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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Під головуванням Президента України П. Порошенка
відбулося засідання Національної ради реформ
з питань енергоефективності
Глава держави наголосив, що Україні вдалося істотно знизити імпорт газу,
обсяг якого на сьогодні значно менший, ніж обсяг реверсних постачань, які ми
змогли забезпечити завдяки ефективній співпраці з Європейським Союзом. За
підсумками минулого року частка імпорту газу з Росії в 1,7 разів була меншою,
ніж обсяг імпорту газу з Європи.
«Впровадження заходів з енергоефективності може значно скоротити і
рахунки домогосподарств, про які сьогодні так багато говорять політики», –
підкреслив П. Порошенко.
Глава держави наголосив, що проведення такої реформи дасть змогу
впродовж п’яти років зменшувати імпорт природного газу на 1–1,5 млрд куб. м
щороку, скорочувати витрати держави на субсидії на 3–5 млрд грн щороку.
П. Порошенко зазначив, що зміни не обмежуватимуться лише
приведенням тарифів до ринкового рівня. Держава повинна потурбуватися про
ефективну інфраструктуру енергопостачання, упровадження сучасних
енергоощадних технологій, зменшення частки енергоємних виробництв у
структурі економіки й запровадження стимулів для впровадження заходів
енергоефективності. «В першу чергу українці мають відчути покращений
сервіс, гідне ставлення до себе як до реального власника будівель, прозорість
розрахунків – вони мають на це право та можливість самим регулювати обсяги
отримуваних послуг. Власне кажучи, для цього і робляться реформи», –
підкреслив Президент.
Він наголосив: «Стратегічні кроки, які будуть спрямовані на заходи з
підвищення енергоефективності, які маємо розглянути на сьогоднішньому
засіданні, дозволять не лише досягти значного скорочення споживання та
заміщення газу, а відкриють абсолютно нові ринки з широкими інвестиційними
можливостями».
«Одним із ефективних інструментів зміцнення енергетичної безпеки є
підвищення енергетичної ефективності національної економіки», – підкреслив
глава держави. За офіційними даними Міжнародного енергетичного агентства,
енергоємність ВВП України у більше ніж 2,5 раза вища, ніж у країнах ОЄСР. В
Україні питоме споживання енергоресурсів на 1 кв. м житла є на 60–70 %
більшим, ніж у середньому в країнах ЄС, а використання газу для опалення
1 кв. м – у 2–2,5 раза більше.
Україна також має підприємства теплокомуненерго із застарілим
обладнанням і тепломережами, де втрачається до 30 % тепла. «Із 18,6 млрд куб.,
які щороку йдуть на опалення та інші потреби населення, 2,5 млрд втрачається в
системі централізованого постачання по дорозі до домогосподарств. Ще
мільярди – ―випаровуються‖ в будинках крізь старі вікна, двері, стіни. Ми не
такі багаті, щоб дозволити собі гріти космос, повітря та небо», – наголосив
глава держави.
При цьому глава держави особливо підкреслив, що запровадження цієї
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реформи дасть можливість створити близько 50 тис. нових робочих місць і
близько 5 млрд грн щорічних податкових надходжень.
Президент наголосив, що ця мета може бути досягнута лише за належного
фінансування, відповідно, пріоритетним має бути створення державного Фонду
енергоефективності та запровадження комплексної державної програми
енергомодернізації житлових і громадських будівель.
За словами глави держави, якщо у 2013 р. 92 % імпортного газу ми
отримували з Росії, то в 2014 р. знизили цей показник до 74 %. За підсумками
минулого року він становив уже 37 % – з тенденцією до скорочення. Цього року
відсоток становить нуль, наголосив Президент. «Вже сьогодні не ми, як всі
22 роки історії України, ходили з протягнутою рукою і просили, чи не дасть нам
країна-агресор трохи газу, а вже до нас стукають у двері і пропонують, чи не
купили б ми трохи російського газу по конкурентній ціні», – сказав Президент.
Глава держави підкреслив, що нині триває процес викорінення корупції,
повернення контролю над державними підприємствами й боротьба з
монополіями. Так, ключові підприємства енергетичної галузі – «Енергоатом»,
«Нафтогаз України», «Укренерго», «Укргідроенерго», «Центренерго» – сумарно
збільшили прибутки на 10 млрд грн. Президент нагадав, що з метою
диверсифікації джерел для атомних електростанцій підписано угоди з
альтернативними постачальниками ядерного пального, зокрема з Westinghouse.
Диверсифікація маршрутів енергопостачання, поява конкурентних джерел
разом зі зниженням світових цін на нафту й газ спонукали до зниження ціни на
газ з 337 дол. у I кварталі 2015 р. до 227 дол. у IV, і на цей рік ми говоримо про
ціну 160–180 дол. за 1 тис. куб. м, констатував глава держави.
«Ще позаминулого року дефіцит ―Нафтогазу‖ становив 110 млрд грн, я
дуже сподіваюсь, що в цьому році у нас буде нульовий дефіцит, і ми можемо
впевнено про це наголошувати цього року: виходимо в нуль», – наголосив
Президент (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/). – 2016. – 7.06).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Рябоконь, мл. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ

Ротация посла США в Украине
в комментариях экспертов и обозревателей СМИ
В украинско-американских отношениях подходит к завершению очередной
этап и в обозримом будущем начнется новый. B Соединенных Штатах Америки
в самом разгаре предвыборная кампания кандидатов в президенты. Лидера
страны будут выбирать 8 ноября, но уже 7 июня американцы определились с
претендентами от двух партий. Фаворитами, как и предполагалось, стали: от
республиканцев миллиардер Д. Трамп, а от демократов – экс-госсекретарь
Х. Клинтон.
Безусловно, грядущая смена администрации Белого дома будет
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существенно влиять как на глобальные политические тенденции в целом, так и
на украинскую политику в частности. Однако о возможной конфигурации
такого влияния можно говорить уже сегодня, принимая во внимание недавнее
решение нынешней администрации президента Б. Обамы о ротации посла США
в Украине.
Напомним, что в начале мая о возможной смене посла США в Украине
Д. Пайетта на дипломата М. Йованович написала газета «День». Почти
одновременно в греческой прессе появилась информация о том, что Д. Пайетту
предстоит перевод на аналогичную должность в Греции. Государственный
департамент довольно долго не подтверждал, но и не опровергал появившуюся
в прессе информацию. И лишь 19 мая Белый дом официально обнародовал
новость о потенциальном кандидате на должность нового посла в Украине.
Президент США Б. Обама номинировал кандидатуру М. Йованович.
Назначение еще должен одобрить Конгресс США.
«Я рад сообщить, что эти опытные и сознательные люди решили служить
нашей стране. С нетерпением жду работы с ними», – заявил президент США
Б. Обама, номинируя восемь новых чиновников, среди которых новые послы
США в Украине, Греции, Филиппинах, Бурунди, Лаосе и Ираке.
Действующий посол США Д. Пайетт, согласно представлению Белого
дома, будет назначен послом в Греции. Как дипломат Д. Пайетт работал в
Украине три года.
Как и Д. Пайетт, М. Йованович – карьерный дипломат с 1986 г.
М. Йованович родилась в Канаде, в семье эмигрантов из России. В детстве
вместе с родителями переехала в США, где закончила Принстонский
университет и Пушкинский институт. В 1986 г. М. Йованович поступила на
дипломатическую службу. Работала в дипломатических представительствах
США в Могадишо (Сомали), Лондоне (Великобритания), Москве (Россия) и
Оттаве (Канада).
С августа 2001 по июнь 2004 г. М. Йованович работала заместителем
американского посла и временным поверенным США в Украине. Напомним, в
тот период послами служили К. Паскуаль и Д. Хербст. В 2002 г. она первой
подняла вопрос о нарушении Украиной санкций против Ирака в виде продажи
С. Хусейну партии радиолокационных систем «Кольчуга». Официальные
представители Украины тогда высказали обеспокоенность послу К. Паскуалю в
связи с тем, что представители Госдепартамента «распространили информацию,
полученную из сомнительных источников, которая нанесла моральный ущерб
государству и Президенту Украины».
После Украины М. Йованович некоторое время занимала должность
старшего советника заместителя государственного секретаря США по
политическим вопросам, после чего в 2005 г. отбыла послом в Кыргызстан. В
2008 г. ее перевели на пост посла США в Армении, где она пробыла до лета
2011 г. М. Йованович работала заместителем руководителя Бюро по делам
Европы и Евразии Государственного департамента США с 2011 по 2012 г., а
затем первым заместителем в 2012–2013 гг. С 2013 по 2014 г. она была
заместителем директора Школы им. Эйзенхауэра при Национальном оборонном
университете США. До нынешнего назначения М. Йованович работала деканом
факультета иностранных языков Института дипломатической службы при
Государственном департаменте США.
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Естественно, данное событие вызвало широкий резонанс в украинских и
зарубежных СМИ, а ряд экспертов высказали мнения как о причинах, так и о
последствиях смены дипломатической миссии США в Украине.
По мнению политолога, директора Центра политических исследований
«Пента» В. Фесенко, это плановая ротация. В этом году меняется целый ряд
послов зарубежных стран в Украине. «Уходят те, кто работал в Украине во
время Майдана. Для большинства из них 2014 г. был напряженным периодом. У
Пайетта заканчивается каденция в Украине, здесь нет политических мотивов», –
рассказал В. Фесенко.
Конечно, как подчеркнул он, была информация о том, что США подождут
появления нового президента и тогда уже будет назначен новый посол в
Украине, но, видимо, решили назначить сейчас.
Что касается М. Йованович, то, как отметил политолог, о ее назначении
говорили и раньше. Судя по биографии, решающим фактором стало то, что она
уже работала в Украине. «Маловероятно, что будет какая-то принципиально
другая риторика. Политика США по отношению к любой стране определяется
не послом, а руководством, Госдепартаментом. Куратором в Украине является
Байден, и пока при власти нынешняя администрация, то и Байден, и Керри, и
Нуланд, которая курирует минский процесс, будут влиять на ход внешней
политики, – объясняет он. – Посол определяет стилистику, тактику. Политика
будет определяться в Вашингтоне, а стилистика – послом и аппаратом
посольства уже на месте».
С мнением В. Фесенко согласен и В. Филипчук, дипломат и глава
Международного центра перспективных исследований. «Это, скорее всего,
плановая ротация. Что же касается самой Йованович, то дипломаты весьма
высоко оценивают ее дипломатические способности», – заявил он.
Дипломат, экс-консул Украины в Стамбуле Б. Яременко считает, что
«посол Д. Пайетт, безусловно, профессиональный человек, и это не реверанс в
его сторону, а констатация факта. Фактически с первых дней пребывания в
Украине он нашел ключ к сердцам украинцев, как минимум, к той части
населения, которая была наиболее активной за период его каденции. Никто
ранее не пытался найти отклик в сердцах украинцев с помощью вышиванок,
исполнения украинских песен и т. д. При этом Пайетт всегда оставался
американским дипломатом, четко следующим политике своей страны.
…С Йованович мы знакомы примерно с 1999 г. Это очень грамотный,
интеллектуальный и до определенной степени страстный человек. Работая в
Украине на должности заместителя тогдашнего посла США К. Паскуаля,
Йованович по-настоящему болела за то, что делала. Думаю, эти черты характера
она сохранила.
Таким образом, мы ничего не теряем. Вместо одного профессионального
американского дипломата, мы получаем не менее страстного, не менее
позитивно настроенного к Украине профессионального американского
дипломата. Она будет не менее жестко проводить политику своей страны, как и
все предыдущие послы США. И подготовка, и знания Йованович более чем
достаточны для работы на должности главы американского посольства в
Украине. Много времени для ―раскачки‖ ей не понадобится, с первой секунды
на новой должности Йованович будет работать очень активно».
Заместитель
сопредседателя
межпарламентской
группы
по
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взаимодействию с США Л. Емец надеется, что новый посол может изменить
тактику поведения посольства, при неизменной стратегии США по отношению
к Украине: «Я надеюсь, мы так же будем чувствовать поддержку США, как и
раньше, и наше взаимодействие станет усугубляться. В новом после мы
ожидаем найти еще одного друга Украины».
Некоторые украинские эксперты уверены, что смена посла никоим образом
не изменит внешнюю политику США по отношению к Украине.
«Посол может формировать только стиль, а суть ему задают руководство
страны и руководство внешнеполитического ведомства. Пайетт поддерживал
необходимый уровень коммуникации Украины с властями США в этот
сложный момент нашей истории. Он свою функцию выполнял. Иногда
дипломаты вносят свой стиль в отношения государств, и это иногда играет
очень важную роль, но Пайетт этого не делал. Он делал то, что определялось
общей линией, и каких-то личных акцентов не вносил. Но нельзя сказать плохо
это или хорошо», – говорит политолог А. Палий.
О каких-либо изменениях в подходах США к Украине можно будет
говорить после избрания в Соединенных Штатах Америки нового президента,
добавляет политолог С. Таран. «Посол – это только проводник внешней
политики США по отношению к Украине. Если говорить о каких-то изменениях
во внешней политике США, то в первую очередь их нужно ждать после
президентских выборов в США. И в зависимости от этих изменений мы,
возможно, будем иметь определенные нюансы в позиции Вашингтона по
отношению к Киеву», – сказал он.
И в случае, если победу на выборах одержит Х. Клинтон, внимание к
Украине может возрасти, считает А. Палий. «Грядет смена администрации, и
там может быть увеличен акцент на украинской политике», – считает эксперт.
В любом случае, забывать об Украине в США точно не будут, отмечает
С. Таран. «США будут придерживаться той же линии, что и сейчас, по той
простой причине, что это в интересах самих США, поскольку геополитический
расклад сейчас таков, что они должны сдерживать РФ и одновременно
продвигать свои интересы в Европе», – пояснил он.
Член парламентского Комитета по иностранным делам В. Арьев
(БПП) заявил о существенном влиянии посла на американо-украинские
отношения. «Посол, конечно же, влияет на политику Государственного
департамента США тем образом, что в посольстве под его руководством
пишутся доклады в Госдеп, который уже определяет политику США касательно
Украины», – сказал депутат.
При этом именно Д. Пайетт, по наблюдению В. Арьева, старается
составлять объективную картину происходящего в Украине. «Пайетт является
очень внимательным послом, который общается с разными группами влияния в
Украине. Хотя некоторые собеседники стараются, как говорится, присесть ему
на уши, я вижу, что американцы делают выводы такими, какими они есть, а не
как кому-то хотелось бы их видеть, – утверждает В. Арьев. – Если сменщик
Пайетта будет стараться получать информацию также из разных источников, не
отдавая предпочтение только одной группе, то это пойдет только на пользу
украинским отношениям с США».
Отметим, что внутри самого БПП идет своеобразное внутреннее
соперничество вокруг донесения информации до Запада. В БПП выделяется
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группа «еврооптимистов» (Лещенко, Найем и др.) – депутатов, якобы
пользующихся доверием американцев и доносящих до них нелицеприятные
вещи об украинской власти. Близкие к Администрации Президента эксперты и
депутаты время от времени жалуются на то, что «еврооптимисты», дескать,
пытаются монополизировать каналы коммуникаций с США.
Рокировка в Посольстве США в Украине происходит в тот момент, когда,
по утверждению ряда экспертов, США как никогда ранее влияют не только на
внешнюю, но и на внутреннюю политику Украины. По мнению экс-спикера
МИД О. Волошина, подобное положение вещей играет не в пользу самой
персоны посла, кто бы это не был. «Посол, несомненно, важная фигура, но при
том беспрецедентном американском вмешательстве в дела Украины его имя уже
не принципиально. Как раньше не играло роли, кто является послом Украины в
России, так сегодня – кто представляет США в Киеве. Есть определенный
американский курс в отношении Украины, а посол может быть лучшим или
худшим (в сравнении со своим предшественником) коммуникатором (между
Вашингтоном и Киевом)», – сказал О. Волошин.
Эксперт также полагает, что перемены в американской политике по
отношению к Украине если и будут, то произойдут не в связи со сменой посла, а
в связи со сменой президента США после его инаугурации в начале следующего
года. «Вся сложность ситуации в том, что нынешний курс американской
администрации только до этих выборов. Что будет дальше – зависит от той
команды, что придет к власти. Конечно, останутся базовые установки вроде
категорического непризнания аннексии Россией Крыма и неприятия действий
В. Путина на Донбассе. Но есть еще текущие установки, которые будут зависеть
от украинской власти. И вот как поведет себя администрация нового президента
и какие наставления получит новый посол, предсказать сложно», – заявил
О. Волошин.
«Нынешняя украинская власть выслушала немало критики из уст восьмого
посла США Пайетта. Больше всего доставалось за недостаточные усилия по
борьбе с коррупцией и проведению реформ. К приезду Йованович (или другого
посла) в этом плане мало что изменится, так что она, надо полагать, также
будет прибегать к рекомендациям ―на грани‖ дипломатического этикета,
которыми славится Пайетт. Останется и проблема обязательств, взятых
Украиной в рамках минских договоренностей, разбираться с которой также
придется новому американскому послу», – уточнил дипломат.
Ректор Международного института бизнеса А. Савченко отмечает, что
ожидания гражданского общества и власти от назначения нового посла
разнятся. «Власть ожидает получения более масштабной помощи, в виде новых
обещаний по гарантиям, а также поставок летального оружия и уменьшения
давления в части требований по борьбе с коррупцией, – говорит он. – Тогда как
гражданское общество ожидает усиленного влияния США на украинские власти
в вопросах борьбы с коррупцией и более явного давления на Россию, особенно
по поставкам оружия».
По мнению А. Савченко, действия М. Йованович будут гораздо
прагматичнее, нежели действия Д. Пайетта. Будет изменена доктрина, которая
рассматривает Украину как ключевой фактор безопасности, на концепцию
Украины как важной, но не исключительно важной фигуры на общей доске
Восточной Европы.
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«В силу того, что американская позиция меняется медленно, вероятно,
новый посол будет продолжать текущую линию отношений. Не исключено, что
новый посол будет активнее сотрудничать с бизнесом и гражданским
обществом. Но основные изменения могут произойти при новом президенте.
Тогда же может быть назначен и новый посол», – резюмирует А. Савченко.
Со своей стороны эксперт по международным отношениям
и
исполнительный директор Ассоциации выпускников КИМО А. Живаго
отмечает: «Новое назначение – элемент так называемой ―большой сделки‖
между Россией и США, которой все ожидают в ближайшее время.
Так, аналитики говорят о грядущих изменениях в отношениях между РФ и
США, одной из сторон которых является возможный пересмотр минских
соглашений. И новый посол будет реализовывать грядущие изменения».
«Известно, что новый посол выросла в русской эмигрантской семье.
Действия М. Йованович будут гораздо прагматичнее, нежели действия Пайетта.
Ее действия будут лишены любого идеологического окраса. Будет изменена
доктрина, которая рассматривает Украину как ключевой фактор безопасности,
на концепцию Украины как важной, но не исключительно важной фигуры на
общей доске Восточной Европы. На мой взгляд, в Белом доме пришли к выводу
о недооцененности стран СНГ и об ущербной украиноцентричности своей
позиции. Именно такую новую концепцию будет реализовывать эксперт по
странам бывшего СССР Йованович», – объясняет А. Живаго. Таким образом,
акцент будет сделан на событиях в регионе.
Политолог В. Карасев в этом контексте отмечает: «Пайета и так сменили
бы после выборов президента в США. А то, что его меняют сейчас, может быть
сигналом некоторого разочарования Вашингтона Украиной. И Йованович,
скорее всего, ставят под выполнение минских соглашений Украиной. И не
исключено, что в негативном для Украины развитии – проведении выборов на
Донбассе, без освобождения оккупированных территорий».
По мнению же политолога Р. Бортника, «коней на переправе не меняют,
а если все-таки решили поменять, то это может свидетельствовать о негативной
оценке предыдущего посла в решении украинского кризиса. Поэтому и хотят
прислать другого человека, который будет способен эффективно давить на
украинское руководство как по реформам, так и по выполнению минских
соглашений.
Поскольку Йованович уже работала в Украине, то она, что называется,
глубоко в украинской теме, а главное – в курсе неофициальных отношений
между США и Украиной. То есть ей не нужно время на адаптацию. Также ее
назначение может быть попыткой Обамы напоследок своего президентского
срока завершить украинский кризис с лаврами миротворца».
«Новый посол какими-то успехами своей деятельности на пользу
Американского государства особенно не отличилась. Но уже хорошо, что она
владеет русским языком, будет способна выслушать разные позиции. Правда,
станет ли она это делать, трудно сказать», – заявил политолог, директор
Центра политических исследований и конфликтологии М. Погребинский.
Он напомнил, что в 2002 г., когда М. Йованович работала в Посольстве
Америки Украины, она сыграла роль человека, который озвучивал претензии
США по поводу продажи Украиной Ираку радиолокационных станций
«Кольчуга». «Именно она выполняла эту роль, она обвиняла Украину. Потом
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выяснилось, что никакие ―кольчуги‖ не продавались. Но она так запомнилась в
Украине», – отметил он. М. Погребинский рассказал, что стоило больших
трудов разыскать все «кольчуги» и показать, что ни одной неучтенной нет.
Американцы, однако, в итоге «так и не извинились», добавил М. Погребинский.
М. Погребинский позитивно оценивает уход Д. Пайетта. По его словам, он
«сыграл в высшей степени негативную роль в украинской политике и
продолжает ее играть». «Человек, который фактически настраивает украинскую
элиту на внутриукраинский конфликт, – подчеркнул эксперт. – Главная
установка этого посла в том, что есть украинский народ, который в едином
порыве ненавидит Россию, и есть какие-то отщепенцы – небольшое количество
людей, которые играют в интересах другого государства-агрессора».
Такую линию Д. Пайетт проводил еще во время Майдана двухлетней
давности, напомнил политолог. Он добавил, что Д. Пайетт при этом
«достаточно прямолинейный в дипломатическом отношении – он не вел себя
так тонко, как Теффт». «Это было вызывающе, и, в конце концов, он и гости из
США приучили нынешнее руководство вести себя без всяких признаков чувства
собственного достоинства вообще», – подчеркнул М. Погребинский.
Что касается уходящего Д. Пайетта, то до него послом США в Украине
был Д. Теффт, который сегодня работает послом в России. По мнению эксперта,
Д. Теффт «намного сильнее, чем нынешний, и чем та, которая скоро у нас
будет». «Это означает, что США, по крайней мере, сейчас, пока не поменялась
администрация, придают большое значение России и уменьшающееся значение
Украине», – указал политолог.
С мнением М. Погребинского частично согласился и экс-посол США в
Украине С. Пайфер, который вновь напомнил о феномене усталости Запада от
Украины. Более того, если правительство будет только говорить и ничего не
делать, то, в конце концов, Запад может решить, что Украина «ремонту не
подлежит». «Такой риск есть, – отметил С. Пайфер. – Меня беспокоит, что
правительство медлит с экономическими реформами и борьбой с коррупцией.
На Западе возлагали серьезные надежды на реформы в Украине после
оранжевой революции, но они не оправдались. Затем был Майдан – и опять
разочарование», – рассказал экс-посол.
С. Пайфер признал: «Украина провела несколько очень важных реформ в
последние годы. Но у меня сложилось впечатление, что за прошедшие четырепять месяцев темпы значительно замедлились. А Украина не может себе сейчас
этого позволить. Вопрос в том, сможет ли новое правительство задать новый,
ускоренный темп. И что особенно важно – начать борьбу с коррупцией. Потому
что на Западе существует устоявшееся мнение, что в Украине мало что делается
в этом направлении», – резюмировал экс-посол.
Ротация посла США в Украине также вызвала резонанс и в российских
медиа. Главный научный сотрудник Института США и Канады В. Васильев
отметил, что в любом случае замена делается с расчетом на приверженность
политике Вашингтона в Украине. «Мне кажется, что эта замена может иметь
значение не с точки текущего момента, а с точки зрения будущего – эта замена
―под новую администрацию‖. Для меня совершенно очевидно, что эту замену
продвигает В. Нуланд, поскольку М. Йованович работает в ее аппарате, являясь
ее ближайшим помощником. Когда Йованович работала в Киргизии,
в Армении, в Украине, там происходили какие-то тюльпановые, оранжевые
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и прочие революции. Поэтому ее назначение – это расчет на то, что в Украине
будет продолжен курс, который проводит Америка, какой бы ни была новая
американская администрация после выборов. Будет поставлена политическая
фигура, которая уже доказала, что она будет продолжать курс на поддержку
―майданной‖ власти, и изменений не будет. В этом я вижу главный смысл
назначения М. Йованович», – сказал он.
«По всей видимости, Соединенные Штаты теряют контроль над Украиной
и Пайетт просто не справился с ситуацией», – отметил научный сотрудник
Института США и Канады Г. Мирзаян. Ротация послов однозначно не
плановая, подчеркнул эксперт. «Сомнений в этом нет – так быстро послов не
меняют», – добавил он. Что касается нового американского представителя в
Киеве М. Йованович, эксперт отметил, что она ничем особым не примечательна.
Ее предшественник Д. Пайетт не был успешен в своей должности, отмечает
Г. Мирзаян. «Мы видим, что по целому ряду вопросов П. Порошенко ставил
себя, мягко говоря, слишком самостоятельно», – пояснил он. Таким образом, у
США не было должного контроля за ситуацией в Киеве, считает эксперт.
«Американцы, по всей видимости, недооценили внутриполитическую
специфику Украины. Это мы тут считаем, что всем там управляют американцы.
И они бы хотели управлять, но интересы олигархических кланов там слишком
сильны, и в этом им сложно разобраться», – заключил Г. Мирзаян.
Эксперт Института стран СНГ А. Журко в свою очередь считает, что
внеплановая замена посла в Киеве связана с другим фактором: «...Американцы
попросту недооценили того, что полнота власти в Украине всегда была среди
олигархических кланов, зачастую привязанных к своим реальным активам, в
том числе и по региональному признаку. Именно поэтому американцами в
качестве главы государства был выбран как раз один из олигархов, и, как
показало время, далеко не самый влиятельный, – пояснил эксперт. – В любом
случае, до американских выборов у нее еще есть время, которое она потратит на
знакомства и оценку обстановки в целом, тем более что сама Йованович в США
котируется как ведущий специалист по постсоветским государствам, а значит,
она имеет более глубокие представления о специфике местной коррупции и о
том, как нужно вести дело с местными элитами, нежели Пайетт, который, по
сути, апробировал в Украине сценарий переворота, столкнувшийся с суровыми
украинскими реалиями. Поэтому для того чтобы понять, что будет происходить
дальше, нужно внимательно наблюдать, с кем, помимо официальных властей,
будет наводить контакты новоназначенный посол США, и уже из этого делать
определенный вывод».
Как полагают российские эксперты, США могут сместить персональные
акценты, а именно сделать ставку на новых украинских политиков и
«попридержать» уже известных. Политолог В. Шапинов полагает, что
назначением нового посла в Киеве «США демонстрируют стремление не
допускать прихода к власти в Украине сколько-нибудь независимых политиков.
Это, кстати, плохой сигнал для Ю. Тимошенко, которая хоть и прозападный, но
достаточно независимый политик, способный на собственный ―маневр‖… При
этом следует учитывать тот факт, что все гарантии, которые давались
нынешнему киевскому режиму, действуют только до конца полномочий
нынешней администрации. Это не означает, что прекратится поддержка
прозападных политических сил в Украине, но вот многие персоналии могут
10

такую поддержку потерять. Прежде всего это касается Президента
П. Порошенко… Не стоит забывать, что вопрос Украины переходит для США в
разряд тактических, а не стратегических. Так что и тут Киев могут ждать
сюрпризы».
Учитывая сказанное выше, отметим, что на «постсоветском пространстве»
в целом, и в Украине в частности нередко принято преувеличивать значение
послов иностранных государств, что приковывает к ним чрезмерное внимание
общественности. Возможно, что сейчас в нашей стране более значимую роль
играют послы стран «большой семерки», поскольку G7 официально
уполномочила их быть координаторами международной помощи Украине. Тем
не менее, дипломат, пусть и высокопоставленный, является представителем
правительства своей страны. Основные решения в рамках взаимоотношений
двух государств принимаются не на уровне послов. Они могут лишь
способствовать или препятствовать реализации принятых решений.
Соединенные Штаты Америки традиционно отличаются нацеленностью
поддержки демократии в Украине и ее продвижения на пути реформ, причем
как на уровне Конгресса, так и на уровне исполнительной власти. В системе
Государственного департамента США послы принадлежат к той категории
людей, с кем обязательно советуются и прислушиваются к их мнению при
выработке политики по отношению к тому или иному государству, в частности
и к Украине.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України А. Парубій підписав закон щодо змін
Конституції України в частині правосуддя. Про це він повідомив у вівторок,
7 червня, після вручення відзнак Верховної Ради України журналістам, які
працюють у зоні АТО.
«Сьогодні зранку я підписав зміни до Конституції, оскільки минув
п’ятиденний термін. І, фактично, цим підписом, і передачею Президенту ми
започатковуємо масштабну судову реформу, якою передбачено зняття
недоторканності суддів, усунення політичних впливів, серйозне оновлення
суддівського корпусу та антикорупційні запобіжники», – сказав А. Парубій. При
цьому він зазначив, що не може підписати ухвалений закон про судоустрій і
статус суддів, «доки парламент не розгляне проект зареєстрованої постанови
про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття цього закону».
Також А. Парубій повідомив, що до Верховної Ради України надійшло
подання глави держави щодо нового складу Центрвиборчкому. Він нагадав, що
«дискусія по ЦВК тривала дуже довго і кожна з фракцій парламенту висувала
своїх кандидатів, рекомендувала їх Президентові. І це його право приймати
рішення по кандидатурах».
Відповідаючи на запитання журналістів, А. Парубій заявив, що не бачить
передумов для голосування законопроекту про внесення змін до Конституції
щодо децентралізації. «Ці зміни стали заручниками в тому числі і мінських
угод. Те, що агресор щодня і щоночі атакує наші позиції, фактично, зриваючи
мінські угоди, ставить нам перепони для прийняття рішень щодо Конституції у
11

частині децентралізації», – сказав він.
А. Парубій наголосив на важливості ухвалення наступного пленарного
тижня пакета законопроектів щодо співпраці з МВФ, законопроекту стосовно
квот на українські пісні, складу ЦВК, інших важливих питань. «Наступний
пленарний тиждень буде дуже напруженим, на нього великі амбітні плани, але,
думаю, ми зможемо вийти на спільні рішення», – сказав Голова ВР України
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 7.06).
***
Голова Верховної Ради А. Парубій 6 червня в ефірі телеканалу ICTV
заявив, що Верховна Рада України впродовж останнього тижня
продемонструвала здатність приймати важливі для держави рішення, у
тому числі щодо виходу з економічної кризи.
Голова Верховної Ради зауважив, що «ситуація, що залежить не від
України, гальмує реформування України». Він пояснив, що реформа
децентралізації наразі фактично призупинена через незалежні від України
зовнішні обставини.
«Це правда, що ми стали заручниками зовнішніх обставин щодо
внутрішнього реформування. І, за великим рахунком, ми призупинили реформу
децентралізації, яка для України необхідна не менше, ніж реформа
судоустрою... Ситуація, яка не залежить від України, гальмує реформування
самої України, – заявив він. – Серед тих багатьох завдань, які стоять перед
нами, очевидно, що закон про місцевий референдум є пріоритетним завданням,
на яке треба виходити».
Голова Верховної Ради зазначив, що в законопроекті щодо
децентралізації міститься пункт про особливості здійснення місцевого
самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, який,
однак, наразі не може бути втілений через невиконання мінських
домовленостей Росією.
Водночас, додав він, існує юридична колізія: «Між першим і другим
читанням змін до Конституції не можна вносити зміни в текст, по якому вже був
вердикт Конституційного Суду України».
Голова Верховної Ради зазначив, що наразі дав доручення юристам
дослідити шляхи виходу з цієї колізії. «Цей пункт, по правді, не має відношення
до всієї реформи, до всієї системи змін», – сказав А. Парубій. За його словами,
цей пункт призвів «до дуже глибокої політичної дискусії як у Верховній Раді,
так і в суспільстві і, фактично, ця дискусія, великою мірою призупинила
можливість прийняття змін до Конституції в частині децентралізації».
Голова Верховної Ради наголосив на необхідності дати можливість
місцевій громаді демонструвати свою волю з того чи іншого питання. «Закон
про місцевий референдум – одна з тих форм, що може дати реальні
повноваження громаді, щоб сама громада, а не хтось, замість неї, в Києві
вирішував її проблеми... Закон про місцевий референдум є одним із
пріоритетних завдань, на які необхідно виходити й давати можливість місцевій
громаді голосно й чітко демонструвати свою волю в тому або іншому питанні»,
– сказав А. Парубій і додав, що докладатиме зусиль для розгляду парламентом
відповідного законопроекту.
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«Загалом, я великий прихильник прямої демократії, прихильник того,
щоб не представницька демократія, а безпосередня демократія впливала на
прийняття рішень. І буду всіляко лобіювати, щоб цей законопроект був на
порядку денному сесії», – наголосив Голова Верховної Ради.
Також він висловив упевненість, що парламент підтримає законопроект
про жорстке покарання за «кнопкодавство». Він зазначив, що у Верховній Раді
зареєстровано відповідний законопроект народних депутатів і він сподівається,
що цей документ буде розглянуто на поточній сесії (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 7.06).
***
Комітет з питань транспорту рекомендує Верховній Раді прийняти
за основу законопроект щодо запровадження автоматизованої системи
обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.
Під час засідання комітету зазначалося, що доопрацьованим
законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському
пасажирському транспорті» (реєстр. № 4121) пропонується запровадити
автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті
шляхом надання відповідних повноважень органам місцевого самоврядування,
встановити обов’язковість забезпечення пільгових категорій населення
електронними квитками в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану
систему обліку оплати проїзду, та визначити можливості притягнення до
адміністративної відповідальності за проїзд пасажира без реєстрації або
компостування проїзних документів.
Відповідні зміни пропонуються до законів України «Про автомобільний
транспорт», «Про міський електричний транспорт», «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на
Україні» (назва документа – за першоджерелом), «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (назва документа – за
першоджерелом), «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні», «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей» (назва документа – за першоджерелом),
«Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і
деяких інших осіб та їх соціальний захист».
Члени комітету вважають, що прийняття законопроекту сприятиме
максимальному підвищенню прозорості й точності обліку фактично наданих
послуг з перевезення пільгових та інших категорій пасажирів; наданню повної,
достовірної й деталізованої інформації про виконану транспортну роботу для
вирішення завдань аналізу та планування пасажирських перевезень;
виключенню можливості використання фальшивих проїзних документів;
зменшенню експлуатаційних витрат перевізників на організацію й контроль
збору виручки; створенню необхідних умов для взаємодії з іншими
транспортними підприємствами, а також підвищенню безпеки дорожнього
руху (Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 8.06).
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***
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Г. Немиря зазначає, що, замість захисту прав
внутрішніх переселенців, уряд планує запровадити новий механізм їх
покарання.
Як зазначили в Комітеті з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин, стало відомо, що, крім довгоочікуваних змін до
Постанови уряду № 509 від 01.10.2014 р. «Про облік внутрішньо переміщених
осіб», які нарешті повинні привести у відповідність до норм закону процедуру
видачі довідок переміщеним особам, Кабінет Міністрів України планує внести
зміни до постанови № 637 від 05.11.2014 р., яка регулює порядок здійснення
соціальних виплат переміщеним громадянам.
У проекті акта зберігається положення про те, що скасування довідки є
підставою для зупинення особам пенсійних виплат. Згідно із законом
повернення особи на попереднє місце проживання або виїзд на постійне місце
проживання за кордон є підставою для скасування довідки ВПО, а не пенсій чи
інших видів соціальної допомоги. Україна вже має негативний досвід
дискримінації пенсіонерів за місцем їх проживання. Нагадаємо, що за рішенням
Європейського суду з прав людини у справі «Пічкур проти України» Україна
зобов’язана виплатити 5 тис. євро громадянину Пічкуру за те, що уряд не
виплачував йому пенсії через його фізичну відсутність на території України.
Проте зміни, які пропонує уряд, викликають серйозне занепокоєння з
точки зору дотримання законних прав внутрішньо переміщених громадян. Так,
проектом
затверджується
два
порядки:
про
призначення (відновлення) соціальних виплат ВПО і про здійснення контролю
за такими виплатами. У проектах цих документів на рівні акта уряду
закріплюється термін «призупинення», якого немає в жодному законі України.
Виключний перелік підстав для відмови особі в призначенні тої чи іншої
соціальної виплати встановлюється спеціальними законами України, які
затверджуються парламентом і підписуються Президентом України, а відтак,
згідно з Конституцією, мають вищу юридичну силу порівняно з актами
уряду. Закріплення процедури «призупинення» на рівні постанови Кабінету
Міністрів України призведе до можливості реалізації необґрунтованих,
незаконних, антиконституційних схем з контролю над переміщеним населенням
і порушуватиме права громадян на соціальний захист.
Крім того, першу виплату після «призупинення» особа отримає лише
через два місяці після рішення комісії. Соціальні виплати за два місяці до їх
поновлення не здійснюються. Лише на розсуд комісії залишається питання
поновлення соціальних виплат за всі місяці невиплат, а не через два
місяці. Повторне призначення виплат особі, якій вони були призупинені через
те, що її довідку було скасовано, можливе лише через шість місяців після
припинення. Зазначені положення виглядають як запровадження механізму
покарання внутрішньо переміщених осіб за те, що вони дозволяють собі вільно
переміщуватися країною. Варто наголосити, що подібні перестороги й
обмеження не передбачені щодо жодної іншої групи громадян України.
Проектами порядків пропонується надати дозвіл так званим «мобільним
групам» перевіряти фактичне місце проживання переселенців і складати за
результатами перевірок акти обстеження матеріально-побутових умов
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проживання сім’ї. Причому до складу таких «мобільних груп» включаються
представники міграційної служби, які згідно з останніми змінами в
законодавстві взагалі не здійснюють роботи з переміщеним населенням;
Служби безпеки України; Нацполіції. Такий пропонований склад «мобільних
груп» викликає серйозне занепокоєння, адже включення до їхнього складу
представників правоохоронних органів та органів, які за своєю правовою
природою не залучені до соціальної роботи з населенням, означатиме лише
одне: уряд досі вважає переселенців злочинцями й постійно підозрює їх у
вчиненні якихось злочинів.
Більше
того,
за
результатами
таких
перевірок
складатимуться акти обстеження матеріально-побутових умов проживання
сім’ї, і лише на їх підставі особам призначатиметься пенсія або інша соціальна
допомога, що є дискримінацією переміщених осіб. Адже будь-яким іншим
категоріям пенсіонерів для отримання заробленої ними пенсії не потрібно бути
перевіреними жодними «мобільними групами» чи надавати докази про свої
матеріально-побутові умови проживання.
У проекті актів не визначено межі проведення перевірки місця
фактичного проживання ВПО, що призведе до зловживань на місцях, які вже
мали місце протягом березня – червня поточного року, коли місцеві органи
влади самостійно визначали, що, де і як перевіряти в переселенців. Наприклад, у
Бердянську на сайті міськради розмістили списки всіх переселенців з їхніми
адресами проживання й закликали місцеве населення допомогти міськраді
перевірити переміщених осіб.
Проекти не враховують закликів правозахисників щодо «розділення»
понять «пенсійні виплати», «соціальні виплати» і «грошова допомога ВПО на
оренду житла», яка призначається згідно з постановою уряду № 505 від
01.10.2014 р. У проектах виплата пенсій та інших соціальних допомог
контролюється на рівні з грошовою виплатою ВПО на оренду житла, що є
неприпустимим і дискримінаційним. Адже інші громадяни не підлягають
перевіркам їх фактичного місця перебування в разі отримання ними пенсій.
ЄСПЛ наголосив, що пенсія за віком є формою соціального захисту, яка
пов’язана насамперед з попередньою трудовою діяльністю та трудовими
заслугами особи й не може бути залежною від її місця проживання.
У проекті порядків з’явився новий термін «Комісія з питань призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», але в
жодному із зазначених проектів не йдеться про правову природу такої комісії, її
повноваження, обов’язковий склад, орган, відповідальний за її формування,
права й обов’язки членів комісії, статус її рішень. Разом з тим на такі комісії
покладається досить широке коло повноважень, зокрема з вирішення питання
призначення чи непризначення особі будь-яких видів соціальних виплат і
пенсій. До створення таких органів уряд має ставитися значно виваженіше, адже
його рішення впливатимуть на 2 млн наших громадян.
Більше того, громадське обговорення зазначеного проекту акта не
здійснювалося, а в пояснювальній записці Міністерства соціальної політики до
проекту акта сказано, що він не потребує обговорення з громадськістю.
Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 «Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики» затверджено Порядок проведення консультацій з громадськістю з
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питань формування та реалізації державної політики. Пунктом 12 цього
Порядку визначено, що в обов’язковому порядку проводяться консультації з
громадськістю у формі публічного громадського обговорення та/або
електронних консультацій з громадськістю щодо проектів нормативно-правових
актів, які стосуються конституційних прав, свобод і обов’язків громадян;
життєвих інтересів громадян, у тому числі впливають на стан навколишнього
природного середовища; стосуються витрачання бюджетних коштів. Термін
проведення таких консультацій з громадськістю визначається органом
виконавчої влади й повинен становити не менше 15 календарних днів. Цей
проект стосується життя близько 2 млн громадян України й безпосередньо
впливає на їхні життєво важливі інтереси, а тому вочевидь потребує
обговорення з громадськістю та консультацій безпосередньо з ВПО.
Крім того, слід нагадати, що Комітет з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин уже звернувся до Прем’єрміністра України В. Гройсмана з вимогою направити уповноваженого
представника, який є членом Кабінету Міністрів України, для звіту з цього
питання, у тому числі щодо виконання Рекомендацій парламентських слухань
на тему: «Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян
України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на
тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної
операції», на засідання комітету, яке відбудеться 15 червня 2016 р. (Офіційний
веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 8.06).
***
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Г. Немиря провів зустріч з Р. Беррі, повноважним
представником Держдепартаменту США з питань ЛГБТІ-спільноти. На
зустрічі також були присутні народні депутати С. Заліщук та І. Суслова.
Під час заходу сторони обговорили ситуацію з дотриманням прав людини
в Україні, зокрема в контексті питання ЛГБТІ та проведення Маршу
рівності 12 червня 2016 р. Г. Немиря поінформував повноважного представника
Держдепартаменту США стосовно досягнутого в Україні прогресу в цьому
питанні, у тому числі щодо внесення Верховною Радою відповідних
антидискримінаційних поправок до Трудового кодексу України, і наголосив на
особливому значенні якнайшвидшого ухвалення закону стосовно свободи
мирних зібрань. «Якби у нас був відповідний закон про свободу мирних зібрань,
це сприяло б, зокрема, безпечному проведенню таких заходів, як Марш
рівності, призначений на 12 червня цього року», – наголосив голова комітету.
Крім того, Г. Немиря наголосив, що в листопаді уряд звітуватиме про
виконання Плану дій з імплементації Національної стратегії з прав людини, і
запропонував у цьому зв’язку провести напередодні захід, присвячений
відповідному аспекту захисту прав ЛГБТІ та запросив повноважного
представника долучитися до цього.
У свою чергу Р. Беррі сповістив про роботу Державного департаменту
США в цьому напрямі, зокрема щодо створення рік тому посади повноважного
представника Держдепартаменту США з питань ЛГБТІ-спільноти. Р. Беррі
наголосив, що в Україні є відчутний прогрес у цій сфері, зважаючи на
чутливість питання. «Люди почали говорити про ці питання, а це дуже
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важливо», – зазначив він (Офіційний веб-портал
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 7.06).

Верховної

Ради

***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту
прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо керівництва єдиною державною системою цивільного
захисту.
Законопроект (реєстр. № 4553) передбачає внесення змін до Кодексу
цивільного захисту України, законів України «Про місцеві державні
адміністрації» та «Про Кабінет Міністрів України» щодо розподілу функцій
керівництва у сфері цивільного захисту.
Як зазначалося під час обговорення, прийняття законопроекту дасть
можливість уточнити функції Кабінету Міністрів України та ДСНС України
щодо єдиної державної системи цивільного захисту, визначити начальників
цивільного захисту України, Києва й Севастополя, районів, районів у Києві та
Севастополі, обласному центрі, містах обласного й районного значення,
центральних органів виконавчої влади та суб’єктів господарювання. Це повинно
позитивно вплинути на ефективність функціонування єдиної державної системи
цивільного
захисту (Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 8.06).
***
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 медичного забезпечення дітей
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і евакуйованих із
зони відчуження).
Проектом (реєстр. № 4540) пропонується включити до переліку громадян,
які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, осіб, які народилися
від учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і евакуйованих
із зони відчуження і які після досягнення повноліття не були віднесені до
встановлених ст. 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» категорій (зміни до
ст. 11). Пропонується також доповнити базовий Закон новою ст. 171, якою
запроваджується їх щорічне медичне обстеження, диспансеризація й лікування
в спеціалізованих медичних закладах.
Під час обговорення зазначалося, зокрема, що сьогодні в Україні
проживають десятки тисяч осіб, які народилися від учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони відчуження та
які після досягнення повноліття не віднесені до встановлених ст. 14 Закону
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» категорій осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи. Разом з тим стверджувати, що такі особи не
піддалися жодному радіаційному впливу, не можна. З дня Чорнобильської
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катастрофи минуло лише 30 років, і про наслідки впливу в найближчі
десятиліття чинників, пов’язаних з аварією, на здоров’я дітей, які народилися
від ліквідаторів, можна лише здогадуватися. Однозначно можна лише
стверджувати, що наслідки Чорнобильської катастрофи відчуватиме на собі не
лише перше покоління народжених від ліквідаторів аварії, а й інші покоління.
Тому сьогодні держава зобов’язана створити умови для моніторингу стану
здоров’я
таких
осіб
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 7.06).
***
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення підтримав законопроект щодо відновлення пенсійних виплат
для пенсіонерів, які працюють, у повному обсязі.
Члени комітету розглянули проект закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України» (щодо відновлення повного обсягу
пенсійного забезпечення для пенсіонерів, які працюють) (реєстр. № 4325).
Законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про
пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про наукову і науково-технічну
діяльність», якими передбачено, що виплата пенсії пенсіонерам, які працюють,
на підприємствах, в установах і організаціях, крім державних органів,
здійснюється в повному розмірі.
Під час обговорення зазначалося, що в разі ухвалення Верховною Радою
цього законопроекту, з чинного законодавства буде виключена тимчасова на
2016 р. норма, яка обмежує виплати пенсій, призначених за віком, по
інвалідності, на пільгових умовах і як чорнобильцям й науковцям.
Зазначене забезпечить для пенсіонерів, які працюють, отримання
пенсійних виплат у повному обсязі та дасть можливість не застосовувати до них
обмежувальних заходів.
Голова комітету Л. Денісова впевнена, що такі зміни зможуть гарантувати
підвищення рівня життя для пенсіонерів і забезпечать доступ громадян до їхніх
законних прав.
«Фінансовий стан нашої держави на сьогодні поліпшився, тож і надалі
обмежувати суму виплат пенсій працюючим громадянам немає необхідності.
Ми підтримуємо даний законопроект та рекомендуватимемо Верховній Раді
України прийняти його за основу з подальшим доопрацюванням до другого
читання», – заявила Л. Денісова.
Комітет за результатами рекомендує Верховній Раді прийняти
законопроект за основу (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 7.06).
***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та в цілому
проект закону про внесення зміни до ст. 265 Кримінального кодексу України
щодо добровільної здачі радіоактивних матеріалів.
Під
час
засідання
комітету
зазначалося,
що
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законопроектом № 4612 пропонується доповнити ст. 265 Кримінального
кодексу України ч. 4, якою встановлюються правові підстави звільнення від
кримінальної відповідальності осіб, які добровільно здали органам влади
радіоактивні матеріали (джерела іонізуючого випромінювання, радіоактивні
речовини або ядерні матеріали, що перебувають у будь-якому фізичному стані в
установці або виробі чи в іншому вигляді).
Народні депутати вважають, що реалізація положень законопроекту
істотно покращить стан радіаційної безпеки завдяки вилученню в населення і
юридичних осіб радіоактивних матеріалів та передачі їх на зберігання до
спеціалізованих підприємств з поводження з радіоактивними відходами
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 7.06).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко підписав Указ «Про Національний
координаційний центр кібербезпеки», яким затверджено Положення про
Національний координаційний центр кібербезпеки.
Діяльність центру дасть змогу забезпечити координацію діяльності
суб’єктів національної безпеки й оборони України під час реалізації Стратегії
кібербезпеки України, підвищити ефективність системи державного управління
у формуванні й реалізації державної політики у сфері кібербезпеки.
Правовою підставою розробки зазначеного Положення є Указ Президента
України від 15 березня 2016 р. № 96, яким уведено в дію Рішення Ради
національної безпеки й оборони України від 27 січня 2016 р. «Про Стратегію
кібербезпеки України» та затверджено Стратегію кібербезпеки України.
Національний координаційний центр кібербезпеки є робочим органом Ради
національної безпеки й оборони України. Керівником центру за посадою є
секретар Ради національної безпеки й оборони України, секретарем є керівник
структурного підрозділу апарату Ради національної безпеки й оборони України,
до відання якого віднесено питання кібербезпеки. Членами центру є
представники суб’єктів сектору безпеки й оборони України у сфері
кібербезпеки: перші заступники або заступники міністра оборони України,
начальника Генерального штабу Збройних сил України, голови Служби безпеки
України, голови Служби зовнішньої розвідки України, голови Національної
поліції України, голови Національного банку України (за згодою), до відання
яких належать питання кібербезпеки, начальник Головного управління розвідки
Міністерства оборони України, начальник управління розвідки Адміністрації
Державної прикордонної служби України та голова Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Серед основних завдань центру здійснення аналізу стану кібербезпеки;
результатів проведення огляду національної системи кібербезпеки; стану
готовності суб’єктів забезпечення кібербезпеки до виконання завдань з питань
протидії кіберзагрозам; стану виконання вимог законодавства щодо
кіберзахисту державних електронних інформаційних ресурсів, інформації,
вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також критичної
інформаційної інфраструктури; даних про кіберінциденти стосовно державних
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інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах тощо.
Центр здійснює прогнозування та виявлення потенційних і реальних загроз
у сфері кібербезпеки України, узагальнює міжнародний досвід у сфері
забезпечення кібербезпеки; оперативне, інформаційно-аналітичне забезпечення
РНБО з питань кібербезпеки. Крім того, центр бере участь у організації й
проведенні міжнаціональних і міжвідомчих кібернавчань і тренінгів, розробляє
відповідні методичні документи й рекомендації.
Згідно з Положенням, центр має право в установленому порядку
запитувати й одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій статистичні дані,
інформацію, довідкові та інші матеріали, необхідні для вирішення питань, що
належать до його компетенції; користуватися інформаційними базами даних
державних органів, державними, тому числі урядовими системами зв’язку й
комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами
тощо
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 8.05).
***
Президент П. Порошенко запропонував Верховній Раді розглянути
подання про звільнення 12 членів Центральної виборчої комісії у зв’язку із
закінченням терміну їхніх повноважень і про призначення нових членів
ЦВК. Про це на брифінгу повідомив представник Президента у Верховній Раді
А. Герасимов.
«Головний принцип, якого дотримувався Президент України, повне
оновлення ЦВК. Тому серед запропонованих кандидатур немає тих, хто
працював у попередньому складі Центрвиборчкому. Це відповідь Президента на
вимогу суспільства», – зазначив він.
А. Герасимов підкреслив, що визначені кандидати володіють значним
практичним досвідом і досконалим знанням українського й міжнародного
виборчого права. Зокрема, усі запропоновані особи є професійними
правниками, з них п’ятеро вільно володіють іноземними мовами, двоє
працюють на кафедрах права в Національному університеті ім. Т. Шевченка та
Києво-Могилянської академії.
За словами представника Президента, формування нового складу
Центрвиборчкому «процес складний і він ще не завершений, консультації
продовжуються», тому подано на звільнення 12 членів ЦВК, а на призначення
11 кандидатур. А. Герасимов додав, що глава держави відкритий до діалогу з
усіма парламентськими силами. Він також нагадав, що ще не завершені
повноваження трьох членів ЦВК – О. Осадчука, О. Діденка й К. Махніцької,
висловивши впевненість, що вони мають достатньо досвіду для проведення
виборів у семи виборчих округах, які заплановано в липні.
Говорячи про «політичне квотування» при формуванні ЦВК, представник
Президента у Верховній Раді зазначив: «Досвід політичного квотування у
підході до формування Центрвиборчкому не є панацеєю. Саме такий принцип
був застосований при формуванні попереднього складу ЦВК, і ви бачите
скільки питань виникало у політичних сил та суспільства після цього».
«Ми звертаємось до парламенту України призначити новий склад ЦВК до
кінця цієї сесії», – зазначив А. Герасимов.
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Згідно з внесеним поданням до ВР, на посади членів Центрвиборчкому
пропонується призначити А. Басалаєву, М. Вербенського, Р. Гребу, О. Желтову,
О. Конопольського, С. Кустову, О. Лотюк, В. Плукаря, Є. Радченка, Н. Синицю
та Л. Шипілова.
Іншим проектом постанови пропонується звільнити з посади членів ЦВК у
зв’язку із закінченням терміну повноважень: Т. Астахову, Ю. Данилевського,
І. Жиденка, Т. Лукаш, А. Магеру, М. Охендовського, Б. Райковського,
Ж. Усенко-Чорну, О. Чупахіна, Ю. Швець, О. Шелестова та В. Шелудька
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 7.06).
***
Президент П. Порошенко висловився проти політизації проблеми з
вивезенням сміття у Львові. Про це він заявив у телефонній розмові з міським
головою Львова А. Садовим.
«Сміття треба прибирати, а не робити на ньому велику політику», –
наголосив глава держави. Ідеться, за його словами, про безпеку одного з
найбільших міст України та його мешканців. Саме це й викликає найбільшу
стурбованість.
Президент доручив відповідним органам розібратися з причинами трагедії
й пообіцяв повне сприяння Львову з боку центральних органів влади у
розв’язанні проблеми, що склалася (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 7.06).
***
Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю
В. Сушкевич зазначає, що потрібно викорінити непрофесіоналізм і корупцію
в адмініструванні соціального захисту воїнів АТО, які отримали поранення
та мають інвалідність унаслідок участі у воєнних діях на Донбасі.
Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю
В. Сушкевич провів нараду з питань забезпечення, охорони й захисту прав і
законних інтересів бійців, які отримали поранення та мають інвалідність
унаслідок участі в АТО. У нараді взяли участь лідери громадських організацій,
діяльність яких спрямована на розв’язання проблем воїнів АТО, які отримали
поранення та мають інвалідність унаслідок участі у воєнних діях на Донбасі.
Під час наради було розглянуто понад 20 конкретних проблемних питань
воїнів АТО, які отримали поранення, контузії, каліцтва та інші види ушкоджень,
захищаючи Українську державу. Зокрема, неналежне адміністрування
фінансування бюджетних програм щодо осіб, які брали участь в АТО та
забезпечували її проведення, а також освоєння цих коштів; складність
(процедурна та за тривалістю) механізму підтвердження участі осіб у АТО під
час вирішення питання щодо надання таким особам статусу учасника бойових
дій, інваліда війни і встановлення інвалідності, а також безпосередньо набуття
зазначених статусів.
Учасники наради обговорили також проблеми, пов’язані з недоступністю
реабілітаційних, медичних та інших послуг, що надаються державою, для осіб,
залучених до складу добровольчих формувань, які не ввійшли до складу
офіційних військових підрозділів.
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Крім того, ішлося про невідповідність заходів з охорони здоров’я воїнів
АТО, які отримали поранення та мають інвалідність унаслідок участі у воєнних
діях на Донбасі, їхнім потребам і недолугість адміністрування відповідних
питань, проблемну роботу медико-соціальних експертних комісій та
недотримання законодавства в частині встановленої можливості проведення
огляду за місцем проживання для воїнів АТО.
Представники громадянського суспільства висловили обурення щодо
неприпустимості ситуації, коли громадянин виконав свій конституційний
обов’язок із захисту незалежності й територіальної цілісності України, а
повернувшись з АТО часто не отримує ані медичного забезпечення, ані
працевлаштування, ані передбаченого законом статусу.
Лідери громадських організацій воїнів АТО також зауважили, що
більшість проблем соціальної незахищеності й порушення їхніх прав пов’язані з
непрофесійними та корумпованими чиновниками, що виконують обов’язки з
адміністрування розв’язання проблем воїнів АТО. При цьому вони
конкретизували посадових осіб, які, на їхню думку, непрофесійно й
безвідповідально виконують свої функції щодо вирішення питань учасників
АТО, які отримали поранення та мають інвалідність унаслідок участі у воєнних
діях на Донбасі.
За підсумками наради уповноважений Президента України узагальнив
пріоритетні напрями, пов’язані з найбільш критичними проблемами соціального
захисту й забезпечення прав воїнів АТО, які отримали поранення та мають
інвалідність унаслідок участі у воєнних діях на Донбасі.
Керівники громадських організацій, які опікуються воїнами АТО, які
отримали поранення та мають інвалідність унаслідок участі у воєнних діях на
Донбасі, визначилися щодо співпраці з інституцією уповноваженого Президента
України з прав людей з інвалідністю за вказаними напрямами (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. – 8.06).
***
Прем'єр-міністр України В. Гройсман у четвер, 9 червня, провів зустріч
із наглядовою радою директорів YES. Сторони обговорили питання
діяльності уряду щодо проведення реформ в Україні, стан виконання
мінських домовленостей, а також продовження санкцій відносно Російської
Федерації.
"Ялтинська Європейська Стратегія – це гарний майданчик для дискусій,
достатньо цікавий і продуктивний, - зазначив В. Гройсман. - Надзвичайно добра
традиція і дуже якісний і необхідний захід для нашої держави. Але сьогодні він
є і дуже символічним, оскільки ми усі хочемо, щоб один з наступних заходів
відбувся в Ялті".
Глава уряду подякував наглядовій раді директорів YES за зусилля "для
наповнення змістом цих зустрічей".
Прем'єр-міністр поінформував співрозмовників про те, що уряд затвердив
План пріоритетних дій до кінця 2016 року. "Головне наше завдання –
макроекономічна стабільність", - зауважив він.
Одним із стратегічних пріоритетів уряду В. Гройсман назвав європейську
та євроатлантичну інтеграцію, продовження взаємодії із Міжнародним
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валютним фондом. У фокусі уваги уряду – завершення ратифікації Угоди про
асоціацію України та Європейського Союзу, а також лібералізація візового
режиму з Європейським Союзом для України. В. Гройсман наголосив, що
Україна виконала усі вимоги Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму.
"Це не питання, яке сьогодні стосується тільки влади, це питання стосується
українських громадян", - зауважив він.
Прем'єр-міністр наголосив на важливості внесених Верховною Радою
України змін до Конституції у частині правосуддя та законодавства, що
дозволять оновити судову систему.
Сторони також обговорили стан виконання мінських домовленостей та
продовження політики санкцій стосовно Російської Федерації.
У зустрічі взяли участь голова наглядової ради YES, президент Польщі
(1995–2005) А. Квасьнєвський, президент Європейського парламенту (20022004) П. Кокс, засновник YES, Групи EastOne В. Пінчук (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 9.06).
***
Прем'єр-міністр України В. Гройсман обговорив із послами країн
Вишеградської групи напрямки поглиблення співпраці держав.
Прем'єр-міністр України В. Гройсман провів зустріч із послами країн
Вишеградської групи у середу, 8 червня. У зустрічі взяли участь Надзвичайний і
Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Г. Літвін, Тимчасовий
повірений у справах Словацької Республіки в Україні Г. Сасай, Надзвичайний і
Повноважний Посол Угорщини в Україні Е. Кешкень та Надзвичайний і
Повноважний Посол Чеської Республіки в Україні I. Почух. Сторони
обговорили напрямки поглиблення співпраці країн та плани уряду щодо
проведення реформ в Україні.
В. Гройсман повідомив, що уряд відданий курсу на проведення реформ.
Він нагадав, що нещодавно Кабінет Міністрів України ухвалив План
пріоритетних дій до кінця 2016 року, який визначає пріоритетні напрямки його
діяльності.
Зокрема, уряд сконцентрує зусилля на досягненні макроекономічної
стабільності і створення умов для стабільного економічного зростання, сприянні
поліпшенню бізнес-клімату, проведенні судової реформи, боротьбі із корупцією
та підвищенні якості державного управління. Також серед важливих напрямків
роботи уряду - реформа державної служби, дерегуляція, публічна приватизація
та конкурсне призначення керівництва державних підприємств. Незабаром буде
завершена реорганізація контролюючих структур та буде запущене електронне
декларування чиновників.
Однією з ключових реформ, над якою працює уряд, є реформування
митної служби України, зазначив В. Гройсман. У цьому контексті він
висловився за обмін інформацією про обіг товарів між митними органами країн.
"Існують схеми сірої контрабанди, які згубні як для нас, так і для вас", зауважив він.
Глава уряду нагадав, що напередодні були внесені зміни до Конституції
України у частині правосуддя та привітав це рішення парламенту, що "дозволяє
оновити і систему, і корпус суддів".
Також серед пріоритетів уряду - ратифікація Угоди про асоціацію України
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із Європейським Союзом, європейська інтеграція країни та запровадження
безвізового режиму із ЄС. В. Гройсман поінформував, що у Кабінеті Міністрів
України сформована позиція віце-прем'єр-міністра із питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України.
Прем'єр-міністр наголосив, що Україна виконала усі зобов'язання,
передбачені Планом дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового
режиму для України, та очікує позитивного рішення Європейського Союзу. "Це
питання не для української влади, а українських громадян", - зазначив він.
В. Гройсман також подякував послам країн Вишеградської групи за підтримку
щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.
Співрозмовники, серед іншого, також обговорили питання залучення
інвестицій, напрямки подальшої співпраці країн та продовження політики
санкцій стосовно Російської Федерації. У цьому контексті віце-прем'єр-міністр
із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України І. КлимпушЦинцадзе нагадала, що військова агресія Російської Федерації, а також введене з
1 січня продембарго завдали Україні втрат у 25% економіки та 20% ВВП.
Повноважний Посол Угорщини в Україні Е. Кешкень окремо висловив
готовність Угорщини продовжувати допомагати у реабілітації тяжко поранених
воїнів АТО.
Посли країн Вишеградської групи подякували Прем'єр-міністру за
ініціативу зустрічі. Співрозмовники запевнили у підтримці України на шляху
реформ та відданості продовженню політики санкцій стосовно Російської
Федерації.
У свою чергу Прем'єр-міністр також подякував послам за підтримку
України країнами Вишеградської групи, у тому числі на міжнародній арені, та
виступив за поглиблення взаємодії між державами. "Я хотів би, щоби ми
розвивали співпрацю наших країн більш інтенсивно. Глибоко вірю у те, що у
нас є великий потенціал розвитку цих стосунків. Переконаний, що наші зусилля
будуть мати дуже гарні результати", - зазначив В. Гройсман (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 8.06).
***
Прем'єр-міністр України В. Гройсман вимагає забезпечення високої
якості під час проведення ремонту доріг, що є одним з пріоритетів роботи
уряду. Про це глава уряду заявив під час засідання Кабінету Міністрів у
середу.
"Ми будемо підтримувати цей напрямок (розвиток дорожнього
господарства), але я вимагаю якості і небайдужості. Будь-яку латку на дорозі
можливо зробити по-різному, - підкреслив В. Гройсман. - Гроші є, техніка є,
люди є, - все ж є. Треба мати погляд, відданість і треба розуміти, що ти робиш
це у тому числі і для себе. Тому питання вправити мізки тим, кому треба, це
питання теж в одному з найважливіших пріоритетів".
Глава уряду зазначив, що побудувати дороги водночас нереально, але
потрібно проводити якісний ямковий ремонт. "Мені треба, щоб у кожному
куточку України як за державні кошти, так і за місцеві кошти співфінансування,
знову ж таки від децентралізації, ці роботи проводилися. Не зимою, не в дощі, а
в нормальних умовах зараз", - зауважив він.
Розвиток доріг та дорожнього господарства в Україні є одним з найбільш
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важливих пріоритетів уряду. "Для уряду України розвиток доріг, дорожнього
господарства є одним з найбільш важливих пріоритетів. Це інфраструктурні
проекти, які мають позитивний вплив на якість життя людей, на економіку, на
створення робочих місць, на залучення в економіку суміжних галузей", - заявив
В. Гройсман.
Прем'єр-міністр нагадав, що нещодавно було змінено керівництво
Державного агентства автомобільних доріг України. "Я розраховую на те, що
нове керівництво, новий заступник, перший заступник і заступник, створять
якісну команду і наведуть там порядок. Тому що питань сьогодні до них дуже
багато", - зазначив він (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
8.06).
***
В. Гройсман доручив створити робочу групу для напрацювання
податкової реформи.
Прем’єр-міністр України В. Гройсман доручив створити робочу групу для
розробки законопроекту щодо податкової реформи за участі голови Комітету
Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Н. Южаніної,
голови Державної фіскальної служби України Р. Насірова й представників
експертного середовища.
Відповідне доручення В. Гройсман дав за результатами наради щодо
обговорення питання податкової реформи, що відбулася в понеділок, 6 червня.
У нараді взяли участь голова Комітету Верховної Ради України з питань
податкової та митної політики Н. Южаніна, міністр фінансів України
О. Данилюк, голова Державної фіскальної служби України Р. Насіров,
заступник міністра фінансів, керівник апарату Є. Капінус, перший заступник
голови Державної фіскальної служби України С. Білан.
Учасники засідання обговорили нагальні проблеми податкової сфери,
шляхи вдосконалення системи адміністрування податків, а також зменшення
тиску контролюючих органів на бізнес.
В. Гройсман наголосив, що необхідно повернутися до розробки й
здійснення податкової реформи у країні. За його словами, зміни до податкового
законодавства мають бути сталими й передбачуваними для бізнесу. «Маємо
напрацювати підходи до якісної податкової реформи та здійснити її
якнайшвидше. Ці зміни мають бути ухвалені так, щоб, з одного боку, і держава,
і бізнес мали достатньо часу підготуватись до їх впровадження, а з іншого боку,
треба накласти мораторій на будь-які зміни до податкового законодавства на
три-п’ять років. Це дасть бізнесу необхідну прогнозованість», – наголосив він
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 8.06).
***
В. Гройсман наголошує, що уряд сконцентрує зусилля на
енергоефективності,
що
є
чинником
здобуття
Україною
енергонезалежності.
Сектор енергоефективності в Україні є перспективним, привабливим для
інвестування й дасть можливість стимулювати видобуток газу в Україні,
запроваджувати альтернативні джерела енергії та забезпечити енергетичну
незалежність країни. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман на
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засіданні Національної ради реформ з питань енергоефективності під
головуванням Президента України П. Порошенка у вівторок, 7 червня.
«Сьогодні настав період, коли ми сфокусувалися на енергоефективності
України, на тому, щоби отримувати власну незалежність за рахунок розвитку
власного видобутку газу, запровадження альтернативних джерел енергії,
нетрадиційних джерел палива. Я вважаю, що цей напрям є з надзвичайно
високим потенціалом», – заявив В. Гройсман.
За його словами, питання енергоефективності сьогодні є дуже важливим.
Відсутність енергозбереження й постачання газу з Російської Федерації
протягом багатьох років поставило Україну та її державність у залежність,
зменшило конкурентоспроможність і породило багато викликів у всіх сферах.
Крім того, за роки незалежності умисно знищувався видобуток газу в Україні,
підкреслив Прем’єр-міністр.
За останні декілька років уряд зробив «важкі, але правильні кроки» щодо
диверсифікації постачання газу, нагадав В. Гройсман. «І також те, що ми змогли
сьогодні відмовитися від газу з Російської Федерації, говорить про абсолютно
правильний крок, який був зроблений», – зауважив він.
Прем’єр-міністр зазначив, що в уряді напрацьовані ініціативи, які дадуть
змогу зменшити споживання газу, збільшити видобуток, а також побудувати
ефективну систему соціального захисту для мінімізації збитків після
запровадження ринкової ціни на газ. Також потрібно провести дерегуляцію й
досягти ефективності в цій сфері, що сприятиме її інвестиційній привабливості,
зауважив він.
При цьому глава уряду зауважив, що рішення парламенту щодо
енергосервісних контрактів, які були ухвалені, «дадуть можливість побудувати
цивілізовані умови для залучення інвестицій у цей сектор».
В. Гройсман наголосив на особливій ролі органів місцевого
самоврядування в досягненні енергоефективності. «Сфера енергоефективності
торкнеться багатьох сфер нашого життя, і дуже важливо, щоб у цьому брали
безпосередню участь місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування»,
– зазначив він.
Глава уряду зауважив, що після зростання надходжень до місцевих
бюджетів у результаті проведеної фінансової децентралізації є можливість
«достатньо ефективно рухатися до того, щоб допомагати утеплювати будинки і
менше споживати». Також «потрібно передивитися потужності, які у нас
сьогодні створені ще за радянських часів, які вдвічі-втричі більш енергоємні,
ніж ті, які сьогодні потрібні для виробництва води, тепла та інших послуг»,
зазначив він.
Окремо Прем’єр-міністр наголосив на необхідності спрощення умов
підключення бізнесу до електромереж. «У нас є незрозуміла система в Україні
щодо приєднання бізнесу до [електро]мереж. Я вважаю, що це питання є дуже
важливим, оскільки воно пригнічує, з одного боку, розвиток бізнесу і створення
нових робочих місць і нових виробництв, а з іншого боку, є дуже жахливим
корупційним чинником», – наголосив він.
За його словами, необхідно здійснити «швидкі кроки, які допоможуть
звільнити бізнес від непомірних і необ’єктивних витрат, які вони несуть на
собі». «Люди з місць про це говорять, це є неприпустимо», – підкреслив
В. Гройсман (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 7.06).
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***
Уряд схвалив рішення про створення при Міністерстві фінансів
Міжвідомчого цільового центру та мобільних груп для боротьби з корупцією
на митниці.
За пропозицією Міністерства фінансів 8 червня уряд схвалив рішення про
створення Міжвідомчого цільового центру та 20 мобільних груп для боротьби з
корупцією на митниці, а також запровадив обов’язкову фото- та відеофіксацію
проведення митних формальностей.
Міністерство фінансів спільно з урядом продовжують працювати над
системним реформуванням митниці, спрямованим на подолання корупції,
боротьбу з контрабандою й порушенням митних правил, автоматизацію роботи
митних сервісів, спрощення митних процедур тощо.
З цією метою Мінфін уже запровадив механізм автоматичного розподілу
декларацій, розробив законопроект про інститут уповноважених економічних
операторів і концепцію автоматизованої системи митних послуг «Єдине вікно»,
які були одноголосно ухвалені урядом. Черговими кроками в цьому напрямі є
створення при Міністерстві фінансів Міжвідомчого цільового центру і спільних
мобільних груп, а також запровадження фото- і відеофіксації проведення
митних формальностей.
Міжвідомчий цільовий центр займатиметься постійною координацією дій
20 спільних мобільних груп із запобігання та виявлення порушень
законодавства з питань державної митної справи. До його складу увійдуть
представники Державної фіскальної служби, Державної прикордонної служби
та Національної поліції.
Аналітична група у складі центру проводитиме аналітично-пошукову
роботу з метою виявлення ризикових операцій у зоні діяльності митниць і
передаватиме інформацію мобільним групам, які у цілодобовому режимі
діятимуть по всій території України, для оперативного реагування.
Крім того, поетапно впроваджуватиметься обов’язкова фото- та
відеофіксація при проведенні формальностей митними та іншими
контролюючими органами. Процес фото- і відеозйомки буде безперервним
(тобто відображатиме всі етапи огляду), інформативним (усі етапи огляду
супроводжуватимуться коментарями посадових осіб) та доступним для
подальшого перегляду й контролю. На кінцевому етапі передбачається
прикріплення відеозаписів до митних декларацій за допомогою функціонала
автоматизованої системи митного оформлення ДФС.
Таким чином, прийняті рішення запобігатимуть корупційним проявам (як
митних органів, так і бізнесу), підвищать прозорість і ефективність митного та
інших видів контролю, а також загалом допоможуть викорінити негативні
тенденції, які на сьогодні мають місце на митницях (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 8.06).
***
Уряд виділив понад 14 млн грн допомоги учасникам Революції гідності
та сім’ям волонтерів АТО, які загинули.
Відповідні розпорядження схвалили 8 червня на засіданні Кабінету
Міністрів України.
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1 млн 218 тис. грн отримають сім’ї волонтерів АТО, які загинули під час
надання волонтерської допомоги в серпні 2014 р. у Луганському аеропорту.
Ще 12 млн 893 тис. грн одноразової допомоги спрямують 208 особам, які
отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі в масових
акціях громадського протесту, що відбулися в період з 21 листопада 2013 р. по
21 лютого 2014 р. Грошові кошти будуть виділені з резервного фонду
державного бюджету (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
8.06).
***
Рішенням уряду схвалено проект угоди з приєднання України до
програми Євратом.
Уряд продовжує здійснювати заходи щодо посилення євроінтеграційних
процесів, зокрема приєднання України до програм ЄС у сфері ядерних
досліджень і технологій.
Кабінет Міністрів схвалив текст проекту угоди між урядом України і
Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову й технологічну
співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень і
навчання Євратом (2014–2018 рр.).
Розпорядженням № 403-р уповноважено міністра освіти й науки
Л. Гриневич як голову відповідної української делегації підписати зазначену
увід імені уряду.
Реалізація зазначеного акта – завершальний крок для укладення
відповідної міжнародної угоди, що створить науковцям країни додаткові
можливості доступу до наукових інфраструктур ядерної та термоядерної
галузей ЄС, залучить вітчизняні дослідні організації до проектів програми
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 8.06).
***
Перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного розвитку й
торгівлі України С. Кубів зустрівся з міністром економіки Республіки
Молдова О. Калмиком.
У рамках продовження діалогу з молдовською стороною з питань
інтенсифікації економічних відносин та усунення бар’єрів у взаємній торгівлі
відбулася зустріч першого віце-прем’єр-міністра, міністра економічного
розвитку й торгівлі України С. Кубіва із заступником прем’єр-міністра,
міністром економіки Республіки Молдова О. Калмиком.
Візит керівника економічного відомства Республіки Молдова в Київ
відбувся відповідно до домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови
С. Кубіва та О. Калмика 29 квітня цього року, і за результатами експертних
консультацій у Кишиневі 19 травня 2016 р.
Під час зустрічі сторони обговорили основні питання українськомолдовського двостороннього співробітництва, зокрема:
– можливі шляхи й механізми врегулювання існуючих торговельних
бар’єрів для українських експортерів у зв’язку з Постановою уряду Республіки
Молдова від 06.05.2016 р. № 576 «Про запровадження торговельних заходів
щодо захисту внутрішнього ринку», а також питання стягнення Республікою
Молдова екологічного збору на імпорт товарів у ПЕТ і tetra-pack упаковках;
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– врегулювання прав власності Республіки Молдова на об’єкти,
розташовані на території України, і прав власності України на частину
буферного гідровузла Дністровського гідроенергетичного комплексу;
– актуальні питання українсько-молдовських відносин у екологічній і
природоохоронній сферах.
«Українська сторона вкрай занепокоєна введенням Республікою Молдова
торговельних заходів, які обмежують та фактично зупиняють наш експорт у
Молдову з окремих видів товарів. До нас надходить багато звернень
українських експортерів із скаргами на встановлені Молдовою обмеження. Нам
надзвичайно важливо зараз, щоб розвиток наших торговельних відносин мав
позитивні тенденції, а діалог – конструктивний тон», – зазначив перший віцепрем’єр-міністр, міністр економічного розвитку й торгівлі України С. Кубів.
У свою чергу, молдовська сторона запевнила, що налаштована на скоріше
врегулювання питання, пов’язаного з Постановою уряду Республіки Молдова
від 06.05.2016 р. № 576 «Про запровадження торговельних заходів щодо захисту
внутрішнього ринку». При цьому було зазначено, що Постанова має тимчасовий
характер і молдовська сторона не має наміру продовжувати дію після
завершення її терміну.
За результатами зустрічі сторони погодили алгоритм подальших дій,
домовилися максимально активізувати діалог і найближчим часом провести
необхідні експертні консультації й переговори з актуальних питань співпраці
між Україною та Молдовою. Зокрема, було домовлено щодо продовження
роботи експертів стосовно зменшення й усунення негативного впливу на
українських експортерів унаслідок запровадження Республікою Молдова
обмежувальних заходів з квотування окремих товарних позицій вітчизняного
експорту в Республіку Молдова та проведення відповідних консультацій
найближчим часом уже в червні цього року.
Водночас було домовлено щодо продовження діалогу з пошуків
взаємовигідних рішень з цього та інших питань на рівні співголів Міжурядової
українсько-молдовської змішаної комісії з питань торговельно-економічного
співробітництва, діяльності її робочих органів, а також у рамках VII засідання
неформального міністерського діалогу країн «Східного партнерства», який
заплановано провести 12 липня 2016 р. у Києві
(Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 7.06).
***
Нацрада реформ дала старт створенню Фонду енергоефективності,
зазначив віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва
та ЖКГ Г. Зубко.
«Національна рада реформ на засіданні 7 червня дала старт щодо
створення Фонду енергоефективності. Так, на засіданні було розглянуто модель
фонду в Україні, який, я переконаний, є ключовим інструментом реформи
енергоефективності в житловому секторі», – заявив віце-прем’єр-міністр,
міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Г. Зубко.
«Фонд – це нова ефективна, прозора та вільна від корупції установа, що
створюється на засадах партнерства держави та міжнародних фінансових
організацій та донорів. Його місія – захистити громадян, покращити житлові
умови людей, знизити споживання газу і рахунки домогосподарств, зробити
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крок до енергетичної незалежності України. Фонд залучатиме інвестиції до
фінансування енергоефективних проектів. Ними стануть дешеві, довгі кредити,
донорські й державні фінанси, зекономлені громадянами житлові субсидії. Крім
того, фонд пропонуватиме доступні типові проекти енергоефективності для
багатоповерхівок, рекомендації для індивідуальних будинків», – наголосив
Г. Зубко.
Також віце-прем’єр-міністр повідомив, що створення фонду – крок до
європейських стандартів виробництва, постачання й споживання енергії в
Україні. «Дієву модель фонду ми напрацювали спільно з партнерами з ЄС та
уряду Німеччини. Його інноваційність вже відпрацьовано у країнах-сусідах
України: Польщі, Литві, Чехії», – підкреслив Г. Зубко.
Щодо очікуваних практичних результатів роботи фонду Г. Зубко зазначив:
«Серед основних: зменшення споживання та імпорту природного газу
(1,5 млрд куб. м на рік); суттєве зменшення витрат домогосподарств на оплату
житлово-комунальних послуг, інвестування ними в енергоефективність; облік;
створення нового ринку енергоефективних заходів, нових робочих місць,
збільшення податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів.
Запуск фонду – це державна стратегія захисту та підтримки наших
громадян у політиці енергоефективності й крок до енергонезалежності нашої
країни. В наших планах – запустити фонд уже у січні 2017 р. Це амбітні плани,
адже до цього часу має бути прийнято законодавство та передбачено бюджетні
видатки. На черзі – ухвалення урядової постанови щодо створення фонду, закон
про Фонд енергоефективності та інших нормативних актів», – наголосив
Г. Зубко (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 7.06).
***
7 червня в Женеві віце-прем’єр-міністр України П. Розенко провів
зустріч з міністром праці, добробуту та соціального страхування Кіпру
З. Еміліаніду.
У зустрічі також узяли участь міністр соціальної політики України А. Рева,
заступник міністра соціальної політики України В. Ярошенко, голова Державної
служби України з питань праці Р. Чернега, постійний представник України при
відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Ю. Клименко,
перший секретар постійного представництва України при відділенні ООН та
інших міжнародних організаціях у Женеві Д. Демченко.
З метою започаткування співробітництва у сфері соціальної політики між
Республікою Кіпр та Україною сторони обговорили питання підписання
меморандуму між Міністерством соціальної політики України та Міністерством
праці, добробуту та соціального страхування Республіки Кіпр про
співробітництво у сфері соціальної політики.
Проектом меморандуму, підготовленим Міністерством соціальної політики
України у квітні 2016 р., передбачається здійснення співробітництва між
міністерствами шляхом обміну досвідом, інформацією та програмними
документами, необхідних для виконання поставлених цілей.
Планується, що співробітництво охоплюватиме, зокрема, такі напрями, як
міграційна політика, політика ринку праці, система соціального захисту й
соціального забезпечення, покращення безпечних і здорових умов праці.
Під час зустрічі сторони також обговорили необхідність напрацювання та
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укладення в подальшому угод між Україною й Республікою Кіпр про соціальне
забезпечення та підтвердили готовність до розвитку міжнародного
співробітництва в соціальній сфері у двох напрямах: як міжвідомчого, так і
міждержавного характеру.
Як відомо, українська делегація на чолі з віце-прем’єр-міністром України
П. Розенком узяла участь у 105 сесії Міжнародної конференції праці у Женеві.
6 червня в Палаці націй у Женеві віце-прем’єр-міністр України П. Розенко
передав генеральному директору Міжнародної організації праці Г. Райдеру
ратифікаційну грамоту про ратифікацію Україною Конвенції МОП № 102
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 7.06).
***
Мін’юст cпівпрацюватиме з Transparency International у напрямі
реалізації антикорупційної політики, зазначає міністр юстиції України
П. Петренко.
Міністерство юстиції співробітничатиме з Transparency International у
напрямі ефективного запровадження антикорупційного законодавства й
повернення коштів В. Януковича в Україну, а також поділиться зі світовою
спільнотою досвідом законодавчого запровадження відкриття інформації про
реальних власників компаній. Про це за підсумками зустрічі з головою
правління Міжнародної організації Transparency International Х. Угасом і
виконавчим директором Transparency International Україна Я. Юрчишиним
повідомив міністр юстиції П. Петренко.
«Перше і основне питання, яке було піднято в ході зустрічі, – співпраця у
запровадженні нашого антикорупційного законодавства задля отримання
реальних результатів роботи нових антикорупційних органів», – зазначив
очільник Мін’юсту.
Також учасники зустрічі обговорили співпрацю у сфері відкриття
інформації про бенефіціарних власників. «Україна ще рік тому запровадила
одне з найпрогресивніших законодавств, яке стосується відкриття інформації
про кінцевого власника компанії. Відповідну інформацію зараз можна отримати
в реєстрі бізнесу. Нині це одне з найактуальніших питань для всіх країн в силу
того, що весь світ розпочинає запровадження законодавства з деофшоризації та
боротьби з компаніями, які приховують свої активи», – наголосив міністр
юстиції.
При цьому він зауважив, що Україна готова поділитися своїм досвідом з
іншими країнами та з міжнародними організаціями власними позитивними
напрацюваннями у цьому напрямі.
Третім надважливим блоком питань, які було порушено під час зустрічі,
стала співпраця з урядами інших країн і міжнародними організаціями щодо
повернення вкрадених В. Януковичем та його оточенням коштів. За словами
очільника Мін’юсту, Президент, уряд і парламент забезпечили слідчих усіма
необхідними механізмами ефективного розслідування справ «сім’ї». Наразі вже
підготовлено законодавство, пов’язане з проведенням цивільної конфіскації
коштів, необхідної для завершення розслідування справ проти корупціонерів і
повернення коштів з інших країн.
«Хочу звернутися до депутатів з пропозицією наступного сесійного тижня
розглянути закон про цивільну конфіскацію, який дасть можливість в рамках
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цивільного провадження стягнути кошти, які заблоковані на рахунках. Ми на
великому шляху, але наші органи мають показати результат, яким є реальні
кримінальні провадження, які завершаться вироками судів, і повернення коштів
до українського бюджету. Для цього є всі інструменти», – заявив П. Петренко.
Він також поінформував присутніх, що сторони обговорили плани України
щодо створення в рамках судової реформи спеціалізованих антикорупційних
судів, як інституту відповідального за справи, які ведуть антикорупційні органи.
За словами голови правління Міжнародної організації Transparency
International Х. Угаса, Україна запровадила чимало заходів у напрямі
антикорупційної реформи, однак це лише початок шляху. Якщо законодавчі
ініціативи не будуть впроваджені належним чином, якщо не буде політичної
волі й ресурсів для реалізації норм, прописаних у законодавстві, не слід
очікувати дієвих результатів.
Він також зазначив, що Transparency International зібрала найкращий досвід
протидії та запобігання корупції в усьому світі й готова ділитися цим досвідом з
Україною.
Виконавчий директор Transparency International Україна Я. Юрчишин у
свою чергу подякував Міністерству юстиції за те, що нинішня команда
Мін’юсту встановлює нові правила взаємодії з громадськими організаціями.
«Така співпраця чітко демонструє проактивну роль цієї команди у
антикорупційній політиці в Україні», – зауважив він.
При цьому він привітав ініціативу, яка була закладена в новому
законодавстві, щодо створення антикорупційного суду, і висловив сподівання,
що ця новація буде реалізована в найкоротший період. «Без професійного
незалежного антикорупційного суду в нас навряд чи будуть успішні судові
рішення стосовно ключових топ-корупціонерів. Саме судові вироки з
конфіскацією та тюремними строками є єдиним реальним свідченням того, що
антикорупційна діяльність в Україні перейшла від стадії підготовки до стадії
реалізації», – заявив Я. Юрчишин (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. – 8.06).
***
Міністр енергетики та вугільної промисловості І. Насалик презентував
дієві заходи щодо енергоефективності ПЕК і програму енергетичної
незалежності України.
На засіданні Національної ради реформ, яке відбулося 7 червня за участі
Президента України П. Порошенка, Прем’єр-міністра В. Гройсмана, Голови
Верховної Ради А. Парубія, міністр енергетики та вугільної промисловості
І. Насалик презентував проект «Енергоефективність: паливно-енергетичний
комплекс».
Під час виступу міністр зазначив, що досягнення енергетичної
незалежності України залишається пріоритетом роботи міністерства. Він
наголосив, що основні принципи державної політики й державного
регулювання у сфері енергоефективності мають відповідати євроінтеграційним
процесам та бути сформовані відповідно до вимог Директиви 2012/27ЄС. Тому
наразі, за словами І. Насалика, триває спільна робота за участі Міненерговугілля
над розробкою проекту закону України «Про енергетичну ефективність».
Для якнайшвидшого впровадження заходів з енергоефективності на рівні
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держави І. Насалик запропонував членам Національної ради реформ підтримати
ряд цільових проектів Міненерговугілля. Зокрема, проекти будівництва
гідроагрегату № 4 на Дністровській ГАЕС протягом 2017–2020 рр., завершення
реконструкції шести енергоблоків на вітчизняних ТЕС, а також встановлення на
підстанціях ОЕС України пристроїв компенсації реактивної потужності для
зниження витрат електроенергії в мережах на передачу й розподіл. Голова
Міненерговугілля підсумував, що загальний економічний ефект від реалізації
вищезазначених проектів становитиме 1 млрд куб. м газу або 1,6 млн т вугілля
на рік.
Крім того, І. Насалик презентував інноваційну програму Energyloop, яка
полягає у зменшенні енергоспоживання й одночасному збільшенні власного
видобутку природного газу та виробництва біопалива до 27 та 7,2 млрд куб. м
відповідно. За словами міністра, успішна реалізація цієї програми дасть змогу
до 2020 р. відмовитися від імпортованого газу.
Підсумовуючи виступ, міністр енергетики та вугільної промисловості
І. Насалик запропонував учасникам засідання розглянути пропозиції рішень для
Національної ради реформ:
– розробити та подати до Верховної Ради України проект закону України
«Про енергетичну ефективність» (Кабінет Міністрів України, Верховна Рада
України);
– ухвалити закон України «Про ринок електричної енергії» (Верховна Рада
України);
– прийняти на засіданні Енергетичну стратегію-2035 (Кабінет Міністрів
України);
– підтримати проекти з енергоефективності в генерації і промисловості;
– розробити механізм гарантованого повернення інвестицій для
реконструкції енергоблоків ТЕС (Кабінет Міністрів України, НКРЕКП);
– відновити нарахування інвестиційної складової для шести проектів
реконструкції енергоблоків ТЕС (Кабінет Міністрів України, НКРЕКП);
– визначити в нормативних актах норми щодо цільового використання
коштів, отриманих електропередавальними організаціями за перетікання
реактивної електроенергії від споживачів (Кабінет Міністрів України,
НКРЕКП) (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 8.06).
***
Міністр енергетики та вугільної промисловості І. Насалик і посол
Канади Р. Ващук оцінили потенціал для співпраці країн у енергетичній
сфері.
7 червня міністр енергетики та вугільної промисловості України І. Насалик
зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Р. Ващуком.
Під час зустрічі сторони обговорили можливості щодо співпраці двох країн у
енергетичному секторі.
І. Насалик наголосив, що в енергетичній галузі України й Канади є чимало
невикористаного потенціалу для взаємовигідної співпраці. Також міністр
повідомив про бажання України використати досвід канадських фахівців з
метою підвищення ефективності роботи енергетичного сектору. «Канада має
розвинуту структуру нафтогазового комплексу, необхідні новітні знання щодо
впровадження технологій інтенсифікації газовидобування, проведення складних
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капітальних ремонтів, буріння бокових горизонтальних свердловин. І цей досвід
може бути корисним для України», – зазначив очільник Міненерговугілля.
Цікавою, за словами І. Насалика, може бути також співпраця у сфері
атомно-промислового комплексу. Зокрема, можливе використання досвіду
Канади щодо ліцензування атомної галузі, розвідки та видобування урану, а
також виведення з експлуатації уранових рудників. Крім того, в Україні є
можливості щодо розвитку нафтопереробного комплексу й залучення
інвестицій для модернізації об’єктів.
Міністр повідомив, що під час конгресу «ЕнергоВесна-2016» була
можливість поспілкуватися з канадськими інвесторами, які виявили інтерес до
енергетичного сектору України. Також запевнив канадських колег, що
прийняття нового законодавства сприятиме створенню сприятливого
інвестиційного клімату в Україні. «Ми йдемо шляхом приватизації, щоб повною
мірою запровадити механізм ринкових реформ», – наголосив І. Насалик.
Сторони домовилися на перспективу про можливість організації візиту до
Канади для ознайомлення з роботою енергетичної галузі.
У зустрічі також узяли участь К. Мартін, керівник комерційного відділу
Посольства Канади; Г. Грущенко, заступник керівника комерційного відділу;
Ю. Мардак,
радник
з
розвитку
бізнесу
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 8.06).
***
«У співпраці з ЄБРР ми перейшли від законодавчого супроводу до
спільного формування концепції енергетичної політики». Про це міністр
енергетики та вугільної промисловості України І. Насалик заявив 7 червня на
зустрічі з представниками ЄБРР, під час якої обговорювалися питання щодо
створення ринку енергоресурсів в Україні.
«Протягом багатьох років ЄБРР є надійним та послідовним партнером
нашої країни в питаннях реформування енергетичного сектору. На сьогодні
ресурси банку є одним з основних джерел фінансування надважливих для
України проектів в енергетиці», – зауважив І. Насалик і подякував
європейським партнерам за підтримку у впровадженні реформ у енергетичному
секторі.
У контексті аналізу співробітництва з ЄБРР міністр наголосив на
необхідності спрямування подальших дій на пришвидшення реалізації спільних
інвестиційних проектів і залучення ресурсів банку для реалізації нових
проектів, а також на посилення фінансової, технічної й консультативнодорадчої підтримки з метою вирішення складних завдань і досягнення амбітних
цілей.
Крім того, І. Насалик повідомив, що на сьогодні Міненерговугілля
виробило свій погляд щодо розділення видобування, транспортування та
зберігання енергоресурсів, який повністю відповідає вимогам Третього
енергопакета і покликаний створити відповідні умови на ринку газу. «Ми
глибоко розуміємо, що законодавство не буде працювати, якщо не буде
зруйновано монополію на ринку газу», – наголосив міністр і зауважив, що
відстоює позицію щодо розділення не лише НАК «Нафтогаз України», а й видів
діяльності всього енергетичного сектору.
І. Насалик запропонував організувати на базі ЄБРР зустріч з метою
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обговорення концепції розділення, запропонованої Міненерговугілля, за участі
представників Європейського співтовариства, Світового банку, експертів і
юристів. За його словами, це потрібно зробити, аби в місячний термін дійти
згоди щодо трьох ключових позицій: відповідності Третьому енергетичному
пакету, відповідності інтересам інвесторів і захищеності коштів, як мають намір
вкладати інвестори.
Серед важливих кроків, зроблених міністерством, І. Насалик назвав
прогрес у законодавчій сфері. Зокрема, досягнення компромісу щодо проекту
закону про національний регулятор, а також прийняття постанови уряду від
7 травня 2016 р. № 263, що сприяє відновленню довіри інвесторів щодо
виконання Україною взятих зобов’язань.
Зі свого боку представники ЄБРР заявили про готовність підтримати
ініціативу щодо проведення ініційованої міністром зустрічі та взяти на себе
ключову роль у підготовці проекту розділення видобування, транспортування й
зберігання енергоресурсів. Водночас члени делегації повідомили про намір
спочатку зустрітися з донорами, щоб дійти спільного погляду щодо роботи
енергетичного сектору, а потім провести розширену зустріч за участі
української сторони.
На завершення зустрічі І. Насалик висловив сподівання на подальшу
плідну співпрацю міністерства і ЄБРР. «Ми високо цінуємо підтримку, яку
ЄБРР надає Міненерговугілля та уряду України в цілому для проведення
реформ, та очікуємо, що продовження нашого партнерства сприятиме
стабілізації макроекономічної ситуації в Україні і відновленню економічного
зростання», – наголосив міністр.
Зазначимо, що у двосторонній зустрічі взяли участь Р. Пуліті, керуючий
директор ЄБРР з питань енергетики; Ш. Аджунер, директор ЄБРР в Україні;
М. Петров, заступник директора; А. Ханіф, провідний банкір департаменту
енергетики (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 7.06).
***
Укладено
міжурядову
угоду
з
Ізраїлем
про
тимчасове
працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці
Ізраїлю.
7 червня 2016 р. у Києві відбулася церемонія підписання міністром
закордонних справ України П. Клімкіним і послом Держави Ізраїль
Е. Бєлоцерковські міжурядової угоди про тимчасове працевлаштування
українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль та
імплементаційного протоколу А до неї (будівельна галузь).
Угода, яка потребуватиме подальшої ратифікації парламентами двох
держав, має важливе практичне значення для громадян України, адже визначає
правові засади тимчасового працевлаштування українських працівників в Ізраїлі
та передбачає можливість підписання у подальшому інших протоколів, що
відкриватимуть ринок праці Ізраїлю для українських фахівців відповідних
галузей.
Після церемонії підписання угоди та протоколу відбулася пресконференція за участі посла Держави Ізраїль Е. Бєлоцерковські, першого
заступника міністра соціальної політики В. Шевченка й представника
Державної служби зайнятості В. Горленка, під час якої було роз’яснено деталі
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угоди та механізми її імплементації.
Про набрання чинності угоди МЗС інформуватиме додатково (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 7.06).
***
Міністр екології та природних ресурсів України О. Семерак підписав
Меморандум, який істотно поліпшить умови для підприємців та
інвесторів.
7 червня міністр екології та природних ресурсів України О. Семерак
підписав Меморандум про співпрацю та обмін інформацією між радою бізнесомбудсмена та Міністерством екології та природних ресурсів. За словами
О. Семерака, підписання цього документа має поліпшити та спростити умови
співпраці між Міністерством екології, центральними органами виконавчої влади
і представниками бізнесу.
Уже наступного тижня Міністерство екології та природних ресурсів
планує спільно з радою бізнес-омбудсмена провести засідання за участі
представників усіх асоціацій бізнес-середовища, які існують в Україні. «Спільно
ми проведемо аналіз та моніторинг дозвільних процедур, які надає наше
міністерство. Хоча вже зараз ведеться робота у цьому напрямі», – зазначив
міністр.
О. Семерак розповів, що серед головних пріоритетів, над якими працює в
2016 р. Мінприроди, боротьба з корупцією, реформування системи державного
природоохоронного нагляду та впровадження електронного урядування.
«Медіатором у цьому питанні ми бачимо раду бізнес-омбудсмена. Міністерство
вже почало робити деякі кроки щодо спрощення умов для бізнес-середовища.
Нещодавно ми почали запроваджувати електронне декларування відходів в
онлайн режимі. Ця послуга стосується близько 2 млн суб’єктів підприємницької
діяльності. Режим, який існував до нашого запровадження, передбачав
виключно паперову форму, що ускладнювало процедуру реєстрації. Впевнений,
що наше співробітництво сприятиме безпечному здійсненню господарської
діяльності для навколишнього природного середовища, усуне причини, які
сприяють недобросовісній конкуренції у сфері використання природних
ресурсів», – зазначив О. Семерак.
Документ створює правове підґрунтя для забезпечення ефективного
співробітництва через механізм постійних і прозорих контактів у рамках
експертної групи за участі представників Мінприроди та ради бізнесомбудсмена, обміну інформацією, участі в обговоренні проектів нормативноправових актів, які становлять суспільний
інтерес (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 7.06).
***
Міністр екології та природних ресурсів України О. Семерак зазначає,
що блоки Чорнобильської АЕС повністю звільнені від відпрацьованого
ядерного палива.
6 червня 2016 р. завершено вивантаження відпрацьованого ядерного
палива з енергоблоку № 1. Раніше від ядерного палива були повністю звільнені
енергоблоки № 2 і 3 на Чорнобильській АЕС. Так заявив міністр екології та
природних ресурсів України О. Семерак. «Роботи щодо вивантаження блоків
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від відпрацьованого ядерного палива тривали дев’ять років. До завершення
будівництва сховища СВЯП-2, яке фінансується за рахунок міжнародної
технічної допомоги, паливо тимчасово зберігатиметься у сховищі СВЯП-1», –
повідомив міністр.
О. Семерак підкреслив, що новий статус енергоблоків Чорнобильської
АЕС дасть змогу перейти до наступного етапу, зняття їх з експлуатації.
«Сьогодні завершився черговий, важливий крок трансформації зони відчуження
у територію змін та розвитку. Після звільнення блоків ЧАЕС від
відпрацьованого ядерного палива рівень екобезпеки у зоні відчуження суттєво
зросте», – зазначив міністр.
О. Семерак також нагадав, що Міністерство екології та природних ресурсів
України працює над розробкою нової програми розвитку Чорнобильської зони.
У результаті виконаного вивантаження відпрацьованого ядерного палива
статус блоків № 1 і 2 буде змінено. «Ці блоки вже не будуть вважатися
ядерними установками. Після оформлення та затвердження відповідної
документації блоки отримають статус об’єктів щодо поводження з
радіоактивними відходами», – розповів міністр.
Статус «ядерної установки» залишиться у сховищах відпрацьованого
ядерного палива (СВЯП-1), у якому на сьогодні зберігається кондиційне паливо
з трьох блоків ЧАЕС.
Нагадаємо, що минулого тижня Верховна Рада України прийняла в
першому читанні президентський законопроект № 4437, який дасть можливість
розпочати перетворення зони відчуження на екологічно безпечну територію
змін, реформ та інновацій. Крім того, цей законопроект дасть серйозний
поштовх не лише для розвитку наукової, туристичної та економічної галузей, а
й дасть можливість розпочати будівництво на території Чорнобильської зони
сонячних електростанцій.
Передбачено ним і створення в зоні відчуження чорнобильського
радіаційно-екологічного біосферного заповідника та інших об’єктів природнозаповідного фонду, які дадуть змогу розпочати процес реінтеграції
постраждалої території. Наразі законопроект доопрацьовується й найближчим
часом буде винесений до парламенту для ухвалення в другому читанні
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 7.06).
***
Україна та Велика Британія розвиватимуть двостороннє
співробітництво в оборонній сфері.
7 червня в Києві перший заступник міністра оборони України І. Руснак
провів зустріч з командувачем об’єднаних операцій Постійного об’єднаного
штабу Збройних сил Великої Британії генерал-лейтенантом Д. Лорімером.
Британську делегацію було поінформовано щодо виконання заходів
оборонної реформи в Україні. Також сторони обговорили заходи подальшого
двостороннього співробітництва.
За словами першого заступника міністра оборони України, на сьогодні в
Україні прийнято всі основні документи оборонного планування. «…Президент
П. Порошенко підписав Указ ―Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 20 травня 2016 року ―Про Стратегічний оборонний
бюлетень України‖. На основі цього документа ми приступили до підготовки
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Державної програми розвитку Збройних сил України, інших програмних
документів», – наголосив він.
І. Руснак висловив вдячність уряду та оборонному відомству Великої
Британії за допомогу та підтримку у справі реформування сектору безпеки й
оборони України. Зокрема, перший заступник міністра оборони підкреслив
професіоналізм британського радника при Міністерстві оборони України
Ф. Джонса та британських інструкторів, які здійснюють підготовку
військовослужбовців Збройних сил України.
За словами І. Руснака, українська сторона зацікавлена в подальшому
розвитку двостороннього співробітництва за напрямами курсової підготовки
українських військових, надання консультативно-дорадчої допомоги з боку
радників, впровадження нових спільних освітніх проектів тощо.
Генерал-лейтенант Д. Лорімер запевнив першого заступника в подальшій
підтримці Сполученим Королівством зусиль України, спрямованих на
реалізацію цілей оборонної реформи, посилення спроможностей Збройних сил
України (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 8.06).

ПОЛІТИКА
Народний депутат Н. Савченко зустрінеться з Президентом України
П. Порошенком і обговорюватиме проблеми двовладдя на Донбасі та
екологічну проблему Чигирина. Про це вона повідомила на прес-конференції в
середу, 8 червня.
«Президент призначив мені зустріч, тему не обговорювали. Я йому донесу
питання, які почула від людей. Це – чигиринська проблема. Де будуватимуть
птахоферму, яка буде руйнувати екологію поблизу заповідника. Також є тема по
двовладдю в зоні АТО. Крім регіональної влади, на час особливого періоду там
призначили військову громадську владу. Питання не вирішене. Є ще кілька
проблем, які мені озвучили люди», – сказала Н. Савченко.
Вона також зазначила, що братиме участь у сесії ПАРЄ, яка розпочнеться
20 червня й триватиме до 25 червня (УНН (http://www.unn.com.ua). – 2016. –
8.06).
***
Народный депутат Украины Н. Савченко посетила зону АТО, чтобы
проверить там положение дел с коррупцией. Об этом она заявила на прессконференции по результатам поездки в зону АТО.
«Как народный депутат я хотела лично проверить коррупцию в военной
части в зоне АТО. У меня есть разработанные материалы, я буду подавать
депутатские запросы, буду бороться с коррупцией там, где она не должна быть в
такое время, когда идет война», – сказала она.
Н. Савченко также отметила, что самыми актуальными вопросами были
также пенсии и коммунальные платежи. «Это еще один вопрос, которым я буду
заниматься в ближайшее время», – отметила нардеп.
Напомним, 6–7 июня народные депутаты Д. Ярош и Н. Савченко вместе
посетили украинских военных из разных подразделений, дислоцирующихся в
Авдеевке и Широкино (ForUm (www.for-ua.com). – 2016. – 8.06).
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***
На Донбасі вже давно більшість тих, хто воює, – це росіяни, місцевих
«ополченців» залишилося не так багато, як раніше, і всі вони перебувають
на першій лінії фронту. Про це народний депутат Н. Савченко повідомила під
час прес-конференції.
«На першій лінії вогню ми побачили, що там вже давно немає тієї кількості
―ополченців‖, як вони себе називають. Вони стоять лише на першій лінії вогню.
Друга ж та третя лінії – це російські війська, досить сильні та укріплені», –
сказала вона.
Крім того, Н. Савченко заявила, що для того, щоб повернути українських
полонених, «готова говорити і з ворогом, і з другом». Н. Савченко зазначила,
що готова для цього на телеміст з ватажками «ЛНР/ДНР» (УНН
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 8.06).
***
Заявления Н. Савченко о том, что необходимо вести прямые
переговоры с главарями боевиков в Донбассе, могут привести к началу
гражданской войны. Так считает нардеп Верховной Рады В. Денисенко.
Он уверен, что после проведения выборов в Донбассе появится много
недовольных этими выборами по обе стороны линии разграничения. В этом
случае будут создаваться террористические организации. Подобные действия
могут быстро привести к полноценной гражданской войне (Wikilex
(http://news.wikilex.com.ua). – 2016. – 8.06).
***
Служба безопасности Украины не поддерживает инициативу
депутата Верховной Рады от фракции «Батьківщина» Н. Савченко о
прямых переговорах властей Украины с лидерами самопровозглашенных
«Донецкой и Луганской народных республик» А. Захарченко и
И. Плотницким. Об этом заявил советник председателя СБУ Ю. Тандит.
Он отметил, что И. Плотницкий и А. Захарченко являются преступниками,
последний, в частности, 31 июля 2014 г. был объявлен в международный
розыск. «Он не может никоим образом быть депутатом от ―ДНР‖», – отметил
Ю. Тандит.
Ю. Тандит также считает, что слова Н. Савченко были неправильно
интерпретированы (ForUm (www.for-ua.com). – 2016. – 8.06).
***
Голова парламентського Комітету з питань запобігання та протидії
корупції Є. Соболєв заявляє, що має інформацію, що в «чорній бухгалтерії»
Партії регіонів є люди з президентської команди. Про це він заявив після
засідання Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції в середу,
8 червня.
«Я маю інформацію, що там є дуже серйозні прізвища діючих політиків, в
тому числі з президентської команди. Тому я впевнений, що ми матимемо
багато проблем з цим розслідуванням, тому нам треба серйозно і ретельно,
…контролювати, щоб воно не загубилося», – сказав Є. Соболєв.
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Нардеп зазначив, що отримав цю інформацію від посадових осіб, які «мали
доступ до цих документів, у тому числі коли працювали в Партії регіонів».
Також голова комітету зазначив, що через місяць планує запросити на
спеціальне засідання комітету В. Трепака й голову НАБУ А. Ситника
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua). – 2016. – 8.06).
***
Члени ради Миколаївської територіальної організації партії БПП
«Солідарність» звернуться до центрального апарату політичної сили з
пропозицією призупинити членство в партії заступника голови
Миколаївської обласної державної адміністрації М. Романчука до з’ясування
обставин та прийняття рішення суду стосовно причетності посадовця до
корупційних схем.
Таке рішення було прийняте на засіданні ради Миколаївської
територіальної організації партії БПП «Солідарність», яке відбулося в середу,
8 червня.
На думку членів ради, політична сила не допускає будь-який
протизаконний вчинок партійців, проте зважаючи на те, що суд ще не дав
остаточної оцінки вчинку М. Романчука, рада одноголосно прийняла рішення
запропонувати центральному апарату партії БПП «Солідарність» призупинити
членство заступника голови Миколаївської облдержадміністрації на час до
з’ясування усіх обставин інциденту та надання остаточного рішення судової
інстанції. За таке рішення одностайно проголосували 18 членів ради. Нагадаємо,
3 червня заступник голови Миколаївської облдержадміністрації М. Романчук
був затриманий за підозрою в отриманні неправомірного зиску. Приморський
районний суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді утримання посадовця під
вартою терміном на два місяці з правом внесення запоруки у розмірі 5 мільйонів
512 тис. грн (Офіційний сайт Миколаївської територіальної організації
партії БПП «Солідарність» (http://mykolaiv.solydarnist.org/?p=5837). – 2016. –
8.06).
***
Народний депутат України від фракції «Блок Петра Порошенка»
В. Денисенко заявляє, що мер Львова А. Садовий «політизує ситуацію»
навколо проблеми Грибовицького сміттєзвалища, яку давно мала вирішити
місцева влада. Політик наголосив, що місцева влада прикриває свої помилки
політикою.
«Дев’яносто відсотків відповідальності лежить на мерові Львова. Садовий
прекрасно знав, що там відбувається», – заявив В. Денисенко.
Народний депутат зауважив, що після трагедії на сміттєзвалищі акція, яка
відбулася у Львові проти А. Садового, показала, що багато людей почали
звинувачувати мера в тіньових оборудках.
«Я не хочу особисто його звинувачувати, але ми знаємо, що на будь-якому
сміттєзвалищі в Україні існує тіньова система. Приходить сміття, ти
платиш приблизно 2 євро за 1 т, залежно від регіону України, і після цього
починається процес сортування. Такий собі ―чорний кеш‖, – зазначив В.
Денисенко. – Садовий зараз політизує цю ситуацію. Він насправді пробує на
цьому заробити політичні бали, замість того щоб починати реально вирішувати
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дану ситуацію» (Український погляд (http://ukrpohliad.org). – 2016. – 8.06).
***
Бывший Генеральный секретарь блока НАТО А. Фог Расмуссен
считает, что в ближайшей перспективе украинским властям не стоит
делать одним из своих главных приоритетов возврат Крыма, а
сосредоточить свое внимание на других вопросах. Именно такой совет он дал
Президенту П. Порошенко (http://novostiua.net/main/79960-eks-gensek-nato-neschitaet-vozvraschenie-kryma-glavnym-prioritetom-ukrainy.html).
В первую очередь, считает А. Фог Расмуссен, Украине стоит заняться
внутренними реформами, а также сосредоточиться на выполнении минских
соглашений. В то же время отказываться от Крыма не стоит, в этом вопросе
Украину поддерживают все страны Европы.
Напомним, А. Фог Расмуссен согласился стать советником П. Порошенко
и консультировать его по ряду вопросов. Свою задачу экс-генсек НАТО также
видит в налаживании более тесных отношений между Киевом и странами
Запада (NovostiUA.net (http://novostiua.net). – 2016. – 8.06).
***
Служба безопасности Украины проверяет причастность организации
«Украинский выбор» В. Медведчука к сепаратистской деятельности.
Сообщается,
что
проверка организации
«Украинский
выбор»
осуществляется в рамках уголовного производства от 25 апреля по фактам
уголовных преступлений по ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на
насильственное изменение или свержение конституционного строя или на
захват государственной власти), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и
ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.
В СБУ отметили, что к ним не поступали официальные обращения от
министра юстиции П. Петренко с просьбой проверить деятельность
«Украинского выбора» (Слово и Дело (http://ru.slovoidilo.ua). – 2016. – 8.06).
***
Призывы иностранных специалистов во власти к ускоренному
проведению приватизации – это авантюризм, считает лидер
общественного движения «Украинский выбор» В. Медведчук. Так он
прокомментировал заявление словацкого реформатора, сопредседателя группы
стратегических советников по поддержке реформ при Кабинете Министров
Украины И. Миклоша.
«В случае реализации реформ Украина уже через несколько лет… сможет
добиться постоянного и стабильного роста ВВП в 6–7 % в год… Это вполне
возможно. Страны Балтии, Словакия, Грузия это сделали», – сказал И. Миклош
1 июня. Он также уточнил, что ключевыми в этом смысле должны стать
реформы в сфере делового климата, привлечения инвестиций, реструктуризации
промышленности и приватизации.
По мнению В. Медведчука, И. Миклош «забыл упомянуть о
демографической катастрофе, которую переживают ―благополучные‖ Латвия и
Литва. И о нищей Грузии, которая добилась успеха лишь в одном – создании
сферы туризма для иностранцев».
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Ссылаясь на мнение директора Института экономики и прогнозирования
НАН Украины В. Гееца, В. Медведчук напомнил, что многие отечественные
экономисты еще в 2014 г. предупреждали о том, что «приватизация в тех
условиях, которые есть сейчас, не является действенным инструментом»
(Корреспондент.net (www.korrespondent.net). – 2016. – 7.06).
***
На одесского губернатора М. Саакашвили подал в суд глава Фискальной
службы Р. Насиров. Поводом открытия производства стало то, что
М. Саакашвили назвал налоговика вором в прямом эфире украинского канала.
Р. Насиров требует, чтобы губернатор уплатил компенсацию за моральный
ущерб в размере 1 млн грн. Кроме того, адвокаты Р. Насирова обвиняют также
телеканал, в эфире которого выступил М. Саакашвили.
В пресс-службе губернатора отметили, что глава ОГА на суд не придет
(Wikilex (http://news.wikilex.com.ua). – 2016. – 8.06).
***
Голова Донецької військово-цивільної адміністрації П. Жебрівський в
ефірі радіостанції «Ера» заявив, що Україні слід тримати курс на
приєднання «споконвічно українських земель, які зараз знаходяться в складі
Росії»
(http://ua1.com.ua/politics/zhebrivskiy-kijiv-mae-povernuti-sobi-etnichniukrajinski-zemli-21128.html).
«Рано чи пізно ми повинні повернути споконвічно українські землі –
Курщину, Брянщину, Воронежчину і Краснодарський край. Це там, де є
українська сутність, українська ментальність», – ідеться в заяві.
При цьому П. Жебрівський назвав хибною позицію частини українців, яка
полягає в бажанні відмовитися від окупованої частини Донецької та Луганської
областей: «Говорити про те, що ми готові пожертвувати частиною Донбасу і
Луганщини, це насправді неправильно, так як вже два роки на окупованих
територіях половина населення, незважаючи на інформаційну обробку з боку
Росії, чекає, коли туди нарешті зайде українська армія» (UA1.com.ua
(http://ua1.com.ua). – 2016. – 8.08).
***
Президенту РФ В. Путину Донбасс нужен в качестве военного
плацдарма для постоянной дестабилизации внутренней ситуации в
Украине. Так считает профессор КНУ им. Т. Шевченко, эксперт по вопросам
международной политики Г. Перепелица.
«Вопрос в том, что Путин развязал против Украины гибридную войну. Эта
война ведется прежде всего против Запада за пересмотр мирового порядка,
сложившегося по окончании холодной войны. Главная цель России – вернуться
в статус мировой державы, чтобы осуществлять глобальное влияние на мировые
процессы, то есть управлять миром. Украина, оказавшись между Западом и
Россией, сейчас играет роль стратегического плацдарма: кто его захватит, тот
получит доминирование над Европой. Но Путин не обладает такой мощью и
могуществом, как США, поэтому прибег к такому формату войны, который не
предусматривает масштабных военных действий, как во время Второй
мировой», – говорит эксперт по вопросам международной политики (Главное
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(http://glavnoe.ua). – 2016. – 8.08).
***
Украина может стать «нежелаемой» в Европе и США, если не
выполнит все требования, прописанные в минских соглашениях. Об этом
заявил эксперт М. Павлив.
Он отметил, что в настоящий момент президентской фракции не выгодно
голосовать за децентрализацию, поскольку там стоит очень щекотливый вопрос
об особом статусе Донбасса. С другой стороны, если не будут сделаны шаги
навстречу Донецку и Луганску, как заявлено в минских договоренностях, это
негативно скажется на положении Украины в Европе и США. Возможно даже
введение персональных санкций (Wikilex (http://news.wikilex.com.ua). – 2016. –
8.06).

ЕКОНОМІКА
В Україні залишилося два банки з непрозорою власністю. Про це
повідомила глава Національного банку України (НБУ) В. Гонтарева.
«У нас залишилося на сьогодні ще тільки два банки з непрозорою
власністю, які оголосили про самоліквідацію. Вони тільки повинні провести
збори акціонерів і самоліквідуватися», – зазначила В. Гонтарева.
За її словами, це маленькі банки, у них немає ні активів, ні пасивів. «Тому
все – у нас не залишилося більше непрозорої структури власності, 100 %
банківської системи має своїх, публічно відкритих акціонерів. Ми пояснювали
це всім дуже давно: якщо ти самоліквідуєшся, виплатиш усім своїм вкладникам
гроші, більше не будеш нікому повинен і просто йди з ринку, тому що у тебе
непрозора власність», – пояснила глава НБУ.
«У нас більше немає банків, у яких невідома власність. 88,6 % банківської
системи – це 20 банків. Вони якраз усі в нас пройшли стрес-тести та підписали
програми рекапіталізації. Наступні 40 банків – ми зараз тільки робимо
інспектування та стрес тест. Але всі інші банки, крім цих 20 великих, для
банківської системи не уявляють системних ризиків», – додала В. Гонтарева
(Finance.UA (http://news.finance.ua/ua/news/-/377378/v-ukrayini-ne-zalyshylosyabankiv-z-mutnym-kerivnytstvom-gontareva). – 2016. – 6.06).
***
Глава Національного банку України В. Гонтарева на зустрічах з
главами Центробанків пропонує відкрити філію в Україні.
«Я завжди, коли зустрічаюся з главами Центробанків по всьому світу,
головна ідея – давайте, хлопці, приходьте… І американським нашим товаришам
я говорю: ―Ну що ж Citibank у нас такий маленький, давайте ми, як мінімум,
його почнемо ростити. Давайте ми будемо більш активно розвиватися‖», –
говорить банкір.
В. Гонтарева розповіла про «китайські перспективи». «Коли ми були в
Китаї, вони говорили про можливість відкриття тут своєї філії одного з їхніх
банків. Ми сказали: ―Давайте, ми і на це згодні. Звичайно, ми більше любимо,
коли відкриваються дочірні банки, але ми і на філії готові‖», – зазначила вона.
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За її словами, в Україну дуже хочуть іранські банки. «Нещодавно наш Яків
Васильович Смолій приїхав з Ірану, де він був з великою урядовою делегацією.
Іранські банки дуже хочуть починати роботу на нашому ринку. Це ми вітаємо,
звичайно», – додала В. Гонтарева, підкресливши, що з європейськими банками
зараз складніше (Finance.UA (http://news.finance.ua/ua/news/-/377395/gontarevarozpovila-pro-perspektyvu-novyh-inozemnyh-bankiv-v-ukrayini). – 2016. – 6.06).
***
Уровень проблемных кредитов в банках по результатам диагностики
превысил 40 % и приближается к 50 % плюс из-за медленного
восстановления кредитования в банковской системе. Об этом рассказала
заместитель главы Нацбанка Е. Рожкова.
Это с учетом того, что банки не кредитуют и хорошие кредитные портфели
погашаются.
Е. Рожкова подчеркнула, что если банки не кредитуют, они не могут
получать прибыль и «проедают» капитал, и если 2016 г. не станет переломным
для кредитования, то банковская система снова столкнется с проблемой низкой
капитализации.
Национальный банк сообщал, что ожидает возобновления кредитования не
ранее середины лета 2016 г. при условии принятия ряда законов по защите прав
кредиторов. 26 апреля в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект
о восстановлении доверия между заемщиками и кредиторами взамен
отклоненного (№ 4529) (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/06/07/20232156). –
2016. – 7.06).
***
Национальный банк планирует осенью запустить систему
дистанционной идентификации клиентов BankID. Об этом говорится в
сообщении регулятора.
«Система BankID Национального банка – сервис, который позволит
проводить дистанционную идентификацию граждан и предприятий для
получения административных услуг в электронном режиме. Получение этих
услуг
будет
проводиться
на
Едином
государственном
портале
административных услуг www.poslugy.gov.ua и иных порталах органов
исполнительной власти», – отмечается в сообщении.
По данным НБУ, пользуясь этой услугой, клиенты банков смогут избегать
сложных процедур и очередей при получении административных услуг от
государства, при этом такие услуги можно будет получить в режиме онлайн.
В настоящее время система BankID работает в тестовом режиме.
«Предусматривается, что пилотный проект BankID будет запущен осенью
2016 г.», – сообщает регулятор.
НБУ предлагает банковскому сообществу и органам исполнительной
власти подключиться к обсуждению перспектив создания такой системы.
Реализация этого проекта предусмотрена комплексной программой
развития финансового сектора до 2020 г. (DELO.UA (http://delo.ua/finance/nbunameren-sozdat-sistemu-distancionnoj-identifikacii-klientov-318149). – 2016. –
7.06).
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***
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розглядає можливість
виставлення на продаж портфелів активів (прав вимоги за беззаставними
кредитами фізичних осіб) ПАТ «Банк Форум» та ПАТ «КБ “Надра”». Про це
повідомили у прес-службі ФГВФО.
За даними фонду, для адекватної оцінки лотів та з метою організації
найбільш ефективного процесу продажу фонд запрошує зацікавлені компанії
проаналізувати портфелі активів і надати індикативну оцінку їхньої вартості, а
також зазначити бажаний розмір лотів.
У відомстві зазначають, що станом на початок квітня 2016 р. на балансі
ПАТ «КБ ―Надра‖» обліковувалося 138 тис. 776 кредитів, загальна
заборгованість за якими перевищила 580,55 млн грн, у «Банк форум» – понад
одна тисяча кредитів на суму 271,68 млн грн.
«Індикативні оцінки та пропозиції компаній прийматимуться до
9 червня 2016 р. включно», – сказано в повідомленні (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1577044-fond-garantuvannya-vistavitna-prodazh-aktivi-banku-form-ta-banku-nadra). – 2016. – 6.06).
***
Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию Брокбизнесбанка,
банков «Стандарт» и «Киев». Об этом сообщается на сайте фонда.
Ликвидацию Брокбизнесбанка фонд продлил на два года – до
10 июня 2018 г. включительно. Ликвидатором на этот срок оставили
А. Куреного.
Выводить с рынка банк «Стандарт» фонд решил еще два года – до
18 июня 2018 г. включительно. Ликвидировать банк продолжит Ю. Ирклиенко.
Ликвидацию банка «Киев» ФГВФЛ продлил на один год – до
24 июня 2017 г. включительно. Ликвидатором банка на этот период остался
О. Кичук.
ФГВФЛ начал ликвидировать Брокбизнесбанк 11 июня 2014 г.
Ликвидация банка «Киев» из-за присоединения его активов и обязательств
к «Укргазбанку» началась в июне 2015 г.
В июне прошлого года ФГВФЛ начал ликвидацию банка «Стандарт»
(Минфин (http://minfin.com.ua/2016/06/07/20223305). – 2016. – 7.06).
***
Поступления в бюджет от аренды государственной собственности по
итогам января – мая снизились на 3,6 % – до 441,9 млн грн с 458,5 млн грн за
аналогичный период 2015 г. Об этом сообщает сайт Фонда государственного
имущества.
При этом фонд за пять месяцев выполнил годовое плановое задание по
аренде на 71,9 %. Фонд отмечает, что должен в 2016 г. перечислить в госбюджет
от аренды 615 млн грн.
Напомним, что в 2015 г. ФГИ перечислил в государственный бюджет
1,21 млрд грн от аренды государственной собственности (УкрРудПром
(http://www.ukrrudprom.ua/news/S_nachala_goda_arenda_gosimushchestva_prine
sla_byudgetu_442_mln_.html). – 2016. – 6.06).
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***
Морпорты Украины в январе – мае 2016 г. обработали 53,447 млн т
грузов, что на 11,4 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об
этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины
(АМПУ).
Переработка экспортных грузов составила 41,140 млн т (так же, как и
годом ранее), импортных – 7,032 млн т (–13,4 %), транзитных – 4,395 млн т
(падение наполовину по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом),
каботажных – 873 тыс. т.
Переработка контейнеров в морских портах за пять месяцев текущего года
возросла на 20,2 % и составила 247 066 TEU.
Государственные портовые операторы, входящие в структуру управления
Мининфраструктуры, обработали за пять месяцев 16,526 млн т грузов (31 %
общего объема). Другие портовые операторы (преимущественно частные) на
всех причалах обработали 36,921 млн т грузов (69 % общего объема), в том
числе на причалах АМПУ – 21,312 млн т (40 % общего объема) (Іnshe.tv
(http://inshe.tv/economics/2016-06-07/129605). – 2016. – 7.06).
***
Украинские ломозаготовительные предприятия в январе – мае
текущего года сократили экспорт металлолома в 2,5 раза по сравнению с
аналогичным периодом 2015 г. – до 206,6 тыс. т с 506,7 тыс. т. Об этом
сообщает статистика Государственной фискальной службы.
Как сообщается, выручка от экспорта металлолома за пять месяцев
уменьшилась в 3,4 раза – до 36,3 млн дол., что составляет 0,26 % от всего
украинского экспорта за указанный период.
Почти весь экспортируемый из Украины лом отправляется в Турцию –
более 99,6 % выручки.
Импорт лома в Украину в течение пяти месяцев увеличился в 7,4 раза – до
10,1 тыс. т. В денежном выражении импорт увеличился на 52 % – до
2,9 млн дол.
(УкрРудПром
(
http://www.ukrrudprom.ua/news/Ukraina_s_nachala_goda_sokratila_eksport_meta
lloloma_v_25_raza.html). – 2016. – 7.06).
***
У травні 2016 р. Україна імпортувала трактори для сільського та
лісового господарства на 24,9 млн дол. Про це повідомляє Державна фіскальна
служба. Це на 49,2 % менше, ніж у квітні 2016 р. (49 млн дол.).
Усього в січні – травні Україна імпортувала трактори на 208,3 млн дол.
Найбільше тракторів завезено з США (59,8 млн дол., питома вага – 28,7 %).
На другому місці – Білорусь (43,6 млн, 20,1 %), на третьому – Німеччина
(23,3 млн, 11,2 %).
З початку року експортовано трактори на 4,9 млн дол., 51,4 % з яких
прийшлося на поставки до РФ (2,5 млн дол.).
Крім того, за п’ять місяців 2016 р. Україна імпортувала ґрунтообробну та
посівну техніку на 107,6 млн дол. та техніку для збирання (сортування) врожаю
та заготівлі кормів – на 151,3 млн. Обсяг експорту становив відповідно 15,7 млн
і 7,5 млн дол. (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-v-travni-201646

skorotila-import-traktoriv-udvici). – 2016. – 8.06).
***
У травні 2016 р. Україна експортувала пшеницю на 219,8 млн дол. Про
це повідомляє Державна фіскальна служба. Це на 9,2 % більше, ніж у квітні
2016 р. (201,3 млн дол.).
Усього з початку 2016 р. Україна експортувала пшеницю на 802,3 млн дол.
Найбільшим імпортером української пшениці в січні – травні був Єгипет –
175,2 млн дол. (питома вага – 21,8 %). На другому місці – Бангладеш (92,8 млн,
11,6 %), на третьому – Таїланд (79,9 млн, 9,9 %) (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-v-travni-zbilsila-eksport-psenici-na92). – 2016. – 7.06).
***
У травні 2016 р. Україна експортувала ячмінь на 16,8 млн дол. Про це
повідомляє Державна фіскальна служба України. Це на 25,7 % менше, ніж у
квітні 2016 р. (22,6 млн дол).
Усього з початку року Україна експортувала ячмінь на 57,7 млн дол.
Найбільшим імпортером українського ячменю в січні – травні залишалася
Саудівська Аравія – 23,2 млн дол. (питома вага – 40,2 %). На другому місці –
Йорданія (5 млн, 8,7 %), на третьому – Лівія (4,8 млн, 8,3 %) (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-v-travni-skorotila-eksport-acmenu-nacvert). – 2016. – 8.06).
***
У травні 2016 р. Україна експортувала шоколаду на загальну суму у 8
млн дол., тоді як імпорт становив 4,2 млн дол. Про це йдеться у митній
статистиці Державної фіскальної служби.
За період січень – травень 2016 р. Україна експортувала солодкого
продукту на суму 42,4 млн дол. – 19,4 тис. т, загальна сума імпорту становить
24,1 млн дол. – 5,1 тис. т, позитивне – 18,3 млн дол.
Одним із головних імпортерів українського шоколаду за вказаний період
стали Казахстан (6,3 млн дол.), Грузія (3,7 млн дол.) та Білорусь (3,5 млн дол.).
А Україна імпортувала його в основному із Польщі, Німеччини та Нідерландів
(Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-vze-eksportuvala-sokoladuna-424-mln-dolariv). – 2016. – 7.06).
***
За п’ять місяців поточного року українські компанії експортували
цукру на 23,375 млн дол., що на 19 % менше, ніж за аналогічний період
минулого року (28,887 млн дол.). Про це згідно з даними ДФС повідомляє
«Укрцукор».
У натуральних вимірниках обсяги торгівлі зменшилися значніше – з
73,7 тис. т у січні – травні 2015 р. до 46,2 тис. т у січні – травні 2016 р.
Основним ринком збуту для українського цукру залишається Румунія, в
яку було продано 44,15 % експорту (на 10,32 млн дол.).
Примітно, що у травні поставки до цієї країни не здійснювалися, оскільки
квота на поставки до ЄС уже вичерпана. Друге місце за обсягами експорту
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посідає Казахстан, куди було продано цукру на 7,67 млн дол. (у т. ч. на
3,05 млн дол. у травні). У Молдову було продано цукру на 1,3 млн дол. в тому
числі
у
травні
–
на
0,49
млн
дол.
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-skorotila-eksport-cukru-na-15).
–
2016. – 8.06).
***
На 4,8 млн дол. у травні 2016 р. Україна експортувала яйця (у шкаралупі
та без). Про це повідомляє Державна фіскальна служба. Це на 40,8 % менше,
ніж у квітні 2016 р. (8,1 млн дол.).
Усього в січні – травні 2016 р. обсяг експорту яєць становив 34,5 млн дол.
Яєць у шкаралупі за кордон у травні продано на 2,6 млн дол. проти
5,1 млн дол. місяцем раніше (–49 %). Усього з початку 2016 р. Україна
експортувала яйця в шкаралупі на 18,1 млн дол. Найбільшим імпортером
зазначеної продукції українського виробництва залишаються Об’єднані
Арабські Емірати – 8,7 млн дол. (питома вага – 48,3 %). На другому місці – Ірак
(5,5 млн, 30,4 %), на третьому – Катар (1,5 млн, 8,2 %).
У травні Україна імпортувала яйця в шкаралупі на 1,5 млн дол. Це на
37,5% менше, ніж місяцем раніше (2,4 млн). Усього у січні – травні 2016 р.
імпортовано яєць на 11 млн дол. Найбільшим постачальником залишається
Німеччина (3,7 млн, 33,7 %).
Яєць без шкаралупи в травні Україна експортувала на 2,2 млн дол. проти
3 млн дол. місяцем раніше (–26,7 %). Усього в січні – травні 2016 р. Україна
експортувала яєць без шкаралупи на 16,4 млн дол. Найбільшим імпортером яєць
без шкаралупи з України є Данія (10 млн дол., 61,5 %). На другому місці –
Індонезія (1,3 млн дол., 7,9 %), на третьому – Єгипет (1 млн, 6,2 %) (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-v-travni-skorotila-eksport-aec-na-408).
– 2016. – 8.06).
***
В 2015 г. Объединенная горно-химическая компания продала титановой
продукции на 1,75 млрд. грн. Она управляет горно-обогатительными
комбинатами, ранее находившимися в аренде у компании Д. Фирташа.
Государственное
предприятие
«Объединенная
горно-химическая
компанія» (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горнометаллургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская область) и Иршанский
горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская область), по итогам
работы в 2015 г. перечислит более 650 млн грн налогов и сборов.
В 2015 г. ОГХК получила чистый доход на уровне 1,9 млрд грн и
доналоговую прибыль в размере 773 млн грн, говорится в сообщении
предприятия.
«Мы довольны результатами прошлого года, ведь они в разы лучше, чем
те, что получали комбинаты, находясь в аренде, в частности в 2013 г. Это
означает, что государство выиграло от возврата этих предприятий в
госсобственность», – прокомментировал ситуацию первый заместитель
генерального директора ГП «ОГХК» А. Гладушко.
В сообщении отмечается, что в І квартале 2015 г. было продано 45 тыс. т
продукции на сумму 205 млн грн, то в IV – 152 тыс. т продукции на сумму
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683 млн грн.
В целом в январе – декабре 2015 г. ОГХК реализовала более 430 тыс. т
товарной продукции на сумму 1,75 млрд грн. В частности, было продано
163 тыс. т ильменита, 49 тыс. т рутила и 25 тыс. т циркона.
«В то же время весь 2015 г. компания находилась под влиянием падения
цен и спроса на мировых рынках титаносодержащего сырья. По этим причинам,
по состоянию на 1 января 2016 г., остались нереализованными около 100 тыс.
тонн ильменита, 5 тыс. т рутила и 2 тыс. т циркона на сумму 340 млн грн. К
сожалению, мы не вывели производственные мощности комбинатов на
проектные уровни из-за проблем со сбытом, но надеемся это сделать, как только
позволит мировая кон’юнктура», – отметил А. Гладушко (DELO.UA
(http://delo.ua/business/chistyj-dohod-gokov-vozvraschennyh-gosudarstvu-dostig19-mlrd-gr-318147). – 2016. – 7.06).
***
По предварительным данным ассоциации «Укравтопром», в мае 2016 г.
на украинских заводах было произведено 591 автотранспортное средство,
что на 33,7 % больше результата мая 2015 г. и на 97,7 % выше показателя
апреля этого года.
В общем объеме автопроизводства большую часть составляли легковые
автомобили, которых было произведено 473 шт. (все производства ЧАО
«Еврокар»). При этом рост отмечен и по сравнению с предыдущим месяцем
(+151,6 %), и по сравнению с результатом мая прошлого года (+63,7 %).
Количество коммерческих автомобилей, произведенных в мае, составило
81 шт.: в этом секторе произошло падение как к апрелю (–26,4 %), так и к маю
2016 г. (–22,9 %).
Также за отчетный месяц было произведено 37 автобусов (все
производства ОАО «Черкасский автобус»), что в 37 раз больше, чем в апреле,
однако на 23 % ниже, чем в мае прошлого года.
Всего с начала года в Украине было произведено 1667 автотранспортных
средств, что на 13,5 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года
(DELO.UA
(http://delo.ua/auto/v-mae-v-ukraine-proizveli-tolko-37-avtobusov318178). – 2016. – 7.06).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Даже если подтвердится информация о сокращении третьего транша
кредита Международного валютного фонда до 1 млрд, это не создаст
проблем для экономики Украины. Об этом на своей странице в Facebook
написала Е. Билан, главный экономист Dragon Capital.
«Возможное сокращение объема грядущего третьего транша с 1,7 до
1,0 млрд дол. не является критичным для Украины, поскольку благоприятные
внешние факторы позволяют НБУ накапливать золотовалютные резервы путем
покупки излишка иностранной валюты на рынке. С конца марта Нацбанк
49

приобрел более 1,1 млрд дол. на валютном рынке. В результате чистые
валютные интервенции в январе – мае составили 0,8 млрд дол., а чистые
валютные заимствования государства на внутреннем рынке за пять месяцев
2016 г. способствовали росту резервов еще на 1,0 млрд дол. Таким образом, по
нашим оценкам, резервы НБУ составили 13,8 млрд дол. на конец мая, что
соответствует 3,5 месяцам импорта. А это выше порога безопасности на уровне
3,0 месяца», – написала Е. Билан.
Экономист также предположила, что пересмотр расписания траншей МВФ
(если он подтвердится) будет означать более равномерное распределение
средств во времени и постепенное увеличение сумм к концу этого года. «Это
может стать дополнительным стимулом для продвижения непопулярных
реформ в рамках программы», – добавила Е. Билан.
В то же время экономист подчеркнула, что новое расписание еще не
утверждено, поэтому, пока все выводы – на уровне предположений (DELO.UA
(http://delo.ua/ukraine/sokraschenie-obema-ocherednogo-transha-mvf-nekritichno-dlja-ukr-318183). – 2016. – 7.06).
***
ПАО «Газпром» получил письмо от НАК «Нефтегаз Украины» с
просьбой о возобновлении поставок российского газа в Украину. Об этом
сообщил председатель правления «Газпрома» А. Миллер.
А. Миллер уточнил, что речь идет о девяти месяцах: втором полугодии
2016 г. и І квартале 2017 г. «Да, действительно, вчера мы получили
официальное письмо от руководителя ―Нефтегаза Украины‖ с просьбой о
возобновлении поставок российского газа. Речь идет ... о всей предстоящей зиме
и периоде подготовки к ней», – сообщил он.
В «Нефтегазе» подтвердили эту информацию, уточнив, что НАК
предлагает подписать дополнение к контракту между сторонами, чтобы
«урегулировать спорные вопросы относительно условий поставок российского
газа в Украину в течение следующих трех кварталов и является частью
―зимнего пакета‖».
Кроме того, в НАКе подчеркнули, что подписание такого документа
является стандартной коммерческой практикой между компаниями с 2014 г.
Напомним, ранее глава «Нефтегаза» А. Коболев рассказал, что компания
планирует возобновить закупки у «Газпрома» в ІІІ квартале 2016 г. Он сообщил,
что диалог с россиянами ведется, однако возможную цену пока озвучить не
смог. «Если цена будет ниже, чем та, что предлагают с европейского
направления, то с точки зрения потребителей и рационального смысла будет
правильно покупать этот газ с восточного направления», — сказал А. Коболев.
При этом он обратил внимание, что для начала закупок необходимо
согласие «Газпрома» внести временные изменения в существующий контракт,
чтобы привести цену к уровню, который можно будет назвать рыночном.
Примером формирования рыночной цены А. Коболев назвал тендер на
поставку газа из Европы за деньги ЕБРР. «Мы бы хотели, чтобы такой же
процесс был и сейчас, но чтобы в нем принял участие и ―Газпром‖. Они должны
конкурировать в цене газа с европейцами, и если выиграют – будем у них и
покупать», – сказал А. Коболев.
«Нефтегаз» считает экономически обоснованной ценой российского газа
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цену на уровне «хаб минус транспорт».
В пресс-службе «Нефтегаза» также прокомментировали снижение закупок
европейского газа в апреле – мае 2016 г.: компания ожидает, что ценовые
условия на европейском рынке газа будут наиболее привлекательными в
течение ІІІ квартала, поэтому пока сократила закупку (DELO.UA
(http://delo.ua/business/naftogaz-gotovitsja-k-zakupkam-rossijskogo-gaza-v-tretemkvart-318156). – 2016. – 7.06).
***
Українська молочна продукція в Молдові має подорожчати через
введення квотування на 10–25 %. Про це розповів голова Ради директорів
Союзу молочних підприємств України В. Чагаровський.
«Україна збереже обсяги молочного експорту в цю країну. Просто за
квотування заплатить молдавський споживач», – зазначив В. Чагаровський.
За його словами, у минулому році у структурі експорту молочних
продуктів Молдова як країна-імпортер займала приблизно 12 % від загального
експорту України у фізичній вазі. У цифрах вона принесла виробникам
17 млн дол. Сьогодні – це один з основних партнерів-молочників. Туди було
експортовано 2,7 тис. т сирів, 700 т масла вершкового, 600 т сироватки, сухого
молока та 11 тис. т продукції з незбираного молока.
«У 2016 р. збільшився відсоток експорту українських молочних продуктів
в Молдову і це занепокоїло місцевих виробників. Наша цінова політика була
дуже конкурентоздатна, тому що в Молдові вартість сирого молока значно
вища, ніж в Україні. Їхнім виробникам стало важче. Але таким чином це можна
було робити до того часу, доки вона не увійшла в СОТ. Оскільки вона є членом
цієї організації, то подібні рішення щодо іноземних виробників повинні
узгоджуватися заздалегідь», – повідомляє В. Чагаровський.
«Введенню квот мало передувати проведення переговорів з Україною. На
жаль, цього не було, з’явилося рішення уряду про введення квоти. По суті це не
заборона, а обмеження по обсягу поставки в розмірі 1000 т продукції з
незбираного молока. А загальний молочний експорт з України в Молдову –
15 тис. т. Виділена квота – смішна. Фактично українська молочна продукція в
Молдові має подорожчати через введення такого квотування на 10–25 %. Хоча
загалом, я вважаю, Україна збереже обсяги молочного експорту в цю країну.
Просто за квотування заплатить молдавський споживач», – додає
В. Чагаровський
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainskamolocna-produkcia-v-moldovi-podorozcae-cerez-kvotuvanna-cagarovskij). – 2016.
– 7.06).
***
Всемирный банк второй раз подряд ухудшил прогноз роста глобальной
экономики. Причины – слабый рост развитых экономик, низкие цены на сырье,
слабая глобальная торговля и сокращающиеся потоки капитала. Об этом
говорится в отчете банка.
По данным банка, глобальная экономика возрастет на 2,4 %, что на 0,5 %
меньше январского прогноза.
В соответствии с последним прогнозом, экспортно-ориентированным
развивающимся экономикам, трудно адаптироваться к низким ценам на нефть и
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другие ключевые сырьевые товары, что ухудшило прогноз наполовину. Рост
таких экономик ухудшен до 0,4 % в этом году с 1,2 % в январском прогнозе.
Страны с импортно-ориентированной экономикой более устойчивые к
падению цен на сырье, потому их рост был ухудшен незначительно. Экономики
таких стран вырастут на 5,8 % в 2016 г., что всего на 0,1 % меньше роста в
2015 г.
Среди главных мировых экономик, прогноз для роста США ухудшен до
1,9 % в этом году. Ранее рост прогнозировался на уровне 2,7 %. В 2017 г. рост
оценивается на 2,2 %, что на 0,2 % меньше январского прогноза. На 2018 г.
прогноз ухудшен на 0,1 % до 2,1 %. Для экономики еврозоны на этот и
следующий, а также на 2018 г. прогноз ухудшен на 0,1 %. В этом и в 2017 г.
экономика блока должна возрасти на 1,6 %, в 2018 г. рост замедлиться до 1,5 %.
Для Японии прогноз на этот год ухудшен до 0,5 % с 1,3 %. Рост Китая
оценивается в 6,7 % в этом году, после роста на 6,9 % в прошлом году.
Экономика Индии возрастет на 7,6 % в этом году. Бразильская и российская
экономики будут в более глубокой рецессии, чем прогнозировалось в январе.
Экономика Украины, по данным банка, возрастет на 1 % в этом году, в
следующем году – 2 %, а в 2017 г. – 3 % (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/06/08/20279451). – 2016. – 8.06).
***
Экономический рост США в 2016 г. будет проходить самыми
медленными темпами за последние четыре года. Об этом говорится в
исследовании Национальной ассоциации экономистов в области частного
предпринимательства, передает Bloomberg.
По данным ассоциации, ВВП в этом году возрастет на 1,9 %. Это на 0,6 %
меньше, чем прогнозировала ассоциации в марте.
Ассоциация утверждает, что самым большим фактором ухудшения
прогноза – это сокращение капиталовложений предприятий. Расходы на
оборудование, сооружения и интеллектуальную собственность, согласно
прогнозу, сократятся, после роста в прошлом году на 2,8 %.
Корпоративные доходы, по прогнозу, сократятся в этом году впервые с
2011 г. Чистая прибыль сократится на 2 % в этом году, после роста на 3,3 % в
прошлом году.
Ассоциация прогнозирует возврат к стабильному росту в следующем году.
В 2017 г. ВВП должен возрасти на 2,3 %. Рост прибыли компаний также
восстановится
и
будет
на
уровне
3,9
%
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/06/06/20196915). – 2016. – 6.06).
***
Промышленное производство Германии восстановилось в апреле, после
падения в марте. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно данным Министерства экономики, выпуск продукции возрос на
0,8 % в апреле, после падения на 1,1 % в марте.
Министерство опубликовало отчет, согласно которому, производственные
заказы в апреле сократились в апреле на 2 % по сравнению с мартом – самое
большое сокращение за последние девять месяцев.
Выпуск товаров производственного назначения возрос на 2,2 % в апреле,
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после сокращения на протяжении двух месяцев подряд.
Центральный банк Германии ухудшил прогноз роста экономики страны.
По прогнозу банка, 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/2016/06/07/20229207). – 2016. – 7.06).
***
Европейский центральный банк в своем отчете утверждает, что
страны, не входящие в зону единой валюты, пока не готовы к адаптации
евро. Об этом сообщает FT.
В соответствии с договорами ЕС, все государства-члены обязаны в итоге
принять единую валюту (Великобритания и Дания постоянно находят лазейки,
чтобы этого не делать).
В своем последнем докладе ЕЦБ отслеживал семь потенциальных
кандидатов на присоединение к зоне единой валюты – Швецию, Болгарию,
Чехию, Хорватию, Венгрию, Польшу и Румынию. Регулятор пришел к выводу,
что ни одна из экономик этих стран еще не готова к присоединению.
ЕЦБ утверждает, что, несмотря на значительные прогресс по снижению
задолженности и дефицита, ни одна из стран не выполнила взятые на себя
обязательства, включая правовые критерии сближения с ЕС (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/06/07/20235359). – 2016. – 7.06).
***
За прогнозами експертів, ВНП країн Африки подвоїться до 2030 р., а до
2050 р. – зросте в сім разів. Про це повідомив аналітик зовнішніх ринків ФАО
В. Гонтар під час загального засідання «м’ясної» робочої групи, інформує
Асоціація свинарів України.
За його словами, упродовж двох останніх десятиліть імпорт
сільськогосподарської продукції країнами Субсахарного регіону щорічно
зростав на 13 %.
«Щоб визначити експортний потенціал, ФАО оцінило 50 африканських
країн, розташованих на південь від Сахари, за рядом критеріїв (кількість
населення, очікувана ВВП на душу населення, загальні обсяги імпорту м’ясної
продукції в натуральному і грошовому вираженні, темпи урбанізації тощо).
Найперспективнішими, з точки зору торгівельної співпраці виявилися три:
Ангола, Південно-Африканська Республіка і ДР Конго», – зазначив експерт.
В. Гонтар наголосив, що вихід на згадані ринки, зокрема ПАР (ця країна
найвідкритіша до співпраці), диктуватиме виробникам і переробникам свої
правила. Так, щоб постачати м’ясопродукти (вища додана вартість), а не м’ясо
(туші, напівтуші), треба використовувати новітні методи упаковки, які
покращують термін зберігання тощо.
«Що робити потенційному експортеру? Насамперед визначитися з
країною, до якої відвантажувати продукцію, порахувати вигідність співпраці. І
найголовніше – знати напевне, що цей ринок відкритий», – підкреслив він
(Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/kraini-afriki-zacikavleni-v-importiukrainskogo-masa-ekspert-fao). – 2016. – 7.06).
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