Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Служба інформаційно-аналітичного
забезпечення органів державної влади (СІАЗ). Заснований у 2003 році. Виходить двічі на тиждень.
Головний редактор В. Горовий, д-р іст. наук, професор, заступник гендиректора НБУВ. Редакційна
колегія: Т. Гранчак, Ю. Половинчак, Л. Чуприна. Бюлетень підготували: Т. Гранчак, О. Симоненко, І. Рудь,
В. Ворошилов, Ю. Якименко, О. Рябоконь. Адреса редакції: НБУВ, просп. 40-річчя Жовтня, 3, Київ, 03039,
Україна. Тел. (044) 524–25–48, (044) 525–61–03. E-mail: siaz2014@ukr.net, www.nbuviap.gov.ua. Свідоцтво про
державну реєстрацію КВ № 5358 від 3 серпня 2001 р.

Передрук матеріалів дозволяється лише
після погодження із СІАЗ: siaz2014@ukr.net

РЕЗОНАНС
/Бюлетень матеріалів, підготовлених на базі аналізу
оперативної інформації електронних видань/
Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі»

№ 40
(23 червня 2016 р.)
ЗМІСТ
У ЦЕНТРІ УВАГИ .......................................................................... 2
АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС............................................................. 5
ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА ........................................................... 10
ВИКОНАВЧА ВЛАДА ................................................................ 18
ПОЛІТИКА .................................................................................... 31
ЕКОНОМІКА ................................................................................ 37
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ...................................... 46

КИЇВ 2016

У ЦЕНТРІ УВАГИ
Звернення Президента України
до Українського народу
у зв’язку з Днем скорботи
і вшанування пам’яті жертв війни в Україні
Дорогі співвітчизники!
Трагедія Другої світової війни, розв’язаної гітлерівським та сталінським
режимами, опалила українців ще у вересні 1939-го, але з 22 червня 1941 року
Україні судилося надовго стати великим полем бою, землею, що фактично
спливала людською кров’ю.
У цей скорботний день 75 років тому на нашу землю прийшла війна, що не
оминула жодної родини, спричинила незліченні жертви, руїни та спустошення.
Піднявшись проти ворога, наші земляки мужньо боролися на фронтах та у
підпіллі. Тільки у лавах Червоної армії воювали близько 9 мільйонів вихідців з
України, майже половина з них віддала своє життя за Вітчизну та свободу
народів Європи. Невід’ємною складовою цієї справедливої боротьби був
український визвольний рух, учасники якого самовіддано боронили свою землю
від нацистської навали, реалізовуючи споконвічне прагнення до державної
незалежності.
Вічна і світла пам’ять усім, хто поліг у битвах із загарбниками, хто загинув
від терору окупантів, хто передчасно помер від ран, хвороб і голоду.
Вічна слава і шана усім, хто зі зброєю в руках здолав нацизм.
Ваш ратний подвиг, дорогі ветерани, надихає українських військових та
добровольців, які сьогодні, наражаючись на постійну небезпеку, боронять
суверенітет України від агресії Російської Федерації.
Щиро дякую захисникам України усіх поколінь за незбориму силу духу,
мужність і патріотизм.
Переконаний, що спільними зусиллями ми неодмінно відновимо цілісність
держави, встановимо мир на нашій землі. Це священний обов’язок кожного
перед жертвами Другої світової війни та героями, які полягли за волю і
європейський вибір Українського народу.
Слава Україні!

(Офіційне інтернет-представництво
(http://www.president.gov.ua ). – 2016. – 22.06).

Президента

України

***
Робочий візит Президента України П. Порошенка до Франції
21 червня Президент України П. Порошенко здійснив робочий візит до
Французької Республіки.
Програма візиту включала зустрічі глави Української держави з
президентом Франції Ф. Олландом, головою Національних зборів Франції
К. Бартолоном та головою Сенату Франції Ж. Ларше.
Президент України П. Порошенко та президент Франції Ф. Олланд під час
зустрічі обговорили питання запровадження безвізового режиму для українців
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Європейським Союзом, співпрацю в економіці, залучення інвестицій,
впровадження реформ та взаємодію в гуманітарній сфері.
«Впевнений в тому, що наша співпраця перебуває зараз на найвищому
рівні», – наголосив глава Української держави під час заяви для ЗМІ в Парижі.
П. Порошенко подякував французькому колезі за дотримання Плану дій
щодо безвізового режиму, який був складений і затверджений Європейською
радою. Глава держави впевнений, що після того, як оціночна місія зафіксувала
повне виконання українською стороною взятих на себе зобов’язань, та після
ухвалення Європарламентом і Єврокомісією механізму призупинення
безвізового режиму буде прийнято відповідне рішення стосовно України.
У свою чергу президент Франції зазначив, що розуміє наскільки це питання
важливе для українців. За його словами, нині розглядається можливість візиту в
Україну міністра внутрішніх справ Франції, щоб зняти всі перешкоди в цьому
питанні.
Співрозмовники також обговорити низку питань двостороннього
співробітництва. «Ми зацікавлені у ефективній співпраці з французькими
інвесторами. Після конституційної реформи в частині судочинства і
верховенства права ми маємо можливість створювати абсолютно нову якість
інвестиційного клімату», – зазначив глава Української держави.
Президенти також обговорили хід реформ в Україні, зокрема судової
системи, боротьбу з корупцією, запровадження прозорої фінансової системи.
Президент Ф. Олланд зазначив, що реформування України дасть можливість
втілити Угоду про асоціацію з ЄС та більш активно розвивати відносини,
зокрема з Францією, для залучення інвестицій.
П. Порошенко подякував французьким партнерам за співпрацю у сфері
освіти – взаємне визнання дипломів, надання можливості завершувати вищу
освіту у вищих навчальних закладах Франції. Окремо співрозмовники
відзначили досягнуту домовленість про завершення переговорів між
Національною академією державного управління при Президентові України і
Національною школою адміністрації (Еcole nationale d’Administration, ENA) у
Франції, яка підготувала плеяду вищих французьких керівників, щодо
направлення на навчання найкращих українських студентів для того, щоб
використати французький досвід у побудові нового державного управління в
Україні.
Співрозмовники торкнулися питання референдуму Brexit щодо подальшої
долі взаємовідносин між Великою Британією та Європейським Союзом. «Дуже
сподіваємось на мудрий вибір громадян Великої Британії щодо Brexit.
Впевнений, що цінності, які об’єднали ЄС, є непорушними, і в майбутньому
Європа подолає виклики і залишиться сильною та об’єднаною», – зазначив
Президент України. У свою чергу президент Франції висловив сподівання, що
Велика Британія залишиться в ЄС і буде посилювати європейські цінності.
П. Порошенко запросив Ф. Олланда відвідати Україну з візитом.
Президент України після зустрічі з президентом Франції подякував
французькому та німецькому лідерам за зусилля, які докладаються для
запровадження миру та деокупації Сходу України. «Дякую за чітку та
принципову позицію наших французьких та німецьких партнерів, президента
Єврокомісії та лідерів країн-членів ЄС щодо продовження санкцій. Україна
віддана мінським домовленостям та імплементує і чітко виконує всі взяті на
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себе зобов’язання. Продовження санкцій напряму пов’язано з процесом
деокупації», – сказав глава держави в заяві для ЗМІ у Парижі. Президент
наголосив, що процес деокупації передбачає виведення російських військ з
української території, припинення постачання озброєння, боєприпасів та
техніки, забезпечення безперешкодного доступу СММ ОБСЄ на всю територію,
включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону,
звільнення заручників, початок політичного процесу.
У свою чергу Ф. Олланд нагадав, що перші санкції щодо Росії були
запровадженні після незаконної анексії Криму, коли не було дотримано
принципів міжнародного права, а пізніше вони були посилені для
стимулювання виконання Мінських угод. «Ми будемо готові продовжувати
механізм моніторингу. Якщо повністю буде виконаний “Мінськ”, то можна
передбачати поетапне зняття (санкцій). Але поки це не виконано. Все є у чіткій
прив’язці до мінських угод», – підкреслив Ф. Олланд.
Французький лідер наголосив, що весь пакет Мінських домовленостей має
бути виконаний і для цього використовуються всі можливості та нагоди. «Ми
готуємо нову зустріч в “нормандському форматі”, щоб ще більше посилити
зрушення, прогрес і виконання подальших етапів мінського процесу», –
повідомив він.
Президент України зазначив, що українська сторона сформувала
пропозиції до порядку денного зустрічі лідерів «нормандського формату». «Це є
обговорення безпекових критеріїв і поліцейської озброєної місії ОБСЄ на
окупованій території, звільнення заручників, формування “дорожньої карти” з
приділенням особливої уваги питанням послідовності і питанням гарантій
виконання взятих на себе зобов’язань щодо мінського процесу», –розповів глава
держави.
П. Порошенко зазначив, що останні події та кроки доводять ефективність
«нормандського формату», оскільки вдалося сформувати документ, під яким
стоять підписи чотирьох керівників держав, у тому числі і Російської Федерації,
і який дозволяє вимагати чіткого і послідовного виконання взятих на себе
зобов’язань.
Також перебуваючи з робочим візитом у Франції, Президент П. Порошенко
провів зустріч із головою Національних зборів Франції К. Бартолоном.
Глава держави поінформував співрозмовника, що ситуація на Донбасі
залишається складною, Росія продовжує брутально порушувати норми
міжнародного права. І саме цим має керуватися світова спільнота у своїй реакції
на дії Росії.
П. Порошенко висловив розчарування рішенням Національних зборів
Франції щодо санкцій проти Росії. Він зазначив, що розраховує на подальшу
солідарність та єдність Європейського Союзу в питанні підтримки
незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. У цьому
контексті Президент України відзначив принципову позицію К. Бартолона у
питанні дотримання порядку в’їзду на тимчасово окуповані території Криму та
Донецької і Луганської областей.
Президент України поінформував співрозмовника про останні досягнення
на шляху реформ, дорожньою картою яких незмінно залишається Угода про
асоціацію з ЄС. Особливу увагу було приділено питанням боротьби з
корупцією, реформуванню прокуратури, сфери судоустрою та децентралізації
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влади, у яких Франція надає експертну допомогу нашій державі.
Глава держави закликав парламентарів Франції сприяти ухваленню
рішення щодо запровадження безвізового режиму Європейським Союзом для
українських громадян уже найближчим часом.
П. Порошенко запросив голову Національних зборів Франції здійснити
візит в Україну у зручний час.
Крім того, у рамках візиту до Франції П. Порошенко провів зустріч із
головою Сенату Ж. Ларше.
Глава держави висловив глибоке розчарування ухваленою 8 червня цього
року Сенатом Франції резолюцією щодо поступового пом’якшення санкцій ЄС.
Президент зазначив, що це рішення не відповідає цінностям, на яких базується
Європейський Союз і які поділяє Україна. Він наголосив, що світова спільнота
має бути рішучою і єдиною у своїй реакції на зневагу Росії до міжнародного
права.
Голова Сенату Ж. Ларше констатував, що резолюція має лише дорадчий
характер і мова не йде про скасування санкцій щодо Росії до повного виконання
нею Мінських домовленостей.
П. Порошенко також привітав продовження Європейським Союзом санкцій
проти у РФ у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя.
Президент висловив сподівання, що Франція і надалі сприятиме Україні на
шляху реформ, а також підтримає рішення щодо надання найближчим часом
безвізового режиму для українців.
П. Порошенко запросив голову Сенату Франції відвідати Україну з візитом
у зручний час (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua ). – 2016. – 21.06).

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

Радикальна партія О. Ляшка в сучасних умовах
3 червня в Києві відбувся ХІІІ з’їзд Радикальної партії О. Ляшка, на якому
були розглянуті поточні питання, зокрема висування кандидатів у народні
депутати України на проміжних виборах, що відбудуться 17 липня цього року, а
також зміни до Статуту партії. Від РПЛ у народні депутати України
балотуватимуться кандидати по семи виборчих округах: № 23 (Волинська
область) – С. Була, депутат Луцької міської ради від Радикальної партії
О. Ляшка; № 27 (Дніпропетровська область) – С. Пасхалов, директор
видавничого дому «Вертикаль»; № 85 (Івано-Франківськ) – А. Яровата; № 114
(Луганська область) – К. Ільченко, заступник начальника штабу 340 окремого
мотопіхотного батальйону 57 мотопіхотної бригади Збройних сил України;
№ 151 (Полтавська область) – Р. Ляшко, депутат Полтавської облради від РПЛ;
№ 183 (Херсонська область) – В. Плугатарьов, депутат Білозерської районної
ради від РПЛ; № 206 (Чернігівська область) – Д. Блауш, депутат Чернігівської
обласної ради від РПЛ. Характеризуючи претендентів на депутатські місця,
О. Ляшко зазначив, що пишається своєю командою. «Від нас на довибори до
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Верховної Ради ідуть фронтовики, прості трудяги і талановита молодь. Шлях,
який вони обрали, нелегкий, але за ними наша сильна команда і весь
український народ. Переконаний, наша фракція у парламенті поповниться
потужними борцями проти олігархічної банди», – заявив О. Ляшко.
При цьому він не виключає брудних виборчих технологій, які можуть
застосовувати опоненти його політичної сили. Політик вважає, що саме влада
фальсифікуватиме результати виборів усіма можливими способами.
Сподівання радикалів на перемогу в деяких округах небезпідставні, адже
рейтинг Радикальної партії залишається доволі високим, а лідер партії також
має певний вплив у суспільстві.
Як інформують ЗМІ, за різними соціологічними дослідженнями, О. Ляшко,
як і його політична сила, мають хороший прохідний рейтинг. Зокрема, з
20 травня по 2 червня 2016 р. Київський міжнародний інститут соціології
(КМІС)
провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом
особистого інтерв’ю опитано 2 тис. 043 респонденти, що мешкають у 110
населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). Серед
запропонованого списку 25 політичних діячів України відносно найвищий
рівень довіри має Н. Савченко, якій довіряють 35 % усіх дорослих українців. Не
довіряють їй 32,7 %. Далі за рівнем довіри йдуть А. Садовий (довіряють 32,3 %,
не довіряють – 40,7 %), Ю. Тимошенко (28 проти 57,3 %), О. Ляшко (27,5 проти
52,4 %), А. Гриценко (23,6 проти 47,3 %), М. Саакашвілі (18,6 проти 60,6 %),
П. Порошенко (16,1 проти 69,3 %). Інші діячі зі списку в розрахунку до всього
населення мають нижчий рівень довіри.
Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися на початку червня, то
з усіх громадян України віком від 18 років – 11,8 % проголосували б за партію
«Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”», 7,0 % – за партію «Блок
П. Порошенка», 6,4 % – за партію «Опозиційний блок», 6,0 % – за Радикальну
партію О. Ляшка, 6,0 % – за партію «Об’єднання “Самопоміч”», 2,8 % – за
партію «Громадянська позиція», 2,3 % – за партію «Всеукраїнське об’єднання
“Свобода”», інші партії мають менші показники.
Проте, якби ті, хто не визначився, за кого голосувати, не прийшли б на
вибори, участь у голосуванні взяло б близько 54 % усіх виборців і голоси
розподілилися б таким чином: 22,0 % проголосувало б за партію «Всеукраїнське
об’єднання “Батьківщина”», 13,0 % – за партію «Блок П. Порошенка», 11,9 % –
за партію «Опозиційний блок», 11,2 % – за Радикальну партію О. Ляшка,
11,1 % – за партію «Об’єднання “Самопоміч”», 5,1 % – за партію «Громадянська
позиція», 4,3 % – за партію «Всеукраїнське об’єднання “Свобода”».
Щодо президентських уподобань, то, за даними КМІС, якби вибори
Президента України відбувалися на початку червня, то з усіх громадян України
віком від 18 років – 13,7 % проголосувало б за Ю. Тимошенко, 7,9 % – за
П. Порошенка, 7,3 % – за А. Садового, 7,1 % – за О. Ляшка, 6,7 % – за Ю. Бойка,
5,5 % – за А. Гриценка, 2,2 % – за О. Тягнибока, 1,5 % – за Д. Яроша.
Але якщо брати до уваги тих, хто визначився й готовий прийти на вибори
та проголосувати, то 24,3 % проголосували б за Ю. Тимошенко, 14,0 % – за
П. Порошенка, 12,9 % – за А. Садового, 12,5 % – за О. Ляшка, 11,8 % – за
Ю. Бойка, 9,8 % – за А. Гриценка, 3,9 % – за О. Тягнибока, 2,6 % – за
Д. Яроша.
Звичайно, подібні дослідження є відносними й часто не збігаються з
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дослідженнями інших соціологічних груп, але всі вони засвідчують відносно
високий рейтинг Радикальної партії. За даними Фонду «Демократичні
ініціативи» (від 24 травня 2016 р.) на дострокових парламентських виборах
«Батьківщина» набрала б 12 %, «Самопоміч» – 10, 6 %, БПП – 9,9 %,
Опозиційний блок – 9,1 %, Радикальна партія О. Ляшка – 8,4 %, «Громадянська
позиція» – 6 %, «Свобода» – 3,6 %. За даними Центру ім. О. Разумкова
(12 травня 2016 р.), найбільше голосів набрав би Опозиційний блок – 9,2 %,
«Самопоміч» – 8,3 %, БПП – 7,4 %, «Батьківщина» – 6,7 %, Радикальна партія
О. Ляшка – 6,2 %.
Крім того, експерти відзначають високу активність парламентської фракції
Радикальної партії О. Ляшка і, зокрема, її лідера. За оцінками експертів
Громадянської мережі «Опора», один з найважливіших індикаторів
законотворчої діяльності – кількість прийнятих законопроектів, а також
відсоток прийнятих законів, що набрали чинності, у відношенні до поданих
кожним депутатом проектів. Згідно з моніторингом «Опори», найбільш
ефективними законотворцями стали народні депутати О. Ляшко та В. Галасюк,
відсоток прийнятих законопроектів яких є найвищим – 21 %. Як зазначила
політичний експерт О. Яхно-Бєлковська, кожен депутат має шанс на ефективну
законотворчу діяльність, незалежно від того, перебуває він чи то в коаліції, чи
то в опозиції, чи є він головою комітету чи рядовим депутатом. «На жаль, не всі
депутати прийшли до парламенту для того, щоб писати законопроекти і
добиватися їх реального прийняття. Розробка “прохідного” законопроекту
потребує неабиякої фахової підготовки, досвіду, часу та команди помічників.
Особливо важко зібрати голоси за будь-яке рішення зараз, коли кількість
депутатів більшості перебуває на межі мінімально необхідних, тому під кожне
рішення необхідно об’єднувати в залі депутатів і від влади, і від опозиції», –
зазначила О. Яхно-Бєлковська.
За її словами, для виборців Радикальної партії, мабуть, не стало
сюрпризом, що О. Ляшко – не лише найбільш «голосистий» депутат, а й
ефективний законотворець. Проте насправді він уже не перше скликання
працює в парламенті, його оцінки виглядають не лише доступними для
розуміння, а й досить фаховими і професійними. «Тож не дивуйтесь, якщо після
якихось виборів цьогорічні лідери парламентської законотворчості О. Ляшко та
В. Галасюк займуть відповідальні посади в новому уряді і там будуть
виконувати свої ж прийняті закони», – наголошує експерт.
Щоправда, методи боротьби радикалів досить жорсткі, а іноді грубуваті:
образливі звернення до своїх опонентів, не завжди аргументовані звинувачення,
блокування парламентської трибуни тощо.
Проте деякі експерти виправдовують подібні методи. Зокрема, політолог
О. Лісний вважає, що блокування трибуни, заклики до об’єднання
демократичної опозиції та тиск на владу збільшують можливість вирішення,
наприклад, тарифного питання в інтересах населення. «Із усіх опозицій РПЛ є
найбільш активною та послідовною у своїх вимогах, не даючи владі змоги
переключити увагу із проблем завищених цін на газ для населення та офшорної
корупції найвищих чиновників на проблеми зманіпульовані та штучно
зрежисовані. Всі опитування показують, що саме підвищення комунальних
тарифів є найбільшою проблемою для українських громадян», – наголосив
експерт.
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За його словами, у нинішніх умовах блокування трибуни є інструментом
мирного парламентського спротиву, який за умов ігнорування може набути й
більш радикальних рис. «І якщо восени, після “тарифного майдану”, уряд
Яценюка пішов на поступки радикалам в питаннях соціальної норми газу для
населення, то вже на весну соціальні норми були відмінені. Тому для Ляшка
сьогодні дуже важливо задати власний тон діалогу з главою Кабміну та
очільником парламенту, налаштувавши їх більше на вирішення соціальних
питань, аніж на консервацію влади та виконання вимог міжнародних
фінансових установ. Кредити МВФ є важливими для економіки, проте не
найголовнішим питанням для населення», – зазначив експерт.
О. Ляшко постійно виступає емоційно, що подобається значній частині
виборців. Щоправда, мало хто звертає увагу на пропозиції політика, які далекі
від реалій. Так, виступаючи нещодавно на Комітеті з питань паливноенергетичного комплексу, політик вимагав негайно розглянути його постанову
про перерахунок ціни на газ для населення.
Лідер Радикальної партії стверджує, що економічно обґрунтована ціна на
газ для населення має становити не більше 3 тис. грн за 1 тис. куб. м. «Сьогодні
собівартість видобутку українського газу з усіма податками складає
1 тис. 580 грн за 1 тис. кубів. Громадяни зараз отримують газ по 7 тис. грн за
1 тис. кубів. Це абсолютно космічна ціна, яка не має жодного обґрунтування.
Очевидно, ті люди, які складали цю вартість, не вивчали курс економіки, де є
чітка калькуляція вартості видобутку нафти і газу», – пояснив нардеп.
При цьому він не пояснив, яким чином він особисто розраховував
собівартість газу. Натомість він обурився, що на такому важливому засіданні
були відсутні члени комітету, зокрема з БПП, через що не було кворуму для
прийняття рішення. «Що це таке! Ми готуємось, ми доповідаємо. А шановні
члени комітету не приходять! Де вони? Що може бути важливіше сьогодні, ніж
перерахунок ціни на газ для населення?» – заявив народний депутат.
О. Ляшко вважає, що керівництво комітету навмисно блокує розгляд цього
питання. «Ви не можете грабувати людей – раз, і блокувати ініціативи народних
депутатів – два. Але коли у мене із січня висить проект постанови, який ви не
можете розглянути півроку, а ви постійно вигадуєте якісь пояснення, то,
вибачте, я можу так емоційно реагувати», – пояснив політик.
Він також зазначив, що звернувся до суду, щоб оскаржити рішення
НКРЕКП про підвищення тарифів на «комуналку» як необґрунтоване.
Разом з тим О. Ляшко звинувачує П. Порошенка в блокуванні соціально
важливих законопроектів, а також законопроектів, спрямованих на підтримку
цілих галузей економіки. Натомість законопроекти, які дають йому можливість
посилити свою владу, наголосив політик, ухвалюються й підписуються досить
швидко. Про це лідер радикалів заявив під час виступу на з’їзді Радикальної
партії. «Ми ініціювали і прийняли закон, який дозволить жінкам виходити на
пенсію у 55 років. Але Президент його заветував, так само як і закон про дозвіл
приватизувати гуртожитки людям, які все життя в них прожили, закон про
зниження мита на авто та закон про мито на металобрухт, який спрямований на
захист металургії та збереження тисяч робочих місць», – наголосив О. Ляшко.
Він висловив переконання, що на наступних виборах Радикальна партія
отримає більшість і зможе більш ефективно відстоювати інтереси українців.
«Поки що, на жаль, нас в парламенті ще не 226. Але я переконаний, скоро це
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виправимо. Ми будемо партією, яка переможе на парламентських і
президентських виборах», – підкреслив О. Ляшко.
Крім того, він засудив внесення змін до Конституції, які були нещодавно
прийняті парламентом. При цьому О. Ляшко зазначив, що зміни до Конституції
в частині судочинства передбачають повну монополію Президента в цій
системі. «Радикальна партія зробила важливий для себе вибір. Ми
проголосували проти антиукраїнських змін до Основного закону. Судді, яких
контролюватиме Президент, працюватимуть йому на догоду», – заявив політик.
Він запевнив, що голосування за зміни до Конституції в частині
судочинства засвідчило, що Радикальна партія – справжня опозиційна
політична сила. «Зараз Президенту здається, що він зможе контролювати усе,
але справжню опозицію він не знищить, бо влада, як вода, – швидко утікає. Те,
що відбулося в парламенті – це “піррова” перемога влади і чергова стратегічна
помилка», – переконаний О. Ляшко.
Політик критикує владу й засуджує її дії і в так званому маніфесті, з яким
він виступав навесні. На думку деяких експертів, так званий «Маніфест
протидії узурпації влади» може стати платформою для об’єднання протестних
рухів. Про це, зокрема, заявив політолог В. Цибулько. «Наступні півроку
політичний клас буде намагатися згенерувати у своїх рядах кілька нових
політичних проектів мережевого штибу, граючи на противагу парламентським
лідерським партіям. Намагаючись переконати суспільство в тому, що саме вони
зможуть вивести країну з політичної та економічної кризи» – зазначив
В. Цибулько.
За його словами, і вуличні рухи, і непарламентські партії ще не мають
гідної електоральної підтримки, тому намагатимуться знайти надійну
платформу. І ті, хто об’єднуватимуться для реального протесту, базуватимуться
навколо радикальних дій, конкретних вчинків і харизматичного лідера, який
разом з партією змінюватиме країну в стінах парламенту. «У той час
псевдорухи готуються підспівувати правлячому режиму – і будуть
об’єднуватись навколо віртуальних фейсбучних організацій, вуличних гасел та
підігруванні європейським вимогам, часто забуваючи про проукраїнську
позицію», – наголосив політолог.
Варто зазначити, що радикали останнім часом критикують будь-які дії й
пропозиції влади. Зокрема, депутат від фракції Радикальної партії І. Мосійчук
заявив, що радикали не голосуватимуть за кандидатури до нового складу
Центральної виборчої комісії. Як відомо, термін повноважень багатьох членів
ЦВК закінчився й потрібно обрати нових. Але радикалів не влаштовують
кандидатури, запропоновані Президентом. Як зазначив І. Мосійчук, фракція в
обов’язковому порядку голосуватиме за звільнення діючого складу ЦВК,
оскільки наполягала на цьому неодноразово. «Щодо голосування за новий склад
ЦВК, ми не будемо голосувати за цей склад ЦВК ні за яких обставин. Президент
дійсно не порушив закон, вносячи ці кандидатури. Згідно нашого недолугого
законодавства, він міг на вулиці зловити осіб і подати в парламент.
Законодавство не передбачає, що це мають бути представники фракцій. Але
Президент порушив політичну традицію. При всіх попередніх президентах не
було жодного випадку, щоб не було представлених членів ЦВК від усіх
фракцій», – зазначив І. Мосійчук.
Отже, дії радикалів засвідчують, що ця політична партія готується до
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виборів, а критика влади в сучасних умовах збільшує шанси на підтримку
виборців, невдоволених станом речей в Україні. Водночас більшість із цих
виборців не надто задумуються над тим, яким чином радикали планують
виправляти нинішню складну ситуацію в державі. Але популізм радикалів і їм
подібних політичних сил має неабияку підтримку в суспільстві, що і
засвідчують
соціологічні
дослідження
(Статтю
підготовлено
з
використанням інформації таких джерел: ХІІІ з’їзд Радикальної партії
Олега Ляшка (http://poradnik.org.ua/category/25-everywhere/3755-2016-06-08-1913-18). – 2016. – 10.06; Радикальна партія висунула кандидатів на проміжні
вибори до Верховної Ради (http://liashko.ua/news/general/2117-radikalnapartiya-visunula-kandidativ-na-promizhni-vibori-do-verhovnoyi-radi). – 2016. –
6.06; Дії радикалів дають шанс на зменшення тарифів, — експерт
(http://24tv.ua/diyi_radikaliv_dayut_shans_na_zmenshennya_tarifiv__ekspert_n69
5878). – 2016. – 14.06; Ляшко: Президент захищає олігархів, а не простих
людей (http://liashko.ua/news/general/2116-lyashko-prezident-zahishaye-oligarhiva-ne-prostih-lyudej). – 2016. – 6.06; Ляшко: Голосування за зміни до
Конституції – репетиція здачі Донбасу (http://liashko.ua/news/general/2113lyashko-golosuvannya-za-zmini-do-konstituciyi-repeticiya-zdachi-donbasu-video). –
2016. – 3.06; Експерт: маніфест Ляшка – платформа для об’єднання
протестних рухів
(http://www.informator.news/ekspert-manifest-lyashkaplatforma-dlya-ob-jednannya-protestnyh-ruhiv). – 2016. – 29.04; Фракція
Радикальної партії не буде голосувати за новий склад ЦВК, – Мосійчук
(http://ua.112.ua/polityka/fraktsiia-radykalnoi-partii-ne-bude-holosuvaty-za-novyisklad-tsvk-mosiichuk-318263.html). – 2016. – 13.06; Ляшко влаштував розбір
польотів на засіданні комітету з ПЕК (http://liashko.ua/news/general/2136lyashko-golovi-nkre-mi-postoyimo-poblokuyemo-a-potim-vinesemo-vas-z-vashimitarifami). – 2016. – 15.06).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України А. Парубій взяв участь у державних
заходах з вшанування жертв Другої світової війни.
22 червня, у День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни Голова
Верховної Ради України А. Парубій взяв участь у покладанні квітів до
меморіалу Невідомого солдата у парку Слави в Києві.
У церемонії вшанування жертв війни також узяли участь Президент
України П. Порошенко, Прем’єр-міністр України В. Гройсман, урядовці,
народні депутати, учасники Другої світової війни. Завершилося вшанування
хвилиною мовчання та урочистим маршем Роти почесної варти (Офіційний
веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 22.06).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій звернувся до керівника Офісу
Ради Європи в Україні М. Енберга за інформаційною підтримкою реформ,
що здійснюються в Україні.
Голова Верховної Ради України А. Парубій під час зустрічі у середу,
22 червня, привітав пана М. Енберга із призначенням на посаду керівника Офісу
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Ради Європи в Україні та представника Генерального секретаря з питань
координації програм співробітництва з Радою Європи в Україні.
Під час розмови Сторони обговорили питання подальшої співпраці
України з Радою Європи, зокрема, у сфері вдосконалення законодавства,
допомоги у проведенні реформ та їхньої інформаційної підтримки.
А. Парубій зазначив, що Україна нині переживає «фундаментальні зміни –
час реформ, який важкий для будь-якої країни». Водночас, за його словами,
незважаючи на те, що реформи відбуваються під час війни, що потребує
додаткових коштів і людських ресурсів, уже зроблені величезні кроки. Зокрема,
ухвалено одне з найкращих у світі антикорупційне законодавство, відбуваються
реформи у секторі безпеки, судочинства та права. Голова парламенту наголосив
на важливості співробітництва з Радою Європи. «Верховна Рада України: і
комітети, і керівництво – відчувають важливість ваших експертних оцінок,
готові до відкритої та плідної співпраці. Тому розраховуємо на співпрацю і
надалі. План дій залишається в силі, – підкреслив він і додав. – Ви повинні
знати, що парламент налаштований на реформи, хоча це й нелегко. Але,
незважаючи на певні протиріччя, йдемо крок за кроком шляхом реформ, і немає
сили, яка б могла нас зупинити».
Голова Верховної Ради звернувся до М. Енберга із проханням надавати
більше інформаційної підтримки тим реформам, що здійснюються в Україні: «Є
багато сфер, де проведені радикально-кардинальні зміни, і ми хочемо, щоб до
наших колег за кордоном цю інформацію доносили. Щоб розуміли, в яких
умовах це відбувається, і яка величезна політична воля докладається, щоб ті
реформи провадити». На його думку, необхідно «насправді там мати
представників, які б розповідали світу про наші реформи».
Своєю чергою, М. Енберг засвідчив «наявний прогрес у реформах, які
здійснює Україна». І це, за його словами, «надає оптимізму». Він також
наголосив на подальшій підтримці України з боку Ради Європи, зокрема, у
питаннях оцінки законопроектів, реформування парламенту, виборчої системи,
та донесення правдивої інформації про Україну. «Є справді провали в
інформуванні, бо реформ і прогресу багато, і про них потрібно говорити, аби на
заході хотіли і надалі допомагати Україні», – сказав керівник Офісу Ради
Європи.
Голова Комітету у закордонних справах Г. Гопко зазначила, що Українське
питання має бути серед пріоритетних порядку денного Ради Європи. Вона
звернула увагу на необхідність донесення інформації про порушення прав
людей на Сході України та в Криму і продовження співпраці у питанні
підтримки громад по регіонам (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 22.06).
***
Народний депутат України Н. Савченко 20 червня виступила на сесії
ПАРЄ.
Народний депутат України Н. Савченко вперше виступивши на сесії ПАРЄ
нагадала, що РФ, яка обіцяла та гарантувала безпеку за Будапештським
меморандумом після ядерного роззброєння України, «завдала нам удар у
спину».
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«Це зрада. Як може бути повернена делегація країни, яка не поважає права
людини, імунітет делегата, як Росія робила це зі мною», – підкреслила вона.
«Милуючи, як було тут сказано, мене і всіх українців, Путін не робив крок
назустріч, а показував свою зверхність», – заявила вона, підкресливши, що вона
була викрадена. «Це порушення прав людини, і за це потрібно відповідати в
європейському суді. Так само були викрадені всі українці, які нині перебувають
у Росії, і тривають викрадення кримських татар з Криму», – нагадала вона (Вебпортал каналу новин «112» (http://112.ua/live). – 2016. – 20.06).
***
Голова Комітету з питань національної безпеки та оборони
С. Пашинський провів зустріч з членом сенату Франції Н. Гуле.
У зустрічі, яка відбулася 21 червня, взяли участь член сенату Франції,
представник департаменту Орн, член Союзу демократів і незалежних, член
Комісії закордонних справ і сил оборони, голова Групи взаємодії з країнами
Персидської затоки Н. Гуле та голова Служби безпеки України В. Грицак.
С. Пашинський заявив, що в Україні вже два роки триває гібридна війна.
«Однак ситуація, що склалася в нашій державі, потребує спільної
відповідальності як України, так і Європи, в тому числі і Франції. Франція
безперечно є великою європейською державою і в цьому сенсі треба розуміти,
що наше майбутнє – це майбутнє всієї Європи», – наголосив він.
Н. Гуле зазначила, що вона десять років була у Парламентській асамблеї
НАТО, де опікувалася питаннями боротьби з тероризмом. На жаль, вона
змушена констатувати, що сьогодні в Європі немає дієвої системи оборони.
Також Н. Гуле висловила стурбованість ситуацією в Україні не тільки з
професійної точки зору, а й як людини, дідусь якої народився у Києві. Вона
зазначила, що Франція погано інформована про ситуацію в Україні. Саме тому
Україні треба у цьому плані більше працювати та активніше інформувати
суспільство Франції про події, які відбуваються. «Треба розуміти, що Франція є
серцем європейської політики та центром забезпечення прав людини, тому
необхідно налагодити між нашими профільними комітетами тісну професійну
співпрацю шляхом створення постійно діючої робочої групи, яка окреслила б
дорожню карту у вирішенні наступних питань:
– продовження санкцій проти Російської Федерації;
– боротьба з тероризмом;
– боротьба з незаконним обігом зброї;
– захист кордонів України тощо», – зазначила Н. Гуле.
Також член сенату Франції висловила готовність сприяти у наданні
допомоги у сфері боротьби з кіберзлочинністю.
Голова Комітету С. Пашинський подякував Н. Гуле за всебічну підтримку
України, за особисту позицію у багатьох питаннях. Він зазначив, що Україна
завдяки героїзму нашого народу, початку відновлення армії та допомозі наших
закордонних партнерів обов’язково переможе.
Підводячи підсумки, голова Комітету наголосив на тому, що ця зустріч
матиме продовження вже у практичній площині. «Переконаний, що співпраця
між Україною та нашими закордонними партнерами вийде на новий рівень
кропіткої щоденної роботи над розбудовою спільного, безпечного
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європейського дому», – відзначив С. Пашинський (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 21.06).
***
У Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки відбувся круглий стіл з обговорення реалізації
Ініціативи прозорості у видобувних галузях (ІПВГ) та проекту закону «Про
розкриття інформації у видобувних галузях».
Захід було організовано та проведено за сприяння аналітичного центру
DiXi Group та Національного секретаріату ІПВГ за підтримки GIZ та
Міжнародного фонду «Відродження».
Перший заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки О. Домбровський сказав:
«Сьогодні питання прозорості у видобувних галузях надзвичайно актуальне.
Нам необхідно забезпечити прозорість в управлінні природними ресурсами
країни і розкриття державних доходів від видобувного сектора, насамперед
нафтогазової галузі. Адже прозорість та об’єктивність надасть шанс зрозуміти
собівартість, податкове навантаження, потребу в ресурсах для розвитку та
інвестицій. Крім того, правила гри для видобувних галузей мають бути чіткими,
прозорими та зрозумілими для всіх. Забезпечення прозорості у видобувних
галузях – це крок, без якого ми не зможемо розробити зрозумілих правил гри».
Зазначалося також, що ІПВГ – це незалежний та добровільно
підтримуваний на міжнародному рівні стандарт для забезпечення прозорості,
який впроваджується у 48 країнах світу.
Як наголошувалося під час обговорення, метою дискусії було
ознайомлення із впровадженням ІПВГ та підходів до прозорості у країнах ЄС,
зокрема Німеччині, а також узгодження законодавчої бази для виконання
стандарту ІПВГ в нафтогазовій та гірничодобувній промисловості, забезпечення
належної звітності у 2016 та подальших роках.
За словами заступника голови Комітету О. Бєлькової, «2015 р. став
поворотним роком щодо сприйняття газової галузі. Традиційно газовидобувна
галузь сприймалась як така, в якій відсутній порядок, існують необґрунтовані
привілеї та “особливі” умови співпраці з державою для окремих гравців. Така
репутація “підігрівалася” гучними кримінальними справами. Завдячуючи в тому
числі звіту Ініціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ), ми змогли змінити
негативний імідж газової галузі, і довести, що ця галузь не тільки наповнює
бюджет, а й сприяє нашій незалежності від держави-агресора».
У підсумку народний депутат констатувала, що, на жаль, Україні сьогодні
треба зробити навіть більше, ніж іншим країнам із регіону, щоб відновити
довіру інвесторів до себе. За її словами, ІПГВ є одним із дієвих механізмів, який
демонструє політичну волю створити рівні умови для всіх без винятку
видобувних компаній. «Звіт має показати суспільству роль та умови кожної
компанії та унеможливити привілеї для деяких із них», – наголосила
О. Бєлькова.
Під час круглого столу також відбулося представлення проекту закону
«Про розкриття інформації у видобувних галузях» (№ 4840). Як наголошували
учасники заходу, прийняття цього нормативно-правового акта забезпечить
доступ громадськості до об’єктивної інформації щодо платежів видобувних
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компаній; більшу прозорість роботи компаній та державних органів, що
отримують платежі; створення умов для ефективного використання та
управління корисними копалинами (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 21.06).
***
Комітет з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства рекомендує Верховній Раді подолати вето
Президента України на Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків».
Члени Комітету розглянули пропозиції та зауваження Президента України
до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» № 1076.
Народні депутати погодилися із можливістю доопрацювання окремих
положень ветованого Закону, який було прийнято Верховною Радою 20 квітня
2016 р.
Парламентарі вважають, що доопрацювання Закону за пропозиціями
(зауваженнями) Президента України дасть змогу довести до логічного
завершення врегулювання деяких важливих питань забезпечення реалізації
житлових прав мешканців гуртожитків.
Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді подолати вето
Президента України на Закон або повернути його на доопрацювання в Комітет
для підготовки на повторний розгляд (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 21.06).
***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту
прийняти за основу законопроект про внесення змін до Закону України «Про
питну воду та питне водопостачання» (щодо вдосконалення деяких
положень).
Проектом (№ 4582) передбачено вдосконалення законодавства у сфері
питного водопостачання та водовідведення, врегулювання відносин, пов’язаних
з виробництвом, транспортуванням і постачанням питної води, відведенням,
транспортуванням та очищенням стічних вод, задля гарантованого забезпечення
споживачів якісною питною водою та централізованим водовідведенням, а
також з метою запобігання погіршення якості питної води в джерелах питного
водопостачання через скиди в системи централізованого водовідведення стічних
вод суб’єктами господарювання.
Документ містить також загальні вимоги до стічних вод, які скидають у
системи каналізації населених пунктів (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 22.06).
***
На виїзному засіданні Комітету з питань транспорту Верховної Ради
України у м. Маріуполь було розглянуто стан, проблеми та перспективи
розвитку транспортної інфраструктури Приазов’я (Запорізької та
14

Донецької областей).
У засіданні брали участь народні депутати, представники Міністерства
інфраструктури, Запорізької та Донецької обладміністрацій, місцевих органів
влади.
Під час засідання члени Комітету заслухали інформацію щодо
забезпечення фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та
експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування у
Донецькій та Запорізькій областях; щодо першочергових завдань з розвитку
автомобільних доріг у Донецькій та Запорізькій областях, забезпечення безпеки
на автомобільному транспорті загального користування тощо.
Учасники засідання також обговорили проблемні питання забезпечення
залізничного сполучення Приазов’я (Донецької та Запорізької областей),
зокрема, збільшення пропускної спроможності напрямку Запоріжжя – Комиш –
Зоря – Волноваха – Маріуполь; оновлення (покращення) стану рухомого складу
пасажирських поїздів; забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті;
забезпечення доступності залізничної інфраструктури для осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення.
Народні депутати серед іншого обговорили проблемні питання
функціонування морських портів і шляхи їхнього вирішення та питання
відновлення функціонування аеропорту м. Маріуполь і роботи громадського
транспорту
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 22.06).
***
На засіданні круглого столу у стінах Верховної Ради України на тему
«Реформа конституційних засад судової влади, прав і свобод людини:
поточний результат і очікувані перспективи» обговорено перебіг
конституційного процесу в Україні.
Конституційний процес в Україні розпочався динамічно. У березні 2015 р.
Президент України П. Порошенко створив Конституційну Комісію. Уже
1 липня 2015 р. парламент зареєстрував розроблений Конституційною Комісією
та внесений Президентом проект закону України «Про внесення змін до
Конституції України (щодо децентралізації)» № 2217а. 25 листопада 2015 р. за
поданням Президента Верховна Рада зареєструвала наступний проект закону
України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)»
№ 3524. Робочою групою Конституційної Комісії ще в середині липня 2015 р.
був підготовлений проект закону «Про внесення змін до Конституції України
(щодо прав людини)». Логіка проголошеного у 2015 р. конституційного
процесу вимагає прийняття рішення щодо нього Конституційною Комісією та
Президентом України.
Центр ім. О. Разумкова підготував доповідь на тему: «Сучасний стан
реформування конституційних засад судової влади», присвячену проблемам
імплементації змін до Конституції в частині реформи судової влади в рамках
Проекту «Конституційний процес в Україні: удосконалення засад правосуддя,
прав, свобод і обов’язків людини і громадянина» та зібрав експертів, юристів,
політиків, громадських діячів на засіданні круглого столу «Реформа
конституційних засад судової влади, прав і свобод людини: поточний результат
і очікувані перспективи» задля обговорення перебігу конституційного процесу в
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Україні.
За словами наукового консультанта з правових питань Центру
ім. О. Разумкова, модератора заходу В. Мусіяки, проблема судової реформи не
сходить з порядку денного в Україні з часу проголошення незалежності. За цей
час було здійснено чимало спроб змінити систему правосуддя, успадковану від
радянської епохи, починаючи від малої судової реформи початку 2000 р., і
закінчуючи прийняттям Закону України «Про забезпечення права на
справедливий суд» від 15 лютого 2015 р. Проте всі ці спроби фактично
завершувалися невдачею. Причин цьому безліч – від об’єктивних складнощів
становлення української державності, стану суспільної свідомості, політичної та
правової культури можновладців, консервативності доктринального мислення –
до браку політичної волі для проведення справжньої реформ. «Це перша вдала
спроба внесення змін до Конституції України», – сказав він.
«Отже, до положень зміненого тексту Конституції, які заслуговують на
позитивну оцінку, необхідно насамперед віднести: 1) удосконалення порядку
призначення суддів; 2) певне поліпшення, порівняно з чинною Конституцією
України, редакції ст. 125, що стосується судоустрою; 3) удосконалену редакцію
ст. 126 Конституції України в контексті усунення парламенту від надання згоди
на затримання або утримання під вартою судді; 4) приведення у відповідність
до європейських стандартів порядку формування та складу Вищої ради
правосуддя; 5) скасування Розділу VII чинної Конституції України
“Прокуратура” та перенесення положень про прокуратуру до Розділу
“Правосуддя”», – наголосив В. Мусіяка.
На думку голови ради Центру ім. О. Разумкова М. Мартиненка,
конституційна реформа в частині прав і свобод, забезпечення прав людини –
головний обов’язок держави. «Конституція як “живий” організм держави і
народу не має знати статичного стану, як його не знають суспільні та державні
інститути. Уже під час формування “ядра” конституції мають бути закладені:
передумови динаміки розвитку владних повноважень і гарантії прийняття
основоположних для народу та держави політичних рішень, основні засади
зміцнення і розвитку громадянського суспільства, фактори забезпечення прав і
свобод і виконання обов’язків кожної людини», – наголосив промовець.
За словами керівника Проекту Фонду Г. Зайделя в Україні Д. Зайберлінга,
внесення змін до Конституції держави – важлива річ. На його думку, ухвалені
закони щодо децентралізації влади, реформи державної служби та судової
системи є слідуванням принципу демократії, натомість варто бути уважними,
запроваджуючи їх у життя.
Конституційна правотворчість – складний та багатовекторний процес
формування взаємозалежних засад життєдіяльності людини, держави та
громадянського суспільства. «Більше всього пропозицій, проектів змін і
доповнень до Конституції пропонувалося громадянами, політичними партіями,
громадськими об’єднаннями, окремими політиками саме з питань відображення
прав людини в Конституції України. Одні це робили в силу життєвої
необхідності, в інших – як прояв турботи за стан з правами людини в країні,
треті – просто задля власного піару. Незалежно від причин така зацікавленість у
цій проблематиці вилилася у тисячі різних пропозицій та побажань. Натомість
велика проблема в тому, що навколо конституційної реформи багато політики й
непрофесіоналізму», – зазначив завідувач кафедри загальнотеоретичних і
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державно-правових наук Національного університету «Києво-Могилянська
академія», суддя Конституційного Суду у відставці, член-кореспондент
Національної академії правових наук М. Козюбра.
«Жодна конституція, якою б демократичною правовою держава не була, не
може раз і назавжди дати повний перелік прав і свобод людини. Для цього варто
передбачити наявне в чинній Конституції положення, що права людини не є
вичерпними, можуть і повинні розвиватися, але без обмеження вже закріплених
прав, що вони будуть доповнюватися новими правами задля вдосконалення
статусу людини в суспільстві та державі. Усі положення, які стосуються
Конституційного Суду, в новій редакції Конституції змінено. Це говорить про
серйозність намірів. Серед усього запроваджено інститут конституційної
скарги», – зауважив суддя Конституційного Суду П. Стецюк. На його думку,
велике значення для держави матиме нова редакція Закону «Про
Конституційний Суд».
На думку судді Європейського суду з прав людини у відставці, заступника
голови Конституційної Комісії В. Буткевича, потрібно привести зміст положень
Конституції у відповідність до тих, яких ми зобов’язалися дотримуватися за
міжнародними угодами, чи тих, які діють у тих міжнародних організаціях, до
яких ми плануємо вступити і до яких нас не приймуть без приведення у
відповідність чинної Конституції. «Так, порівняно з Європейською конвенцією
з прав людини і привілеями чи обмеженнями Основного Закону в Конституції
України відсутня заборона дискримінації за ознаками: релігії (дається лише
стосовно «релігійних переконань»), національного походження (дається щодо
етнічного походження), належності до національних меншин і народження (це
ставить під питання забезпечення народження завдяки сурогатному
материнству тощо). Ще більше невідповідностей положень Конституції України
з тими, що містить Хартія основних прав Європейського Союзу: у Конституції
заборонена дискримінація за релігійними, політичними та іншими
переконаннями, у Хартії йдеться про переконання та погляди – то є два різні
прояви дискримінації, а тому і подаються окремо критерії за ознаками: релігії,
переконань, політичних та інших поглядів», – зазначив промовець.
За словами керівника Головного департаменту правової політики
Адміністрації Президента України К. Красовського, варто усвідомлювати, що
забезпечення права на справедливий суд і є першим етапом реформування
судової системи. яка розпочалася в 2014 р. й визначена Президентом України як
пріоритетна. «Навіть критикуючи, можна констатувати, що система правосуддя
імплементується в правильному напрямі», – підсумував промовець.
«Конституція – документ, який творить з нас націю, державу. Правовий
нігілізм – бич, який нищить наше майбутнє. Справедливість – основа життя в
демократичному суспільстві», – основні думки промови протоієрея
Всеукраїнської Ради Церков отця О. Петріва.
На думку першого заступника Керівника Головного юридичного
управління Апарату Верховної Ради України А. Нижника, Закон України «Про
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя), прийнятий
Верховною Радою 2 червня 2016 р., має вади техніко-юридичного характеру. Їх
може бути усунуто лише шляхом внесення змін до відповідних положень
Основного Закону. «Оскільки це перші зміни до Конституції України після
відновлення у 2014 р. парламентсько-президентської форми правління, цей
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Закон мав би стати взірцем для інших законопроектів щодо внесення змін до
Конституції. На превеликий жаль, це вже не станеться, адже документ
перебуває на завершальній стадії конституційної процедури його підписання та
оприлюднення», – наголосив він (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 22.06).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко взяв участь у церемонії покладання квітів до
могили Невідомого солдата в День скорботи і вшанування пам’яті жертв
війни в Україні.
Разом з Президентом у пам’ятній ході взяли участь ветерани Другої
світової війни та ветерани АТО, Прем’єр-міністр В. Гройсман, голова Верховної
Ради А. Парубій, члени Кабінету Міністрів.
Церемонія відбулася в меморіалі Вічної слави. Пам’ятна хода на чолі з
главою держави пройшла алеєю Полеглих героїв, де розташовані 34 могили
воїнів, які загинули в роки Другої світової війни.
Учасники церемонії вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.
Завершив церемонію урочистий марш роти Почесної варти Президента України,
яка представляє всі роди військ Збройних сил України (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
22.06).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
федеральним канцлером Німеччини А. Меркель.
Співрозмовники обмінялися думками щодо розвитку мінського процесу за
наслідками візиту Президента України до Франції та продовження санкцій
проти Росії.
П. Порошенко та А. Меркель також обговорили результати
чотиристоронньої зустрічі зовнішньополітичних радників керівників країн
нормандського формату, яка відбулася у Мінську 15-16 червня.
Федеральний канцлер поінформувала Президента України про зусилля
Німеччини для надання українцям безвізового режиму.
Лідери двох держав також обговорили підготовку до саміту НАТО, що
відбудеться 8-9 липня у Варшаві, на який запрошено Президента України
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-proviv-telefonnu-rozmovu-zkanclerom-nimechchini-37433). – 2016. – 23.06).
***
Президент П. Порошенко підписав Указ «Про відзначення у 2016 році
Дня хрещення Київської Русі – України».
У документі зазначається необхідність відзначення свята на належному
рівні, враховуючи важливість прийняття християнства для розвитку
українського суспільства як невід’ємної частини європейської цивілізації,
визнання ролі хрещення Київської Русі - України для української державності,
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збереження і розвитку національної культурної та історичної спадщини.
Глава держави постановив Кабінету Міністрів утворити у двотижневий
строк Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів із відзначення
Дня хрещення Київської Русі – України та у місячний строк розробити та
затвердити план заходів із відзначення свята.
Програма заходів має включати, зокрема, підготовку та проведення
28 липня урочистостей за участю представників органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, релігійних
організацій. Уряд має забезпечити проведення у поточному та наступному
роках робіт з ліквідації аварійного стану, реставрації та реабілітації комплексу
споруд Національного заповідника «Софія Київська» у місті Києві та собору
Святого Юра.
Обласним, Київській міській державним адміністраціям доручено
затвердити регіональні плани заходів із відзначення Дня хрещення Київської
Русі - України та забезпечити їх виконання (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
23.06).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості
державної реєстрації іноземних інвестицій» (№ 1390-VIII), прийнятий
Верховною Радою 31 травня 2016 р.
Закон передбачає створення більш сприятливих умов для залучення
інвестицій шляхом спрощення порядку їх залучення. Запроваджується
заявницький принцип державного обліку інвестицій, відповідно до якого
подання статистичної звітності про здійснення іноземних інвестицій
здійснюватиметься підприємствами з іноземними інвестиціями та установами
банку.
Запровадження таких змін забезпечить наближення законодавства України
до стандартів Європейського Союзу, спростить порядок залучення іноземних
інвестицій і сприятиме відновленню економіки держави (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
22.06).
***
Президент П. Порошенко призначив надзвичайних і повноважних
послів України в кількох країнах.
Так, О. Нечитайла призначено Надзвичайним і Повноважним Послом
України в Малайзії, а В. Яцюка – на посаду Надзвичайного й Повноважного
Посла України в Королівстві Норвегія.
Надзвичайний і Повноважний Посол у Республіці Індія І. Поліха за
сумісництвом представлятиме Україну в Демократичній Соціалістичній
Республіці Шри-Ланка.
Д. Сенік, який є Надзвичайним і Повноважним Послом України в
Сінгапурі, відтепер за сумісництвом працюватиме послом і в Брунеї
Даруссаламі.
Також за сумісництвом Надзвичайним і Повноважним Послом України в
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Об’єднаній Республіці Танзанія призначено посла нашої держави в Кенії
Є. Цимбалюка (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-priznachiv-nadzvichajnih-ipovnovazhnih-posliv-ukr-37407). – 2016. – 19.06).
***
Президент П. Порошенко за результатами зустрічі з державним
секретарем святого престолу кардиналом П. Пароліном зазначив, що між
Україною та Ватиканом існує ефективний діалог, і відзначив високу увагу
святого престолу до Української держави й питань безпеки на
європейському континенті.
«Ми щиро цінуємо ті зусилля в галузі публічної дипломатії, які Папа
Римський Франциск та вся католицька церква докладають задля встановлення
миру в Україні. Духовна підтримка і молитви його святості вкрай потрібні
українському народу», – підкреслив глава держави.
П. Паролін подякував за гостинний прийом, організований йому в Україні.
«Я прибув в Україну, щоб продемонструвати та задекларувати той інтерес,
любов і увагу, які проявляє папа Франциск по відношенню до України – країни,
яка страждає від війни», – наголосив державний секретар святого престолу.
Президент подякував Ватикану та особисто Папі Римському за
гуманітарну ініціативу щодо проведення 24 квітня в усіх католицьких храмах
Європи благодійного збору коштів на підтримку України. Українська сторона
також високо цінує діяльність благодійної організації «Карітас України», яка
постійно збільшує обсяги допомоги українцям.
П. Порошенко та П. Паролін окремо обговорили питання порушення прав
людини в окупованому Криму.
Президент України також звернувся до святого престолу з проханням
посприяти в отриманні безвізового режиму Європейським Союзом для
українських громадян. «Авторитет Ватикану зробить свій внесок у найскоріше
прийняття відповідного рішення, необхідні передумови для якого Україна
виконала в повному обсязі», – підкреслив він, додавши, що безвізовий режим
сприятиме й релігійному паломництву українських віруючих, у тому числі до
Ватикану.
У цьому контексті глава держави привітав рішення Європейського Союзу
щодо продовження на наступні 12 місяців дії індивідуальних і секторальних
санкцій у зв’язку з анексією Криму Росією.
Президент і державний секретар Ватикану під час зустрічі також
обговорили питання фіналізації беатифікації митрополита А. Шептицького.
Глава держави ще раз підтвердив запрошення Папі Римському Франциску
відвідати Україну. Державний секретар святого престолу подякував за
запрошення (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/cinuyemo-zusillya-papi-rimskogo-franciskazadlya-vstanovlenn-37393). – 2016. – 17.06).
***
Президент П. Порошенко вручив державні нагороди медичним
працівникам з нагоди їхнього професійного свята. Ордени й медалі отримали
17 військових і цивільних медиків за значний особистий внесок у розвиток
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вітчизняної системи охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної
допомоги та високу професійну майстерність.
Так, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено професора кафедри
Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Т. Никулу.
Президент також вручив орден Б. Хмельницького ІІІ ступеня лейтенанту
медичної служби Д. Бешлею, полковникам медслужби О. Герасименку та
В. Хілю.
Ордени «За мужність» ІІІ ступеня отримали лікар першого добровольчого
мобільного шпиталю ім. М. Пирогова О. Лінчевський і молодший сержант
О. Тицька, ордени Д. Галицького – підполковник медичної служби Г. Богуш,
начальник Центру медичної реабілітації та санаторного лікування
«Трускавецький», полковник запасу В. Вовчанський, начальник хірургічного
відділення з палатами гнійної хірургії десятого військового госпіталю,
підполковник медичної служби О. Дігтяр, лейтенант медичної служби запасу
Р. Дмитришин, підполковник медичної служби А. Ордатій і підполковник
медичної служби О. Циц.
Крім того, глава держави вручив медикам медалі «За військову службу
Україні», «За бездоганну службу», «Захиснику Вітчизни», «За врятоване
життя».
Ще 11 медичним працівникам вручено відзнаки про присвоєння почесних
звань «Заслужений діяч науки та техніки України», «Заслужений лікар України»
та «Заслужений працівник охорони здоров’я України» (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-vruchiv-nagorodi-medikam-z-nagodiyih-profesijnogo-37385). – 2016. – 17.06).
***
У Вашингтоні очільник Адміністрації Президента України відвідав
Білий дім, де провів робочу зустріч зі своїм колегою, головою адміністрації
президента США Д. Макдоноу.
Співрозмовники обговорили досягнення України за останні два роки.
Зокрема, у частині роботи антикорупційних інституцій, проведенні реформ у
різних сферах життєдіяльності держави. «Голова адміністрації Б. Обами добре
поінформований про внутрішні процеси в Україні та високо оцінює прогрес
наших реформ», – зазначив Б. Ложкін.
Голова адміністрації Б. Обами у свою чергу наголосив на підтримці США
євроінтеграційних прагнень України, а також на важливості мирного
врегулювання ситуації на Сході України відповідно до мінських домовленостей.
Д. Макдоноу запевнив у підтримці нашої країни Сполученими Штатами
Америки.
Під час зустрічі Б. Ложкін і помічник держсекретаря США Е. Раян, яка
опікується питаннями культури та освіти, домовилися надалі просувати
ініціативу Президента П. Порошенка щодо запрошення на стажування в
Україну студентів з Йєлю, Гарварду, Колумбійського та інших провідних
університетів США. Е. Раян висловила захоплення проектом GO Global, що
просуває вивчення англійської мови в Україні, і підтвердила готовність
надавати проекту необхідну підтримку.
У рамках переговорів з відомим американським політологом, соціологом і
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державним діячем, а нині радником Центру стратегічних і міжнародних студій
З. Бжезінським глава АПУ обговорив безпекові питання. З. Бжезінський
позитивно оцінив призначення головного реформатора Польщі Л. Бальцеровича
радником глави держави і його представником в уряді. На переконання
політолога, це сприятиме поступу реформ в Україні.
Б. Ложкін і колишній держсекретар США М. Олбрайт обговорили
реалізацію реформ в Україні, зокрема в частині подолання корупції. Під час
зустрічі із заступником державного секретаря з політичних питань В. Шерман
обговорювалися шляхи залучення іноземних інвестицій в Україну, необхідність
зближення українських і західних регуляторних стандартів.
Крім того, у рамках візиту глава Адміністрації Президента вивчив досвід
роботи SelectUSA Investment Summit – найбільшої конференції в США із
залучення прямих іноземних інвестицій в економіку країни та поспілкувався із
секретарем з питань торгівлі США П. Пріцкер, першим заступником секретаря
Б. Ендрюсом. На переконання Б. Ложкіна, доцільно організувати й провести і в
Україні подібний захід з приваблення інвестицій, що міг би називатися Select
Ukraine.
«Майже всі, з ким я сьогодні зустрічався, були вражені такими швидкими
результатами, які ми досягли протягом цих двох років. Інша річ, що цього не
достатньо. Ми це розуміємо і у Вашингтоні це розуміють. Антикорупційна
реформа, реформа правосуддя, економічна реформа і економічне зростання
країни – це ті пріоритети, які мають у нас бути», – зазначив глава АПУ,
підбиваючи підсумки поїздки (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua/news/glava-administraciyiprezidenta-ukrayini-boris-lozhkin-zdijs-37425). – 2016. – 21.06).
***
Заступник глави Адміністрації Президента України К. Єлісєєв
зустрівся з помічником державного секретаря США з питань Європи та
Євразії В. Нуланд.
Співрозмовники детально обговорили стан імплементації мінських
домовленостей та скоординували підходи щодо подальших кроків, спрямованих
на досягнення сталого миру на Донбасі.
Особлива увага була приділена питанням забезпечення виконання
безпекових положень мінських домовленостей, передусім забезпечення сталого
та реального припинення вогню, виведення російських військ та техніки,
припинення постачання російського озброєння та військ через тимчасово
неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону.
К. Єлісєєв та В. Нуланд підтвердили безальтернативність політикодипломатичного шляху деокупації Донбасу та повного відновлення
суверенітету та територіальної цілісності України (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
23.06).
***
Прем’єр-міністр провів нараду щодо ситуації з масовим отруєнням в
Ізмаїлі Одеської області.
Прем’єр-міністр України В. Гройсман у вівторок, 21 червня, провів нараду
22

з в. о. міністра охорони здоров’я України В. Шафранським і т. в. о. голови
Державної санітарно-епідеміологічної служби України С. Протасом щодо
санітарно-епідеміологічної ситуації в Ізмаїлі. Прем’єр-міністр заслухав
інформацію щодо вжитих відповідно до його доручення заходів для локалізації
й ліквідації спалаху гострої кишкової інфекції серед місцевого населення.
Як проінформував в. о. міністра охорони здоров’я України
В. Шафранський, причиною масового отруєння в Ізмаїлі стало потрапляння
відходів з вбиралень будинків приватного сектору до міської водогінної мережі
внаслідок підтоплення через сильні зливи. Наразі ситуація в місті локалізована,
повідомив т. в. о. голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України
С. Протас.
Прем’єр-міністр підкреслив необхідність моніторингу санітарноепідеміологічної ситуації в Ізмаїлі. В. Гройсман також наголосив, що необхідно
перешкодити повторенню подібних випадків у інших містах. «Ситуація є
тривожною з точки зору того, що будь-які зливи призводять до таких важких
наслідків», – зауважив він.
Територіальні підрозділи спільно з місцевою владою мають перевірити
місця водозаборів, чи є ризики підтоплення, і вжити заходи, аби запобігти
подібним випадкам, що особливо важливо в спекотний період, зазначив він.
«Нам треба підійти до цього питання спільно з обласними адміністраціями,
обласними радами, якщо потрібно, я дам доручення мерам міст – вони всі
знають свою проблематику – подивитися, де є такі проблеми», – зазначив
В. Гройсман.
Глава уряду висловив переконання, що на місцевому рівні достатньо
ресурсів для того, щоб запобігти можливому затопленню. Він також зауважив
необхідність підвищення відповідальності місцевої влади.
Окремо В. Гройсман наголосив, що необхідно приділити увагу питанню
якості води й каналізування приватного сектору. «Нам теж треба об’єднати тут
зусилля, щоб був план дій по кожному місту, як вирішують це питання. Там, де
потрібно допомогти, щоб ми допомогли, ми готові допомагати, але це дуже
важливо. Якість питної води та каналізування – це те, що має бути у ХХІ ст. у
кожному дворі», – зауважив він.
Глава уряду підкреслив, що ситуація з масовим отруєнням у Ізмаїлі стала
черговим наслідком популізму. «Труби діряві, каналізації відсутні, ХХІ ст.
надворі, а всі говорять про те, що треба не звертати уваги ні на ціноутворення,
ні на тарифи, які б дали можливість модернізувати увесь комплекс цього
важливого [комунального] господарства», – наголосив він (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 21.06).
***
Українська економіка починає відроджуватися і завдання уряду –
забезпечити сталий економічний розвиток. Про це у вівторок, 21 червня,
заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час прес-конференції за
підсумками робочого візиту до Сполучених Штатів Америки 14–17 червня.
«Настав час, коли ми маємо розірвати порочне коло, коли обирається
влада, усі покладають на неї велику надію, а потім іде велике розчарування.
Вважаю, що найголовнішим нашим завданням є відродження національної
економіки», – заявив В. Гройсман.
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За прогнозами уряду, до кінця цього року показник зростання ВВП
становитиме 1,5 %, повідомив Прем’єр-міністр. «Головне завдання нашого
уряду – утримати це зростання і забезпечити сталий економічний розвиток», –
зауважив він (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 21.06).
***
В. Гройсман наголошує, що популізм відбирає в України майбутнє.
Політика популізму відбирає у країни майбутнє, ставить під загрозу її
незалежність і економічний розвиток, має відійти в минуле. Про це у вівторок,
21 червня, заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час пресконференції за підсумками робочого візиту до Сполучених Штатів Америки
14–17 червня.
«Популісти хочуть відібрати, завжди це робили, в України майбутнє.
Обіцяють багато, на превеликий жаль, за десятки років, перебуваючи у тому
числі при владі, не роблять абсолютно нічого і створюють такі умови, що криза
з кожним роком усе більше і більше поглиблюється», – заявив В. Гройсман.
На переконання Прем’єр-міністра, в України є три системні вороги –
російська агресія, корупція та популісти. «Усі ці три явища у нашому житті
посягають на нашу незалежність, хочуть відібрати у нас майбутнє і збити з
можливостей економічного розвитку, – зазначив він. – Прийшов той час, коли
ми маємо демонструвати відповідальну політику, маємо бути абсолютно
патріотично налаштовані до нашої держави і збудувати її таким чином, щоби
люди відчували, з одного боку, турботу держави, а з іншого боку, що в країні
створені такі умови, за яких людина може самореалізуватися, а той, хто є
незахищений, отримати якісну соціальну підтримку і допомогу».
Також В. Гройсман підкреслив, що є відкритим і докладатиме зусиль «для
того, щоб Україна відбулася як незалежна сучасна європейська держава з
великим розвитком національної економіки і зміцненням добробуту кожної
української родини».
На переконання глави уряду, за 25 років незалежності країни політика
знавіснілого популізму має відійти в минуле. «Якщо хтось із популістів усіх
відомих хоче відібрати у нас це майбутнє, стояв і буду стояти, що просто не дам
їм цього зробити», – заявив він (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. – 21.06).
***
Довіра до України повертається. Україна має значну довіру та
підтримку Сполучених Штатів Америки в усіх важливих сферах. Про це у
вівторок, 21 червня, заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час пресконференції за підсумками робочого візиту до Сполучених Штатів Америки
14–17 червня.
«За результатами цього візиту найголовніше, що я відчув, це те, що довіра
до України насправді повертається. Позитивно сприйняті старт роботи нового
уряду, зміна Генерального прокурора, початок судової реформи. Ми маємо
достатньо серйозну широку підтримку у всіх сферах, в тому числі в оборонній
сфері, з боку Сполучених Штатів Америки», – зауважив він.
Робочий візит до Сполучених Штатів Америки відбувся на запрошення
віце-президента США Д. Байдена і тривав протягом майже трьох днів, зазначив
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В. Гройсман.
Протягом цього часу відбулося близько 30 зустрічей, де було обговорено
ряд важливих питань і напрями подальшої співпраці. Зокрема, Прем’єр-міністр
зустрівся з віце-президентом США Д. Байденом, спікером Конгресу США
П. Раяном, міністрами фінансів США Д. Лью, торгівлі П. Пріцкер, енергетики
Е. Монізом, керівництвом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID),
Світового банку, а також представниками американського бізнесу й членами
Американської торговельної палати. Також В. Гройсман узяв участь у
конференції Центру американсько-українських відносин Providing Ukraine with
an Annual Report Card, повідомив він.
«Головна мета була – ще раз підтвердити підтримку Сполучених Штатів
Америки в такий непростий для нашої незалежності час. Окремо проговорити ті
напрями нашої взаємодії, які дають можливість нам ефективно проводити
реформи і підтримку в тих сферах, які є надзвичайно важливими», – заявив
В. Гройсман.
Зокрема, було прийнято рішення, що Сполучені Штати Америки додатково
виділять Україні 220 млн дол. на проведення реформ. Допомога буде
направлена на підтримку судової реформи та реформи митної служби, а також
децентралізацію та енергонезалежність, повідомив Прем’єр-міністр. «Це
додаткові ресурси за наслідком самого візиту», – зазначив він.
Сполучені Штати Америки підтвердили підтримку України в протистоянні
російській агресії та збереженні санкцій відносно Російської Федерації, зазначив
глава уряду.
Крім того, Світовий банк спільно з урядом розробить стратегію розвитку
українських доріг, повідомив В. Гройсман. «Досить будувати дороги в Україні,
по-перше, низької якості, а з іншого боку, які ведуть у нікуди. Маємо отримати
чітку стратегію, що ми будуємо і в яких напрямах, підкреслити наше
географічне розташування, підвищити транзитність України. Після
затвердження цієї стратегії ми зможемо серйозно та масштабно у наступному
році розпочати будівництво українських доріг, будівництво транспортних
коридорів, – заявив він. – На це ми зможемо залучити у наступному році
декілька мільярдів доларів, що є істотним ресурсом для будівництва та
реконструкції українських доріг».
Серед інших домовленостей, досягнутих за підсумками візиту до США, –
візит технічної місії представників митної служби США до України щодо
реформи митної служби з 28 червня по 11 липня, протягом роботи якої будуть
напрацьовані технічні потреби для модернізації української митниці. «Це буде
масштабна реформа. Я переконаний у тому, що її наслідком буде чітка робота
митних служб, найголовніше, ми зможемо зробити таку систему, яка не
дозволить ухилятися від сплати податків до державного бюджету», – підкреслив
він.
Коментуючи домовленості в економічній сфері, В. Гройсман повідомив,
що найближчим часом Україну відвідає заступник міністра торгівлі США.
Міністерство торгівлі США, зокрема, надасть підтримку у створенні офісу
супроводження інвестицій при Прем’єр-міністрові.
В. Гройсман зазначив, що американський бізнес має велику зацікавленість
в Україні, зокрема в ІТ-сфері, аграрному секторі, галузі інфраструктури, а також
приватизації ПАТ «Одеський припортовий завод».
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«Ми ще далеко не використали наші можливості щодо залучення
інвестицій до української економіки. Тому через Міністерство торгівлі, через
створення такого офісу ми можемо говорити про те, що в Україні можуть і
будуть з’являтися нові інвестиції», – зазначив Прем’єр-міністр (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 21.06).
***
Віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ України Г. Зубко наголошує, що за перші п’ять місяців місцеві
бюджети зросли на 50 %, а бюджети ОТГ – у п’ять разів.
У січні – травні 2016 р. доходи місцевих бюджетів загалом зросли в
середньому по Україні на 48,8 % (порівняно з аналогічним періодом минулого
року), а доходи бюджетів 159 ОТГ з трансфертами у 2016 р. зросли більше ніж у
п’ять разів, до 4,55 млрд грн. Про це заявив Г. Зубко в Одесі під час відкриття
традиційного XII Українського муніципального форуму.
«Ми передаємо на місця – об’єднаним територіальним громадам –
повноваження та гроші. Ці два кити децентралізації дають змогу місцевим
громадам самостійно визначати рішення та втілювати їх у життя. Реальний
вимір реформи вже відчувають об’єднані територіальні громади та їхні
мешканці. Переконаний, що успішність реформи напряму залежить від
активності місцевого самоврядування», – наголосив Г. Зубко (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 21.06).
***
Віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України Г. Зубко наголосив, що
термомодернізація знижує витрати на опалення в будинку в два рази.
Щоб долучити до термомодернізації малозабезпечених людей, зокрема
тих, хто отримує житлову субсидію, буде розроблено механізм, який зробить
такі перетворення для них вигідними. Про це заявив Г. Зубко в інтерв’ю газеті
«Факти і коментарі».
За його словами, законодавство передбачить механізм монетизації
субсидій, давши людям можливість використовувати заощаджені субсидії на
здійснення енергозберігаючих заходів.
«Після термомодернізації витрати на комунальні послуги різко
знижуються. Невикористану частину субсидії можна буде витратити на
погашення кредиту, взятого на термомодернізацію. Тобто люди зможуть
підвищити якість житла практично безкоштовно, сплативши роботу за рахунок
зекономленої субсидії, – підкреслив Г. Зубко. – У громадян, які субсидій не
отримують, також не буде додаткових витрат на тепломодернізацію. Після її
здійснення витрати на опалення в будинку знижуються удвічі і більше.
Вивільняються кошти для погашення кредиту. Тобто мешканці будуть
виплачувати щомісяця ту саму суму, що і тепер».
Він підкреслив, що старі витрати збережуться тільки на період погашення
кредиту, після чого їх можна буде різко, у середньому вдвічі, знизити. «Крім
того, утеплення збільшує комфортність проживання в будинку, а його вартість
зростає в середньому в півтора раза», – повідомив Г. Зубко (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 22.06).
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***
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції І. Климпуш-Цинцадзе наголошує, що туризм – це великі гроші, які
нам сьогодні так потрібні.
Вона взяла участь у конференції «Брендинг дестинацій: запорука побудови
успішної репутації».
І. Климпуш-Цинцадзе розповіла, що порівняно з 2013 р. удвічі зменшився
потік туристів до України. Це наслідки російської агресії. Ми втрачаємо через
те, що в уяві туристів Україна є гарячою точкою. Тому віце-прем’єр-міністр
переконана, що необхідно пояснити нашим партнерам, що насправді ідеться про
трохи більше 5 % територій, які охоплені війною або анексією. Решта ж країни
розвивається та чекає гостей.
Водночас нам потрібно змінювати ставлення до туризму в системі
державного управління від другорядного до соціально значущого й
високоекономічного. «Туризм – це не виключно імідж, а й серйозна галузь
економіки, яка може забезпечити одну з точок росту, які нам зараз так
необхідні, – наголосила І. Климпуш-Цинцадзе. – Ця галузь має стати вагомим
джерелом прибутків державного та місцевих бюджетів».
Віце-прем’єр-міністр вважає, що Україні потрібна нова ефективна модель
державно-приватного партнерства у сфері туризму. Потенційно вона бачить
таку модель у вигляді національної туристичної організації, яка за прикладом
багатьох іноземних країн може стати платформою для просування України у
світі (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 21.06).
***
Міністр аграрної політики та продовольства України Т. Кутовий
зазначив, що розвиток поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі з ЄС –
пріоритетний напрям українського АПК.
Реалізація угоди про поглиблену та всеосяжну вільну торгівлю між
Україною та ЄС – пріоритетний та перспективний напрям для українського
аграрного сектору. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства
України Т. Кутовий під час зустрічі із заступником генерального директора з
питань торгівлі Європейської комісії С. Вейянд.
«Сьогодні сільське господарство стало ключовим фактором економічного
зростання в Україні. ЄС відчинив доступ до ринків для українського експорту
овочів, фруктів, зерна та м’яса. Українська сторона готова розглянути
можливість паралельного підвищення українських тарифних квот для цих
продуктів та експортувати продукцію згідно з європейськими стандартами», –
наголосив міністр.
За словами Т. Кутового, покращити наявні торгові показники допоможе
вдосконалення системи контролю безпеки харчових продуктів в Україні, а
також реформування національної системи нагляду Держпродспоживслужби.
Це прискорить процес переходу української агропродукції на стандарти ЄС.
«За допомогою цього ми зможемо покращити наявні торгові показники в
двосторонній торгівлі сільськогосподарською продукцією набагато швидше», –
наголосив Т. Кутовий і підкреслив, що обмін досвідом з експертами ЄС,
технічна підтримка та удосконалення системи Держпродспоживслужби є
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основними факторами в розвитку двосторонньої торгівлі (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 22.06).
***
Міністр аграрної політики та продовольства України Т. Кутовий
наголошує, що український агросектор інвестиційно привабливий для
Канади.
Канадські бізнесмени можуть зацікавитися інвестиціями в український
агропромисловий сектор, зокрема в такі галузі, як переробна, машинобудівна,
енергетична, а також органічне виробництво тощо. Про це заявив Т. Кутовий
під час виступу на канадсько-українському бізнес-форумі (Торонто,
20–21 червня).
«Перспективними напрямами в АПК для інвестицій є фінансування
системи зрошення, розвиток аграрної логістики, переробна галузь, органічне
виробництво,
співробітництво
в
галузі
сільськогосподарського
машинобудування», – зазначив Т. Кутовий і наголосив на важливості
лізингових операції в аграрний сектор України із залученням фінансових
інституцій Канади.
Крім того, важливим напрямом канадсько-української співпраці, зі слів
міністра, є обмін досвідом у розвитку виробництва альтернативних видів енергії
в Україні.
Нагадаємо, канадсько-український бізнес-форум відбувається в рамках
програми Канадсько-української торговельної палати та проекту інвестиційної
підтримки уже п’ять років поспіль. Форум відбувається за підтримки уряду
Канади з метою розширення торгівлі та інвестування між країнами; реалізатори
проекту Канадсько-українська торговельна палата та Рада конференції Канади
(Conference Board of Canada) (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. – 21.06).
***
Міністр екології та природних ресурсів О. Семерак зобов’язав
Держекоінспекцію перевірити проблемне столичне будівництво на
дотримання природоохоронного законодавства.
Державна екологічна інспекція України до 8 липня має перевірити та
відзвітувати за результатами перевірки дотримання норм природоохоронного
законодавства під час здійснення будівництва на вулицях МикільськоСлобідській та Сагайдака у Дніпровському районі Києва. Відповідне доручення
підписав О. Семерак з метою перевірки інформації, яка надійшла від
профільного комітету ВР і ряду громадських організацій.
Зокрема, згідно з дорученням міністра представники Державної
екологічної інспекції мають до 8 липня здійснити перевірку на дотримання
норм природоохоронного законодавства на будівельних об’єктах за вказаними
адресами та відзвітувати за результатами перевірки.
Також представники Державної екологічної інспекції в разі виявлення
порушень мають розрахувати розмір збитків і за наявності підстав передати
матеріали перевірки до правоохоронних органів (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 22.06).
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***
Міністр екології та природних ресурсів України О. Семерак наголошує,
що Україна виходить на позиції одного з найперспективніших ринків
відновлювальної енергетики.
В Україні протягом останніх років відбулися істотні зрушення в розвитку
сонячної енергетики. Про це повідомив О. Семерак у Торонто, де триває
канадсько-український бізнес-форум, який стане першим кроком до реалізації
п’ятирічного проекту двох країн з підтримки торгівлі та інвестицій (CUTIS).
Він нагадав, що відповідно до зобов’язань України перед ЄС уже до
2020 р. частка поновних джерел енергії у вітчизняному енергобалансі повинна
досягти 11 %.
Водночас становлення вітчизняного ринку сонячної енергетики
безпосередньо пов’язане з ухваленням «зеленого тарифу» для поновних джерел
електроенергії.
«На сьогодні важливо забезпечити ефективність “зелених тарифів” в
Україні, які є основою для надходження інвестицій у проекти відновлювальної
енергетики. Експерти та інвестори цілком заслужено розглядають Україну як
один з кращих ринків відновлювальної енергетики, тому державна політика у
цьому напрямі повинна бути прозорою та злагодженою», – підкреслив міністр.
За його словами, після скасування вимоги «місцевої складової» для
проектів відновлювальної енергетики у галузі спостерігається істотне
пожвавлення. Так, протягом 2015 р. в Україні були введені в експлуатацію три
нові великі електростанції.
«Ці важливі кроки на шляху реформування вітчизняної енергетики та
стимулювання виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел
підтверджують орієнтацію України на енергетичну безпеку та незалежність», –
резюмував О. Семерак.
Нагадаємо, за прогнозами розвитку галузі у поточному році, озвученими
на V Міжнародній конференції та виставці CISOLAR, з 2016 р. українські та
закордонні девелопери планують побудувати в Україні 34 нові сонячні
електростанції загальною потужністю понад 120 МВт.
Енергія сонячного випромінювання, яка надходить щорічно на територію
України, становить близько 1,2 МВт/год. кв. м.
Відповідно до досліджень, можливий економічний потенціал розвитку
сонячної генерації в Україні становить близько 4 ГВт. Беручи до уваги досвід із
впровадження СЕС європейських країн зі схожим рівнем сонячного
випромінювання, а також з огляду на зниження собівартості будівництва
сонячних електростанцій (СЕС) внаслідок розвитку технологій, цільовий рівень
встановленої потужності СЕС в Україні до 2030 р. зможе зростати за значного
падіння вартості будівництва цього виду генерації (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 21.06).
***
Перший заступник міністра освіти та науки І. Совсун наголошує, що
«всі вступники повинні бути в рівних умовах».
Про організацію, об’єктивність і прозорість проведення процедури вступу
в магістратуру за спеціальністю «право» з використанням технологій
зовнішнього незалежного оцінювання йшлося під час засідання робочої групи
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під головуванням першого заступника міністра освіти і науки І. Совсун.
У нараді взяли участь заступник директора Українського центру
оцінювання якості освіти Н. Юр, експерти Вищої ради юстиції, Міжнародної
громадської організації «Універсальна екзаменаційна мережа», Проекту USAID
«Справедливе правосуддя», а також представники вищих навчальних закладів,
які є учасниками експерименту.
Учасники наради ухвалили рішення про внесення змін до Положення про
проведення у 2016 р. вступних випробувань на основі ступеня бакалавра для
здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «право» з використанням ЗНО
як експерименту. Вступники, які вивчають іншу іноземну мову, крім
англійської, зможуть проходити вступні випробування за двома компонентами
тесту – «Право» і «Тестування загальних навчальних правничих компетенцій»
(ТЗНПК). Вони писатимуть тест в окремій аудиторії, після чого пройдуть
випробування з іноземної мови в університеті. Усі інші вступники відповідно до
Положення складатимуть три компоненти тесту – «Право», «ТЗНПК»,
«Англійська мова». За трьома блоками тесту вищі навчальні заклади – учасники
експерименту отримають результати вступних випробувань і, застосувавши
коефіцієнти, зможуть побудувати рейтинговий список вступників. «Таким
чином, всі вступники, які братимуть участь в експерименті, будуть в рівних
умовах», – підкреслила І. Совсун.
Під час засідання також було прийнято рішення включити до складу
фахової комісії, яка визначатиме пороговий бал «склав/не склав» для тесту з
права, загальних навчальних правничих компетенцій, англійської, двох
представників від кожного університету – учасника експерименту.
Крім того, учасники наради вирішили делегували експерта Вищої ради
юстиції А. Бойка до складу комісії, що формуватиме кінцевий варіант тестових
завдань блоку «Право». Кінцевий варіант тестів «Англійська мова» затвердить
представник Посольства США в Києві, а тест «ТЗНПК» – консультант Проекту
USAID «Справедливе правосуддя» С. Раков. Вони ж з метою дотримання
конфіденційності процедури контролюватимуть тиражування тестів. Конверти з
варіантами тесту на випробування, не знайомлячись зі змістом завдань,
обиратиме перший заступник міністра освіти й науки, а також своїм підписом
підтвердить дотримання процедури.
Під час наради також було визначено час на виконання тестових завдань.
Зокрема, на блок «Право» відводиться 120 хв, «ТЗНПК» – 60 хв, «Англійська
мова» – 60 хв. Загальна кількість тестових завдань блоку «Право» становитиме
70, блоку «ТЗНПК» – 30, «Англійська мова» – 42. Кожне завдання трьох блоків
тесту оцінюватиметься від 0 до 1, тобто за правильну відповідь вступник
отримає 1 бал. Ваговий коефіцієнт визначатимуть вищі навчальні заклади за
сумою чотирьох показників – результатів трьох блоків – права, тестування
загальних навчальних правничих компетенцій, англійської мови, а також
середнього балу диплома бакалавра.
Для участі в тестуванні з використанням технологій ЗНО на магістратуру
вступник подає документи до приймальних комісій, де повинен отримати
екзаменаційний листок та прийти у визначений пункт тестування. Тестування
відбудеться 23 липня о 10:00.
Отримати екзаменаційний листок вступник може в одному з дев’яти вищих
навчальних закладів, що беруть участь в експерименті: Відкритий міжнародний
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університет розвитку людини «Україна», Київський національний університет
ім. Т. Шевченка, Львівський національний університет ім. І. Франка,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут», Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
Національний університет «Одеська юридична академія», Національний
юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Одеський національний
морський
університет,
Чернівецький
національний
університет
ім. Ю. Федьковича (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 21.06).
***
Україна набула статус спостерігача в Африканському союзі.
22 червня 2016 р. тимчасовий повірений у справах України в Ефіопії
М. Кіріченко вручив акредитаційний лист голові Комісії Африканського союзу
(АС) Н. Дламані-Зумі.
У такий спосіб Україна офіційно набула статусу держави-спостерігача в
Африканському союзі, який об’єднує всі держави африканського континенту,
крім Марокко.
Статус держави-спостерігача при Африканському союзі сприятиме
підтримуванню Україною більш активного діалогу з державами Африки, перш
за все тими, які не охоплені українською дипломатичною присутністю.
Планується використовувати статус спостерігача при АС як додатковий
механізм вирішення пріоритетних українських зовнішньополітичних ініціатив
на міжнародній арені, зокрема в рамках членства нашої держави в Раді Безпеки
ООН у 2016–2017 рр.
Україна, таким чином, на сьогодні має статус спостерігача при двох
організаціях на африканському континенті – Африканському союзі та
Економічній співдружності держав Західної Африки (ECOWAS).
Довідково. Африканський союз – міжнародна міжурядова організація, що
заснована 9 липня 2002 р., яка є правонаступницею Організації африканської
єдності (ОАЄ). На сьогодні АС об’єднує всі держави Африки, за виключенням
Марокко, із загальним населенням понад 1 млрд осіб. Штаб-квартира АС
розташована в столиці Ефіопії м. Аддис-Абеба.
Статус спостерігача в АС мають 24 з 28 країн-членів ЄС. Протягом 2010–
2014 рр. спостерігачами в АС стали такі держави, як Вірменія (2010 р.),
Азербайджан (2011 р.), Грузія (2011 р.), Латвія (2012 р.), Естонія, Литва та
Казахстан (2013 р.), а також Білорусь (2014 р.) (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249134976&cat_id=2442
76429). – 2016. – 22.06).

ПОЛІТИКА
У НАТО розраховують на політичний та практичний результати
після зустрічі з Україною під час Варшавського саміту, повідомив голова
Представництва НАТО в Україні, директор Офісу зв’язку НАТО в Україні
А. Вінніков.
«Україна буде єдиним партнером з яким НАТО проведе окрему зустріч.
Ми очікуємо на два результати: політичний та практичний. По-перше, ми
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підтвердимо нашу політичну підтримку суверенітету України. Росія має
припинити підтримку бойовиків. Ми підтвердимо, що мінські угоди є шляхом
сталого вирішення конфлікту і закличемо до повного виконання цих умов.
Щодо практичних результатів, то ми затвердимо комплексну пакетну
допомогу», – зазначив він.
Він додав, що цей пакет об’єднує всі напрями допомоги, які наразі
надаються Україні, а також і деякі нові.
«Також ми продовжимо надавати нарадчу допомогу, щоб Україна
продовжувала
шлях
реформ»,
–
сказав
А.
Вінніков
(УНН
(http://www.unn.com.ua/). – 2016. – 22.06).
***
Генсек ПАРЄ заявив, що звіти щодо порушення прав людей у
анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу не можуть
бути включені у щорічну доповідь. Про це повідомила народний депутат від
фракції БПП, заступник члена постійної делегації у ПАРЄ С. Заліщук.
За її словами, у січні була відправлена окрема делегація до Криму, і у
квітні було опубліковано звіт щодо порушення прав людини у Криму, але ця
частина не увійшла у щорічну доповідь.
«Пояснення генсека було таким, що традиційні моніторингові місії не мали
доступу до територій, які не контролює Україна відповідно, на Донбасі
та в Криму, тому вони не могли ввійти до цієї доповіді. Але ми вважаємо,
що тоді тим більше, якщо є серйозні побоювання, що на цих територіях права
порушуються, то вони повинні були знайти там відображення, і ця частина
обов’язково мала увійти у щорічну доповідь», – пояснила нардеп.
С. Заліщук наголосила, що українська делегація повернеться до дискусії
з генсеком, аби вирішити цю ситуацію (УНН (http://www.unn.com.ua/). – 2016. –
21.06).
***
Украинские политики высказывают опасения в том, что
положительный результат голосования о выходе Великобритании из
Европейского Союза способен ослабить поддержку ЕС, оказываемую
Украине, и подорвать его решимость противостоять России.
Британия подталкивает ЕС к пролонгации санкций, введенных в
отношении России после аннексии Крыма, в то время как некоторые другие
страны – члены Евросоюза заговорили об их ослаблении. Таким образом, если
страна выйдет из блока, это может смягчить позицию ЕС, говорят украинские
политики.
«Я не думаю, что выход Великобритании из ЕС приведет к развороту от
Украины, но это может стать серьезным ударом для тех, кто выступает за
евроинтеграцию», считает член парламентской фракции БПП С. Лещенко.
«Выход Великобритании из ЕС может серьезно подорвать единство ЕС в
вопросе антироссийских мер», – сказал С. Лещенко, – «ЕС потеряет одного из
главных лоббистов по теме санкций против России».
«Результат референдума в Великобритании может расколоть Европейский
Союз и теоретически усложнить нашу интеграцию в ЕС. Не стоит забывать и о
том, что ЕС является противовесом России по вопросу Украины», – заявляет
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глава фракции «Самопоміч» О. Березюк.
«Мы не остановим нашего движения в сторону ЕС. То, как Европа будет
относиться к нам, зависит не от результата предстоящего референдума, но от
того, насколько успешно мы проводим реформы и боремся с коррупцией», –
заявил заместитель председателя фракции БПП Л. Козаченко (UAINFO
(http://uainfo.org/). – 2016. – 22.06).
***
Из-за мощного российского лобби в Парламентской ассамблее Совета
Европы сложилась сложная ситуация, которая привела к тому, что
французская делегация делает все, чтобы снять санкции в отношении
права голоса России, написал на своей странице в Facebook народный
депутат Украины Л. Емец.
«Ситуация в ПАСЕ очень непростая. Мягко говоря. Россияне имеют
супермощное лобби. Французская делегация делает все, чтобы снять санкции в
отношении права голоса российской делегации. Каждый вопрос по Крыму и
российской агрессии мы вынуждены выгрызать зубами. И, к сожалению, органы
ПАСЕ и фракций/групп очень неровно дышат в сторону России», –
констатирует нардеп.
По его убеждению, такая ситуация демонстрирует реальное отражение
международной политики в отношении России. Как считает Л. Емец, Украина
должна занять жесткую позицию и поднять вопрос о выходе из ПАСЕ.
«Снять с российской делегации санкции… – значит, легализовать агрессию
России», – подчеркнул он (Слово и Дело (http://ru.slovoidilo.ua/). – 2016. –
22.06).
***
США требуют принятия закона о выборах на Донбассе, заявил
политолог К. Бондаренко, анализируя визит заместителя госсекретаря
США В. Нуланд в Киев.
«Такая же позиция у европейских государств, которые являются гарантами
выполнения минских договоренностей. Соответственно, П. Порошенко нужно
продемонстрировать хоть какие-то подвижки в этой ситуации», – рассуждает
К. Бондаренко.
«Очевидно, что В. Нуланд приезжает, чтобы добиться какой-то
результативности. Это важно для нее лично, поскольку если сработает ее
миссия и будет заморозка конфликта, то в случае победы Х. Клинтон она
сможет продвинуться по карьерной лестнице», – констатировал К. Бондаренко.
С другой стороны, это показывает, что в США вопрос Украины спущен на
уровень госсекретаря и приоритетом остается решение конфликта через
выборы, считает эксперт (Слово и Дело (http://ru.slovoidilo.ua/). – 2016. – 22.06).
***
Поки не буде гарантій безпеки для відновлення правопорядку на
територіях ОРДЛО, вибори призведуть до ще більшого кровопролиття. Про
це на своїй сторінці у Facebook написала координатор громадянської мережі
«ОПОРА» О. Айвазовська. Вона також наголосила, що «в Мінську прогресу у
питанні виборів немає».
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За словами О. Айвазовської, події навколо заяви про внесення у ВРУ
законопроекту про вибори на тимчасово окупованих територіях мають дивний
супровід. Зокрема, не анонімним першоджерелом цих тверджень є один із
лідерів бойовиків ОРДО.
«Поки не буде гарантій безпеки для відновлення правопорядку на
територіях ОРДЛО, вибори призведуть до ще більшого кровопролиття», вважає
вона.
«Думаю, що у високих кабінетах про це знають, як і за кордоном, де
західному світу дестабілізація, чи серйозніша політична криза не потрібна», –
додала вона (УНН (http://www.unn.com.ua/). – 2016. – 21.06).
***
Перемога на довиборах до Верховної Ради залежатиме від фінансів і
можливості стимулювати виборців прийти на дільниці, підкреслює
політолог
А.
Золотарьов
(http://gazeta.ua/articles/politics/_osnovnoyutehnologiyeyu-promizhnih-viboriv-bude-pidkup-politolog/706229).
«Кампанія має слабкий зміст. Ідеї та програми – на другому плані. Головне
– гроші та влада. У кого більше, той зможе організувати виборців прийти
17 липня. Нині вони у БПП. Партії Порошенка ця перемога потрібна найбільше.
230 мандатів у коаліції – це недієздатна більшість. Дисципліна в Раді низька.
Депутати гуляють. Голосів не вистачає. Щоб нормально працював парламент, у
коаліції треба хоч 235 осіб», – зазначив експерт.
На його думку, Блок Петра Порошенка не буде вживати радикальних
заходів, як попередня влада.
«Рейтинги у П. Порошенка та партії низькі. Поводиться як Янукович-лайт.
Тому через коліно здобути перемогу не вигідно. Радикально порушувати закон
БПП не буде. Основна технологія цих виборів – підкуп виборців. Партії
президента у Луганській області конкуренцію може створити “Опозиційний
блок”. На Волині – ресурси Коломойського. У Дніпрі інша ситуація. Там три
потужних кандидата. Кидають виклик адвокат Корбана від “Укропу” та
квазіполітичний проект “Громадська сила”. Це проблемна ситуація для
технологій БПП», – вважає А. Золотарьов.
При цьому кандидати на проміжних виборах діляться на чотири категорії,
каже політолог.
«Для одних ці вибори – нагода нагадати про себе. 2-а категорія –
кандидати-клони. Наприклад, на 27 окрузі – атака клонів. Реєструються кілька
Краснових, Ричкових. 3-я категорія – технічні кандидати. Відбирають у
опонента електорат. 4-а категорія – люди-підставки під партійні прапори. Їхнє
завдання представити партію. Особливих шансів не мають», – зазначив
А. Золотарьов (Gazeta.ua (http://gazeta.ua/). – 2016. – 22.06).
***
Обвинение Ю. Тимошенко в коррупции в ответ на критику тарифной
политики правительства со стороны Премьер-министра Украины
В. Гройсмана – пример поведения чиновника, демонстрирующего
политический популизм, считает политический эксперт А. Золотарев.
«Газовые контракты с Россией достаточно противоречивые, но нет фактов
указывающих на то, что Ю. Тимошенко получила от этого неправомерную
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выгоду. То, что сделал В. Гройсман – политический популизм в ответ на
критику его правительства», – считает он.
Также политолог отметил, что этим вопросом должны заниматься
правоохранители (ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2016. – 22.06).
***
Политолог П. Нусс прокомментировал заявление нардепа от
«Батьківщини» Н. Савченко о предоставлении Украине летального оружия,
необходимости снятия санкций с России, а также о готовности стать
президентом страны.
«…Савченко заявила о том, что “предоставление Украине вооружения
приведет к Третьей мировой…”. Более того. В этом же спиче Надя высказала
мнение о необходимости поэтапного снятия санкций с России и не имеет
значение мотивация, о которой она говорила. Это все говорится на фоне
жесткого дипломатического противостояния украинской дипломатии и лично
ПП с русскими “путинцами-лавровцами”, чтобы санкции против агрессора не
только были сохранены, но и усилены», – написал П. Нусс на своей странице в
Facebook.
Он добавил, что ее заявление о вероятности стать Президентом Украины
прямо ставит под сомнение политическую легитимность П. Порошенко,
который является и Верховным главнокомандующим ВСУ, что особо
принципиально во время войны. Тезисы Н. Савченко П. Нусс назвал
неадекватными и обвинил нардепа в подыгрывании Кремлю (Слово и Дело
(http://ru.slovoidilo.ua/). – 2016. – 22.06).
***
Высказывания Н. Савченко вредят Украине, заявил политолог
А. Палий, анализируя риторику политика, которая выступила за поэтапное
снятие санкций с РФ при условии выполнения «Минска», и заявила, что
предоставление Украине оружия может привести к Третьей мировой
войне.
«Как первый, так и второй тезис трудно оценить и списать на простое
непонимание ситуации. Дело в том, что если бы подобные высказывания были
разовыми, то это можно было бы расценить как реальное непонимание. В
данном случае – сомнительно», – констатировал А. Палий.
Не исключено, что такие высказывания являются результатом
определенного воздействия, возможно, даже российских спецслужб, отметил
политолог (Слово и Дело (http://ru.slovoidilo.ua/). – 2016. – 22.06).
***
Якщо представники руху «Український вибір» причетні до
сепаратизму, вони понесуть відповідальність попри роль В. Медведчука в
переговорах про обмін полонених, заявив голова Служби безпеки України
В. Грицак.
«Як і в багатьох інших громадсько-політичних об’єднаннях, там є люди,
діяльність яких можна й потрібно кваліфікувати через призму кримінального та
кримінально-процесуального кодексів», – зазначив він.
«Негласно ми супроводжуємо діяльність структур, які можуть завдати
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шкоди інтересам безпеки держави. На етапі, коли ми бачимо, що діяльність
організації виходить за межі законодавства – ми документуємо, кваліфікуємо та
реєструємо кримінальне провадження», – пояснив він.
«25 квітня таке провадження проти “Українського вибору” було нами
відкрито – перевіряємо на сепаратизм», – наголосив В. Грицак. При цьому він
визнав роль лідера «Українського вибору» В. Медведчука у переговорах про
обмін полоненими з проросійськими бойовиками Донбасу (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/). – 2016. – 22.06).
***
Лидер общественного движения «Украинский выбор – Право народа»
В. Медведчук назвал манипуляцией заявление вице-премьера по вопросам
европейской и евроатлантической интеграции И. Климпуш-Цинцадзе, по
словам которой украинские власти готовы принести Польше извинения за
«Волынскую резню», если будут предоставлены доказательства, что
руководивший УПА Р. Шухевич действительно «сделал что-то плохое».
«Такие циничные манипуляции украинского вице-премьера, называющего
массовое убийство мирных жителей “чем-то плохим”, лишь подчеркивают
неадекватность ее позиции. Подобные заявления никак не способствуют
укреплению украинско-польских отношений. Тем более что извинения уже
были принесены на наивысшем уровне», – заявил В. Медведчук, отметив, что
представлял украинскую сторону в Консультационном комитете президентов
Украины и Польша.
Политик напомнил, как в 2003 г. Л. Кучма и А. Квасьневский приняли
совместное заявление «О примирении в 60-ю годовщину трагических событий
на Волыни».
По его мнению, в деле примирения между Украиной и Польшей наша
страна сегодня вынуждена «положиться на мудрость польских партнеров»
(Корреспондент.net (www.korrespondent.net/). – 2016. – 22.06).
***
21 червня в Одесі супротивники мера Одеси Г. Труханова перекрили
вулицю Генуезьку, вимагаючи його відставки.
Учасники пікетування виступали під українськими прапорами і з
плакатами «Одеса проти Труханова», «Одесити проти мера-злодія», «Гена,
досить доїти Одесу, йди геть», «Одеса для одеситів, а не для Труханова».
Активісти також приготували кілька контейнерів для сміття, прикрасивши їх
антитрухановськими закликами та портретами мера.
«Ми хочемо висловити бажання одеситів позбавитися мера-злочинця
Труханова. Ми вже більше двох місяців стоїмо на “АнтиТрухановському
майдані”, але ні Президент, ні керівництво держави нас не чують», – каже
учасниця пікету А. Коротка.
«Мета нашої акції – привернути увагу всієї України та столичної влади, яка
знає що тут відбувається, але не хоче нічого бачити», – підкреслив один із
ініціаторів «Антитрухановського майдану» М. Кузаконь.
Активіст від імені всіх учасників мітингу заявив, що Україна вже інша
країна і не можна нею керувати методами 90-х.
«Я впевнений, що нинішня одеська влада піде геть, а будь-яка наступна
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буде розуміти і знати, що на запити громадського суспільства необхідно
відповідати миттєво», – сказав він (UAINFO (http://uainfo.org/). – 2016. – 22.06).
***
Тему децентралізації обговорили учасники 12-го «Київського діалогу»,
що тривав 20–21 червня в Берліні у Фонді ім. Генріха Бьолля
(http://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2038232-nimecki-eksperti-decentralizacia-vukraini-trivae.html).
«Є успіхи у проведенні реформи, хоча мета поки що не досягнута. Реформа
складна в політичному, юридичному сенсі», – заявив Д. Попенхайм, керівник
відділення регіонального та місцевого розвитку та децентралізації влади при
делегації ЄС в Україні, який відповідає за програму підтримки процесу
децентралізації в Україні U-LEAD.
Якщо процес децентралізації завершиться нормально, комуни дійсно
стануть самостійними у питаннях прийняття рішень, самостійними у
фінансовому відношенні. За даними представника ЄС у Києві, вже об’єдналися
172 громади, якщо порівнювати з Європою, це «неймовірно багато».
Те, що процес імплементації йде задовільно, а реформа в Україні
здійснюється, незважаючи на складнощі у внутрішньополітичній сфері та
зовнішньої політики, підтвердив і Й. Регенбрехт, начальник відділу України в
МЗС ФРН. Дипломат зазначив, що ФРН, ОБСЄ і ЄС підтримують і
консультують Україну, допомагають у реалізації цієї програми.
«Процес йде не так швидко, як хотілося б, через бюрократичні перепони,
але є політична воля, зміна ментальності та бажання йти до європейських
стандартів. Це великий прорив, який змінює радянську ментальність», –
підкреслив він.
Представник МЗС також заявив, що особливий статус Донбасу – не вимога
Росії, а зобов’язання, узяте самою Україною. «З певним розчаруванням» у
Берліні взяли до уваги те, що ВР не змогла ухвалити закон про реформу, яка має
центральне значення для України, і в третьому читанні. Це треба було зробити
ще минулого року. Він висловив сподівання, що в найближчі тижні питання
буде вирішено і це піде на користь реалізації мінських домовленостей
(Укрінформ (http://www.ukrinform.ua/). – 2016. – 22.06).

ЕКОНОМІКА
Профіцит поточного рахунку платіжного балансу в квітні 2016 р.
становив 327 млн дол. США. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
За даними Нацбанку, у квітні цього року платіжний баланс зведено із
профіцитом 327 млн дол. США, тоді як у квітні минулого року було зафіксовано
профіцит платіжного балансу у розмірі 22 млн дол. США.
Як повідомляли ЗМІ, за даними Національного банку України, Валовий
зовнішній борг України в січні – березні 2016 р. скоротився до 117,36 млрд дол.
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1580106platizhniy-balans-ukrayini-u-kvitni-zvedeno-z-profitsitom-327-mln-dol-nbu).
–
2016. – 17.06).
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***
По данным Национального банка, дефицит текущего счета
платежного баланса в І квартале 2016 г. возрос до 1,1 млрд дол., или до 6,2 %
от ВВП. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2015 г. Тогда
дефицит составил 429 млн дол., или 2,4 % от ВВП.
Дефицит сводного платежного баланса сократился до 813 млн дол. В
І квартале 2015 г. дефицит был на уровне 1,9 млрд дол. На конец І квартала
2016 г. международные резервы были на уровне 12,7 млрд дол., что
обеспечивает финансирование импорта на протяжении 3,3 месяцев.
Падение экспорта в І квартале замедлилось до 19,9 с 32,6 % в І квартале
прошлого года. Объем экспорта составил 7 млрд дол. Сокращение импорта
замедлилось до 13,4 с 35 % за аналогичный период 2015 г. Объем импорта
достиг 8,6 млрд дол.
Прямые иностранные инвестиции возросли до 1,33 млрд дол. в
І квартале 2016 г. с 397 млн дол. за аналогичный период прошлого года. 95 %
инвестиций было направлено в банковский сектор, почти четверть из которых –
переоформление
долга
в
уставный
капитал
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/06/17/20702243/). – 2016. – 17.06).
***
17 червня 2016 р. правління Національного банку України прийняло
рішення № 73 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк “Євробанк” до категорії неплатоспроможних». Про це
повідомили у прес-службі НБУ.
За даними регулятора, 18 травня 2016 р. Національний банк погодив
громадянину Казахстану Б. Назарбаєву пряме одноосібне набуття істотної
участі у ПАТ «Євробанк» у розмірі 50 % його статутного капіталу. Однак, через
місяць з того моменту, за наявною у регулятора інформацією, акції банку
Б. Назарбаєву у власність так і не передані.
Натомість, куратор ПАТ КБ «Євробанк» виявив факти здійснення банком
операцій з «дроблення» депозитів – переведення коштів з поточних рахунків
юридичних осіб на рахунки фізичних осіб в обсязі до 200 тис. грн. Водночас
через втрату ліквідності банк перестав виконувати в строк операції клієнтів.
У зв’язку з вказаними правопорушеннями, згідно із законодавством
України Нацбанк прийняв рішення про віднесення банку до категорії
неплатоспроможних.
«98 % (8 тис. осіб) усіх вкладників ПАТ КБ “Євробанк” отримають свої
внески у повному обсязі, оскільки їхній розмір не перевищує гарантовану
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму 200 тис. грн. Клієнти
з більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом.
Загальна сума відшкодування станом на 15 червня 2016 р. становила приблизно
217 млн грн», – сказано в повідомленні.
Також у відомстві зазначили, що кінцевими власниками банку
на 17 червня 2016 р. є О. Адаріч (50 %) та В. Пушкарьов (50 %) (УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1580108-nbu-viznav-bank-yevrobankneplatospromozhnim). – 2016. – 17.06).
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***
Семнадцать малых банков увеличили уставный капитал до
необходимого минимума в 120 млн грн. У пяти банков увеличить капитал не
получилось по объективным причинам. Названия банков регулятор не уточняет.
Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.
НБУ предлагает пяти банкам, не увеличившим капитал таки решения
проблемы: увеличение капитала, самоликвидация или объединение с другим
банком.
По данным регулятора, 17 малых банков с середины 2014 г. в общем
увеличили капитал на 731 млн грн, включая согласованный, но не
зарегистрированный
уставный
капитал
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/06/21/20866980/). – 2016. – 21.06).
***
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на минулому тижні продав
активи двадцяти шести неплатоспроможних банків на загальну суму
42,21 млн грн, передає прес-служба Фонду.
«Минулого тижня загальна сума реалізації активів 26 банків, що
ліквідуються, становила понад 42,21 млн грн. Із них 30,81 млн грн було
отримано від реалізації основних засобів, 11,03 млн грн – від продажу прав
вимоги за кредитами. Ще 0,36 млн грн отримано у результаті безпосереднього
продажу активів банків», – йдеться у повідомленні.
За даними Фонду гарантування, загальна сума продажу основних засобів і
прав вимоги за кредитами, виданими ПАТ «Банк “Форум”», перевищила
15,40 млн грн, а ПАТ «Злато банк» – 1,69 млн грн.
У відомстві зазначають, що основні засоби ПАТ «Міський комерційний
банк» були продані за 7,54 млн грн, ПАТ «Імексбанк» за 4,95 млн грн, ПАТ «КБ
Даніель» – за 1,02 млн грн, АТ «Єврогазбанк» – за 0,61 млн грн, ПАТ «Профін
банк» – за 0,51 млн грн, АТ КБ «Експобанк» – за 0,24 млн грн.
Додамо, що права вимоги за кредитами, виданими ПАТ «Банк “Київська
Русь”», були реалізовані на суму понад 4,32 млн грн, ПАТ «Захід інкомбанк» –
на 2,62 млн грн, ПАТ «Укрбізнесбанк» – на 2,16 млн грн та ПАТ «Кредит
промбанк» – на 0,80 млн грн (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1581114-fgvfo-prodav-aktivineplatospromozhnikh-bankiv-na-ponad-42-mln-grn). – 2016. – 22.06).
***
За январь – май 2016 г. плательщикам, которые находятся на учете в
Центральном офисе, возмещено 24,9 млрд грн, что на 70 % больше, чем за
аналогичный период прошлого года (14,7 млрд грн). Об этом сообщил
начальник Межрегионального главного управления ГФС – Центрального офиса
по обслуживанию крупных плательщиков Е. Бамбизов.
«На сегодняшний день мы имеем информацию о возмещении в онлайн
режиме, которая полностью отражена на сайте ГФС. Ежедневно публикуется
информация о заявленных и возмещенных сумм НДС. Мы видим достаточно
положительную тенденцию по возмещению налога на добавленную стоимость
как по системе в целом, так и по системе Офиса крупных налогоплательщиков»,
– отметил Е. Бамбизов.
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По его словам, такое сокращение остатков невозмещенных сумм НДС
удалось обеспечить, прежде всего, благодаря увеличению сбора НДС в бюджет.
«Да, по системе Офиса крупных плательщиков если мы собрали за пять
месяцев в 2015 г. 30 млрд грн, то уже с начала 2016 г. собрано 40 млрд грн НДС.
Мы имеем увеличение поступлений в бюджет по налогу на добавленную
стоимость более чем 10 млрд грн. Также среднемесячный сбор этого налога
возрос с 6 млрд грн в 2015 г. до 8 млрд грн в 2016 г.», – отметил Е. Бамбизов.
Он также подчеркнул, что возмещение НДС плательщикам осуществляется
в нормальном режиме, ожидание длится в среднем полтора – два месяца
(Delo.UA
(http://delo.ua/ukraine/s-nachala-goda-krupnym-platelschikamvozmestili-25-mlrd-griven-n-318690/). – 2016. – 17.06).
***
Реальний валовий внутрішній продукт України у I кварталі 2016 р.
порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору)
становив 99,3 %, а порівняно з I кварталом 2015 р. – 100,1 %. Про це
повідомляє Держстатистики.
Таким чином, Держстат підтвердив оцінку динаміки ВВП України в
І кварталі, за оперативними даними, яку було оприлюднено 16 травня.
Також, за даними Держстатистики, номінальний ВВП за підсумками
І кварталу становив 453,2 млрд грн (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1580945-derzhstat-pidtverdiv-otsinku-realnogovvp-ukrayini-u-i-kvartali-na-rivni-plyus-0-1-u-richnomu-vimiri). – 2016. – 21.06).
***
Оборот роздрібної торгівлі в Україні у порівняних цінах протягом січня
– травня 2016 р. порівняно з аналогічним періодом 2015 р. збільшився на
1,8 %, передає Держстатистики.
За даними Державної служби статистики, оборот роздрібної торгівлі у
порівняних цінах протягом січня – травня 2016 р. порівняно з аналогічним
періодом 2015 р. становив 435,6 млрд грн.
У відомстві зазначають, що найбільший приріст обороту роздрібної
торгівлі зафіксовано у Вінницькій області – 5,1 %, у Волинській області – 5 % та
у Херсонській області – 4,9 %.
Водночас найбільші темпи скорочення обороту роздрібної торгівлі було
зафіксовано в таких областях: у Чернівецькій області – на 5,7 %, у
Дніпропетровській області – на 3,9 %, у Житомирській області – на 3,4 %
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1581042oborot-rozdribnoyi-torgivli-v-ukrayini-zbilshivsya-na-1-8-za-pyat-misyatsiv).
–
2016. – 22.06).
***
На фоні відносної незмінності обсягів інвестицій по економіці України
капітальні інвестиції у сільське та лісове господарство за січень – березень
2016 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зросли майже на
57 %.
Про це сказав завідувач відділу інвестицій ННЦ «Інститут аграрної
економіки», к. е. н. М. Кісіль, передає прес-служба інституту.
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За даними Держстатистики, на розвиток сільського господарства,
мисливства та надання пов’язаних із ними послуг за І квартал цього року було
спрямовано 6,68 млрд грн, а на розвиток лісового господарства та
лісозаготівель – 176,7 млн грн. Це становить 13,5 % вкладень в економіку,
пояснив науковець.
Крім того, капітальні інвестиції у виробництво харчових продуктів, напоїв
і тютюнових виробів також зросли на 45,5 % і становили 3,3 млрд грн.
Це говорить про інвестиційну привабливість агропродовольчого
підкомплексу, зауважив експерт.
За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, на одну гривню
вкладень у харчову промисловість інвестиції в аграрне виробництво становили
2 грн. З огляду на циклічність змін інвестиційних пріоритетів в основні галузі
АПК таке співвідношення між капіталовкладеннями яскраво характеризує стан
пріоритетності сільського господарства, зазначив М. Кісіль.
За прогнозами Інституту аграрної економіки, пріоритетність інвестування
сільського господарства, яка розпочалася з 2010 р., досягне максимуму у 2015–
2017 рр. Потім вона буде поступово послаблюватися до 2025 р. і тоді, за
розрахунками науковців, співвідношення між інвестиціями у основні галузі
агропродовольчого підкомплексу – сільське господарство та харчову
промисловість – набуде рівноваги 1:1.
Після 2025 р. потреба в заміні наявних і створенні додаткових потужностей
харчової промисловості переважить сільське господарство, що обумовить
відповідну зміну інвестиційних пріоритетів.
Отже, наразі в умовах пріоритетності інвестицій у сільське господарство
варто створювати найкращі умови для її прояву, що дасть змогу досягти
максимального макроекономічного ефекту, підсумував М. Кісіль (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/investicii-v-ukrainske-silske-gospodarstvozrosli-na-57). – 2016. – 21.06).
***
«Аграрний фонд» разом з банком «Український капітал» (Київ)
профінансує малих і середніх сільгоспвиробників на суму 400 млн грн до
осінньої посівної кампанії.
Про це йдеться в повідомленні товариства.
«“Аграрний фонд” і банк “Український капітал” починає реалізацію
спільної програми фінансування виробників сільгосппродукції, а відповідний
меморандум сторони уклали ще в березні поточного року», – йдеться в
повідомленні.
«Наразі програма готується під осінню посівну озимих культур, і ми
сподіваємося, що вже в цю осінь зможемо її повністю налаштувати під потреби
наших клієнтів. Загальний обсяг залучених фінансових ресурсів планується на
рівні 400 млн грн протягом 2016/2017 МР. Частка банку “Український капітал”
повинна становити 100–200 млн грн. Інші кошти надасть ПАТ “Аграрний
фонд”», – зазначається в повідомленні.
Згідно з інформацією, ця програма для «Аграрного фонду» є пілотним
проектом. Орієнтовна процентна ставка буде на рівні 12 % річних у гривні.
Повідомляється, що після аудиту в зазначеному банку голова правління
«Аграрного фонду» А. Радченко ввійшов до складу спостережної ради банку,
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результатом чого й стала програма.
У випадку успішної реалізації, планується залучити в проект й інші
установи – Укргазбанк, Ощадбанк та Укрексімбанк.
Ця програма спрямована на сільгоспвиробників з розміром виручки за
останній рік до 10 млн грн.
Кредитування буде надаватися для закупівель паливно-мастильних
матеріалів, насіння, добрив, засобів захисту рослин, для ремонту
сільгосптехніки й обладнання та покриття інших поточних витрат (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/agrarnij-fond-profinansue-ukrainskih-agrariivna-400-mln-grn). – 2016. – 21.06).
***
За четыре с половиной года Украина будет иметь все основания
полностью отказаться от импорта газа, увеличив собственную добычу. Об
этом заявил министр энергетики и угольной промышленности И. Насалик.
«Министерство разработало очень интересные программы, мы получили
хорошие сигналы от инвесторов – это и завершение 3-го и 4-го блоков
Хмельницкой АЭС», – отметил он.
«Мы разработали программу, которую назвали “Кривой независимости”,
где Украина через 4,5 года просто не будет импортировать газ, и все есть для
этого основания», – заявил И. Насалик, добавив, что соответствующая
программа была подтверждена на совете реформ под руководством президента.
По словам министра, на совете реформ также был рассмотрен вопрос
увеличения добычи газа на 6–6,5 млрд. «Потери газа, за счет которого мы греем
воздух, составляют 11,5 млн куб. м», – добавил И. Насалик (УкрРудПром
(http://www.ukrrudprom.ua/news/K_2021_godu_Ukraina_moget_polnostyu_otkaza
tsya_ot_importa_gaza.html). – 2016. – 21.06).
***
Украина в январе – апреле 2016 г. импортировала ядерное топливо из
РФ на общую сумму 48,9 млн дол. США. Об этом сообщает Госстатистики.
В то же время, по данным ведомства, импорт ядерного топлива из России в
Украину за четыре месяца 2016 г. превышает экспорт на 95,3 %.
Так, за отчетный период экспорт ядерного топлива из Украины в РФ
составил 2,3 млн дол.
В целом, в январе – апреле 2016 г. импорт ядерного топлива в Украину из
стран Европы составил 67,2 млн дол. США (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/ru/news/1580846-ukrayina-z-pochatku-roku-zakupilayadernogo-paliva-u-rosiyi-mayzhe-na-49-mln-dollariv). – 2016. – 21.06).
***
По итогам мая 2016 г. Украина заняла 10 место в рейтинге мировых
производителей стали, при этом вплотную приблизившись к Бразилии.
За пять месяцев 2016 г. мировая выплавка стали сократилась на 2,2 %, до
658,227 млн т, говорится в сообщении ассоциации worldsteel. В мае стальное
производство сократилось на 0,1 % год-к-году до 139,154 млн т.
При этом в Украине выплавка за пять месяцев увеличилась на 14,7 %, а в
мае – на 5,7 % год-к-году. Это позволило Украине сохранить 10 место, причем
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по итогам мая Украина приблизилась к Бразилии, где выплавка сократилась на
13,2 %.
Загрузка сталеплавильных мощностей в мире в мае составила 71,3 %.
Крупнейшим производителем стали остался Китай. Выплавка стали в КНР
за пять месяцев 2016 г. сократилась на 1,4 % до 329,95 млн т (Delo.UA
(http://delo.ua/business/mirovoe-proizvodstvo-stali-ukraina-priblizilas-k-brazilii318812/). – 2016. – 21.06).
***
Протягом січня – травня 2016 р. вантажні перевезення зросли на
2,8 % – до 241,2 млн т порівняно з аналогічним періодом 2015 р. Про це
повідомляє Державна служба статистики.
За повідомленням Держстатистики, зокрема залізничним транспортом
перевезено вантажів – 134,8 млн т, що на 5,5 % менше, ніж торік,
автомобільним – 60,7 млн т або на 5,8 % більше проти минулого року, водним –
1,9 млн т, що на 34,8 % більше, трубопровідним – 43,8 млн т, що на 26,2 %
більше й авіаційним – 0,03 млн т або на 3,5 % більше, ніж торік (Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1581048-vantazhniperevezennya-za-pyat-misyatsiv-zrosli-na-2-8). – 2016. – 22.06).
***
За підсумками квітня 2016 р. обсяг експорту зернових культур зріс на
28,3 %, порівняно з квітнем 2015 р. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Так, за звітний період цього року обсяг експорту олійних культур і
продуктів із них також зріс – на 34,8 %, порівняно з аналогічним періодом
минулого року.
Водночас у квітні цього року знизився обсяг експорту продукції хімічної
промисловості, чорних і кольорових металів та продукції машинобудування –
на 30, 17 та 12,9 % відповідно.
Загалом, обсяги експорту товарів протягом квітня 2016 р. становили
2,9 млрд дол.
Як повідомляли ЗМІ, Мінагрополітики збільшило прогноз експорту зерна
до
39
млн
т
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1580150-obsyag-eksportu-zernovikh-kultur-ukvitni-zris-mayzhe-na-tretinu). – 2016. – 17.06).
***
Закупівельні ціни на українську продовольчу пшеницю знизилися за два
тижні на 50 грн/т на умовах поставки EXW-елеватора та СРТ-порту, тоді
як на фуражну пшеницю вони значних змін не зазнали.
Про це інформує Аграрний союз України.
Ціни знижувалися у відповідь на падіння експортних і світових цін, яке
розпочалося ще наприкінці травня.
Проте, за досліджуваний період експортні ціни знизилися лише на
продовольчу пшеницю на 2–4 дол./т на умовах поставки FOB, тоді як на
фуражну пшеницю експортні ціни навіть зросли на 2–4 дол./т.
Біржові котирування на Чиказькій товарній біржі (СВОТ) за
досліджуваний період здійснили скачок і знову опустилися вниз. Різниця між
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двома датами становила +7,6 дол./т, проте в останні дні біржові котирування
стрімко знижуються під тиском нового врожаю та високих темпів збиральної
кампанії у США (обмолочено 11 % запланованих площ).
Інформація червневого звіту МСГ США говорить про наявність рекордних
перехідних залишків пшениці у світі, що на 14,8 млн т перевищують
минулорічні.
В Україні попит на пшеницю старого врожаю низький, оскільки експортні
програми зведено до мінімуму й оператори ринку вже прицінюються до нового
врожаю зерна. За попередніми оцінками, через дощову погоду можна очікувати
підвищення частки фуражного зерна в цьогорічному врожаї пшениці (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/zakupivelni-cini-na-ukrainsku-psenicuznizilisa-na-50-grnt). – 2016. – 20.06).
***
Станом на 10 червня 2016 р. європейським покупцям були видані
ліцензії на поставку в ЄС 11,65 тис. т українського ячменю в рамках
встановлених на 2016 р. квот на безмитний імпорт української
сільгосппродукції.
Про це повідомляє «ПроАгро».
З початку року ЄС вже видав ліцензії на покупку 25,9 тис. т українського
ячменю, що становить, відповідно 10,38 % від річної безмитної квоти. Квоти на
імпорт кукурудзи в розмірі 400 тис. т і пшениці в розмірі 950 тис. т було обрано
імпортерами на 100 %.
Загальний обсяг виділених безмитних квот, відкритих на 2016 р. в рамках
автономних торгових преференцій ЄС, наданих Україні, на пшеницю, ячмінь і
кукурудзу становить 1,6 млн т. Таким чином, на сьогодні ліцензії на безмитне
ввезення видані на зернові сумарним об’ємом 1,38 млн т, тобто використання
квоти становить 86 % (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/evropa-vzezakupila-v-ramkah-kvot-117-tis-tonn-ukrainskogo-acmenu). – 2016. – 21.06).
***
З метою виходу на нові ринки збуту, державним підприємством
системи Держрезерву «Куліндорівський КХП» було підписано прямий
зовнішньоекономічний контракт з Китайською Народною Республікою на
експорт борошна вищого і першого сортів зі 100 % передоплатою.
Про це йдеться в повідомленні Держрезерву.
За словами керівника підприємства В. Березняка, цей контракт із
відвантаження борошна не лише надасть можливість реалізувати
загальнодержавні плани щодо виходу української сільськогосподарської
продукції на міжнародні ринки, а й допоможе підприємству виконувати
фінансові плани та досягти необхідного обсягу переробки зерна в червні 2016 р.
Крім того, «Куліндорівським КХП» планує подальшу роботу у напрямі
експорту борошна за кордон. Наступною з експорту борошна, вже із зерна
нового
врожаю,
стане
Південна
Африка
(Аgravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/derzrezerv-eksportuvatime-borosno-v-kitaj). –
2016. – 17.06).
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***
На ринку соняшника переважають знижувальні тенденції. На 100 грн/т
«просіла» верхня цінова межа на умовах поставки СРТ-заводу, помітніше
втратили ціни на умовах поставки FOB – мінус 27–30 дол./т.
Про це повідомляє Аграрний союз України.
Крім того, попит на олійну дещо знизився, оскільки основні запаси
соняшнику вже закуплені.
Також наближається збір ріпаку і деяка частина переробників
переключиться на цю культуру.
Соняшникова олія в портах Чорного моря втратила 5 дол./т (нижня цінова
межа) на умовах поставки FOB, тоді як верхня межа додала 5 дол./т, але
тенденції говорять про спадний тренд. Про це свідчить, насамперед,
європейський ринок соняшникової олії, де ціни знизилися на 10 дол/т.
За останніми даними МСГ США виробництво соняшника в Україні
очікується на рівні 13 млн т, що на 1,7 млн т більше минулорічного врожаю.
Згідно з прогнозом МСГ США, завдяки очікуваному збільшенню валового
збору соняшнику в Україні, Росії, Аргентині, світове виробництво соняшнику
очікується також на рекордному рівні.
Разом з тим світові запаси соняшнику та олійних культур у цілому, все ж
будуть меншими, ніж у попередні маркетингові роки. З огляду на триваюче
зниження цін на олійному ринку та інші цінові чинники, на наступному тижні
ймовірним є подальше поступове зниження цін на соняшник (Аgravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/cini-na-sonasnik-prosili-na-100-grnt). – 2016. –
17.06).
***
За чотири місяці поточного року обсяг українського експорту сигарет і
цигарок із вмістом тютюну становив 79 млн 3 тис. дол. США, що на 5 млн
868 тис. дол. США, або майже у чотири рази, більше, ніж обсяг імпорту
відповідної продукції за звітний період. Про це повідомили у Держстатистики.
Так, протягом січня – квітня 2016 р. Україна експортувала 8,2 млрд штук
сигарет, водночас як імпорт відповідної продукції за звітний період становив
1,3 млрд штук.
Зазначимо, за звітний період найбільше сигарет Україна експортувала до
Азії.
Так у січні – квітні 2016 р. експорт сигарет України до Азії становив
41,3 млн дол. США.
Додамо, у січні – квітні цього року Україна найбільше імпортувала сигарет
із Європи.
Так у січні – квітні 2016 р. імпорт сигарет з Європи становив
12,3 млн дол. США
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1581103-ukrayinskiy-eksport-sigaret-za-chotirimisyatsi-perevischiv-import-mayzhe-u-4-razi). – 2016. – 22.06).
***
У січні – травні 2016 р. за субсидіями для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг звернулось 2,7 млн домогосподарств,
що відвічі більше, ніж у січні – травні 2015 р., передає Державна служба
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статистики України.
За інформацією Держстатистики, у січні – травні 2016 р. субсидії для
відшкодування витрат на оплату ЖКП призначено 2,3 млн домогосподарств, що
становило 83,3 % від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за
субсидіями.
Також додамо, що середній розмір призначеної субсидії на одне
домогосподарство у травні 2016 р. становив 414,5 грн, а загальна сума субсидій,
призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, у січні – травні 2016 р. становила 2,3 млрд грн (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1581034-za-subsidiyami-usichni-travni-zvernulisya-vdvichi-bilshe-ukrayintsiv). – 2016. – 22.06).
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Імпорт продукції АПК в країни Європейського Союзу за підсумками
квітня 2016 р. становить 9,4 млрд євро, що на 8 % нижче, ніж у квітні
2015 р.
Про це говорять дані звіту Єврокомісії, опублікованого напередодні,
інформує AgroPortal.
При цьому річний імпорт (травень 2015 р. – квітень 2016 р.) становив
116 млрд євро, показавши зростання в 4,7 %.
До того ж, якщо раніше Україна була на восьмій позиції серед основних
імпортерів продукції АПК в ЄС, то нині перемістилася на сьоме місце.
У звіті зазначають, що найбільше зростання в грошовому вираженні
продемонстрував імпорт продуктів харчування з США (+9 % або
+970 млн євро).
Згідно з даними звіту, поставки з України зросли на 15 % (+561 млн євро),
з Аргентини – на 10 % (+558 млн євро), Туреччини – на 11 % (+495 млн євро).
З іншого боку, імпорт з Бразилії впав на цілих 1,3 млрд євро (–9,5 %),
імпорт з інших важливих країн-постачальників – Індонезія, Канада – також
показав зниження.
За категоріями продуктів значно зріс імпорт тропічних фруктів, горіхів і
спецій (+18 % або +2 млрд євро), сої (+18 % або +492 млн євро), а також фруктів
і овочів (+13 % або +431 млн євро).
Найбільше падіння спостерігається в імпорті макухи (–12 % або
–1 млрд євро), натуральної кави та чаю (–6 % або –455 млн євро), пальмового
масла
(–8
%
або
–453
млн
євро)
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-pidnalas-v-rejtingu-top-20-importerivprodovolstva-v-es). – 2016. – 22.06).
***
Состояние глобальной экономики напоминает 1930 г. Такое мнение
высказали аналитики Morgan Stanley, передает Bloomberg…
«Мы считаем, что текущая макроэкономическая ситуация имеет много
общего с 1930 гг. Критическое сходство между циклами 1930 и 2008 гг.
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заключается в том, что финансовый шок и высокий уровень задолженности
заставили частный сектор изменить свое отношение к рискам и сокращать
расходы», – говорится в отчете аналитиков.
Как и тогда, конечным результатом может стать длительный период
слабого экономического роста и низкого уровня инфляции. Если центральные
банки будут слишком быстро поднимать процентные ставки, а правительства
сокращать расходы – экономический спад может ухудшиться.
«В 1936–1937 гг. преждевременные и резкие темпы ужесточения политики
привели к кризису в экономике США, в результате чего она впала в рецессию и
дефляцию в 1938 г. Точно так же, в нынешнее время, после восстановления
роста, политики начали ужесточать бюджетную политику, что привело к
замедлению роста в последние несколько кварталов», – пишут аналитики.
По мнению аналитиков Morgan Stanley, чтобы избежать повторения
кризиса 1930 гг., правительства должны активизировать свои усилия.
«Активизация бюджетной политики, особенно пока монетарная политика
остается аккомодационной, может привести к наращиванию частных
инвестиций корпоративным сектором, поддержит создание новых рабочих мест
и приведет к росту доходов», – утверждают аналитики (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/06/19/20783739/). – 2016. – 19.06).
***
Цена нефтяной корзины ОПЕК 20 июня поднялась на 2,06 дол., или на
4,66 %, до 46,24 дол. за баррель, пишет сайт картеля.
В то же время сегодня утром цены на нефть снижались в ходе электронных
торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах. Так, фьючерсы на нефть марки
Brent с поставкой в августе на Лондонской бирже ICE Futures просели на 0,47 %
до 50,41 дол. за баррель. Июльские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на
Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились на 0,38 % до 49,18 дол. за
баррель.
Отмечается, что нефть снова дешевеет после роста накануне из-за
озабоченности участников рынка итогами предстоящего референдума о
членстве
Великобритании
в
ЕС
(КорреспонденТ.net
(http://korrespondent.net/business/financial/3701010-neft-opek-podorozhalapochty-na-5). – 2016. – 21.06).
***
Американская платежная система Visa завершила сделку по покупке
Visa Europe. Об этом говорится в пресс-релизе американской компании.
В сообщении не раскрывается стоимость сделки, но ранее компания
сообщала, что сумма составит порядка 21,2 млрд евро (или 24,3 млрд дол.).
Единая Visa будет обслуживать более 17 тыс. финучреждений по всему
миру, 40 млн торговых точек и 3 млрд карт. В Украине Visa работает с
68 банками (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/06/21/20874252/). – 2016. –
21.06).
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