborakh-u-vr-u-semi-okrugakh). – 2016. – 3.06).
***
4 червня відбувся позачерговий п’ятий з’їзд політичної партії «Правий
сектор», на якому було висунуто кандидатів на майбутні довибори у
Верховну Раду України по окремих округах.
По округу № 85 (Івано-Франківська область) партія висунула
М. Коцюбайла, командира першої окремої штурмової роти ДУК ПС.
Зазначимо, що Д. Коцюбайло відомий за позивним «Да Вінчі». Брав
участь у захисті Донецького аеропорту. За два роки він пройшов шлях від
простого солдата до командира штурмової роти ДУК ПС (Галичина
(http://www.galychyna.if.ua/news-ivano-frankivsk/detail/pravii-sektor-visunuvbiicja-kandidatom-na-viborakh-p). – 2016. – 6.06).
***
Партія «Народний фронт» вирішила не висувати своїх кандидатів на
проміжні вибори депутатів Верховної Ради 17 липня. Про це повідомив
голова парламентської фракції «Народний фронт» М. Бурбак, передає depo.ua з
посиланням на «Українську правду».
За його словами, партія навіть не проводила з’їзд для висунення
кандидатів.
Водночас М. Бурбак повідомив, що партія ще не обговорювала питання
про підтримку когось з інших кандидатів на майбутніх виборах.
Нагадаємо, що політичні партії мали висунути кандидатів у депутати з
19 травня по 6 червня включно.
ЦВК призначила довибори на семи округах, у яких стали народними
депутатами Б. Філатов (став мером Дніпропетровська), В. Атрошенко (мер
Чернігова), І. Насалик (міністр енергетики), Т. Кутовий (міністр агрополітики),
І. Єремєєв (загинув), Ю. Гарбуз (голова Луганської обласної військовоцивільної адміністрації) та А. Гордєєв (голова Херсонської обладміністрації)
(depo.ua
(http://www.depo.ua/ukr/politics/yatsenyuk-boykotue-vibori-frontovikividmovilisya-posilati-06062016125200). – 2016. – 6.06).
***
4 червня відбувся позачерговий з’їзд партії «Сила людей», який
підтримав і висунув кандидатуру в нардепи по мажоритарному виборчому
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окрузі № 85 з центром у Калуші.
Делегати з’їзду висунули на проміжних виборах у Верховну Раду України
А. Волгіна на виборах до Верховної Ради України, повідомив у соцмережі
С. Устюков, інформують «Вікна».
Кандидат – учасник АТО, депутат Івано-Франківської міської ради від
БПП «Солідарність».
А. Волгін стане третім учасником АТО, який балотуватиметься по округу
№ 85.
Як повідомляли «Вікна», про свою участь у виборах до Верховної Ради
України заявив десантник 80-ї аеромобільної бригади В. Маліборський. З’їзд
УНА-УНСО висунув кандидатом на проміжних виборах у Верховну Раду
офіцера
Р.
Короля
(Вікна
(http://vikna.if.ua/news/category/if/2016/06/04/54867/view). – 2016. – 4.06).
***
На позачерговому відкритому з’їзді Радикальної партії О. Ляшка
радикали висунули своїх кандидатів на довибори 17 липня. Від РПЛ у народні
депутати України балотуватимуться кандидати по семи виборчих округах:
– № 23 (Волинська область) – С. Була, депутат Луцької міської ради від
Радикальної партії О. Ляшка;
– № 27 (Дніпропетровська область) – С. Пасхалов, директор видавничого
дому «Вертикаль»;
– № 85 (Івано-Франківськ) – А. Яровата;
– № 114 (Луганська область) – К. Ільченко, заступник начальника штабу
34-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї мотопіхотної бригади Збройних
сил України;
– № 151 (Полтавська область) – Р. Ляшко, депутат Полтавської облраді
від РПЛ;
– № 183 (Херсонська область) – В. Плугатарьов, депутат Білозерської
районної ради від РПЛ;
– № 206 (Чернігівська область) – Д. Блауш, депутат Чернігівської
обласної ради від РПЛ.
«Пишаюсь своєю командою: від нас на довибори до Верховної Ради ідуть
фронтовики, прості трудяги і талановита молодь. Шлях, який вони обрали,
нелегкий, але за ними наша сильна команда і весь український народ.
Переконаний, наша фракція у парламенті поповниться потужними борцями
проти олігархічної банди», – заявив О. Ляшко. Також політик не виключає, що
вибори будуть брудними, бо влада фальсифікуватиме їхні результати всіма
можливими
способами
(Радикальна
партія
Олега
Ляшка
(http://liashko.ua/news/general/2117-radikalna-partiya-visunula-kandidativ-napromizhni-vibori-do-verhovnoyi-radi#sthash.Q3KQEWS3.dpuf). – 2016. – 6.06).
***
З’їзд Народного руху України висунув журналіста й радника голови
ОДА з питань декомунізації В. Чепурного на вибори в окрузі № 206. Водночас
В. Чепурний не був делегатом з’їзду. Про це повідомляє «Свобода ФМ».
У протоколі з’їзду значиться «УХВАЛА ІV-го етапу позачергових
ХХV Всеукраїнських зборів (з’їзду) Народного руху України…
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Керуючись ст. 53 Закону України “Про вибори народних депутатів
України” та відповідно до п. “ї” ст. 78 Статуту Народного руху України,
позачергові ХХV Всеукраїнські збори (з’їзд) Народного руху України
ухвалюють: висунути кандидатом у народні депутати України від Народного
руху України в одномандатному виборчому окрузі № 206 на проміжних виборах
народних депутатів України 17 липня 2016 р. Чепурного Василя Федоровича.
Голова Народного руху України В. Куйбіда 29 травня 2016 р. м. Київ».
У телефонній розмові В. Чепурний коротко повідомив, що він не був
делегатом з’їзду.
«Як всяка мисляча людина, я маю обміркувати і зважити всі “за” і
“проти”, – сказав В. Чепурний і утримався від подальших коментарів
(Чернiгiвщина: події і коментарі (http://pik.cn.ua/21859/vasilya-chepurnogovisuvayut-po-206-okrugu). – 2016. – 6.06).
***
Громадські активісти, що вже кілька разів оголошували про
формування нової політсили, прогнозують її появу вже в червні. Про це
заявив глава партії «Демократичний альянс» В. Гацько під час дискусії «Чи
посприяє нове законодавство формуванню нової “партії Майдану?”» 6 червня у
Києві.
За словами активістів, вони мають амбіції провести своїх кандидатів до
парламенту.
«Минулі п’ять-шість місяців ми нічим більше не займалися, тільки як
домовлялися. Питання коли (буде оголошено про створення нової партії. –
Прим. ред.)? Я сподіваюся, що в червні, саме в цьому місяці стане зрозуміло, чи
зможемо ми вийти і сказати: ура , це відбулося!.. Можливо, це станеться в
найближчі тиждень-два», – заявив В. Гацько.
Водночас екс-заступник Генерального прокурора Д. Сакварелідзе
впевнений, що про нову політичну силу українське суспільство дізнається вже
до кінця червня й у неї будуть амбіції потрапити в парламент. «У нас немає
амбіцій перетягувати на нашу сторону когось, у нас амбіції об’єднати всіх
ефективних і чесних людей, які зможуть вивести Україну з кризи... Дуже
важливо створити громадянську політичну платформу, щоб в процес не зайшли
озброєні люди, які можуть поміняти долю України на десятиліття», – сказав
Д. Сакварелідзе.
За його словами, рух «За очищення», біля витоків якого стояв глава
Одеської облдержадміністрації М. Саакашвілі, зміг домогтися відставки уряду
А. Яценюка, але громадський рух не може переформатуватися в партію, і зовсім
необов’язково, що люди, які розділяють ідеї руху, увійдуть в нову партію.
За словами Д. Сакварелідзе, «нова сила не буде грузинською» і не буде
партією М. Сакашвілі. У нової партії поки немає навіть робочої назви, але вона
може підтримати кандидатів у народні депутати вже на довиборах до Верховної
Ради 17 липня.
Раніше Д. Сакварелідзе заявляв, що губернатор Одеської області буде
одним з ідеологів і «драйверів» нової партії.
Зазначимо також, що Д. Саакашвілі хоче включитися в передвиборну
боротьбу в Грузії (Kordon.com.ua (http://kordon.com.ua/news-ukraine/24975partya-z-saakashvl-mozhe-zyavitisya-vzhe-v-chervn.html). – 2016. – 7.06).
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***
У понеділок, 6 червня, під Адміністрацією Президента мітингували
солдати АТО, їхні дружини й родичі.
Як повідомляють організатори акції на сторінці паблік «Життя солдата» у
соцмережі «ВКонтакте», акція відбувається у зв’язку із затягуванням дембеля
п’ятої хвилі мобілізації.
«Попередньо зустрічаємося о 9:00 на метро “Хрещатик”. Звідти
рухаємося на Банкову. Прохання взяти із собою копії УБС або копію повістки, а
також підтвердження стосунку до бійця, щоб ніхто не сказав, що мітинг
проплачений», – написала напередодні в паблік дружина одного з мобілізованих
бійців, мешканка Кривого Рогу В. Малигіна.
Зважаючи на коментарі в паблік, багато хто з учасників мітингу мав
приїхати на акцію до Києва з інших міст України – Львова, Дніпропетровська,
Полтави, Харкова та ін.
Нагадаємо, що контракт зі Збройними силами України з початку 2016 р.
підписало понад 29,5 тис. військовослужбовців, з яких близько 3 тис. – офіцери
(Корреспондент.net
(http://ua.korrespondent.net/ukraine/3693156-pid-ofisomporoshenka-bude-protest-cherez-dembel). – 2016. – 6.06).
***
4 червня в центрі Хмельницького відбулася акція протесту проти
проведення зібрання самопроголошених тергромад.
Самопроголошені тергромади активісти називають проявом сепаратизму
й намагаються його всіляко зупинити, повідомляє «Depo.Хмельницький».
Будинок профспілок, де мала б відбутися всеукраїнська конференція, так
званих,
тергромад,
був
заблокований
представниками
«Соколу»,
«Самооборони», «Правого сектору».
Очільник обласної організації ПС А. Медведчук заявив: «Ми не
допустимо проявів сепаратизму на Хмельниччині. Ці люди ніби зомбовані. Їх
треба зупинити».
Депутат облради від ВО «Свобода» В. Бурлик ще категоричніший:
«Такий самий проект 2 травня був в Одесі. Цей рух буде знищено».
Нагадаємо, раніше псевдогромада, ініціатором якої є О. Уграк, планувала
провести у Хмельницькому науково-практичну конференцію. Оголошення
відповідного змісту було опубліковане в, так званій, міжнародній газеті «Быть
добру». На зібранні передбачалося
обговорення
«безпосереднього
самоврядування і прямої демократії в Україні».
Газета, що надрукувала оголошення, виходить у Росії, Україні, Білорусі
та Казахстані.
Нагадаємо, 21 травня за фактом самовільного присвоєння владних
повноважень О. Уграк порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 353 ККУ
(самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи)
(depo.ua
(http://khm.depo.ua/ukr/khm/u-tsentri-hmelnitskogo-letyat-yaytsyaskanduyut-proukrayinski-04062016103400;
http://khm.depo.ua/ukr/khm/uhmelnitskomu-hochut-zibratisya-atkvisti-narodnih-gromad--02062016125800).
–
2016. – 2, 4.06).
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***
Частка українців, які ставляться до росіян позитивно, навіть дещо
перевищує частку тих, чиє ставлення є негативним.
Більшість громадян негативно ставляться до органів влади Росії –
президента В. Путіна (73 %), уряду та Держдуми (по 69 %). Про це свідчать
результати опитування, проведеного Центром ім. О. Разумкова.
Водночас у громадян цієї держави у відносної більшості респондентів
ставлення нейтральне (38 %), а частка українців, які ставляться до росіян
позитивно, навіть дещо перевищує частку тих, чиє ставлення є негативним
(відповідно 30 і 23 %).
У всіх регіонах України, крім Донбасу, більшість респондентів негативно
ставиться до всіх органів влади Росії, при цьому найгірше ставлення – до
президента цієї країни (від 93 % на Заході до 56 % на Сході).
Серед жителів Донбасу відносна більшість (41 %) також негативно
ставлиться до президента РФ, щодо інших органів влади – частки тих, хто
засвідчує негативне й нейтральне ставлення є приблизно однаковими.
До громадян Росії на Заході і в Центрі відносна більшість ставиться
нейтрально (відповідно 42 і 41 %), наступні за величиною частки – негативно
(37 і 28 %). На Півдні, Сході й Донбасі відносна більшість респондентів
ставиться до громадян Росії позитивно (відповідно 47, 46 і 50 %), на другому
місці – нейтральне ставлення (відповідно 31, 35 і 35 %) (Главком
(http://www.glavcom.ua/news/ukrajinci-negativno-stavlyatsya-do-vladi-rosiji-alene-do-rosiyan-opituvannya-355272.html). – 2016. – 7.06).

ЕКОНОМІКА
Україні вдалося стабілізувати макрофінансову ситуацію за підтримки
Міжнародного валютного фонду, Світового банку та інших міжнародних
партнерів. Про це заявила голова Національного банку України В. Гонтарева
під час засідання регіональної групи МВФ і Світового банку.
«Протягом двох років ми стабілізували макрофінансову ситуацію в нашій
країні. І цього року ми зосереджуємося на зростанні ВВП. Це для нас має
вирішальне значення. Наша країна вже підлаштувалася під ситуацію, з якою ми
зіткнулися, але без вашої підтримки, підтримки МВФ, Світового банку і без
підтримки партнерів... було б неможливо досягти цього (стабілізували
макрофінансову ситуацію)», – сказала В. Гонтарева.
Вона зазначила, що Україні вдалося не просто перейти на програму
розширеного фінансування від МВФ, а отримати «фінансову парасольку».
«Ми перейшли до гнучкого валютного курсу,... очистили банківську
систему, перейшли до нової монетарної політики, інфляційного таргетування.
Але без реструктуризації нашого зовнішнього боргу, без реального фіскального
регулювання від Мінфіну ми не могли б навіть уявити, як би вдалося перейти до
нової монетарної політики», – зазначила голова НБУ (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1576667-ukrayini-vdalosya-stabilizuvati-makrofinansovusituatsiyu-za-pidtrmki-mvf-i-svitovogo-banku-v-gontareva). – 2016. – 4.06).
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***
Національний банк має намір спростити процедуру приєднання банків.
Про це йдеться в повідомленні регулятора на сторінці в Facebook.
Як зазначається, Національний банк пропонує внести зміни в закон № 78,
прийнятий в грудні 2014 р.
«Так як цей закон має тимчасову дію, регулятор пропонує продовжити
його дію до 1 січня 2018 р. Одним з його принципів має стати саме спрощення
процедури приєднання банків», – говориться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, пропонується скоротити процеси в рамках
відносин з регуляторами таким чином, щоб кожен з них займав таку кількість
часу:
– попереднє інформування НБУ про рішення про приєднання – 5-10 днів;
– отримання узгодження від НБУ – два дні;
– отримання попереднього висновку Антимонопольного комітету
України – два дні;
– реєстраційні дії НКЦПФР з випуску акцій, видачі свідоцтва – три дні;
– узгодження НБУ змін до статуту банку-правонаступника, а також
державна реєстрація – три дні;
– реєстрація в НКЦПФР звіт про результати розміщення (обміну) акцій –
три дні.
Крім того, НБУ підтримує спрощення корпоративних процедур:
– термін на повідомлення про проведення загальних зборів пропонується
зменшити з 30 до 5 днів;
– необхідна кількість голосів для прийняття рішення про реорганізацію –
50 % + 1;
– обов’язковий викуп акцій не буде потрібен.
У НБУ повідомили, що це законодавча пропозиція НБУ також передбачає
можливість відкликання банківської ліцензії без ліквідації юридичної особи.
«Таким чином, юридична особа, що втратила банківську ліцензію, зможе
займатися фінансовою діяльністю, не пов’язаною з банківською або просто
працювати як юридична особа, змінивши тип діяльності, – ідеться в
повідомленні. – Утім для відкликання банківської ліцензії без ліквідації банку,
банк, безумовно, повинен попередньо виконати свої зобов’язання перед
вкладниками
та
іншими
кредиторами»
(Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/377171/natsbank-hoche-sprostyty-protsedurupryyednannya-bankiv). – 2016. – 3.06).
***
Україна та ключовий кредитор країни Міжнародний валютний фонд
узгодили основні питання меморандуму щодо другого перегляду програми
реформ, схваленої в березні 2015 р. У разі досягнення остаточних
домовленостей Україна може отримати черговий кредитний транш за
програмою вже в липні – серпні. Про це сказав заступник директорарозпорядника МВФ Д. Ліптон, який відвідав Україну з візитом.
«Ми досягли згоди з важливих питань, і є кілька питань, які повинні бути
узгоджені, – сказав Д. Ліптон. – Якщо влада і фонд узгодять зміни, то вже в
липні – серпні Україна отримає транш».
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Д. Ліптон відмовився уточнити, які саме деталі вимагають узгодження,
однак зазначив, що найбільш гостре питання – проведення в Україні пенсійної
реформи –обговорюватиметься в подальшому, і на поточний момент на порядку
денному не стоїть.
«Пенсійна реформа буде обговорюватися в майбутньому. Але очевидно,
що пенсійна система працює погано, і вона призвела до того, що більшість
пенсіонерів не отримують гідної пенсії в Україні», – зазначив заступник голови
МВФ.
Водночас він підкреслив, що крім пенсійної реформи, Україні потрібні й
інші кроки, які забезпечили б зростання економіки та рівень життя громадян.
«Статистика говорить про те, що структурні реформи йдуть, є поліпшення
в банківській сфері, українці повинні триматися та йти вперед», – підкреслив
Д. Ліптон
(Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/377344/ukrayintsipovynni-trymatysya-ukrayina-i-mvf-dosyagly-zgody-z-klyuchovyh-pytan-programyreform). – 2016. – 6.06).
***
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні
в квітні 2016 р. становила 4895 грн, збільшившись порівняно з квітнем
2015 р. на 22,4 %.
При цьому реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла за рік на
7,6 %. Разом з тим у квітні 2016 р. до березня п. р. знизилася як номінальна, так
і реальна зарплата (на 0,5 і 3,9 % відповідно).
Найвища зарплата у квітні була в Києві – 8 тис. 228 грн, найнижча – у
Тернопільській – 3 тис. 442 грн. У більшості областей розмір зарплати
перебуває в межах від 3 тис. 500 до 4 тис. грн.
Як повідомлялося, за словами глави НБУ В. Гонтаревої, динаміка
реальної заробітної плати не сприяє поліпшенню попиту в Україні. «У березні
вперше за два роки (реальна зарплата) продемонструвала зростання в річному
вимірі – на 1,6 %. Але в цілому в І кварталі вона, порівняно з минулим роком,
знизилася на 6,8 %», – зазначила В. Гонтарева.
«Хоча підприємства отримали додаткові фінансові ресурси після
зниження відрахувань у фонди соціального страхування, підвищення зарплат
було стриманим і не створювало інфляційного тиску», – додала В. Гонтарева
(Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/377053/v-ukrayini-pidroslyzarplaty-infografika). – 2016. – 4.06).
***
Среднемесячная реальная заработная плата в Украине в 2015 г.
снизилась на 20,2 % по сравнению с 2014 г. Об этом сообщили в Госстатистике.
За четыре месяца 2016 г. среднемесячная реальная заработная плата в
Украине также снизилась – на 4,5 % по сравнению с аналогичным периодом
2015 г.
Добавим, что минимальная заработная плата и прожиточный минимум на
одного человека в Украине в январе – апреле 2016 г. составляли 1278 грн.
В то же время, по данным ведомства, среднемесячная номинальная
заработная плата украинцев в 2015 г. по сравнению с 2014 г. возросла на 20,5 %.
Напомним, среднемесячная реальная заработная плата в Украине в
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2014 г. снизилась на 6,5 % по сравнению с 2013 г. (Podrobnosti.mk.ua
(http://podrobnosti.mk.ua/2016/06/05/srednyaya-mesyachnaya-zarplata-ukraincevza-god-snizilas-bolee-chem-na-20.html). – 2016. – 5.06).
***
За даними Державної служби статистики, середня зарплата жінок в
Україні в І кварталі 2016 р. становила 3 тис. 966 грн, що становить 74 %
від зарплати чоловіків за цей же період (5 тис. 379 грн).
Найбільше жінки заробляють у фінансовій та страховій сфері –
8 тис. 058 грн. Однак чоловіки, зайняті в цій же галузі, отримують
12 тис. 833 грн.
Дані Держстату наведені по штатних співробітниках юридичних осіб і
підрозділів юридичних осіб з кількістю найманих працівників десять і більше
осіб.
Нагадаємо, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника
в квітні 2016 р. становила 4 тис. 895 грн, збільшившись порівняно з квітнем
2015 р. на 22,4 %.
За даними звіту Gender Gap Index (GGI), підготовленому експертами
Світового економічного форуму (ВЕФ), на сьогодні середня по світу зарплата
працюючої жінки становить близько 11 тис. дол. на рік.
При цьому середня по світу «чоловіча» зарплата оцінюється ВЕФ в
21 тис. дол. Розрив між зарплатами чоловіків і жінок поступово скорочується,
проте відбувається це повільно (Finance.UA (http://news.finance.ua/ua/news//377296/zhinky-v-ukrayini-zaroblyayut-na-25-menshe-cholovikiv-derzhstat).
–
2016. – 3.06).
***
Фонд гарантирования вкладов на основании решения НБУ об отзыве
лицензии и ликвидации начал ликвидацию банка «Хрещатик». Об этом
сообщается на сайте фонда.
Банк «Хрещатик» будут ликвидировать в течение двух лет – с 6 июня
2016 г. до 5 июня 2018 г.
Ликвидатором банка «Хрещатик» ФГВФЛ назначил И. Костенко.
5 апреля Национальный банк признал неплатежеспособным банк
«Хрещатик», после чего в это финучреждение ввели временную администрацию
(Минфин (http://minfin.com.ua/2016/06/06/20177930). – 2016. – 6.06).
***
В мае активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц
сократились на 7,2 % – с 11,537 млрд до 10,707 млрд грн. Об этом говорится в
сообщении фонда.
С начала 2016 г. (за январь – май) активы фонда сократились на 24 % – с
14,084 млрд до 10,707 млрд грн. Количество банков-участников фонда в мае
осталось неизменным (111), а с начала года сократилось со 118 до 111. Для
сравнения, в апреле активы Фонда гарантирования увеличились на 7,4 % – с
10,746 млрд до 11,537 млрд грн, а за январь – апрель они сократились на 18,1 %
– с 14,084 млрд до 11,537 млрд грн (DELO.UA (http://delo.ua/finance/aktivyfonda-garantirovanija-vkladov-v-mae-sokratilis-na-72-317990). – 2016. – 3.06).
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***
За прошедший месяц объем биржевых контрактов на ПФТС
сократился на 30 % и составил 3,865 млрд грн.
Всего участниками биржи было заключено 672 договора. Уменьшение
объемов биржевых контрактов было зафиксировано практически во всех
сегментах, за исключением ценных бумаг институтов совместного
инвестирования. За май стоимость сделок с ними возросла в почти в 30 раз до
3 млн грн, однако на общий результат почти не повлияла.
Стоимость биржевых контрактов в других сегментах оказалась меньше,
чем за предыдущий период. В том числе объем сделок с ОВГЗ составил
3,852 млн грн, акциями – 7,7 млн грн, корпоративными облигациями –
2,4 млн грн.
За май значение индекса ПФТС уменьшилось на 3,64 %, до уровня 216,71
пунктов (DELO.UA (http://delo.ua/finance/obem-birzhevyh-kontraktov-na-pfts-vmae-sokratilsja-na-30-317955/). – 2016. – 2.06).
***
Україна протягом січня – травня 2016 р. скоротила імпорт природного
газу майже у три рази. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ПАТ
«Укртрансгаз».
«За п’ять місяців поточного року для потреб України було імпортовано
3,0 млрд куб. м природного газу, що на 5,7 млрд куб. м менше, ніж у 2015 р.», –
ідеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що для покриття потреб вітчизняних споживачів
ПАТ «Укртрансгаз», згідно з поданими заявками, імпортував блакитне паливо
лише з території Європи.
Зокрема, поінформували у прес-службі компанії, у травні об’єми
надходжень природного газу в Україну з території європейських країн
становили 95 млн куб. м. Найбільше природного газу традиційно надійшло по
словацькому маршруту – 59,2 млн куб. м (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1576087-ukrayina-v-sichni-travni-skorotilaimport-gazu-mayzhe-u-tri-razi-ukrtransgaz). – 2016. – 2.06).
***
В Україні у січні – травні 2016 р. споживання природного газу
зменшилося на 13,2 % – до 15,1 млрд куб. м порівняно з аналогічним періодом
2015 р. Про це повідомили у прес-службі ПАТ «Укртрансгаз».
За інформацією компанії, споживання газу з початку року становило
15,1 млрд куб. м, що на 13,2 % або 2,3 млрд куб. м менше, ніж торік.
При цьому в травні було спожито 1,1 млрд куб. м.
Нагадаємо, як повідомляли у Міненерговугіллі, у 2015 р. Україна зменшила
споживання газу на 20,9 % – до 33,727 млрд куб. м порівняно з аналогічним
періодом
2014
р.
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1576090-spozhivannya-gazu-skorotilosya-zpochatku-roku-na-13-2-ukrtransgaz). – 2016. – 2.06).
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***
Прибутковість виробництва молока в Україні в травні 2016 р., згідно з
Українським молочним індексом
(УМІ), що розраховується щомісячно
молочним проектом ФАО в Україні, впала на 11 % порівняно з квітнем, що є
традиційною сезонною тенденцією для нашої країни. Про це йдеться в
повідомленні на сторінці економіста інвестиційного департаменту ФАО
А. Ярмака у Facebook.
«При цьому основною причиною падіння було не зниження закупівельних
цін на молоко, а зростання вартості концентрованих кормів. Набір концентратів
подорожчав за місяць відразу на 8 %, причому соняшниковий шрот – аж на
14 %, – ідеться в повідомленні А. Ярмака. – Отже, прибутковість виробництва
молока в травні 2016 р. була приблизно такою самою, як і рік тому (на 2 %
вищою), та найнижчою з вересня 2015 р. При цьому вона була нижчою, ніж у
травні 2014 р. на 11 % і нижчою ніж у травні 2013 р. на 26 %».
А. Ярмак додав, що консолідований УМІ за перші п’ять місяців 2016 р. був
на 15 % вищим, ніж за той самий період 2015 р., але на 35 % нижчим, ніж у
2014 р.
Враховуючи катастрофічну ситуацію з експортом молокопродуктів з
України, який відстає від минулорічного на 50 %, цінова ситуація на ринку
сирого молока в травні говорить про необхідність подальшого зниження цін на
молоко для активізації більш масштабного експорту.
«Отже, цілком імовірно, що індекс УМІ в червні знизиться ще на 5–7 %, що
може зробити червень 2015 р. найменш прибутковим для виробників сирого
молока за останні шість років», – підсумовує А. Ярмак (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/armak-nazvav-pricini-padinna-cin-na-moloko).
– 2016. – 4.06).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

«Світовий банк – довгостроковий партнер України у сфері розвитку, і
ми серйозно налаштовані на продовження підтримки України та її народу,
щоб допомогти їм реалізувати економічний потенціал країни». Так сказав
регіональний віце-президент Світового банку в країнах Європи та Центральної
Азії С. Мюллер після свого офіційного візиту до України, передає прес-служба
Світового банку.
«Ми сподіваємося на тісну співпрацю з урядом та іншими ключовими
партнерами в таких важливих сферах, як фінанси, податково-бюджетна
політика, енергетика, соціальний захист та інші сектори, на благо народу
України», – підсумував С. Мюллер.
Як повідомили у прес-службі, під час візиту віце-президент С. Мюллер
провів зустрічі з Прем’єр-міністром В. Гройсманом, першим віце-прем’єрміністром України, міністром економічного розвитку і торгівлі С. Кубівим,
міністром фінансів О. Данилюком, головою Національного банку України
В. Гонтаревою з метою обговорення проблем розвитку України, рекордної за
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обсягами програми інвестицій та допомоги Світового банку в країні, а також
важливості прискорення реалізації поточних інвестиційних проектів, що
фінансуються Світовим банком.
Він також провів зустрічі з представниками ділових, інвестиційних і
дипломатичних кіл, міжнародних фінансових установ, громадянського
суспільства.
За даними Світового банку, за останні два роки група Світового банку
надала Україні загалом 4,7 млрд дол. у формі бюджетної фінансової допомоги,
інвестиційних операцій та фінансування приватного сектора, разом з позиками в
загальному розмірі в 4,435 млрд дол. від Міжнародного банку реконструкції та
розвитку (МБРР), а також позики Міжнародної фінансової корпорації (члена
групи Світового банку, головною метою якої є фінансування приватного
сектору) у розмірі 250 млн дол.
Поточний інвестиційний портфель Світового банку в Україні становить
3,1 млрд дол. (з яких приблизно 2,1 млрд дол. ще не використано) за 10
проектами. Більшість цих інвестицій мають на меті підвищення якості базових
державних послуг, які приносять безпосередню користь звичайним людям, у
таких сферах, як водопостачання, водовідведення, опалення, енергопостачання,
транспорт, соціальний захист і охорона здоров’я населення, а також розвиток
приватного сектору. Після приєднання України до Світового банку в 1992 р.
сукупний розмір операцій банку в країні сягнув більше 12 млрд дол. за 70
проектами
та
програмами
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1576601-vitse-prezident-svitovogo-bankupidtverdiv-pidtrimku-ukrayini-pid-chas-vizitu-do-kiyeva). – 2016. – 3.06).
***
Всемирный банк намерен выделить Украине 500 млн дол. на закупку
газа. Об этом заявил вице-президент Всемирного банка по региону Европы и
Центральной Азии С. Мюллер на встрече с Премьер-министром Украины
В. Гройсманом.
Сообщается, что С. Мюллер одобрил решение Кабмина по введению
единой рыночной цены на газ. «Это важный сигнал, который помогает нам
завершить последние шаги для запуска проекта, который предоставляет
500 млн дол. гарантий на закупку газа», – заявил он (Delo.UA
(http://delo.ua/business/vsemirnyj-bank-dast-ukraine-500-mln-na-zakupku-gaza318038). – 2016. – 4.06).
***
Зовнішньоторговельний оборот України порівняно з І кварталом
2015 р. скоротився на 2,8 млрд євро, або на 13,7 %. Про це повідомляє
Економічний дискусійний клуб.
Зокрема, загальна вартість українського експорту становила
8,7 млрд євро, імпорту – 8,8 млрд євро, що відповідно на 16,6 та 10,7 % менше
показників попереднього року. Сальдо зовнішньої торгівлі негативне – «мінус»
0,08 млрд євро.
У І кварталі 2016 р. загальна вартість експорту українських послуг
становила майже 2 млрд. євро, імпорту – близько 1 млрд євро, що на 3,2 та
10,4 % відповідно менше показників І кварталу 2015 р. Сальдо зовнішньої
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торгівлі послугами стабільно позитивне – 1 млрд євро.
Товарний експорт, порівняно з минулорічними даними за І квартал,
зменшився на 20 % і становив майже 7 млрд євро.
Імпорт товарів в Україну також скоротився («мінус» 10,9 %) та становить
7,8 млрд євро. За результатами І кварталу ц. р., сальдо зовнішньої торгівлі
товарами було негативним – «мінус» 0,87 млрд євро.
Як і раніше, у І кварталі 2016 р. український товарний експорт був
орієнтований на сировинні ресурси, зокрема зерно.
Основними позиціями імпорту в Україну були паливні ресурси (19,4 %),
машини та обладнання (18,1 %), а також продукти хімічної промисловості
(17,5 %).
Основним торговельним партнером України у І кварталі 2016 р. був
Євросоюз, частка якого в українському експорті становила 41,4 %, імпорті –
майже 45 %. Друге місце в зовнішньоторговельному обороті України посідає
Росія, третє – Китай.
Водночас частка України у структурі товарного експорту/імпорту ЄС не
перевищує 1 % (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/zovnisnotorgovelnijoborot-ukraini-v-i-kvartali-2016-prosiv-na-137). – 2016. – 3.06).
***
У Парижі відбулася робоча зустріч між представниками
компетентних органів України та Бразилії в галузі ветеринарії та
безпечності харчових продуктів. Про це йдеться в повідомленні Урядового
порталу. Під час переговорів бразильська сторона повідомила про
зацікавленість експортом в Україну ряду продуктів тваринного походження.
Зараз між компетентними органами обох кран опрацьовується питання
погодження ветеринарних сертифікатів.
Українська сторона повідомила, що відповідно до наказу
Мінагрополітики України 118 бразильських підприємств, які мають право
експорту до ЄС, можуть постачати свою продукцію і в Україну за умови
відповідної сертифікації згідно з вимогами українського законодавства без
проведення інспектування.
У разі зацікавлення в експорті продуктів українського виробництва до
Бразилії бразильська сторона готова вести діалог із Держпродспоживслужбою
(Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/brazilia-zacikavilas-eksportom-masav-ukrainu). – 2016. – 3.06).
***
Оборот группы Bosch в Украине в 2015 г. сократился на 40% – до
61 млн евро. Об этом сообщают в пресс-службе компании.
В Bosch также отметили, что оборот по СНГ, Украине и Грузии в 2015 г.
составил 1,2 млрд евро, что на 20 % ниже показателя 2014 г. В то же время в
местных валютах оборот компании несколько увеличился.
Объем инвестиций в регион достиг 12 млн евро, из которых в Украине –
400 тыс. евро.
Что касается тенденций на рынке, то в Украине в 2015 г. наблюдался рост
продаж термотехники и автозапчастей. При этом ключевой темой для Украины
остается энергоэффективность, поэтому спрос на термотехнику Bosch
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продолжал расти.
Что касается глобальных планов группы, то в 2016 г. Bosch прогнозирует
увеличение продаж продукции в мире на 3–5 % с учетом колебаний курсов
валют. По словам председателя правления Bosch Ф. Дэннера, компания
планирует развиваться не только за счет инновационных продуктов, но и
инновационных услуг.
В сфере сетевых технологий и услуг, предоставляемых через Интернет,
Bosch фокусируется на трех областях: сенсорах, программном обеспечении и
сервисах.
В группе компаний Bosch работают около 375 тыс. сотрудников по всему
миру, а деятельность компании ведется по четырем основным бизнеснаправлениям: решения для мобильности, промышленные технологии,
потребительские товары, строительные технологии и энергетика. В 2015 г.
оборот группы превысил 70,6 млрд евро.
На украинском рынке Bosch работает с 1993 г. и является одним из
крупнейших поставщиков решений для автомобильной промышленности и
вторичного рынка запчастей, а также промышленной и бытовой техники
(Delo.UA
(http://delo.ua/business/bosch-v-ukraine-za-2015-god-sokratil-svojoborot-na-40-318015/). – 2016. – 3.06).
***
Южно-Африканская Республика выразила заинтересованность в
импорте свинины из Украины. Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы
В. Лапа во время рабочей группы по вопросам совершенствования политики
развития мясной отрасли и формирование рынка мяса, сообщает Ассоциация
свиноводов Украины.
«Ведомство получило официальное письмо от посольства Украины в
ЮАР, с предложением импорта свинины. Такой запрос стал приятным
сюрпризом, но надо понимать, что доступ к этому рынку не простой, к
продукции предъявляются многочисленные требования. Так, например, прежде
всего Украине нужно будет заполнить подробный опросник, а также доказать
эффективность контроля АЧС на территории страны», – сказано в сообщении
(НикВести (http://nikvesti.com/news/business/88738). – 2016. – 2.06).
***
Індекс продовольчих цін ФАО зростає вже четвертий місяць поспіль.
Про це інформує прес-служба ФАО.
Збільшившись у травні на 2,1 % порівняно зі своїм квітневим значенням
до 155,8 пунктів, він все ще на 7 % нижче рівня, зафіксованого рік тому.
Ціни зросли по всіх групах товарів, що входять в індекс –
середньозважений показник, який відстежує ціни на п’ять основних груп
продовольчих товарів на міжнародних ринках: зернові, м’ясо, молочні
продукти, рослинні масла та цукор – за винятком рослинних олій, ціни на які
злегка знизилися після сильного стрибка в квітні.
Індекс цін ФАО на цукор, який став основною причиною збільшення
загального індексу, піднявся на 11,7 % порівняно з попереднім місяцем,
оскільки погіршення перспектив виробництва в Індії, другому найбільшому в
світі виробником цукру, переважили небувалий урожай та значну експортну
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пропозицію з боку провідного виробника цукру – Бразилії.
Показник цін на зерно зріс на 1,6 % порівняно з квітневим значенням у
результаті різкого зростання цін на кукурудзу, а також твердих котирувань на
рис сортів «індіка» і ароматичні сорти рису.
Індекс цін на м’ясо зріс на 2 %, що було викликано активним імпортним
попитом на свинину з боку країн Азії з Європейського Союзу. Ціни на молочні
продукти, які зараз на 24 % нижче рівня, зафіксованого рік тому, також
показали 0,4-відсоткове зростання завдяки зростанню цін в ЄС і сталому
імпортному попиту на сухе незбиране молоко та вершкове масло.
Показник цін на рослинні олії знизився на 1,8 % у результаті падіння цін
на пальмову олію після трьох місяців різкого зростання. Попит на імпорт для
оплоту харчової промисловості був слабшим, ніж очікувалося, у Китаї, Індії та
ЄС.
Нагадаємо, Індекс продовольчих цін ФАО в квітні зріс на 0,7 % порівняно
з
березневим
показником
і
становить
151,8
п.
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/indeks-prodovolcih-cin-fao-v-travni-zbilsivsana-21). – 2016. – 3.06).
***
Производственные заказы в Германии сократились в апреле из-за
слабого спроса на инвестиционные товары за пределами еврозоны. Об этом
сообщает Bloomberg.
Заказы в апреле сократились на 2 % по сравнению с мартом. В марте
заказы возросли на 2,6 %. В годовом измерении заказы сократились на 0,5 %.
Согласно данным Министерства экономики Германии, заказы на
экспортные товары и услуги сократились на 4,3 %. При этом в апреле спрос за
пределами еврозоны на инвестиционные товары в апреле упал на 13,3 %.
На прошлой неделе ЦБ Германии ухудшил прогноз роста экономики
страны. Согласно обновленным данным, ВВП возрастет на 1,7 % в этом году,
что на 0,1 % меньше декабрьского прогноза. На следующий год прогноз
ухудшен
на
0,3
%
–
до
1,4
%
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/06/06/20179314). – 2016. – 6.06).
***
Грецькі депутати проголосували за прийняття додаткових заходів,
необхідних для підтвердження розблокування траншу фінансової допомоги у
розмірі 7,5 млрд євро в цьому місяці. Про це повідомляє EUobserver.
Парламент Греції погодився скасувати доплати тим, хто отримує
маленькі пенсії, і дозволив банкам продавати гарантовані державою позики,
коли вони не були погашені.
Вони також узяли нормативну базу для майбутньої приватизації.
Як повідомлялося, представники Міжнародного валютного фонду та
міністри фінансів країн єврогрупи погодили пакет подальшої фінансової
допомоги для Греції.
Греція повинна отримати 10,3 млрд євро з резервів Європейського
стабілізаційного механізму, яку переведуть двома траншами (Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/377318/parlament-gretsiyi-shvalyv-dodatkovizahody-ekonomiyi-dlya-otrymannya-7-5-milyarda-yevro). – 2016. – 3.06).
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***
Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии и США. Об этом
сообщает Bloomberg.
Цена нефти Arab Light возросла на 35 центов. Теперь ее цена на 60 центов
больше, чем средняя цена на азиатских рынках. Для США цену повысили на 20
центов за баррель, что на 55 центов больше, чем средняя цена на американских
рынках.
Министр энергетики объяснил повышение цен «устойчивым спросом» на
этих рынках.
На прошлой неделе страны ОПЕК не смогли договориться о новом
предельном уровне добычи нефти из-за жесткой позиции Ирана (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/06/06/20181369). – 2016. – 6.06).
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