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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Голова Верховної Ради України А. Парубій:
«Без сумніву, Україна стане членом НАТО»
14 червня Голова Верховної Ради України А. Парубій взяв участь у
засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО і 92-го семінару Роуза-Рота
«Трансформація України у неспокійному регіональному контексті».
У своєму виступі А. Парубій звернув увагу на необхідність здійснення
глибоких і системних перетворень у державі на тлі серйозних внутрішніх і
зовнішніх загроз, які кидають виклик самому існуванню Української держави.
За його словами, у цих складних умовах «для нас вкрай важливо, що з самого
початку російської агресії проти нашої держави Парламентська асамблея НАТО
послідовно засвідчує свою підтримку територіальної цілісності України, її
незалежності, суверенітету та прагнення йти шляхом демократичних реформ».
«Засудження агресивної політики Росії, незаконної анексії Криму, заклики до
більш жорстких санкцій з боку ЄС та НАТО є для нас важливими сигналами у
виступах парламентарів Альянсу, ухвалених Асамблеєю документів», – сказав
глава парламенту.
А. Парубій нагадав, що два тижні тому у Тирані у Декларації 428
«Єдиний та рішучий порядок денний для НАТО на Варшавському саміті»
Асамблея ще раз засудила триваючу окупацію Росією української території,
закликала до підсилення співпраці з Україною та до підтримки внутрішніх
реформ.
Парламентське співробітництво Україна-НАТО є динамічним, зазначив
він. Свідченням цього є активні контакти між Верховної Радою України та
Парламентською асамблеєю НАТО на високому рівні під час двосторонніх
візитів, регулярна участь постійної делегації ВР України у заходах
Парламентської асамблеї Україна-НАТО, діяльність міжпарламентської ради
Україна–НАТО, а також організації спільних парламентських круглих столів.
А. Парубій наголосив, що в умовах російської агресії проти України
наша держава вибудовує нову систему забезпечення національної безпеки, яка у
середньостроковій перспективі спиратиметься, передусім, на власні можливості.
«Разом з тим, Україні потрібні дієві зовнішні гарантії безпеки, – сказав він. –
Особливо для нас це важливо, щоб ці гарантії були на твердішому ґрунті після
Будапештського меморандуму 1994 року. Україні потрібна всебічна допомога, у
тому числі, новітньої зброєю, розвідувальною інформацією для відбиття
зовнішнього нападу, а також протидії впливу російської пропаганди. Обраний
курс євроатлантичної інтеграції сприяє утвердженню в Україні демократичних
цінностей, є важливим інструментом підтримки реформ у секторі безпеки і
оборони України і забезпечує спільну протидію сучасним безпековим викликам
і загрозам».
Глава парламенту наголосив, що за час російської агресії значно зросла
громадська підтримка курсу на членство України в НАТО. «За даними різних
соціологічних опитувань, - сказав він, - сьогодні майже половина українців
підтримує вступ України в НАТО». На його думку, це фундаментальні зміни,
які відбулися в свідомості українців за останні роки. «Ми виходимо з того і ми
2

стоїмо на тому, що чинним є рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року
про те, що Україна стане членом НАТО. Ми переконані, що це рішення буде
реалізоване. Нехай з часом, але, без сумніву, Україна стане членом НАТО», –
сказав
А. Парубій
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 14.06).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Ю. Якименко, мл. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ

Проблема нелегальной добычи янтаря в Украине
в отражении СМИ
Проблема незаконной добычи янтаря в Украине продолжает оставаться в
сфере внимания украинских СМИ, которые неоднократно подчеркивали, что в
ровенских лесах фактически создано «государство в государстве», а так
называемая «янтарная республика» стала сегодня глобальной украинской
проблемой, несущей губительные экологические последствия и создающей
«регион беззакония внутри страны».
30 марта в Ривненской области произошли столкновения копателей с
правоохранителями. Старатели бросали в полицейских камни, те отвечали
выстрелами в воздух. После этого в регион были введены усиленные
подразделения полиции, а позже Нацгвардия.
Власть давно указывает на необходимость прекращения незаконного
промысла, который, как подчеркивают эксперты, кроме экономического ущерба
для государства, приносит также разрушительные экологические последствия.
На сегодняшний день к наиболее проблемным территориям, где
происходит незаконная добыча янтаря, относятся Ривненская, Волынская и
часть Житомирской области.
Сегодня в северных районах Ривненской области по инициативе
председателя ОГА продолжают проходить мобильные рейды правоохранителей
по предотвращению нелегальной добычи, но, по оценкам наблюдателей, пока
эффективность предпринимаемых мер оказывается низкой, а ее масштабы не
сокращаются.
Точные объемы нелегальной добычи янтаря сегодня неизвестны, но, по
различным оценкам, в прошлом году они составили от 30 до 80 т, а годовой
объем этого рынка может достигать 300 млн дол. При этом некоторые эксперты
считают, что доля нелегально добытого янтаря в общей добыче может
составлять до 90 %. По данным главы Государственной компании «Украинские
полиметаллы» К. Лесничего, ежегодно из Украины незаконно экспортируется
более 100 т янтаря. При этом, по официальным данным, в стране добывается
всего 4 т.
По данным, которые привел недавно министр экологии и природных
ресурсов Украины О. Семерак, сегодня в Ривненской области около 10 тыс.
человек занимаются незаконной добычей янтаря. «Только в Ривненской области
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около 10 тыс. человек работает в секторе нелегальной добычи янтаря. И такое
число людей работает, потому что этот метод, помповый, он требует большого
количества людей, и он неэффективен», – заявил министр, подчеркнув, что
легализация добычи янтаря будет способствовать нормализации в стране
социально-экономической и экологической ситуации.
Таким образом, учитывая, что в этом бизнесе заняты десятки тысяч
украинцев, в решении проблемы очень важно принимать во внимание не только
ее юридические и финансовые аспекты, но и социальную составляющую.
«Местное население, которое задействовано в нелегальной добыче, вряд ли
интересует легализация отрасли, если оно не будет уверено, что будут
защищены их интересы», – подчеркивает пресс-секретарь юридической
компании «Арио» В. Бойко.
По словам советника главы МВД А. Геращенко, в нелегальной добыче
янтаря замешаны правоохранительные структуры, которые наживаются за ее
счет. «Когда под ногами валяются миллионы долларов в виде янтаря, то и
сотрудники полиции, и сотрудники прокуратуры, и суды, и исполнительная
власть – они все вместе организуют преступный синдикат, который начинает за
счет части средств, полученных за счет незаконной продажи янтаря, фактически
наживаться», – заявил политик. Кроме того, ранее А. Геращенко заявлял, что в
качестве прикрытия нелегальной добычи янтаря используется компания
«Укрбурштин» (читать на украинском языке).
По мнению А. Геращенко, решению проблемы должно способствовать
принятие соответствующих законов. «Остановить это можно только законом,
который бы сделал добычу и реализацию янтаря прозрачным, легальным
бизнесом. На сегодняшний день Кодекс о недропользовании, кодекс земельный
прописан таким образом, что обычный человек или фирма не смогут получить
законное право на добычу янтаря. Им ставят палки в колеса», – отмечает
А. Геращенко.
Глава Ривненской ОГА В. Чугунников, освобожденный недавно от
занимаемой должности, накануне своей отставки призывал министра
внутренних дел А. Авакова для борьбы с незаконной добычей янтаря
задействовать Нацгвардию.
Комментируя эту инициативу, правозащитник Н. Ляхович отмечал, что для
борьбы с незаконной добычей янтаря в Ривненской области нужно не вводить
Нацгвардию, а снять В. Чугунникова, который якобы «крышует» этот
промысел, с поста главы ОГА. «Чугунников поставил своих председателей РГА
по всей Ривненской области, прежде всего в районах, где происходит добыча.
Все заключается в Чугунникове», – отметил он.
По словам Н. Ляховича, обращение В. Чугунникова к главе МВД было
обусловлено политическими причинами. «Случилось политическое обострение.
Чугунников разыграл такую карту: снял с должности председателя облсовета,
который противодействовал захвату, там же пытались захватить несколько
десятков
гектаров
леса
якобы
под
добычу
янтаря
компании,
зарегистрированные в офшорных зонах, владельцев которых нельзя вычислить.
И был снят председатель облсовета, который этому противодействовал. Сейчас
соответствующая политическая сила председателя облсовета начинает
раскачивать лодку и под Чугунниковым. Поэтому нам преподносят
определенный фейк. На самом деле, чтобы навести порядок, туда не нужно
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вводить НГУ или армию. Нужно армию чиновников господина Чугунникова,
которые “крышуют” эту добычу, вывезти из Ривненской области вместе с
Чугунниковым. И тогда все будет в порядке, полиция справится на месте», –
рассказал Н. Ляхович.
Характерно, что эксперт прогнозировал возможность силовых
столкновений между правоохранителями и нелегальными «старателями» после
привлечения к решению проблемы сил Нацгвардии, что, впрочем, неоднократно
происходило и ранее. «Почему вводится НГУ? Уже на подходе закон, с
помощью которого они легализируют эту коррупционную схему незаконной
добычи, это конкретные олигархические кланы, которые представляет в области
Чугунников. И теперь им нужно защитить то, что они вот-вот узаконят, –
подчеркивал Н. Ляхович. – Если все будет решаться в интересах Чугунникова и
тех, кто за ним стоит, то будет гражданский конфликт, который дойдет до
кровопролития».
«Он уже пообещал определенным группам, что отдаст им определенные
лесные территории под эту добычу. Они уже подготовили в первом чтении этот
коррумпированный законопроект о легализации добычи янтаря. Теперь им
осталось только проголосовать этот закон, там интересы местных общин
вообще не учтены. И дальше им надо передать участки этим группам, но
проблема в том, что даже если они это сделают, то эти группы не смогут
захватить леса, ведь там идет добыча местными и неместными незаконными
старателями. И чтобы их вытеснить и передать уже освобожденные от этих
незаконных старателей леса, вводится НГУ. Люди это видят, они это понимают,
что за их налоги их лишают незаконной добычи, они этому противятся», – так
описывал ситуацию с добычей янтаря и роль в ней главы Ривненской ОГА
Н. Ляхович.
Сменивший В. Чугунникова на посту главы Ривненской ОГА
А. Муляренко заявил, что для решения проблемы необходимо ввести
регулирование добычи янтаря, для чего нужна поддержка Кабмина и Верховной
Рады.
При этом новый председатель Ривненской областной государственной
администрации выступает против силовых методов в вопросе решения
проблемы с нелегальной добычей янтаря. «В области силовыми методами
прекратить нелегальную добычу янтаря невозможно. Силу можно применить
лишь на короткое время, но необходимо учесть, что копатели янтаря – это
жители области, для которых добыча – возможность заработка, – считает он. –
Уже есть определенные наработки в этом направлении».
Напомним, попытки законодательного урегулирования проблемы
нелегальной добычи янтаря предпринимались властью неоднократно. Так,
проект, разрешающий частную добычу янтаря на непромышленных
месторождениях, был подан в Верховную Раду еще при Президенте
В. Януковиче, но его рассмотрение тогда было заблокировано. В мае прошлого
года проект закона «О добыче и реализации янтаря» все же был принят за
основу, однако второго чтения документ пока не прошел.
За скорейшее ужесточение ответственности за нелегальную добычу янтаря
высказывались представители Министерства экологии и природных ресурсов
Украины. «По нашим оценкам, уголовная и административная ответственность,
предусмотренная действующим законодательством за незаконную добычу
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янтаря, не эффективна… Поэтому первым шагом к наведению порядка в этой
сфере является ужесточение уголовной ответственности», – заявляла
заместитель министра экологии и природных ресурсов С. Коломиец.
По ее словам, нелегальная добыча янтаря в Украине ведется в огромных
объемах, в то время как имеющие лицензию государственные компании
простаивают. Ущерб от нелегальной добычи, по ее словам, наносится не только
бюджету, но и экологии. Кроме того, в незаконной добыче янтаря принимают
участие преступные группировки.
Наблюдатели отмечают, что точечные меры по пресечению незаконного
промысла при участии правоохранителей оказываются неэффективными,
поскольку закрытие одного месторождения заставляет «старателей»
перемещаться в другие, зачастую труднодоступные для контроля, места.
Меры такого рода – это «сдерживающий фактор, а не решение проблемы»,
считает глава Волынской ОГА В. Гунчик. Говоря о добыче янтаря в области, он
подчеркивает: «У нас нет такой ситуации, как в Житомирской и Ривненской
областях. Вы не увидите масштабных лунных пейзажей. Хотя север области –
это янтарная территория. А запасов у нас, по рыночным ценам, примерно на
4 млрд дол. Открытые месторождения усиленно охраняют правоохранители и
общественные активисты… Сформирована рабочая группа из силовиков. Но все
это сдерживающий фактор». Губернатор предполагает, что решить проблему
можно через создание рынка янтаря в Украине. «Когда люди будут понимать,
что его можно продать официально за 3 дол., то не будут искать перекупщиков.
Первый шаг уже сделали: вернули в госсобственность “Янтарь Украины”.
Несмотря на попытки принять/непринять закон, можно пользоваться законом о
недрах. Надо дать возможность урегулировать ситуацию в поле получения
лицензий», – считает В. Гунчик.
Недавно депутаты Владимирецкого райсовета в Ривненской области
потребовали от Президента предоставления полномочий по регулированию
добычи янтаря и других полезных ископаемых на уровне региона.
Но некоторые эксперты считают, что передачи полномочий по добыче
янтаря на места будет недостаточно для решения проблемы. В то же время
правильное распределение полномочий могло бы снять общественное
напряжение вокруг нелегальной добычи.
«Самая большая проблема в том, что сейчас киевские олигархические
группы пытаются под вывеской борьбы с нелегальной добычей янтаря и
легализацией его добычи “прихватизировать”, незаконно захватить лесные
ресурсы. И здесь они совершенно не учитывают интересы местного населения,
то есть это действительно будет постоянно поднимать социальную
напряженность. Поэтому однозначно можно говорить лишь о том, что в любом
случае интересы местных общин должны быть учтены. Иначе нам не избежать
продолжения общественного противостояния на Полесье», – отмечает
Н. Ляхович, подчеркивая, что «не может правительство принять решение и
обязать местные органы самоуправления выдавать непонятно кому сотни
гектаров леса для разработки будущей добычи янтаря».
«Если бы их лишали незаконной добычи, но при этом не передавали эти
леса кому-то другому проводить те же незаконные действия, то они бы молчали.
Но они же видят, что это делается не в интересах государства и общества, а
делается в интересах определенных олигархических групп, – говорит эксперт о
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реакции на инициативы властей местных жителей – участников незаконной
добычи янтаря. – Закон написан таким образом, что под вывеской “будем
легализовать добычу янтаря” будут захвачены все лесные ресурсы.
А Владимирец, о котором мы сегодня говорим, в этом плане показательный
город, на территории которого расположено частное предприятие, которое
законно добывает янтарь. И это происходит последовательно, то есть какая-то
часть добывается, потом там проводится рекультивация, полностью
восстанавливается зеленое насаждение, а потом уже они работают с другой
полосой. Поэтому там нет никаких проблем ни с экологией, ни с местными, ни с
чем. Они взяли только то, что нужно им для добычи. А этот закон позволяет
захватить абсолютно все, независимо от того, есть ли там янтарь». Н. Ляхович
высказал надежду, что Президент не «пойдет на поводу у олигархических
групп», которые заинтересованы в принятии закона о добыче янтаря.
С обращением к Президенту и главе правительства Украины с просьбой
подготовить соглашение, которое позволит органам местного самоуправления
взять на себя часть обязательств по наведению порядка в добыче и реализации
янтаря, выступили недавно депутаты Житомирского областного совета.
Депутаты отметили, что государство не контролирует ситуацию с добычей
янтаря, геолого-разведывательные работы залежей полезных ископаемых не
ведутся, а территорию, где есть вероятные запасы минерала, «хаотично
прорывают нелегальные копатели».
«С целью наведения порядка в отношениях между Кабинетом Министров
Украины и органами местного самоуправления, недопущения эскалации
социальной напряженности, просим Вас, глубокоуважаемый …Президент,
поручить Кабинету Министров Украины, соответствующим службам, которые
разрабатывают законодательные акты, разработать специальное соглашение,
которое предусмотрит четкое распределение полномочий между Кабинетом
Министров Украины и органами местного самоуправления», – сказано в
обращении.
Пока власти пытаются выработать эффективный механизм решения
проблемы незаконной добычи янтаря, эта тема продолжает актуализироваться, в
том числе из-за новых столкновений среди старателей. Кроме того, больше
внимания проблеме стали уделять и зарубежные СМИ.
3 июня в Олевском районе Житомирской области произошло столкновение
с участием неизвестных лиц и местных жителей из-за ситуации с добычей
янтаря. По словам председателя райгосадминистрации В. Невмержицкого,
который вместе с представителями полиции, СБУ, прокуратуры выехал на
место происшествия, конфликт произошел после приезда около 30 неизвестных
лиц на восьми автомобилях без номерных знаков. В результате столкновения
трое неизвестных оказались в больнице, а четыре автомобиля без номеров были
разбиты. Также сообщается, что правоохранителями были задержаны девять
человек.
Отметим, что конфликты со стрельбой на нелегальном прииске янтаря в
Олевском районе происходили и раньше. «Получил информацию с так
называемого янтарного фронта! В с. Обыще Олевского района произошла
перестрелка между представителями заезжих бандитских формирований и
местным населением. Есть раненые! Также известно, что селяне перевернули
четыре бандитских автомобиля и отлавливают полесских террористов», –
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прокомментировал инцидент на своей странице в Facebook
депутат
Житомирского облсовета А. Николайчук.
По версии, опубликованной на странице в сети «ВКонтакте» «Клондайк»,
посвященной нелегальному старательскому промыслу, конфликт в Олевском
районе произошел «между местными жителями и “смотрящими” янтарной
мафии, которая приехала из Киева» (http://vk.com/wall-72033818_9613).
Добавим, что общий характер публикаций на странице «Клондайк»
(учитывая ход последних событий вокруг добычи янтаря) свидетельствует, что
масштабы и последствия проблемы могут оказаться неожиданностью для власти
при попытке ее решения. «Пусть наша ...ненасытная власть постоит в сторонке.
Земля, где есть янтарь, – это земля народная, и народ сам решает, копать ему
или нет. А сажать никого не надо – это не поможет. Всех не пересажают.
Старателям надо создать свою небольшую народную армию, которая при
случае могла бы дать отпор Нацгвардии и защитить янтарную землю для
последующей добычи янтаря», – говорится в одном из постов на странице
(http://vk.com/wall-72033818_8215).
О «янтарной мафии» в Украине и проблемах, стоящих в связи с этим перед
украинским правительством, говорилось недавно в статье The Wall Street
Journal. «Добыча янтаря стала серьезным испытанием для украинского
правительства, которое изо всех сил пытается преодолеть укоренившуюся
коррупцию, ставшую одной из причин двух революций за 10 лет», –
подчеркивает издание. В статье также говорится, что компании, которые хотят
добывать в Украине драгоценные камни на законных основаниях, сталкиваются
с трудностями при оформлении необходимых документов, поэтому в стране
широкое распространение получила нелегальная добыча. Кроме того, как
подчеркивают авторы, нелегальные добытчики янтаря обвиняют полицию в
сговоре с прокурорами, политическими деятелями и бандитами и рассказывают,
что правоохранители, которые проводят регулярные облавы, препятствуют
только тем, кто отказывается платить взятки.
Таким образом, инициативы властей по законодательному урегулированию
проблемы нелегальной добычи янтаря путем упрощения процедуры взятия в
аренду государственной земли для предприятий и частных лиц, а также для
получения соответствующих лицензий, представляются наблюдателям
своевременным и нужным шагом, однако этого может оказаться недостаточно
для полного вывода этой сферы из «тени».

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України А. Парубій привітав жителів
Маріуполя Донецької області з другою річницею звільнення міста від
проросійських терористів.
Дорогі маріупольці! Сьогодні вся країна разом з вами відзначає другу
річницю звільнення Маріуполя від проросійських терористів.
Два роки тому українські бійці провели блискучу військову операцію,
дали відсіч ворогу, захистили потужний стратегічний та промисловий центр
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країни, морські ворота Донбасу. Мирне життя повернулося на вулиці міста. Це
стало можливим завдяки вашому патріотизму, волі і незламності, непоборному
прагненню жити на українській землі, будувати і захищати свою Батьківщину.
Переможний приклад Маріуполя надихає на звільнення від російських
загарбників всіх окупованих територій.
Низький уклін бійцям Збройних сил України, Національної гвардії,
добровольцям, волонтерам, представникам усіх силових структур, які звільняли
місто і нині боронять рідну землю від ворожої агресії Російської Федерації.
Вічна слава і пам’ять тим, хто віддав життя за Батьківщину.
Честь і шана мужності мешканців Маріуполя, які фактично між війною і
миром творять щасливе майбуття, щоденно відстоюючи право жити у єдиній
суверенній країні.
Щиро бажаю всім нам остаточної перемоги над агресором, непохитної
віри у торжество ідеалів свободи і справедливості.
Нехай же на маріупольському майдані Свободи вічно майорить синьожовтий прапор! Слава героїчному українському місту Маріуполю! Слава
Україні!
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 13.06).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій: Україна запропонувала
НАТО започаткувати трастовий фонд з розвитку спроможностей нашої
держави у сфері стратегічних комунікацій для протидії масштабній
інформаційній війні, розв’язаній Росією проти України.
Голова Верховної Ради України А. Парубій у своєму виступі на засіданні
Міжпарламентської ради Україна-НАТО і 92-го семінару Роуза-Рота
«Трансформація України у неспокійному регіональному контексті» у вівторок
наголосив на першочергових кроках здійснення реформ в Україні.
За словами глави парламенту, «до початку збройної агресії Росії втрачено
багато часу, і на сьогоднішній день співвідношення військових сил України та
Росії, звичайно ж, що є на користь Росії». «Але це обумовлює для нас нагальну
потребу проведення оборонної реформи в Україні, – підкреслив А. Парубій. –
Іншого варіанту немає, адже Росія у будь-який момент може вирішити
продовжити свою експансію в Україну».
Голова Верховної Ради повідомив, що на часткове задоволення цих потреб
спрямована діяльність нових трастових фондів з реформування систем
логістики і стандартизації, модернізації системи зв’язку та автоматизації
управління військами, медичної реабілітації, перепідготовки та соціальної
адаптації військовослужбовців, а також кіберзахисту.
Крім того, Україна запропонувала НАТО започаткувати трастовий фонд з
розвитку спроможностей нашої держави у сфері стратегічних комунікацій для
протидії масштабній інформаційній війні, розв’язаній Росією проти України та
Заходу у цілому.
«Ми розраховуємо на політичну і фінансову підтримку, посилення
економічних санкцій по відношенню до агресора та інші види допомоги, у т.ч.
постачання нашій державі озброєнь», – підкреслив А. Парубій .
Він також акцентував увагу на необхідності в рамках політичного діалогу
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України з НАТО зосередитись на стратегії відновлення територіальної
цілісності України – повернення Криму та Донбасу. «Наша головна мета у
2016 році зрозуміла - повернути мир в Україні, - сказав він і зауважив, що
Україна виконує мінські угоди, незважаючи на те, що інша сторона продовжує
порушувати свої зобов'язання.
За словами А. Парубія, «альтернативи політичному рішенню немає, тому
необхідно застосовувати ефективні міжнародні інструменти для підтримки
дипломатичного шляху». «Без глобального тиску Росію не зупинити. Тиск
повинен підтримуватися, доки Москва не почне поважати суверенітет своїх
сусідів, – наголосив він і додав, що важливо доповнити санкції широкою і
ефективною міжнародною присутністю на Донбасі, щоб допомогти реалізувати
мирний мінський план.
А. Парубій визначив «формулу мирного врегулювання»: виведення
російських військ з території України, відновлення повного контролю над
українським кордоном з Росією, проведення місцевих виборів на Донбасі
відповідно до законодавства України та стандартів ОБСЄ. Водночас він
наголосив на важливості запустити міжнародний механізм деокупації
півострова Крим і не ставити це питання на задній план (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 14.06).
***
Процедура призначення нового складу ЦВК повинна бути максимально
узгодженою в профільному комітеті і фракціях, наголосив А. Парубій.
Голова Верховної Ради України А. Парубій наголошує, що процедури
припинення повноважень нинішнього складу ЦВК і призначення нового
повинні бути максимально узгоджені, інакше робота Центрвиборчкому буде
заблокована. Про це він сказав на брифінгу після засідання Погоджувальної
ради в понеділок, 13 липня.
А. Парубій уточнив, що спочатку парламент своїм рішенням має
зупинити повноваження колишніх членів Центральної виборчої комісії, а потім
ставитиметься на голосування кожна кандидатура, подана Президентом
України. «Процедура голосування відбуватиметься окремо по кожному
кандидату, і кожен з них матиме можливість виступити з головної трибуни
країни та розповісти про себе чи сказати про свої плани в Центральній виборчій
комісії», – зазначив Голова ВР, додавши, що «цей розгляд буде тривати не так
коротко».
Після ухвалення кандидатур рішення щодо тих, хто набрав більшість
голосів, буде передано на підпис Президенту, сказав А. Парубій. «Це є одне з
важливих питань, і якщо в середу на комітеті воно здобуде загальну підтримку і
загальне узгодження, в четвер ми це питання обов’язково поставимо на
розгляд», – зазначив А. Парубій. При цьому він наголосив, що в разі відсутності
політичного узгодження, «ми будемо це питання переносити, бо найбільша
небезпека, в яку можемо потрапити, – звільнимо колишніх членів ЦВК, а нових
не оберемо».
А. Парубій вважає, що це «небезпечно для країни», і тому розраховує, що
і «комітет, і фракції проведуть якісну роботу і вийдуть на узгоджене рішення»
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 13.06).
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***
«Верховна Рада контролюватиме втілення у життя змін до
Конституції у частині правосуддя», – наголосив Голова Верховної Ради
України А. Парубій.
В інтерв’ю телеканалу «Рада» в п’ятницю, 10 червня, Голова Верховної
Ради України А. Парубій зазначив, що серед найважливіших подій минулого
тижня було підписання змін до Конституції в частині правосуддя. «Я справді
вважаю підписання змін до Конституції у частині переформування судоустрою
історичним рішенням для України, – сказав він. – Переконаний, цим ми на
законодавчому рівні започаткуємо масштабну реформу».
Голова парламенту повідомив, що реформа йтиме кількома етапами,
серед яких ключові будуть масштабне очищення, заміна суддівського корпусу;
зняття недоторканності суддів, які матимуть це право лише у справах судового
провадження. За його словами, судді в інших аспектах матимуть такі самі права
перед законом, як і будь-який інший громадянин.
Іншим важливим кроком, на його думку, є зняття корупційних ризиків.
«Суддя буде декларувати не лише своє майно, а й усієї своєї родини. Якщо
спосіб його життя і стиль не відповідатиме задекларованим сумам, він буде
знятий з посади. Дуже важливо, що обмежено політичний вплив на призначення
суддів і саме призначення зробили прозорим. Це ті ключові напрями і ключові
реформи, які дають зміни до Конституції, – сказав він. – Попереду важкий шлях
імплементації законодавства, але Верховна Рада зробила рішучий і
відповідальний крок і буде відслідковувати, як надалі це буде втілюватися у
життя» (Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 10.06).
***
Для України ключовим питанням у міжнародній політиці є
продовження Францією санкцій проти Російської Федерації. Про це в
п’ятницю, 10 червня, в інтерв’ю телеканалу «Рада» заявив Голова Верховної
Ради України А. Парубій.
Голова Верховної Ради України наголосив, що «для України це важливо
не тільки в економічному, а й в психологічному плані». «Ми повинні
продемонструвати, що весь вільний світ стоїть на позиції України, що весь
вільний світ засуджує агресивні дії Російської Федерації і адміністрації Путіна»,
– зазначив А. Парубій.
Він глибоко переконаний, що «ті хлопці, які стоять на передовій, так само
як і хлопці, що стояли на Майдані, відстоюють інтереси не тільки України». За
його словами, «вони відстоюють інтереси і цінності усього вільного світу і
помирають кожного дня за весь вільний світ».
Голова парламенту наголосив, що саме тому він звернувся до уряду
Франції із закликом не приймати рішення про пом’якшення санкцій, а
підтримати позицію щодо їх продовження. Він повідомив, що змалку
зачитувався історією Франції: «Франція є тією країною, яка долучилася до
формування духу свободи і духу волелюбності під час революції, першої і
другої війни».
А. Парубій нагадав уряду Франції, що в той час, коли окупаційні війська
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гітлерівської Німеччини увійшли на територію Франції, сотні українських
добровольців увійшли до руху опору Франції: «Весь вільний світ об’єднався
навколо Франції, у тому числі захищаючи Францію від окупантів. Де Голль
доклав максимальних зусиль до того, щоб зробити коаліцію вільного світу,
частиною якого були й українці».
Голова парламенту підкреслив, що сьогодні Україна перебуває в такій
ситуації, як Франція в середині ХХ ст.: «На наші землі сьогодні прийшли
окупаційні війська, сьогодні на наші землі вторглися російські танки. І я не хочу
вірити, що дух свободи, який несла і несе Франція, може бути підданий сумніву,
що комерційні інтереси, інтереси політичні можуть стати вище цінностей, які
принесла Франція у світ і які певною мірою сформували цінності
Європейського Союзу. Розраховую, що уряд Франції підтримає продовження
санкцій, і санкції будуть продовжені» (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 10.06).
***
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Г. Немиря взяв участь у засіданні круглого столу
на тему: «Окуповані території: захист прав людини та перспективи
реінтеграції».
Дискусія була організована Міністерством з питань тимчасово
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України за підтримки
Міжнародного фонду «Відродження».
«Вже п’ять місяців діє новий закон щодо захисту прав і свобод
внутрішніх переселенців, але до останнього два поспіль уряди зволікали з
внесенням необхідних змін до своєї постанови № 509. У результаті страждали
сотні тисяч наших громадян: їм було призупинено соціальні виплати. Хто
понесе за це відповідальність? Більше того, нові урядові зміни до постанови
№ 637, які також були ухвалені минулого тижня, запровадили механізм
покарання внутрішніх переселенців за те, що вони дозволяють собі вільно
переміщуватись країною. Варто наголосити, що подібні перестороги і
обмеження не передбачені щодо жодної іншої групи громадян України, –
наголосив Г. Немиря. – На жаль, уряд досі вважає переселенців злочинцями і
постійно підозрює їх у вчиненні якихось злочинів».
За його словами, громадське обговорення зазначених змін не
проводилося, а в пояснювальній записці Міністерства соціальної політики до
цих документів було вказано, що вони не потребують обговорення з
громадськістю, що суперечить законодавству України. «Замість того щоб
полегшити життя внутрішніх переселенців (майже 2 млн наших громадян), уряд
створює нові перешкоди для них, порушуючи їхні права та свободи», – сказав
голова комітету.
Він також повідомив, що 15 червня планується провести розширене
засідання Комітету ВРУ з прав людини, де має виступити член КМУ 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. Відповідний лист було
направлено до Прем’єр-міністра України В. Гройсмана.
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Г. Немиря також наголосив на нагальній необхідності розробити
державну стратегію щодо питання внутрішньо переміщених осіб і тимчасово
окупованих територій.
«У нас є відповідне міністерство, але відсутня політика та стратегія. Без
цього ми не можемо рухатися далі. Без такої стратегії ми будемо залишатися
заручниками політичної або економічної доцільності. Внутрішні переселенці –
це частина вирішення ситуації в Україні, а не проблема», – сказав він
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 13.06).
***
Порушення антимонопольного законодавства в авіаційній галузі
обговорено на спільному засіданні підкомітетів комітетів з питань
запобігання й протидії корупції та з питань транспорту.
У засіданні взяли участь народні депутати, представники Міністерства
інфраструктури, Антимонопольного комітету, Національного антикорупційного
бюро України, Служби безпеки України; Державної авіаційної служби України,
Генеральної прокуратури, Асоціації «Аеропорти України» цивільної авіації та
Європейської бізнес-асоціації.
Учасники засідання обговорили питання надання знижок на аеропортові
збори до 80 % керівництвом Міжнародного аеропорту «Бориспіль» авіакомпанії
МАУ.
Учасники засідання у виступах наводили факти порушень чинного
законодавства, зокрема щодо ненадходження коштів від авіаційного збору на
суму 149 млн грн у спеціальний фонд державного бюджету.
Голова підкомітету з питань дотримання контролю законодавства у сфері
запобігання й протидії корупції органами державної влади та місцевого
самоврядування Ю. Дерев’янко, підсумовуючи, зазначив, що наведені факти
потребують ґрунтовного розслідування.
За підсумками обговорення питання вирішено звернутися до
Міністерства інфраструктури з вимогою надати економічне обґрунтування
можливості надання знижок аеропортом «Бориспіль» до 80 %, поновити
економічний нагляд за аеропортом «Бориспіль», нормативно встановити
порядок регулювання надання таких знижок.
Учасники засідання також вирішили звернутися до НАБУ, Генеральної
прокуратури, Антимонопольного комітету з проханням надати додаткові
матеріали для вивчення.
Під час засідання також обговорено питання монополізації стратегічних
прибуткових виробництв аеропорту «Бориспіль» однією з приватних структур
на довгострокову оренду, зокрема передачі ангарного комплексу в оренду на 10
років, приміщення цеху бортового харчування аеропорту «Бориспіль» і питання
системного зриву конкурсів на заміщення на посаду генерального директора
Державного аеропорту «Бориспіль» з використанням судової системи й
представників виконавчої гілки влади.
Учасники запропонували створити при підкомітеті з питань авіаційного
транспорту Комітету з питань транспорту експертну групу для вивчення фактів
зловживань з боку представників органів влади, які прозвучали під час
засідання (Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
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України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 13.06).
***
Під час круглого столу з питань АПК презентовано «Практичний
довідник аграрного експортера до ЄС».
Під час круглого столу на тему: «Зона вільної торгівлі: що потрібно знати
аграріям, щоб вийти на європейський ринок?», що відбувся у Верховній Раді
України в рамках проекту «Консультування України з питань аграрної торгівлі
в умовах ПЗВТ між Україною та ЄС», представлено «Практичний довідник
аграрного експортера до ЄС».
У заході, проведеному випускниками та інтернами Комітету Верховної
Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин за підтримки
ГО «Ліга інтернів» і Центру з підтримки експорту, що працює при Міністерстві
аграрної політики та продовольства України, узяли участь заступник міністра
аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції
В. Рутицька й керівник проекту «Консультування України з питань аграрної
торгівлі в умовах ПЗВТ між ЄС та Україною» О. Трофимцева.
«В економіці аграрного сектору малі виробники відіграють велику роль.
Якщо говорити про експорт і про зростання частки продуктів з доданою
вартістю, то саме ці категорії є більш мобільні і за коротший час можуть освоїти
виробництво нішевих продуктів та продуктових фокус-груп, які користуються
попитом на ринку ЄС. Тому я рада сьогодні бачити тут представників малого
бізнесу і впевнена, що наша спільна робота дасть плідний результат», –
зазначила В. Рутицька.
Головною метою проведення заходу стало інформування малих і середніх
виробників сільгосппродукції та переробників з питань роботи на
європейському ринку, а також обговорення найбільш критичних моментів для
експортерів-початківців.
До висвітлення ключової інформації було запрошено провідних
вітчизняних і закордонних експертів, які детально зупинилися на питаннях
тарифного й нетарифного регулювання. Учасники брали активну участь в
обговоренні тематичних виступів, що підтверджує їхню зацікавленість в
отриманні практичних порад.
У рамках заходу провідним експертом Центру з питань підтримки
експорту М. Дідух було презентовано перший випуск «Практичного довідника
аграрного експортера до ЄС».
«Насправді посібників для експортерів сьогодні існує немало. Однак
потрібно враховувати, що експорт аграрної продукції, до того ж невеликими
господарствами, є дуже специфічним. Тому в нашому практичному довіднику
ми простими й зрозумілими словами намагалися пояснити складні процедури.
Це тільки перше видання. Наступні будуть сфокусовані на окремих галузевих
продуктах», – зазначила М. Дідух.
Завершився круглий стіл виступом голови Держпродспоживслужби
України В. Лапи, який приділив увагу формуванню нового процесу
ветеринарного й санітарного контролю, а також їхньому впливу на експортний
потенціал
агросектору
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 13.06).

14

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко взяв участь у відкритті виставки
«Врятовані скарби Італії» в Національному музеї мистецтв ім. Богдана і
Варвари Ханенків у Києві.
Глава держави відзначив унікальність експозиції, на якій будуть
представлені 17 картин з музею Кастельвеккіо у Вероні, що були знайдені
українськими правоохоронцями й прикордонниками. Це унікальні культурні
цінності – шедеври Рубенса, Пізанелло, Тінторетто, Белліні, Мантеньї, Карото
та інших відомих майстрів.
Президент наголосив, що ця виставка стала можливою завдяки ефективній
співпраці українських правоохоронних органів, прикордонників, працівників
військової прокуратури та Генеральної прокуратури, Міністерства культури.
«В чому унікальність? Зазвичай, це знаходиться виключно в компетенції
слідчих органів, бо є складна робота страхових компаній, реставраторів, захисту
та безпеки. Але я радий, що внаслідок нашої співпраці сьогодні українська
громада буде мати можливість ознайомитись з цими великими творами
мистецтва», – зазначив П. Порошенко.
Президент також наголосив, що ця виставка символізує відповідальне
ставлення України до своєї культурної спадщини та надбань європейських
народів. Глава держави нагадав, що у 2009 р. у цьому ж музеї Ханенків
італійські карабінери передали Україні артефакти часів Київської Русі, які
контрабандним шляхом потрапили до Італії. «Це є справжнім дивом, що
вдалося зберегти від пошкоджень викрадені картини», – додав П. Порошенко.
Президент підкреслив, що після завершення слідства твори мистецтва
будуть передані в італійський музей. «Це є свідченням ефективної співпраці
України та Європейського Союзу, України та Італії, а також тих дружніх
відносин та довіри, які є між нашими країнами», – зазначив глава держави.
Президент подякував присутньому на заході меру м. Верона Ф. Тосі,
Посольству Італії в Україні, співробітникам музею Ханенків, працівникам
правоохоронних органів, Міністерству культури.
У свою чергу посол Італії в Україні Ф. Романо подякував Президенту
України й наголосив, що виставка ще більше зміцнить відносини між Україною
та Італією. Він зауважив, що культурна цінність цієї виставки є найбільшою за
весь час існування взаємних відносин обох держав.
Мер Верони Ф. Тосі також подякував Президентові. Він зауважив, що для
всієї країни ця подія є справжнім святом. «Завдяки роботі правоохоронних
органів і Президента Порошенка ця подія зміцнила відносини України та
Італії», – підкреслив мер Верони.
У знак подяки Ф. Тосі оголосив, що всі українські громадяни зможуть
відвідувати музеї Верони безкоштовно. Він також вручив Президентові України
почесне громадянство Верони й запросив у зручний час відвідати це італійське
місто.
Президент України також провів окрему зустріч з мером Верони Ф. Тосі,
який перебуває в ці дні в Києві. «Верона дуже близька кожному українцеві.
Подивіться на жовто-блакитні кольори України і кольори Верони. Я завжди
відчував, що ми дуже близькі», – сказав Президент, подякувавши за рішення
щодо надання безкоштовного доступу українцям до всіх музеїв Верони,
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включно з музеєм Кастельвеккіо, та за надання йому звання почесного
громадянина цього італійського міста.
Глава держави також подякував послу Італійської Республіки в Україні та
уряду Італії за підтримку України на євроінтеграційному шляху реформ.
У свою чергу мер Верони подякував Президентові України за гостинний
прийом. «Те, що я побачив сьогодні в Києві, жовто-блакитні кольори, дало мені
відчуття, що я знаходжуся у себе вдома», – сказав Ф. Тосі та відзначив красу
стародавнього Києва.
Мер Верони також зазначив, що між його містом і Києвом існує тісний
економічний зв’язок, працюють кілька потужних італійських підприємств в
українській столиці та висловив сподівання в поглибленні плідної економічної й
культурної співпраці між нашими країнами в майбутньому.
Ф. Тосі також висловив слова захоплення та підтримки діям Президента
П. Порошенка в його активній євроінтеграційній політиці (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
13.06).
***
Президентом України П. Порошенком погоджено підписання Угоди
між Україною та Словацькою Республікою про внесення змін до Угоди між
Україною та Словацькою Республікою про місцевий прикордонний рух від
30 травня 2008 року.
Міністерству закордонних справ пропонується забезпечити підписання
зазначеної Угоди, а також виконання внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набрання нею чинності.
Проект Угоди, зокрема, передбачає надання жителям прикордонної зони
дозволів на спрощений перетин кордону з правом безперервного перебування у
прикордонній зоні іншої держави до 90 днів, а також поширює дію Угоди між
Україною та Словацькою Республікою про місцевий прикордонний рух
додатково на 30 населених пунктів України.
Відповідні зміни до Угоди між Україною та Словацькою Республікою про
місцевий прикордонний рух сприятимуть подальшому розвитку контактів між
громадянами обох держав (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 10.06).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін
до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”», яким
спрямовується понад 5 млрд грн на субсидії для малозабезпечених громадян.
Глава держави наголосив, що ці кошти спрямовуються малозабезпеченим
громадянам для того, щоб надати їм допомогу у зв’язку з приведенням тарифів
до ринкового рівня. «Все підвищення держава має компенсувати
малозабезпеченим громадянам. Для того щоб не відбулося збоїв, на ці цілі
виділяється додатково ще 5 млрд грн», – сказав П. Порошенко.
Президент підкреслив, що ще одна позиція, яка відображена в законі про
Держбюджет, – це збільшення соціальних стандартів у цьому році замість
запланованих 6 на 10 %.
Глава держави зауважив, що цього не достатньо і є розуміння того, що
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будь-яке зростання економіки має бути спрямоване на підвищення рівня життя,
збільшення мінімальних зарплат та пенсій. «Впевнений, що ця лінія захисту
соціальних стандартів при зростанні економіки буде продовжена», – наголосив
Президент.
Глава держави також нагадав, що був підписаний закон, який дасть змогу
направити додатково понад 3 млрд грн на відновлення інфраструктури
звільненого Донбасу (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 10.06).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій»,
прийнятий Верховною Радою 2 червня.
Глава держави наголосив, що в 2015 р. владі вдалося врятувати країну від
дефолту, а на початок цього року – досягти макрофінансової стабілізації
економіки. «Ціною надзвичайних зусиль нам нарешті вдалося зламати
негативну тенденцію щодо падіння ВВП і економіки України, яка тривала
14 кварталів», – повідомив П. Порошенко.
Президент зазначив, що падіння значною мірою було спричинене агресією
Росії проти України, окупацією великого промислового регіону нашої держави,
демонтажем і знищенням виробництва в цьому регіоні та закриттям ринку РФ
для українських виробників. «Звичайно, що ці агресивні дії країни, яка на нас
напала, не могли не вплинути на економічну позицію», – констатував він.
Однак сьогодні ситуація змінилася, є позитивна динаміка. «В І кварталі
2016 р., вперше після 14 кварталів, ми спостерігаємо зростання економіки. Ми
впевнені в тому, що ця тенденція буде продовжена і далі, бо ми маємо сьогодні
й зростання прямих іноземних інвестицій, і появу інвесторів», – зауважив
П. Порошенко.
За словами глави держави, усі ці фактори дають можливість забезпечити
не лише життєдіяльність держави, а й скасувати фіскальне навантаження на
пенсії. «Перші ці кроки дають нам можливість забезпечити не лише
фінансування сектору оборони і безпеки, Збройних сил України, а й в першу
чергу спрямувати їх тим, хто сьогодні найбільше потребує. Перше – було
зроблено кроки, спрямовані на захист пенсіонерів. І Закон, який я підписую,
стверджує, що в нас більше не будуть оподатковуватися пенсії», – сказав
Президент, підкресливши, що пенсіонери нині одні з перших громадян, які
потребують підтримки держави (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 10.06).
***
Президент П. Порошенко підписав Указ № 248/2016 «Про Положення
про проходження військової служби у Збройних силах України іноземцями
та особами без громадянства».
Указ спрямований на унормування визначеної Законом України «Про
військовий обов’язок і військову службу» системи комплектування посад
рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за
контрактом Збройних сил України іноземцями й особами без громадянства.
Прийняття Указу надасть можливість іноземцям і особам без
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громадянства, які раніше не проходили військову службу в Збройних силах
України (які на цей час перебувають у військових частинах), сумлінно виконати
в добровільному порядку свій обов’язок щодо захисту незалежності та
територіальної цілісності України (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 10.06).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман зазначає, що завдання уряду –
створити сталу систему залучення інвестицій в Україну.
Уряд докладатиме зусиль для зменшення зарегульованості, подолання
зловживань з боку контролюючих органів, забезпечення стабільності системи та
верховенства права з метою створення сприятливих умов для залучення
інвестицій в Україну. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман під
час відкриття Шведсько-українського бізнес-форуму в Києві в понеділок,
13 червня.
«Наше завдання полягає у тому, щоби створити розумні регуляції,
унеможливити будь-які зловживання з боку контролюючих органів, створити
систему настільки сталою, щоб ви могли абсолютно вільно прогнозувати свої
інвестиції в українську економіку, – заявив В. Гройсман, звертаючись до
представників бізнесу. – Умови ведення бізнесу мають бути комфортними,
незважаючи на те, яким є походження інвестицій». Прем’єр-міністр повідомив,
що з цією метою незабаром при уряді створять агентство супроводження
інвестицій.
За його словами, «домашнє завдання» уряду – створити сприятливі, прості
умови, за яких інвестори могли вільно займатися бізнесом. «Ваше завдання –
робити власну справу, наше завдання – все зробити навколо, щоб у вас не було
жодних проблем: ні із землею, ні з дозволами, ні з будь-чим іншим», – зазначив
він.
Прем’єр-міністр закликав представників бізнесу інвестувати в Україну та
запевнив у повному сприянні уряду. «Хочу запевнити від імені уряду України,
що ми будемо робити усе залежне від себе у межах повноважень, щоби
проводити подальшу дерегуляцію. Ми будемо все робити для того, щоб
утверджувати верховенство права. Ми будемо робити кроки, які створять
належний клімат для вашого бізнесу, – підкреслив він. – У нас є достатньо
політичної волі, щоб забезпечити можливість для вільного розвитку бізнесу, для
залучення інвестицій», – наголосив В. Гройсман.
Серед найбільш перспективних сфер в Україні, що можуть «приносити
успіх для тих, хто інвестує, та для нашої країни», за його словами, є галузь
енергоефективності, ІТ-сектор і аграрний комплекс.
Глава уряду зазначив, що запорукою захисту інвестицій є утвердження
верховенства права та зміна системи правосуддя. У цьому контексті він нагадав,
що напередодні Верховна Рада України ухвалила зміни до Конституції, «чим
розпочала масштабну реформу судової системи». Це дасть змогу
перезавантажити систему та прийти до неї новим чесним фахівцям. Разом з тим
«ті, хто вірою служив у системі судової гілки влади, зможуть отримати
публічну можливість залишитися далі працювати у цій системі», зазначив
В. Гройсман.
Основою залучення інвестицій є сильна економіка, зазначив В. Гройсман.
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Саме тому головний пріоритет роботи уряду – забезпечення макроекономічної
стабільності в країні, а також подальша дерегуляція.
Прем’єр-міністр поінформував про здійснені урядом кроки, зокрема
початок реформи державної служби, української митниці. Також цього року
буде запроваджено електронне декларування, зауважив він.
Крім того, уряд докладатиме зусиль для забезпечення сталості податкової
системи в Україні. З цією метою уряд реагуватиме на сигнали від бізнесу,
зазначив В. Гройсман. Водночас податкове законодавство має бути змінено
таким чином, щоб нова система була прогнозованою та легкою в застосуванні.
Для цього, за його словами, потрібно забезпечити неможливість внесення змін
до податкового законодавства в найближчі роки, «щоб ви чітко бачили, з якою
системою вам потрібно буде працювати», зазначив Прем’єр-міністр,
звертаючись до представників бізнесу.
В. Гройсман також висловив переконання, що до кінця цього року буде
забезпечена стабільність економіки держави. «Я думаю, що до кінця цього року
ми будемо бачити кроки, які дозволять чітко пересвідчитися, що реформи
тривають і зміни відбуваються», – зазначив він.
Глава уряду зауважив великий потенціал взаємодії України та Швеції,
зокрема, у сферах залучення інвестицій і розвитку торгівлі. «Сьогодні дуже
важливо, щоби наші двосторонні відносити розвивалися. Ми розуміємо, що в
даному випадку українська влада має “домашнє завдання”, – заявив
В. Гройсман. – Ми маємо створити умови для розвитку наших двосторонніх
динамічних відносин».
Прем’єр-міністр побажав представникам бізнесу успіху, стабільності й
розвитку. «Тоді успішна буде і Україна, і буде забезпечена стабільність у нашій
державі. Ваші успіхи – це успіхи України», – наголосив він (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 13.06).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман у понеділок, 13 червня, підписав
прийняту урядом постанову про створення 20 мобільних груп із запобігання
та виявлення порушень на митниці.
До складу мобільних груп увійдуть представники Державної фіскальної
служби, Державної прикордонної служби та Національної поліції. Координацію
їх роботи покладено на міжвідомчий цільовий центр, що працюватиме при
ДФС. Мобільні групи отримають безперешкодний доступ до всіх зон митного
контролю та транспортних пунктів перетину кордону, у тому числі в аеропортах
і портах. Крім того, уся робота цих груп передбачає повну фото- та
відеофіксацію, що дасть можливість уникнути зловживань.
Постановою визначено матеріально-технічне забезпечення роботи
міжвідомчого цільового центру й мобільних груп, яке дасть змогу забезпечити
належну оперативність роботи груп і знизить ризики корупційних впливів.
Робота груп фінансуватиметься за рахунок перерозподілу коштів, виділених у
бюджеті на утримання Державної фіскальної служби.
Окремо постановою, підписаною також у понеділок, Кабінет Міністрів
України затвердив порядок здійснення фото- та відеофіксації митних
формальностей, що проводяться контролюючими органами. Обов’язкова
відеофіксація є ще одним засобом запобігання контрабанді та зловживанням з
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***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман зазначає, що кінцева мета
реформи з децентралізації – самодостатня громада, що спроможна якісно
без допомоги держави надавати послуги громадянам.
Уряд продовжить делегування повноважень на місця, що дасть змогу
забезпечити самодостатність громад і їхню здатність надавати громадянам
якісні послуги. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман,
відкриваючи нараду з обговорення проблемних питань об’єднання
територіальних громад на прикладі Сокирянського району Чернівецької області
в п’ятницю, 10 червня.
«Зараз нам треба утримувати той темп, який ми взяли, вирішити усі
технічні питання і продовжувати створення самодостатніх громад. Я дуже хочу,
щоби самодостатні громади були здатні, перше, отримати напряму податки, які
будуть забезпечувати розвиток економіки. Друге, ви маєте отримати усі
необхідні повноваження щодо управління землею, щодо реєстрації майна,
бізнесу. Всі інші послуги, які надає держава, мають бути делеговані вам: РАГС,
МРЕВ і т. д. Це шлях, яким ми сьогодні йдемо», – заявив В. Гройсман.
Глава уряду зауважив, що реформа з децентралізації вже показала
позитивні результати, зокрема в результаті розпочатої фінансової
децентралізації значно зросли надходження до місцевих бюджетів. За його
словами, ці ресурси збільшують можливості громад щодо вирішення нагальних
потреб.
Прем’єр-міністр висловив сподівання, що реформа з децентралізації
забезпечить належні умови для надання на місцях якісної, конкурентної освіти.
Для цього потрібно забезпечити високу якість персоналу та повний цикл
навчання, зазначив він.
Також має бути збільшена кількість дитячих садочків, забезпечена висока
якість надання медичних послуг. Потрібно розвивати інфраструктуру,
провадити ремонт доріг і заходи з енергоощадження, зазначив глава уряду.
Крім того, важливо, щоб керівництво громад дбало про розвиток місцевої
економіки й малий бізнес, наголосив він.
За його словами, центри адміністративних послуг громад мають бути
орієнтовані на людей, а громадяни мають отримувати адміністративні послуги
якісно та швидко. «Відповідь тільки одна: самодостатня громада має бути
спроможна без допомоги держави надавати ці послуги. Це є кінцева мета нашої
спільної з вами реформи», – підкреслив В. Гройсман.
Глава уряду зазначив, що об’єднання громад підвищуватиме їхню
спроможність у розв’язанні нагальних проблем, а самодостатність громад після
об’єднання буде збережена. «Чим об’єднана громада більша, тим краще. Це
дасть можливість більше заробляти грошей і надавати якісніші послуги. Чим
більші ви, тим сильніші», – зауважив він.
У рамках робочої поїздки до Чернівецької області В. Гройсман
ознайомився з роботою Сокирянської центральної районної лікарні та
поспілкувався
з
жителями
м.
Сокиряни
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 10.06).
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***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман наголосив, що уряд напрацьовує
рішення, які ліквідують корупцію в питанні приєднання бізнесу до
електромереж.
Уряд працює над розробленням рішень, що унеможливлять зловживання
під час приєднання бізнесу до мереж електроенергії. Про це заявив Прем’єрміністр України В. Гройсман під час спілкування з журналістами на
Дністровській ГАЕС у м. Новодністровськ Чернівецької області в п’ятницю,
10 червня.
«Дуже важливо, щоби ми дали можливість бізнесу, громадянам без
корупції приєднуватися до мереж електроенергії. І сьогодні є доручення
відповідно профільному віце-прем’єр-міністру, Міністерству енергетики та
вугільної промисловості України напрацювати постанову уряду, яка
унеможливить такі зловживання», – наголосив В. Гройсман.
За його словами, іноді трапляються випадки зловживань під час
підключення підприємств до мереж електроенергії: «Обленерго завищують ціну
за підключення і потім вимагають за це хабарі».
Прем’єр-міністр закликав повідомляти про подібні правопорушення до
Національного антикорупційного бюро України. «Просив би, якщо є таке
зловживання з обленерго, інформувати як Антикорупційне бюро, так і уряд для
того, щоби ми могли дуже швидко “у ручному режимі” дати усім по заслугам»,
– зазначив Прем’єр-міністр.
У свою чергу, уряд працює над розробленням рішень, що дадуть змогу
зробити приєднання до мереж електроенергії автоматичним, повідомив він
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 10.06).
***
Уряд у липні представить 10-річну програму розвитку гідроенергетики
в Україні, що дасть змогу майже удвічі збільшити її питому вагу у
виробленні електроенергії країни. Про це заявив Прем’єр-міністр України
В. Гройсман під час спілкування з журналістами на Дністровській ГАЕС у
м. Новодністровськ у рамках робочого візиту до Чернівецької області в
п’ятницю, 10 червня.
«Сьогодні на цій нараді ми прийняли таке рішення: Мінпаливенерго,
Укргідроенерго на уряд внесуть чітку програму у липні місяці на розвиток
гідроенергетики в Україні на 10 років. Це означає, що протягом десяти років
будуть відкриватися нові такі агрегати, які будуть забезпечувати виробництво
якісної, безпечної електроенергії для України», – заявив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр зазначив, що обсяги виробленої в Україні
гідроелектроенергії можуть бути збільшені майже вдвічі. «Питома вага в
балансі вироблення енергії в Україні гідроенергетики – 8,6 %. Маємо потенціал
нарощення до 15,5 %. Це означає, що за 10 років ми маємо досягти цього
показника. Атомна електроенергетика, гідро, беззаперечно, буде залишатися
питома вага і теплової енергії. І треба розвивати альтернативну: сонце, вода і
т. д.», – зауважив він.
Збільшення питомої ваги гідроелектроенергії покращить структуру
формування ціни на електроенергію в Україні, зазначив В. Гройсман. «Питома
вага поки що невелика цієї енергії – 8 %, трошки більше, тому впливати на
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загальну ціну дуже важко. Але нарощення такої енергетики, економія, яка
виникає і по газу, і по вугіллю, у перспективі змінить структуру формування
ціни на електроенергію, і ця структура стане більш прийнятною», – зазначив
він.
Прем’єр-міністр нагадав, що на Дністровській ГАЕС був підключений
третій гідроагрегат. «Те, що ми сьогодні нарощуємо потужності
гідроенергетики говорить про те, що ми виробляємо альтернативну енергетику,
що є дуже важливо для нашої енергонезалежності», – зазначив він. В. Гройсман
також зауважив, що обсягів виробленої на підприємстві електроенергії
достатньо, щоби забезпечити потреби чотирьох областей України.
Глава
уряду
підкреслив
важливість
розвитку
української
гідроелектроенергетики для забезпечення енергонезалежності України та
розвитку національної економіки. Уряд розвиватиме українську гідроенергетику
для
досягнення
цих
цілей,
зазначив
він
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 10.06).
***
Віце-прем’єр-міністр України П. Розенко та Повноважний Посол
Держави Ізраїль в Україні Е. Бєлоцерковські обговорили питання
розширення співпраці.
Сторони відзначили надзвичайну важливість підписаної 7 червня
міжурядової Угоди про тимчасове працевлаштування українських працівників в
Ізраїлі та висловили сподівання, що вже найближчим часом вона буде
ратифікована парламентами обох держав.
П. Розенко та Е. Бєлоцерковські також обговорили питання розширення
співпраці у сфері соціальної політики, охорони здоров’я та культури.
Зокрема, П. Розенко акцентував увагу на важливості залучення досвіду
Ізраїлю із психологічної та медичної реабілітації учасників АТО. «Сьогодні,
коли на Сході України триває російська військова агресія, той унікальний
досвід, який має Ізраїль щодо роботи і з військовими, і з мирним населенням із
зони бойових дій, дуже необхідний для України», - сказав він.
Віце-прем’єр-міністр та посол Ізраїлю обговорили перспективи створення
в Україні центру психологічної та медичної реабілітації учасників АТО та
можливість навчання українських фахівців, які займатимуться реабілітацією
українських бійців (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 14.06).
***
Віце-прем’єр-міністр України П. Розенко взяв участь у відкритті
кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки факультету
психології Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
«Фундаментальна підготовка висококваліфікованих спеціалістів
із
соціально-психологічної реабілітації є надзвичайно важливою в сьогоднішніх
умовах як для учасників АТО, яким необхідна професійна допомога, щоб
адаптуватися до мирного життя, так і вимушеним переселенцям, які внаслідок
російської агресії були змушені покинути свої домівки», – зауважив П. Розенко.
Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки створена на базі
кафедри соціальної роботи факультету психології Київського національного
університету ім. Т. Шевченка.
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Передбачається, що підготовка фахівців проводитиметься за трьома
стратегічними науковими й прикладними напрямами: соціальна адаптація,
психологічна реабілітація, професійна переорієнтація.
Викладачі університету вже мають досвід організації на факультеті
психології волонтерських груп з допомоги бійцям АТО, на кафедрі соціальної
роботи створена система підготовки волонтерів у роботі з постраждалими
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 13.06).

***
13 червня віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та
євроатлантичної
інтеграції
І. Климпуш-Цинцадзе
зустрілася
з
Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Австрія в Україні
Г. Поппелер.
Головною темою зустрічі став стан проведення реформ в Україні. Окрім
цього, піднімалися питання візової лібералізації, продовження санкцій проти
Росії та ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС.
Посол Австрії зауважила, що для України важливо провести
приватизацію державних підприємств, зокрема Одеського припортового заводу,
за прозорою і зрозумілою процедурою та за участі багатьох учасників конкурсу.
Також Г. Поппелер повідомила віце-прем’єр-міністру, що Австрія дуже
зацікавлена у розширенні бізнес-зв’язків між двома країнами. Саме тому
нещодавно було відкрито п’яте австрійське консульство в Україні – у Харкові.
У свою чергу віце-прем’єр-міністр І. Климпуш-Цинцадзе звернула увагу
Посла, що для українського суспільства зараз важливі питання візової
лібералізації, продовження економічних санкцій проти Російської Федерації та
повної ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС.
«Ми виконали всі зобов’язання Плану дій з візової лібералізації. Рішення
по Україні не повинно бути прив’язане до будь-якої іншої країни», – повідомила
І. Климпуш-Цинцадзе. Вона додала, що, враховуючи міграційну кризу в ЄС,
Україна з розумінням ставиться до розгляду країнами-членами жорсткішого
механізму призупинення безвізового режиму, однак обидва процеси – візової
лібералізації та запровадження механізму її перегляду через можливі
порушення – мають йти паралельно.
Віце-прем’єр-міністр також зазначила, що Україна чекає на якнайскорішу
ратифікацію Угоди про асоціацію всіма країнами ЄС та розраховує на незмінну
позицію країн Європейського Союзу стосовно продовження економічного тиску
на РФ. «Уряд Австрії підтримує спільну позицію Євросоюзу», – запевнила
Посол Г. Поппелер (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 13.06).
***
14 червня розпочався візит міністра оборони України генерала армії
України С. Полторака до Штаб-квартири НАТО для участі у засіданні
Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів оборони.
Під час візиту запланована низка двосторонніх зустрічей керівника
вітчизняного оборонного відомства з міністрами оборони Грузії, Румунії,
Португалії, Болгарії та Польщі.
У середу, 15 червня, міністр оборони України зустрінеться з генеральним
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секретарем НАТО Й. Столтенбергом та міністром оборони США Е. Картером, а
також візьме участь у засіданні Комісії Україна – НАТО (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 14.06).
***
Міністр юстиції П. Петренко з одноденним робочим візитом відвідав
Дніпро та Дніпропетровську область.
Під час візиту очільник Мін’юсту взяв участь у відкритті відділення
адмінпослуг, дозвільних процедур і державної нотаріальної контори
мікрорайону Таромське. «Цей мікрорайон віддалений від міста на 40 км, через
що його жителям було незручно отримувати послуги. Відтепер новий центр
обслуговуватиме жителів цього мікрорайону, а також мешканців навколишніх
населених пунктів. Загалом це близько 20 тис. громадян», – зазначив міністр
юстиції.
За його словами, Мін’юст протягом останніх двох років позбавляється від
невластивих функцій, які на себе перебрало попереднє керівництво Мін’юсту.
«Ми передали ці повноваження місцевим органам влади та нотаріусам.
Сьогодні ми відкрили такий мінісервісний центр для громадян, які не мали
можливості зручно отримати державні сервіси, оскільки для цього їм
доводилося їздити за 40 км», – наголосив П. Петренко.
На його переконання, відкриття цього центру ще раз підтверджує, що
Міністерство юстиції прийняло правильне рішення, коли почало процес
децентралізації. Якби цього не було зроблено, зручні та комфортні сервіси
навряд прийшли б до таких невеликих громад.
Міністр юстиції також відвідав третій дніпровський місцевий центр з
надання БВПД. Він нагадав, що в 100 аналогічних центрах по всій Україні
громадяни можуть отримати правову допомогу та адвоката для захисту прав у
суді, у тому числі й у спорах з державними органами.
«Однак такої кількості центрів не достатньо, щоб забезпечити всіх
необхідною юридичною допомогою. Тому вже цього року ми запускаємо
додатково понад 400 бюро правової допомоги», – наголосив очільник Мін’юсту.
За його словами, у бюро по допомогу може звернутися кожен громадянин. Ті,
хто має на це право, отримають адвоката. Усі інші – якісну професійну
консультацію.
«Наша філософія – жоден громадянин, який звертається до нас за
допомогою, має її отримати. Цьому ми навчаємо усіх наших співробітників, які
в цьому місяці проходять через конкурсний відбір до бюро. Наше завдання
змінити підходи чиновника до спілкування з людиною. В бюро правової
допомоги ми прийняли рішення набирати через конкурси юристів, які не
працювали в державних органах і не мають того вірусу чиновника, яким всіх
заражала стара бюрократична система», – поінформував присутніх міністр
юстиції.
Він також повідомив, що перший етап конкурсу, упродовж якого
приймалися заявки від бажаючих стати членом нової команди Мін’юсту та
працювати в бюро правової допомоги, уже завершено. Усього на місця в 430
бюро подало заявки 4 тис. 129 кандидатів. Це дає можливість обрати кращих і
змінити обличчя Мін’юсту.
«Українські громадяни мають право на захист і дотримання власних
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конституційних прав. Провідником цього захисту буде Міністерство юстиції», –
резюмував П. Петренко (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
10.06).
***
Міністр інформаційної політики Ю. Стець зазначає, що Україна
потребує розвитку інформаційного простору та налагодження комунікації
між владою й суспільством.
10 червня відбулася конференція #UA_IS «Становлення інформаційного
суспільства України: держава, суспільство, приватний сектор», організована
Міністерством інформаційної політики України.
В умовах гібридної війни, що ведеться сьогодні проти України, нагальною
потребою стає не тільки розвиток інформаційного простору в країні, а й
реформи в інформаційній сфері.
Наразі серед найголовніших завдань МІП є реформа урядових комунікацій,
мета якої вибудувати ефективну систему взаємодії між різними гілками влади й
суспільством. На цьому наголосив, відкриваючи конференцію, міністр
інформаційної політики Ю. Стець.
«Робота з інформацією є найбільш нагальною потребою під час
сьогоднішніх викликів у нашому суспільстві. Метою конференції є донесення
до цільової аудиторії інформації про основні проблеми та виклики, на які
потрібно вчасно реагувати, об’єднувати зусилля усім ключовим гравцям
інформаційного простору держави для їх вирішення», – сказав міністр
інформаційної політики.
Як зазначив на конференції заступник голови Адміністрації Президента
Р. Павленко, це особливо важливо з огляду на те, що нині проти України
ведеться гібридна війна, яка може набувати різноманітних форм. Таким чином,
особливого значення набувають не тільки інформація й засоби, якими вони
доносяться до суспільства, а й те, яким чином держава доносить до людей
суспільно значущі меседжі.
«Питання щодо носіїв неодмінно викликають питання довіри: як
створюється довіра між тим, хто говорить, і тим, хто слухає, як оцінюється
аудиторія. Якщо говорити про побудову довіри, то неодмінно виникає питання
стратегії: яку ціль ставити в комунікації, якими засобами вона досягається», –
наголосив Р. Павленко.
На важливості створення такої стратегії наголосила народний депутат
України, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та
інформаційної політики В. Сюмар. За її словами, сьогодні суспільство й
експертне середовище по-різному оцінюють дії влади. І цей розрив полягає в
тому числі й у відсутності діалогу між владними інституціями та суспільством.
Не останню роль у цьому відіграють ЗМІ, які багато в чому керуються позицією
своїх власників (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 13.06).
***
Міністерство інформаційної політики представило дослідження
громадської думки й засобів комунікації з українцями анексованого Криму.
9 червня в ІА «Укрінформ» відбулася презентація дослідження «Вивчення
громадської думки українців в анексованому Криму: необхідна підтримка і
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рекомендовані способи комунікації з Батьківщиною».
У заході взяли участь перший заступник міністра інформаційної політики
Е. Джапарова; автор дослідження, експерт із соціальних і бізнес-комунікацій,
медіа-тренер, засновник Netocrat Communications, головний редактор Odessa
Business News Б. Ходорковський; експерт Українського незалежного центру
політичних досліджень, політолог Ю. Тищенко; головний консультант відділу
інформаційної безпеки та розвитку інформаційного суспільства Національного
інституту стратегічних досліджень А. Боровська.
За словами першого заступника міністра інформаційної політики України
Е. Джапарової, будь-які класичні опитування в Криму сьогодні не працюють,
адже територія окупована, а люди перебувають у тотальній атмосфері страху.
«Сьогодні виникла необхідність у пошуку нестандартних підходів
проведення соціологічних досліджень та вимірювань настроїв людей для
комунікації з Кримом. Комунікація – це не просто інформування, це зворотний
зв’язок із Кримом, він сьогодні майже неможливий, що ускладнює роботу з
виявлення потреб громадян України в Криму та створення комунікаційної
стратегії реінтеграції півострова. Повернення півострова – це не тільки
повернення території, це повернення людей. Маємо шукати способи чути їх», –
зазначила Е. Джапарова.
Автор проекту й дослідження, експерт із соціальних і бізнес-комунікацій
Б. Ходорковський наголосив, що в умовах актуального правового та
соціального поля Криму запропонована методика є чи не єдиною можливою та
такою, що забезпечує ефективний і повністю анонімний підхід до дослідження.
«Досліджувати думку українців у Криму можна лише за умов
гарантування повної конфіденційності та анонімності, інакше дослідження не
буде репрезентативним. Це стосується всіх досліджень, що були проведені після
2014 р. Особливо відоме GFK, яке проводилося телефонним опитуванням. Наш
пілотний проект – тестування нової методології в
обмежених умовах
комунікації з Кримом, що складається з таких етапів: інтерв’ю з
континентальними українцями, які зберегли зв’язок з кримським населенням, і
конфіденційне опитування кримчан через Google Forms», – зазначив
Б. Ходорковський.
За його словами, за результатами опитування були отримані дані у
відсотковому відношенні щодо ідентифікації кримчан з Україною та їхньої
потреби в комунікації з її материковою частиною.
Головний консультант відділу інформаційної безпеки та розвитку
інформаційного суспільства Національного інституту стратегічних досліджень
А. Баровська підкреслила, що дослідження вже було використано при
підготовці аналітичних матеріалів інституту.
«Органи державної влади працюють значною мірою на відкритих
джерелах інформації, тому здійснювані представниками недержавних
організацій та наукових установ соціологічні дослідження є важливим внеском
для підготовки рішень щодо налагодження зв’язку з громадянами на
окупованих територіях», – згадала А. Баровська.
Експерт Українського незалежного центру політичних досліджень
Ю. Тищенко вважає, що до класичних методів соціологічних досліджень у
Криму потрібно ставитися дуже обережно, адже рівень страху й недовіри на
півострові є надзвичайно високим. «За таких умов казати про об’єктивні
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результати неможливо. Тому потрібно запроваджувати інноваційні методи
опитувань на підґрунті довіри, безпеки та конфіденційності респондентів», –
наголосила Ю. Тищенко.
Проект із соціологічного дослідження запроваджено в рамках Програми
навчання державним комунікаціям Королівського інституту Public relations
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). 2016. – 13.06).
***
Мінагрополітики: торговельно-інвестиційна місія США підтримала
стратегію реформ агропромислової галузі «3+5».
Торговельно-інвестиційна місія США підтримує стратегію реформування
агропромислової галузі «3+5», розроблену Міністерством аграрної політики та
продовольства України, і готова до поглиблення співпраці між двома країнами в
інвестиційній сфері.
Про це заявив голова місії, перший заступник міністра сільського
господарства США М. Ск’юс під час зустрічі з міністром аграрної політики та
продовольства України Т. Кутовим.
Очільник торговельно-інвестиційної місії США наголосив, що
американська сторона дотримується чіткої позиції розвитку двосторонньої
співпраці. Представники місії також запевнили в політичній підтримці реформ
українського АПК і висловили готовність до обміну досвідом у сфері
інвестиційного розвитку аграрної галузі.
У свою чергу міністр аграрної політики та продовольства Т. Кутовий
наголосив на важливості підтримки дрібних українських фермерів і переходу до
більш глибокої переробки сільгосппродукції. «Ми маємо створити усі умови
для інвестиційного співробітництва у сфері виробництва продуктів АПК з
більшою доданою вартістю, переробної галузі та органічного виробництва», –
зауважив Т. Кутовий.
Очільник міністерства також додав, що наразі необхідно прийняти ряд
законопроектів для прозорого й ефективного обігу земель сільгосппризначення,
а також створити механізм економічного стимулювання тих фермерів, які готові
розвивати землю та інвестувати в неї протягом довгострокового періоду.
Нагадаємо, команда Міністерства аграрної політики та продовольства
України на чолі з Т. Кутовим розробила стратегічний план реформування галузі
«3+5». Вона включає три стратегічно важливі пріоритети: державна підтримка
фермерів, реформа держпідприємств та чесний і прозорий обіг землі. І п’ять
напрямів, які витікають з них. Це розширення ринків збуту, органічне
виробництво й нішеві культури, розвиток сільських територій, зрошення та
безпека харчової продукції (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. – 13.06).
***
У Мінмолодьспорті заступник міністра молоді та спорту України з
питань європейської інтеграції, віце-президент міжурядового Комітету
ЮНЕСКО з питань фізичного виховання та спорту М. Мовчан провів
зустріч з тимчасовим повіреним у справах Австралії в Україні Б. Едвардсом.
Під час бесіди сторони обговорили питання актуального стану й
перспектив розвитку українсько-австралійського співробітництва в молодіжній
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сфері, сферах фізичної культури, фізичного виховання та спорту.
М. Мовчан розповів Б. Едвардсу про діяльність і досягнення Міністерства
молоді та спорту України на напрямі європейської інтеграції й міжнародного
співробітництва, про імплементацію Плану заходів з виконання Угоди про
асоціацію Україна – ЄС, співпрацю України з Європейським Союзом, Радою
Європи, МОК, ЮНЕСКО, ПРООН та іншими агенціями ООН у сферах молоді
та спорту, про співробітництво і взаємодію Мінмолодьспорту України зі
Світовим конгресом Українців та українською діаспорою Австралії;
двостороннє партнерство між Україною й державами-членами ЄС тощо.
Під час зустрічі обговорювалися також питання розвитку двосторонньої
договірно-правової бази у сферах молоді й спорту, зокрема питання укладення
між Україною та Австралією двосторонніх документів щодо співпраці в
молодіжній сфері (у тому числі й стосовно обмінів молоддю), сферах фізичної
культури та спорту, а також розширення українсько-австралійської співпраці в
міжнародних організаціях, які опікуються питаннями міжнародного
молодіжного співробітництва, співпраці у галузях фізичної культури, фізичного
виховання та спорту.
Крім того, під час бесіди сторони обговорили питання розвитку та
розширення українсько-австралійського співробітництва з регбі, плавання,
тенісу, крикету й багатьох інших видів спорту, які представляють обопільний
інтерес для сторін (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 11.06).
***
Про основні завдання, спрямовані на покращення бізнес-середовища,
розповів голова Державної фіскальної служби України Р. Насіров під час
V Шведсько-українського бізнес-форуму, який відбувся 13 червня у Києві.
«Зусилля ДФС спрямовані на вдосконалення сервісів та боротьбу з
корупцією. На даний момент вже зроблено ряд кроків, які привели до
позитивних зрушень. Це запровадження антикорупційної програми,
запровадження ряду електронних сервісів, спрощення процедур і, як наслідок,
зменшення кількості контактів з держслужбовцями та економія часу», –
повідомив голова ДФС.
За його словами, у 2015 р. вдалося спростити процес укладання Договору
про визнання електронних документів, скоротити з двох днів до двох годин
взяття на облік платників податків в органах ДФС та з одного дня до однієї
години взяття на облік рахунків платників податків відкритих у фінансових
установах, а також запровадити новий електронний сервіс «Управління
електронними цифровими підписами».
Крім того, уперше в онлайн-режимі через електронний сервіс
«Електронний кабінет платника» запроваджено оприлюднення інформації з
реєстрів ДФС, впроваджено електронне листування з органами ДФС, надано
доступ до особистої інформації та забезпечено можливість користування
сервісами системи електронного адміністрування ПДВ (перегляд реєстру
операцій і реєстру трансакцій) та системи електронного адміністрування
реалізації пального (перегляд реєстру операцій обсягів пального й реєстру сум
акцизного податку).
«Для фіскальної служби головне – унеможливити зловживання з боку
працівників служби та створити умови для розвитку бізнесу і залучення
28

інвестицій», – наголосив очільник
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 13.06).

відомства

(Урядовий

портал

***
Голова Державної прикордонної служби України В. Назаренко провів
зустріч з європейським експертом з питань протидії корупції Д. Трачем.
В Адміністрації Держприкордонслужби 10 червня в рамках реалізації
спільного з представництвом Міжнародної організації з міграції проекту
міжнародної технічної допомоги «Сприяння реформуванню та зміцненню
потенціалу Держприкордонслужби» голова Державної прикордонної служби
України генерал-полковник В. Назаренко провів зустріч з європейським
експертом з питань протидії корупції генералом дивізії Прикордонної варти
Республіки Польща Д. Трачем.
На початку зустрічі голова прикордонного відомства В. Назаренко
подякував Д. Трачу за надання сприяння Держприкордонслужбі у сфері
подолання корупції.
Учасники зустрічі обговорили результати незалежного добровільного
анкетування на предмет корупції серед персоналу відомства, яке проводилося
серед громадян. Крім того, було обговорено подальші розробки реалізації
ефективних методів боротьби з корупцією в Державній прикордонній службі
України та подальші конструктивні та ефективні підходи до підвищення
потенціалу підрозділів внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби.
Д. Трач у свою чергу відзначив той поступ, який робить прикордонне відомство
України на шляху боротьби з корупцією, і запевнив у підтримці з боку
європейської
прогресивної
спільноти (Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 10.06).
***
Держфінінспекція в Полтавській області за п’ять місяців 2016 р.
забезпечила відшкодування втрат на 31 млн грн.
Протягом січня – травня 2016 р. фахівці Держфінінспекції в Полтавській
області забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат фінансових і
матеріальних ресурсів, на суму майже 31 млн грн.
За результатами контрольних заходів керівники місцевих органів влади,
підприємств, установ і організацій прийняли 58 управлінських рішень.
Правоохоронні органи розпочали 23 досудові розслідування, зокрема 11 –
за результатами ревізій і 12 – за результатами участі працівників інспекції в
перевірках, які проводили правоохоронці.
У 66 випадках до установ, під час ревізій яких виявлено порушення,
застосовано такі заходи впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами,
призупинення бюджетних асигнувань, зменшення бюджетних призначень і
прийняття вимог про повернення використаних не за цільовим призначенням
коштів.
За допущені фінансові порушення 237 посадових осіб притягнено до
адміністративної відповідальності, 52 – до дисциплінарної й матеріальної,
дев’ять осіб звільнено з посад (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. – 13.06).
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ПОЛІТИКА
Украинская сторона выразила недоумение в связи с бездействием
Совета Безопасности ООН в ответ на прямой запрос Киева о
развертывании в оккупированных регионах Донбасса миротворческой
миссии ООН. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины
С. Кислица во время выступления в СБ ООН.
«Как непостоянный член Совбеза Украина не по слухам знает, что иногда
СБ ООН не может оперативно отреагировать на угрозы гражданскому
населению, поскольку быстрому развертыванию миссии по поддержанию мира
мешает отсутствие согласия принимающих стран. Однако трудно объяснить
бездеятельность совета в ответ на прямой запрос относительно миротворческой
миссии ООН, чье присутствие на местах обеспечило бы дополнительную
защиту гражданских лиц и имело бы свой вклад в прекращение насилия», –
заявил представитель МИД Украины.
Он подчеркнул, что призывы официального Киева в Совбезе «не были
услышаны».
В этой ситуации Украина вынуждена использовать другие возможности на
региональном уровне для установления вооруженного международного
присутствия на оккупированных территориях с целью защиты гражданского
населения и обеспечения полной имплементации минских соглашений, отметил
Кислица (ForUm (www.for-ua.com). – 2016. – 11.06).
***
В НАТО обеспокоены тем фактом, что Россия продолжает активно
поддерживать сепаратистов на Донбассе, что способствует эскалации
напряженности и увеличению количества жертв противостояния. Об этом
во время пресс-конференции в Брюсселе сообщил генсек Альянса
Й. Столтенберг.
«РФ несет особую ответственность, потому что продолжает поддерживать
сепаратистов на Донбассе. Мы видим российские войска на Востоке Украины»,
– сказал он.
При этом в Альянсе заявляют, что эскалация конфликта – это сигнал к
тому, чтобы начать действовать. «Для меня это сигнал, что надо делать все
возможное для соблюдения минских соглашений. Мы должны использовать все
влияние и все усилия, чтобы убедиться, что режим прекращения огня уважается
и наблюдатели могут выполнять свои обязанности», – добавил генсек НАТО
(Politeka (http://politeka.net). – 2016. – 13.06).
***
Глава представництва Європейського Союзу в Україні Я. Томбінський
повідомив, що в Брюсселі не приймали рішення відкласти до вересня розгляд
питання про введення безвізового режиму для громадян України.
«Я намагався з’ясувати цю новину в Брюсселі, але ще немає жодного
рішення. Це не можна сказати, що рішення негативне, що це відкладено», –
наголосив він, коментуючи повідомлення про те, що Україні не варто очікувати
рішення про безвізовий режим з ЄС і що таке рішення може бути прийнято не
раніше осені.
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Водночас посол визнав, що у Єврокомісії паралельно розглядають
можливість запровадження спеціального механізму для відповіді на загрози, які
можуть бути пов’язані з міграцією. «Робота постійно йде, і сьогодні всі ці теми
вже об’єднані. Це тема міграційних потоків, і як побудувати нові механізми
Європейського Союзу для захисту від великих міграційних потоків, і безвізові
режими для Грузії, України і Косово», – повідомив він (УНН
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 10.06).
***
Международная правозащитная организация Amnesty International
Ukraine отметила прогресс в правах человека в Украине после завершения
Марша равенства в Киеве, сообщается на странице украинского филиала
организации в Facebook.
«Мы шли к этому дню много лет, и сегодня мы видим реальный прогресс в
правах человека. Еще многое нужно сделать на пути к обществу без
дискриминации, но сегодня мы празднуем наш первый шаг», – говорится в
сообщении.
Международные правозащитники отметили консолидированную работу
правоохранителей и столичной власти. «Большая благодарность Национальной
полиции Украины, КГГА и мэру города В. Кличко, вы сработали на отлично», –
отметили правозащитники (Корреспондент.net (www.korrespondent.net). – 2016.
– 13.06).
***
Довибори в парламент у семи округах, які призначені на 17 липня,
можуть бути зірвані. Про це заявив заступник голови Центральної виборчої
комісії А. Магера.
За його словами, виділених для проведення довиборів 12,5 млн грн не
вистачає. У депутатів залишається один пленарний тиждень у червні для того,
щоб знайти додаткові кошти, адже 1 липня виборчі дільниці вже повинні
починати працювати.
Крім того, А. Магера розповів про ще одну небезпеку для виборчого
процесу. «Надійшло подання Президента на призначення нових членів (ЦВК. –
Прим. ред.) у Верховну Раду. Там є дві постанови – про звільнення членів ЦВК
та призначення нових. Уявіть ситуацію, коли членів ЦВК звільнять, а нових не
призначать. А зараз виборчий процес. Зараз ЦВК практично щодня реєструє
кандидатів. І що далі?» – запитує заступник голови комісії (depo.ua
(http://www.depo.ua). – 2016. – 12.06).
***
Народний депутат, член фракції «Батьківщина» Н. Савченко вважає,
що в Україні необхідно проводити дострокові вибори до парламенту.
Вона зазначила, що проведення дострокових виборів у Верховну Раду має
«влити свіжу кров». Також, за її словами, влада не виправдовує покладених на
неї надій, а український народ заслуговує кращого уряду, ніж нинішній (depo.ua
(http://www.depo.ua). – 2016. – 10.06).
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***
Народний депутат України Н. Савченко прокоментувала негативну
реакцію політиків на її заяву щодо готовності до переговорів з ватажками
«ДНР» О. Захарченком та «ЛНР» І. Плотницьким задля повернення
Донбасу.
«Я пояснювала, що готова прямо говорити. Не сказала, треба чи ні.
Я готова зробити перший крок і говорити з цими двома людьми, але ні на яких
інших політичних майданчиках. Те, що це підриває мінські домовленості
чи принципи політики – легко говорити тим, в кого не болить», – сказала
Н. Савченко.
Також народний депутат додала, що скільки б не тягнулися політичні
дискусії, історія все одно закінчиться прямим діалогом (УНН
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 10.06).
***
Громадяни, експерти, бізнес і влада починають розуміти, що
економічні конфлікти руйнівні для економік України й Росії. Таку думку у
своєму блозі висловив лідер «Українського вибору» В. Медведчук.
За його словами, в уряді заговорили про можливість закупівель
російського газу. Як нагадав політик, Прем’єр-міністр України В. Гройсман
заявив Reuters, що Київ розглядає варіант відновлення прямих закупівель газу
в Росії, щоправда, із застереженням: якщо «Газпром» зробить «правильну
пропозицію», уряд прийматиме «політичне рішення».
Політик зазначив, що для відновлення української економіки необхідно
переглянути
курс
зовнішньоекономічної
інтеграції
(УНН
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 11.06).
***
Депутат БПП О. Червакова може лобіювати приєднання
с. Коцюбинське до Києва в інтересах столичних забудовників. Про це заявив
голова секретаріату партії «Нові обличчя», яку представляє більшість депутатів
Коцюбинської селищної ради, Ю. Денисенко.
«На моє глибоке переконання, О. Червакова може лобіювати приєднання с.
Коцюбинське до Києва в інтересах столичних забудовників, яким потрібен
Біличанський ліс і Коцюбинське для забезпечення коефіцієнту зелених зон, з
метою збільшення площ забудови у Києві».
Він також звинуватив О. Червакову в організації проплачених мітингів і
дискредитації партії «Нові обличчя» в ЗМІ. «Зараз на найдорожчих рекламних
носіях столиці проводиться рекламна кампанія “Коцюбинське не продається”,
хоча саме група підтримки Червакової роздає коцюбинчанам по 200 грн за
участь у проплачених мітингах. Витрачаються шалені кошти на дискредитацію
партії “Нові обличчя” у засобах масової інформації. Ці кошти столичні
забудовники планують повернути, забудувавши Біличанський ліс. Народний
депутат Червакова свідомо замовчує численні факти знищення лісу з боку
Києва, яке здійснює Святошинське лісопаркове господарство», – заявив
Ю. Денисенко (Українська правда (http://www.pravda.com.ua). – 2016. – 13.06).
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***
Политолог А. Якубин считает, что Ю. Луценко во главе Генеральной
прокуратуры решил действовать по принципу Партии регионов и во всем,
что касается газа и тарифов, винить предшественников. Об этом он заявил,
комментируя
задержание
Генпрокуратурой
бывшего
замминистра
экономического развития и торговли А. Сухомлина.
«Газ – очень болезненная тема для действующего правительства, учитывая
постоянное повышение тарифов и неумелую политику в этом вопросе», –
отметил эксперт.
По его словам, теперь нынешняя политическая верхушка будет
утверждать, что вынуждена была поднять цены на газ для населения, потому
что прошлая власть плохо управляла, занижала цены, построила различные
схемы на газе. Поэтому, как подчеркнул А. Якубин, задержание экс-чиновника
в правительстве Н. Азарова вкладывается в «новую старую коммуникативную
стратегию» Ю. Луценко (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2016. – 13.06).
***
Проевропейские заявления власти призваны отвлечь украинцев от
проблем внутри страны. Такую точку зрения выразил директор Института
политического анализа и международных исследований С. Толстов.
«Когда начали говорить, что нужно проводить люстрацию не прежней
власти, а уже нынешней – В. Гройсману нужно чем-то “крыть”, на что-то
обращать
внимание.
Вот
и
возникают
“гипер-ультра-кислотные”
проевропейские заявления», – сказал он.
При этом эксперт отметил, что подобные заявления призваны отвлечь
украинцев от ухудшающейся экономической ситуации внутри страны (ГолосUA
(http://ru.golos.ua).
–
2016.
–
13.06).
***
РФ давит на Украину разными методами, в том числе и путем
военной эскалации. Об этом рассказал политолог, глава Единого
координационного центра «Донбасс» О. Саакян, анализируя ситуацию в зоне
АТО и увеличение обстрелов украинских позиций на протяжении нескольких
последних дней.
«Военной эскалации способствует несколько факторов: изменения в КУ,
летний сезон, когда воевать намного легче, и потребность усиления пропасти
между людьми на оккупированных и контролируемой Украиной территориях»,
– констатировал он.
Как подчеркнул эксперт, сегодня РФ максимально продавливает
изменения в Конституцию, но объективно они не могут приниматься хотя бы
потому, что любые изменения в КУ во время боевых действий являются
нарушением. При этом, по его словам, изменения не соответствуют
национальным интересам Украины, поскольку они ей продиктованы.
«В рамках “Минска”, “нормандского процесса” речь идет об инструментах
для реинтеграции территорий, но при этом мы не говорим содержательно.
Например, говоря о выборах, мы не говорим, ради чего будут проводиться эти
выборы. Выбрать представителей? Что дальше? Если мы говорим о закреплении
статуса для этих территорий, то какой это статус? Мятежных территорий или
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широкой автономии? Как, какого субъекта?» – рассуждает политолог (Слово и
Дело (http://ru.slovoidilo.ua). – 2016. – 13.06).

ЕКОНОМІКА
За даними Національного банку, інфляція в травні сповільнилася до
0,1 % у зв’язку зі зміцненням гривні та слабким споживчим попитом. Про це
повідомляє прес-служба Нацбанку.
Так, за даними НБУ, динаміку цін у травні також зумовили загальна
тенденція до ослаблення інфляційного тиску, а також коректування
адміністративно регульованих цін і тарифів.
«Свідченням загальної тенденції щодо зменшення інфляційного тиску було
зниження базової інфляції до 0,2 % в місячному численні і на 8,8 % в річному
обчисленні, що трохи швидше, ніж очікувалося. Уповільнення базової інфляції,
як і раніше, визначали зміцнення гривні, а також слабкий споживчий попит і
ефекти від зниження цін на окремі сирі продовольчі товари», – ідеться в
повідомленні.
Зокрема, овочі подешевшали в травні на 5,8 % у зв’язку із сезонним
фактором.
Також у травні знизилися ціни на молоко та цукор.
Водночас, за даними відомства, подорожчали м’ясо та м’ясопродукти,
яйця.
«Адміністративно регульовані тарифи в травні знизилися на 0,5 %. З
одного боку, з 1 травня ціни на газ для населення були знижені на 4,3 %. З
іншого боку, минулого місяця подорожчали тютюнові вироби та алкогольні
напої, що пов’язано з відкладеним ефектом підвищення акцизів у І кварталі», –
зазначає НБУ.
У зв’язку зі зростанням світових цін на нафту паливо на внутрішньому
ринку в травні подорожчало на 5,8 %.
НБУ також підкреслює, що динаміка інфляції в травні підтверджує
достовірність прогнозу динаміки споживчих цін на 2016 р. (12 % плюс-мінус 3
п.
п.)
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1578553-inflyatsiya-v-travni-spovilnilasya-uzvyazku-zi-zmitsnennyam-grivni-nbu). – 2016. – 12.06).
***
Национальный банк определил порядок выполнения требований по
списанию банками иностранной валюты и банковских металлов. Об этом
говорится в постановлении № 340, сообщается на сайте регулятора.
Этот документ определяет порядок выполнения уполномоченным банком
требования Нацбанка на списание валюты и банковских металлов в бесспорном
порядке с корреспондентского счета банка-должника.
Теперь регулятор может списывать со счетов банков в бесспорном порядке
задолженность банка-должника перед НБУ, основанную на совершенном
рефинансировании (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/06/10/20387379). –
2016. – 10.06).
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***
Фонд гарантирования вкладов продлил срок действия временной
администрации в Фидобанке на один месяц – до 19 июля включительно. Об
этом сообщается на сайте фонда.
На такой же период фонд продлил полномочия временного
администратора Фидобанка А. Коваленко.
Фонд гарантирования продлил до 24 июня прием заявок от инвесторов,
желающих поучаствовать в выведении Фидобанка с рынка (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/06/13/20505549). – 2016. – 13.06).
***
По результатам стресс-тестирования банк «Південний» необходимо
докапитализировать на 681 млн грн до конца 2017 г., сообщается на сайте
банка.
Капитал банка увеличат за счет денег финучреждения и акционеров, без
привлечения внешних инвесторов.
На сегодня банк «Південний» выполнил требования Нацбанка по
увеличению регулятивного капитала на 453 млн грн.
Оставшуюся сумму докапитализации – 228 млн грн – банк «Південний»
планирует получить от акционеров. Основную часть – 130 млн грн внесут в
уставный
капитал
банка
до
конца
2017
г.
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/06/10/20382845). – 2016. – 10.06).
***
Сорок відсотків усіх працюючих українців офіційно отримують
мінімальну зарплату – 1450 грн. Про це повідомив міністр соцполітики
А. Рева. Решту грошей, упевнений чиновник, доплачують «у конвертах».
Крім того, середні зарплати відрізняються залежно від регіону. Так,
найнижча середня зарплата у Тернопільській області – 3259 грн, а найвища в
Києві – 7879 грн. Різні зарплати також отримують чоловіки та жінки. У
середньому українки заробляють 3966 грн, а українці – 5379 грн.
Відзначимо, в Україні на сьогодні найвищі зарплати отримують
працівники у сфері авіаційного транспорту. Крім того, високий дохід мають
фінансисти та IT-шники. На думку експертів, найближчим часом успіхом
будуть користуватися працівники зі знанням англійської мови, а без роботи не
залишаться маркетологи, медичний персонал і web-дизайнери.
Також повідомляється, що в Україні в цьому році в результаті
економічного зростання (курс долара за кілька місяців зміцнився, а ВВП за
підсумками року має зрости на 1,1 %) кількість безробітних скоротилася майже
на 70 тис. осіб. Так, якщо в січні офіційно статус безробітних мали 508 тис.
українців, у квітні – уже 434 тис.
Директор з розвитку Work.ua С. Марченко впевнений, що однією з
тенденцій цього року на ринку праці стане зростання кількості вакансій, разом з
тим зменшується кількість непрацевлаштованих українців. Крім того, попитом
користуються здобувачі з хорошим знанням англійської мови. Також зростає
кількість вакансій для тих, хто шукає віддалену роботу.
Водночас HR-фахівець О. Білоус впевнений, що, з огляду на темпи
розвитку промисловості, найближчим часом на українському ринку праці
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будуть затребувані не прості робітники, а робочий персонал із середніми
спеціальностями та навичками роботи з автоматизованими системами.
Крім того, затребуваними будуть фахівці багатьох галузей промисловості
(Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/377463/majzhe-polovynapratsyuyuchyh-ukrayintsiv-ofitsijno-zhebraky). – 2016. – 11.06).
***
Прогнозований рівень інфляції – 12 %. Про це заявив голова ради
Незалежної асоціації банків України Р. Шпек.
«Ми маємо право розраховувати, що при продовженні здорової фіскальної
політики в поєднанні з прагматичною грошово-кредитною політикою
Національного банку цього року економічне зростання буде 1,5 %», – заявив
Р. Шпек, зазначивши при цьому, що квітневі показники дають змогу
прогнозувати інфляцію на рівні 12 %, що відповідає попереднім прогнозам НБУ
(Finance.UA (http://news.finance.ua/ua/news/-/377468/u-nabu-prognozuyut-1-5ekonomichnogo-zrostannya-do-kintsya-2016). – 2016. – 11.06).
***
У травні 2016 р. у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській
Запорізькій, Київській і Чернігівській областях було зафіксовано дефляцію,
порівняно з попереднім місяцем цього року. Про це повідомляють у
Держстатистики.
Загалом у травні в Україні інфляція у річному вимірі становила 7,5 %.
Так, у травні 2016 р., порівняно з квітнем, дефляція у Вінницькій області
становила 0,1 %, у Волинській – 0,2 %, у Донецькій – 0,1 %, у Житомирській –
0,3 %, у Запорізькій – 0,1 %, у Київській – 0,4 %, у Чернігівській – 0,5 %.
Загалом по Україні у травні 2016 р. було зафіксовано інфляцію на рівні
0,1 %.
За місяць в Україні продукти харчування та безалкогольні напої
подорожчали на 0,2 %, алкогольні напої та тютюнові вироби – на 3,3 %,
предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла –
ціни на 0,2 %, охорона здоров’я – на 0,6 %, транспорт – на 2,8 %, зв’язок – на
0,1 %, освіта – на 0,7 %, ресторани та готелі – на 0,4 %.
Водночас в Україні у травні спостерігалось зниження цін на відпочинок і
культуру – на 1,8 %, на ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види
палива – на 2 %.
Додамо, що ціни на одяг і взуття у травні місяці, порівняно з квітнем,
залишилися
без
змін
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1578713-u-travni-v-semi-regionakh-ukrayinizafiksovano-deflyatsiyu-derzhstatistiki). – 2016. – 13.06).
***
Станом на 1 червня 2016 р. виробництво м’яса в Україні збільшилось
порівняно з аналогічною датою минулого року на 1,4 % – до 1,3 млн т. Про це
повідомляє Держстатистики.
За інформацією, найбільше виробництво м’яса зросло на Харківщині – на
16,3 %. Також на Черкащині – на 9,5 % та Волині – на 9,1 %, а от на Київщині
воно зменшилось на 11,5 %.
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На відміну від м’яса, виробництво яєць станом на зазначену дату
скоротилось на 14,7 % – до 6,4 млн штук. Найбільше виробництво скоротилось
на Івано-Франківщині – на 42,5 %, Харківщині – на 42,9 %. На Житомирщині
зросло на 11,3 %.
Також скоротилося виробництво молока – на 0,9 % – до 4 млн т.
Найбільше показники виробництва знизились на Одещині – на 4,7 % та
Дніпропетровщині – на 3,8 %. А на Харківщині навпаки – збільшилися на 3,4 %
(Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/virobnictvo-masa-v-ukraini-zbilsilosna-14). – 2016. – 10.06).
***
Станом на 1 червня 2016 р. поголів’я великої рогатої худоби
скоротилось порівняно із аналогічною датою минулого року на 2,8 % – до 4,3
млн голів, передає Державна служба статистики України.
Так, поголів’я худоби в Україні (без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя і частини зони
проведення антитерористичної операції) станом на 1 червня 2016 р. становило
4 млн 304,6 тис. голів, що на 2,8 % менше, ніж за аналогічний місяць 2015 р.
У тому числі поголів’я корів скоротилося на 3,6 % – до 2 млн 192,3 тис.
тварин, свиней скоротилося на 2,7 % – до 7 млн 400 тис., овець і кіз на 3,4 % –
до 1 млн 717,9 тис.
При цьому поголів’я птиці скоротилося на 3,6 % і становить
217 млн 94,1 тис.
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1578223-pogolivya-vrkh-za-rik-skorotilos-na-2-8derzhstatistiki). – 2016. – 10.06).
***
Фонд державного майна оголосив конкурс з продажу пакета акцій
Одеського припортового заводу.
3 червня 2016 р. Фонд державного майна України оголосив конкурс з
відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій
ПАТ «Одеський припортовий завод».
Інформаційне повідомлення про продаж розміщено в офіційному виданні
фонду – газеті «Відомості приватизації» від 13.06.2016 р. № 47
(http://www.spfu.gov.ua/ru/documents/press-list/press-publicationsnewspaper/7875.html).
Пакет акцій, оголошений до продажу, становить 99,567 % статутного
капіталу. Конкурс з продажу акцій АТ «ОПЗ» відбудеться 26 липня 2016 р. об
11:00 у приміщенні ФДМ, вул. Кутузова, 18/9, кімната 303. Початкова ціна
пакета – 13 175 000 000 грн.
Прийом заявок для участі в конкурсі закінчується 18 липня 2016 р. о 18:00.
З повним текстом оголошення про приватизацію АТ «ОПЗ», детальною
інформацією про умови конкурсу з продажу підприємства можна ознайомитися
на
офіційному
сайті
з
приватизації
(privatization.gov.ua/opz
http://www.privatization.gov.ua/sale-obj/161).
Тут також представлена покрокова інструкція для потенційних покупців,
яку вперше розробив ФДМ з метою вчасної підготовки інвесторів до участі в
аукціоні (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). -2016. – 13.06).
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***
Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
аннулировала лицензию страховой компании «Экко», сообщается на сайте
регулятора. К такому решению комиссия пришла в результате внеплановой
проверки страховой компании «Экко».
Проверку СК «Экко» провели по заявлению временного администратора
этой компании в период с 23 мая по 3 июня.
После отзыва лицензии временный администратор СК «Экко» продолжит
свою работу.
Временный администратор уже получил доступ к счетам СК «Экко» в
банках и формирует базу кредиторов компании.
Нацкомфинуслуг подчеркивает, что аннулирование лицензии не
освобождает СК «Экко» от необходимости выполнения обязательств по
заключенным договорам (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/06/10/20384537). –
2016. – 10.06).
***
В ГП «Антонов» заявили о создании корпорации «Украинская
авиастроительная компания», которая будет заниматься строительством
авиационной техники в Украине.
В корпорацию войдут предприятия авиационной отрасли страны.
Председателем совета директоров этой корпорации назначен М. Гвоздев,
который с июня 2015 г. занимал должность президента ГП «Антонов» (Delo.UA
(http://delo.ua/business/aviapredprijatija-ukrainy-obedinili-v-korporaciju-318330).
– 2016. – 10.06).
***
За період січень – травень 2016 р. перевалка зернових через морські
порти країни становила 14,4 млн проти 13,1 млн т у 2015 р., що на 9,9 %
більше минулорічних показників. Про це йдеться в щомісячному звіті про
показники роботи Адміністрації морпортів України.
За п’ять місяців 2016 р. перевалка зернових зросла практично у всіх портах
країни, зокрема в Одеському показники зросли на 15,1 %, Миколаївському – на
15,8 %, Усть-Дунайському – на 22,6 %, Бердянському – на 23,5 %, Іллічівському
– на 31,7 %, Херсонському – на 56,2 %.
У Маріупольському порту показники зросли більше ніж удвічі (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/z-pocatku-roku-perevalka-zernovih-cerezmorporti-ukraini-zbilsilas-na-99). – 2016. – 9.06).
***
Протягом січня – травня 2016 р. перевалка рослинних олій через
морські порти країни зросла на 13,4 % порівняно з аналогічним періодом
минулого року. Про це йдеться в звіті АМПУ.
Перевалка олійних через морпорти України за перші п’ять місяців 2016 р.
становила 1,9 млн проти 1,7 млн т за аналогічний період минулого року
(Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/perevalka-olii-cerez-morporti-zroslana-134). – 2016. – 12.06).
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***
В Україні зупинено процес цінового падіння на ринку сухого молока та
вершкового масла. Про це пише «Інфагро».
Оператори вважають, що випуск товару відчутно не зросте порівняно з
минулим роком (у тому числі через проблеми з зовнішніми продажами сирних
продуктів), а вироблений товар незабаром піде на експорт.
Тому є велика ймовірність молочного дефіциту в майбутньому зимовому
міжсезонні. У підсумку, ряд компаній прийняли рішення зробити закладку
вершкового масла, що і послужило припиненню падіння вартості цього товару.
По сухому молоку причина дещо інша. Українські молочні заводи змушені
нарощувати випуск сухого молока. При цьому у багатьох операторів
собівартість виробництва вища ринкової вартості. З цієї причини багатші
компанії працюють на склад сподіваючись на поліпшення ринкової
кон’юнктури. Лише тому ціни на сухе молоко перестали падати.
Експортні ціни теж перестали падати. У країнах СНД прекрасно
розуміють, що дешевше ніж в Україні їм товар не купити (ні Росія, ні Білорусь
не конкурентні за ціною). Тому багатші трейдери все ж закуповують
український товар про запас.
Експерти вважають, що цінове дно на українському ринку масла вже
пройдено і найближчим часом вартість товару буде залишатися стабільною.
Загалом, нині саме час для закладок біржовими товарами (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/znizenna-cin-na-maslo-i-suhi-molokoproduktiv-ukraini-pripinilos). – 2016. – 10.06).
***
В июне гречка будет продолжать дорожать еженедельно на 1,5 грн и к
концу месяца достигнет средней цены в 38 грн. Об этом в прямом эфире
программы рассказал генеральный директор Украинской ассоциации
поставщиков торговых сетей А. Дорошенко.
«До конца июня состоится интересное событие. Гречка по цене сравняется
с курятиной. По статистике, в настоящее время средняя стоимость гречки в
стране 34 грн, а курятины – 38 грн. Еженедельно гречка дорожает на полторы
гривни. …Люди, которые купили весь (прошлогодний) урожай, еженедельно
поднимают цены на 1,5 грн. Причины, кроме монополизма, – никакой», –
говорит А. Дорошенко.
В то же время Антимонопольный комитет как раз выясняет, связаны ли
причины резкого увеличения цены на гречневую крупу с нарушениями
законодательства о защите экономической конкуренции. Если окажется, что
участники рынка в сговоре, комитет может наложить штрафные санкции в
размере до 10 % от дохода за предыдущий финансовый год.
Кроме того, по словам эксперта, возможно подорожание сахара.
А. Дорошенко также заверил, что в целом урожай будет хорошим и почти
не будет отличаться от прошлогоднего. Будет большой урожай картофеля и
свеклы.
Снизится цена на
капусту
(Экономические
известия
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/117-grechka-v-ukraine-sravnyaetsyapo-cene-s-kuryatinoj-ekspert). – 2016. – 10.06).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings (S&P) очікує, що
зростання ВВП України в 2016 р. становитиме 1 %, завдяки поліпшенню
довіри до уряду, інвестицій та політичній обстановці, зниженню рівня
інфляції та стабілізації курсу національної валюти.
Як відзначили в агентстві, «прискорення економіки повинно привести до
зростання ВВП в 2016–2019 рр. у середньому на 2 %».
Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings (S&P)
підтвердило довгостроковий та короткостроковий суверенні кредитні рейтинги
України в іноземній і національній валюті на рівні «B-/В» (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1578308-u-s-p-ochikuyutscho-zrostannya-vvp-ukrayini-v-2016-rotsi-sklade-1). – 2016. – 10.06).
***
Європейський банк реконструкції та розвитку підтримує Національну
комісію з цінних паперів і фондового ринку в усіх її діях, направлених на
розвиток ринку капіталу, та сподівається на ефективну консолідацію й
модернізацію розрахунково-клірингового середовища, відповідно до програми
реформ українського уряду. Про це повідомили в прес-службі НКЦПФР.
Європейський банк реконструкції та розвитку розпочав прийом заявок,
з 8 по 29 червня 2016 р., на реалізацію проекту технічного співробітництва
«Україна:
консолідація
розрахунково-клірингової
інфраструктури
та
перезавантаження правової бази».
Приведення інфраструктури ринку капіталу України до найкращих
європейських стандартів і впровадження нових інструментів фінансового
сектору визначені серед заходів, у реалізації яких задіяний ЄБРР відповідно до
Комплексної програми розвитку фінансового сектора України до 2020 року та
плану дій ЄС щодо побудови співтовариства ринків капіталу (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1578270-yebrr-pidtrimayezminu-zakonodavstva-u-sferi-infrastrukturi-rinku-kapitalu). – 2016. – 10.06).
***
Американская государственная корпорация OPIC (Корпорация
зарубежных частных инвестиций) утвердила финансирование двух
проектов в Украине на общую сумму 72,5 млн дол. Об этом сообщает
«УкрАгроКонсалт».
Как сообщается на сайте OPIC, 37,5 млн дол. пойдут на поддержку
быстрорастущих средних ориентированных на экспорт компаний в Украине и
Молдове через фонд Emerging Europe Growth Fund III под руководством Horizon
Capital.
Еще 25 млн дол. пойдут на поддержку украинских компаний, которые
ориентированы на расширение ассортимента продукции, модернизацию и рост
потенциала в широком спектре секторов, включая агробизнес, здравоохранение,
инфраструктуру, розничную торговлю, товары народного потребления и
недвижимость, через фонд прямых инвестиций Dragon Capital New Ukraine Fund
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под руководством Dragon Capital.
Корпорация частных зарубежных инвестиций (англ. Overseas Private
Investment Corporation, OPIC) – агентство при правительстве США, цель
которого – способствовать американскому бизнесу в осуществлении вложений в
новые и развивающиеся рынки путем предоставления кредитов и гарантий.
Основное требование для выделения денег – минимум 25 % у гражданина
США в акционерном капитале компании. Минимальный
объем
предоставленного займа – 1 млн дол. (Delo.UA (http://delo.ua/business/sshainvestiruet-v-razvitie-ukrainskogo-biznesa-725-mln-318403/). – 2016. – 12.06).
***
Переговоры по вопросу возобновления поставок газа Украине будут
зависеть от предложений Киева. Об этом сообщил журналистам министр
энергетики России А. Новак.
«Все будет зависеть от того, какие будут предложения от украинских
коллег, и в этом смысле, насколько я знаю, сейчас “Нефтегаз” с “Газпромом” в
контакте находятся», – сказал он, отвечая на вопрос, возможны ли переговоры
по возобновлению поставок газа.
Напомним, глава правления НАК «Нефтегаз Украины» А. Коболев
надеется на цену импортного газа в III квартале ниже 200 дол.
В свою очередь министр энергетики РФ А. Новак сообщил, что расчетная
цена российского газа для Украины на II квартал 2016 г. составляет
177 дол. за тыс.
куб.
м.
(Экономические
известия
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/625-rossiya-nazvala-uslovievozobnovleniya-postavok-gaza-v-ukrainu). – 2016. – 12.06).
***
Запровадження нових торговельних обмежень призведе до зниження
експорту до Росії протягом 2016 р. на 31 % (1,3 млрд дол.). Про це йдеться у
звіті Нацбанку про фінансову стабільність.
«Частка Росії в товарному експорті з України скоротилася з 12,1 % у
2015 р. до 7,5 % у І кварталі 2016 р. (порівняно з 17,6 % у 2014 р.)», – зазначено
в документі.
Регулятор зазначає, що ускладнення доступу українських товарів на ринок
Росії негативно впливає на ключові сектори економіки України.
Також обсяги українського експорту скорочуватимуться через очікуване
зниження економічної активності в Росії протягом 2016 р.
За оцінками Національного банку, запровадження нових торговельних
обмежень призведе до зниження експорту до Росії протягом 2016 р. на 31 %
(1,3 млрд дол.).
Також Нацбанк нагадав про те, що наприкінці 2015 р. погіршилися умови
перебування українських трудових мігрантів у Росії.
«Українські громадяни, які не мають посвідки на постійне місце
проживання чи дозволу на працевлаштування, зможуть перебувати на території
Росії не більше 90 днів протягом півроку. Це означає подальше зниження
присутності там трудових мігрантів, скорочення грошових переказів в Україну
та певне погіршення ситуації на українському ринку праці», – зазначено у звіті.
«Про реальність сценарію говорить скорочення грошових переказів у
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2015 р. майже вдвічі порівняно з 2014 р. – до 1,16 млрд дол., хоча частково це
пояснюється знеціненням російського рубля», – підсумовано в документі
(Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainskij-eksport-vtratit-13-mlrddolariv-cerez-embargo-rosii-nacbank). – 2016. – 10.06).
***
В 2015 г. основными покупателями украинской одежды стали страны
Европейского Союза, приобретя 90,5 % украинской одежды на сумму
525 млн дол., сообщает «Укрпромвнешэкспертиза».
Но динамика присутствия украинских швейников в мире – негативная.
Мировая торговля одеждой растет в среднем на 4 % в год, однако удельный вес
Украины на мировом рынке одежды за последние пять лет уменьшился с 0,16
до 0,10 %.
Почти 90 % объемов украинского экспорта продолжает приходиться на
давальческие схемы. Так, в УПЭ называют цифру в 88 % в 2013 г.
(583 млн. долл.) и 89 % в 2014 г. (566 млн дол.).
По словам экспертов УПЭ, в товарной структуре украинского экспорта
преобладает верхняя одежда (285,6 млн дол., или 64,2 %) и нижнее белье
(77,4 млн дол., или 17,4 %).
«В последние годы основными покупателями украинской одежды
являются страны Европейского Союза (525 млн дол. или 90,5 %) и Россия
(33 млн дол. или 5,6 %), при этом заметна тенденция сокращения доли России в
общем экспорте и рост доли Европейского Союза», – говорится в сообщении.
Главными европейскими импортерами украинской одежды являются
Германия (161 млн дол.), Венгрия (32 млн дол.), Италия (31 млн дол.) и Польша
(30 млн дол.), На них суммарно в 2015 г. приходилось почти 57 % экспорта из
Украины.
При этом наиболее перспективными для украинских производителей
одежды являются европейские страны не только с большими объемами
импорта, но и со значительными темпами роста импортного спроса.
В частности, такими перспективными рынками являются Люксембург
(+20,0 % в год), Польша (+15,4 %), Латвия (+12,9 %), Словакия (+12,5 %), Литва
(+12,4 %), Испания (+9,2 %), Болгария (+9,0 %) и Нидерланды (+8,1 %)
(Delo.UA
(http://delo.ua/business/dolja-stran-es-sredi-pokupatelej-odezhdyukrainskogo-proizvodstv-318396). – 2016. – 11.06).
***
Беларусь ограничила ввоз свинины из Черновицкой области Украины
из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает агентство
«Белта» со ссылкой на департамент ветеринарного и продовольственного
надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь.
Сообщается, что на территории Черновицкой области зарегистрирован
случай заболевания свиней африканской чумой.
«Вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из указанной
области живых свиней, свинины, в том числе мяса диких кабанов, продуктов
переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины,
охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов,
бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки
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свиней», – говорится в сообщении.
Все выданные ранее разрешения на ввоз указанных товаров из
Черновицкой области аннулированы.
Ранее, Беларусь запрещала ввоз свинины из других регионов Украины, где
была обнаружена АЧС, в частности с Хмельницкой области (Delo.UA
(http://delo.ua/business/belarus-zapretila-postavki-svininy-iz-esche-odnogoregiona-ukrai-318337). – 2016. – 10.06).
***
Торговий оборот між Швецією та Україною в 2015 р. збільшився на
20 %. Про це заявив посол Швеції в Україні А. фон Бекерат під час Шведськоукраїнського бізнес-форуму.
«Якщо говорити про торгівлю між Швецією та Україною, то ми
спостерігали вражаюче зростання в минулому році, коли торгівля збільшилася
на 20 %», – зазначив А. фон Бекерат.
За його словами, Швеція вітає прийняття Верховною Радою змін до
Конституції України і втілення в життя судової реформи (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1578724-tovaroobig-mizhshvetsiyeyu-ta-ukrayinoyu-zbilshivsya-na-20-u-2015-rotsi). – 2016. – 13.06).
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