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У ЦЕНТРІ УВАГИ
У Києві відбулося друге засідання Комітету асоціації
між Україною та ЄС
5-6 липня 2016 р. в Клубі Кабінету Міністрів України відбулося друге
засідання Комітету асоціації між Україною та ЄС. Українську делегацію на
засіданні очолила заступник міністра Кабінету Міністрів України – директор
Урядового офісу з питань європейської інтеграції Н. Гнидюк, делегацію
Європейського Союзу – керуючий директор Європейської служби зовнішньої
дії з питань Європи та Центральної Азії Т. Мейр-Хартінг. З вітальним словом на
відкритті засідання виступила віце-прем`єр-міністр з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України І. Климпуш-Цинцадзе.
У рамках засідання Комітету асоціації обговорено широкий комплекс
питань політичного, економічного та секторального співробітництва. Здійснено
оцінку виконання Угоди про асоціацію та розглянуто інструменти моніторингу
її виконання та шляхи вдосконалення взаємодії Сторін у цьому контексті.
Сторони висловити задоволення активним політичним діалогом та якісним
поглибленням двосторонніх відносин між Україною та ЄС. Сторону ЄС було
поінформовано про результати проведення конституційної реформи та зусилля,
які докладаються Українською Стороною у сфері боротьби з корупцією. Було
підтверджено, що питання децентралізації залишаються важливим пріоритетом
політики уряду України, та повідомлено про подальші кроки Української
Сторони у цій сфері. Відбувся детальний обмін думками щодо розвитку ситуації
на Сході України.
У частині обговорення співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки
Українська Сторона підтвердила налаштованість продовжувати тісну співпрацю
з експертами Ради Європи, Венеціанської комісії Ради Європи та ОБСЄ у
процесі реалізації суспільно-політичних реформ. Сторони обговорили прогрес в
проведенні судової реформи, стан та результати реалізації правоохоронної
реформи, пріоритети реформування Генеральної прокуратури України, а також
діяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Сторони привітали
підписання 27 червня 2016 р. Угоди про співробітництво між Україною та
Європейською організацією з питань юстиції (Євроюстом).
Окрема увага була приділена проведенню структурних економічних
реформ в Україні.
Під час обговорення питань секторального співробітництва увага Сторін
була приділена питанням енергетики та транспорту, охороні навколишнього
середовища та морській політиці, сільському господарству та розвитку
сільських територій, міжлюдським контактам та соціальній політиці,
регіональному розвитку та цивільному захисту.
В ході засідання відбувся огляд Європейської політики сусідства та
порушено питання необхідності розширення співробітництва між Україною та
ЄС у сфері стратегічних комунікацій.
Сторони висловили задоволення конструктивним підходом до питань, що
розглядалися
у
ході
спільного
засідання
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 06.07).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Н. Тарасенко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

«Партія Саакашвілі» – політичні перспективи після «роздвоєння» в
оцінках експертів
Одним з найбільш очікуваних та обговорюваних в українському
експертному середовищі нових політичних проектів вже кілька місяців поспіль
є так звана «партія Саакашвілі». Про її створення почали говорити ще
наприкінці минулого року, коли за ініціативи губернатора Одещини
М. Саакашвілі розпочалася низка антикорупційних форумів у різних регіонах
України. Разом із М. Саакашвілі в них брали участь лідери партій «ДемАльянс»
і «Сила людей», депутати С. Лещенко, М. Найєм, В. Чумак, екс-заступник
генпрокурора Д. Сакварелідзе, голова Центру протидії корупції В. Шабунін,
співачка Р. Лижичко та інші відомі особистості.
Виступи спікерів і зовнішня єдність команди натякали на зародження нової
політичної сили. На користь цього свідчив і факт створення у результаті
антикорупційних форумів «Руху за очищення», який навіть почали включати в
соціологічні рейтинги як майбутню «партію Саакашвілі». «Я хочу, щоб наш
антикорупційний рух отримав 80% на наступних виборах – і це політична
мета», – говорив у січні радник одеського губернатора С. Боровик.
Варто зауважити, що ще не створена «партія Саакашвілі» мала досить
високий рейтинг. Опитування Центру соціальних досліджень «Софія», яке
проводилось з 16 по 21 квітня, зафіксувало підтримку цієї партії на рівні 7,5 %,
що навіть перевищило рейтинг БПП, який склав, за даними Центру «Софія»,
6,7 % (http://ukraine-elections.com.ua/socopros/parlamentskie_vybory). Квітневе
соцопитування групи «Рейтинг» засвідчило підтримку потенційної партії
М. Саакашвілі на рівні 10 %, при тому, що президентська партія отримала лише
9 % (http://volianarodu.org.ua/uk/Polityka/Navischo-Saakashvili-partiya-ekspert).
Деякі експерти навіть прогнозували, що «партія Саакашвілі» може
отримати на виборах до Верховної Ради близько 15 % голосів, що стане
підгрунтям висунення кандидатури М. Саакашвілі на посаду Прем'єр-міністра
країни. Політика неодноразово називали одним із претендентів на заміну
А. Яценюку у кріслі Прем’єра. Навіть електронна петиція до Президента з
проханням призначити М. Саакашвілі керівником уряду набрала необхідні
25 тис. підписів. Очевидно, що саме особистий рейтинг М. Саакашвілі став
основою для підтримки його майбутньої партії.
Втім, з кінця лютого М. Саакашвілі несподівано згорнув всеукраїнську
кампанію. Антикорупційні форуми одразу в декількох містах несподівано
скасували, а глава Одеської області у березні, під час вирішальної стадії
«прем’єріади», випав з інформаційного простору. Невдовзі по тому близький
соратник М. Саакашвілі Д. Сакварелідзе пояснив це так: «“Рух за очищення”
свою справу зробив. Змінено Прем’єр-міністра, міняється Генпрокурор. Тобто
рух свою справу вже завершив». Таке трактування подій у викладі
Д. Сакварелідзе, звичайно, виглядає некоректним перебільшенням, адже як
зміна Прем’єра, так Генпрокурора навряд чи були зумовлені публічними діями
М. Саакашвілі та його прибічників.
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Та ще більш неординарно ситуацiю щодо припинення проведення
антикорупційних форумів у регiонах пояснив інший соратник М. Саакашвiлi –
С. Боровик. Вiн заявив, що продовженню туру обласними центрами завадили...
поганi дороги. «Якщо чесно, то ми всi переоцiнили свої можливостi. Проїхавши
всiєю країною, ми виявили, що Україна значно бiльша, нiж вона видається на
картi, а дороги значно гiршi, нiж ми думали. Приїжджаєш страшенно розбитий»,
– поiнформував С. Боровик. Однак вiн вважає, що форуми виконали свою
функцiю «хоча б тому, що дали полiтикам, зацiкавленим у боротьбi з
корупцiонерами,
можливiсть
познайомитися»
(http://expres.ua/main/2016/05/29/187718-velyki-bulky-miheyila-saakashvili).
Значно вмотивованішою виглядає поширена у ЗМІ версія про те, що
початком кінця «Руху за очищення» стала подія, що сталася на одному з
останніх антикорупційних форумів, який відбувся в Івано-Франківську.
Учасники форуму за пропозицією депутата місцевої ради від партії УКРОП
постановили, що головним корупціонером і олігархом в країні є П. Порошенко.
Під час підсумкового голосування М. Саакашвілі мовчки стояв на сцені. Саме
цей інцидент нібито й став причиною згортання антикорупційного руху,
очолюваного М. Саакашвілі. До цього, як відомо, політик не критикував
Президента П. Порошенка, зосереджуючи свою увагу переважно на тодішньому
Прем’єр-міністрі А. Яценюку та членах його уряду. Це давало підстави
розглядати активізацію антикорупційної діяльності М. Саакашвілі у контексті
інтересів Президента, пов'язаних з достроковими парламентськими виборами. У
ситуації, коли рейтинг президентської партії почав знижуватися, а популярність
«Батьківщини», «Опозиційного блоку», РПЛ та ряду непарламентських
політсил зростати, поява на політичній арені нової партії, яка гратиме на
електоральному полі конкурентів БПП, розглядалася як рецепт успіху влади на
дострокових виборах (http://ua.112.ua/mnenie/forum-saakashvili-hovorymo-prokoruptsiiu-maiemo-na-uvazi-dostrokovi-vybory-280940.html).
Ключовою особою, котра зупинила похід М. Саакашвілі до влади, став
Президент П. Порошенко, стверджує польський експерт Ґ. Ґурни
(http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/257646). Раніше глава держави підтримував
грузинського політика та використовував його як таран проти А. Яценюка,
зазначає Ґ. Ґурни, та припускає, що у певний момент П. Порошенко просто
злякався великої самостійності амбітного грузина, який виявися йому
непідконтрольним.
На думку українських експертів, «Рух за очищення» було згорнуто перш за
все з полiтичних причин. Зокрема, директор Iнституту соцiально-полiтичного
проектування «Дiалог» А. Миселюк зауважує, що антикорупційні форуми були
першим етапом у створеннi полiтичної партiї, яка, за розрахунками команди
М. Саакашвiлi, могла б отримати гiдне представництво у Верховнiй Радi у разі,
якби урядова криза закiнчилася дочасними парламентськими виборами.
Політична мобілізація, пов’язана з антикорупційною кампанією, була для
М. Саакашвілі початковим етапом виборчої кампанії, у якій він розраховував
здобути непоганий результат, а в майбутньому – посаду глави уряду. Однак
розвиток подiй пiшов за iншим сценарiєм. Виявилося, що урядова криза
закінчилася лише зміною Прем’єр-міністра, яким став не М. Саакашвілі, а
В. Гройсман. Питання дочасних виборiв вiдкладено щонайменше на рiк. Це
знівелювало потребу у стислi термiни створювати полiтичну силу та проводити
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подальші антикорупційні форуми, тим паче, що це потребувало б багато
органiзацiйних та фiнансових ресурсiв.
У подібному руслі висловлюються також директор Центру полiтичного
консалтингу А. Золотарьов та полiтичний експерт Iнституту соцiальних
технологiй «Соцiополiс» Я. Макiтра. «Сам проект не мав нi потужних
органiзацiйних структур, нi людей на мiсцях, а через вiдтермiнування виборiв
ще й, очевидно, втратив фiнансування»,
– зауважив останній
(http://expres.ua/main/2016/05/29/187718-velyki-bulky-miheyila-saakashvili).
З припиненням антикорупційного руху під проводом М. Саакашвілі та
зменшенням його публічної активності рівень підтримки його потенційної
партії знизився. Дослідження Центру ім. Разумкова у період з 22 по 26 квітня
визначило, що «партію Саакашвілі» готові підтримати 3,8 % виборців, а
опитування Фонду «Демократичні ініціативи» і Центру Разумкова з 11 по 16
травня показало зниження цього показника до 2,7 %. За результатами
опитування Київського міжнародного Інституту соціології (КМІС), проведеного
з 20 травня по 2 червня, «партія Саакашвілі» отримала лише 1,5 % голосів
респондентів (http://ukraine-elections.com.ua/socopros/parlamentskie_vybory).
Очікування щодо створення «партії Саакашвілі» поновилися після заяви
колишнього заступника Генерального прокурора України Д. Сакварелідзе, який
на прес-конференції в Харкові запевнив, що вона буде створена вже до кінця
червня (http://www.analitik.org.ua/current-comment/int/574c483bdfcd4/). Політик
підкреслив, що майбутня партія функціонуватиме і братиме участь у виборах
без грошей олігархів. «Зараз дуже активно йдуть консультації з усіма здоровими
політичними або громадськими організаціями, щоб в Україні була створена
перша здорова політична сила, перший прецедент здорової політичної
платформи, яка не буде ні проектом олігархів, яка не буде ні проектом
Президента, яка не буде ні тимчасовим політичним проектом, який приречений
на провал і буде заважати розвитку держави», – заявив Д. Сакварелідзе.
За його словами, буде створена саме нова партія, а не перейменована вже
існуюча. Д. Сакварелідзе сказав, що ця партія буде орієнтуватися на малий і
середній бізнес і одним з її «ідеологів і драйверів» стане глава Одеської ОДА
М. Саакашвілі.
«Нова сила не буде грузинською, в ній будуть два грузини – я і Міхеіл
Саакашвілі. Будемо орієнтуватися на бізнесменів з усієї країни, починаючи від
найменших. До кінця червня ми вийдемо на презентацію нашої політичної
партії», – заявив Д. Сакварелідзе (http://nv.ua/ukr/publications/partija-saakashvilibez-saakashvili-shcho-vidbuvajetsja-navkolo-samoji-ochikuvanoji-politichnoji-silikrajini-142170.html).
Д. Сакварелідзе повідомив, що ведуться активні переговори з народними
депутатами від БПП С. Лещенко та М. Найємом. Крім того, в політсилу може
увійти «найкраща частина “Руху за очищення”», створеного М. Саакашвілі.
У той же день депутат С. Лещенко в інтерв'ю РБК-Україна поінформував,
що про створення нової партії він говорив з групою, в яку входять М. Найєм,
С. Заліщук, В. Чумак, Є. Фірсов, В. Касько. Також за «столом переговорів
збираються» М. Саакашвілі, В. Федорин, Д. Саквалерідзе, Ю. Марушевська.
Але, як заявив тоді С. Лещенко, «це не означає, що вони створили або
створюють партію. Це дискусія щодо вироблення алгоритму створення партії»
(http://lb.ua/news/2016/06/06/337042_sakvarelidze_dopustil_otstavku.html).
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Утім, жоден зі спікерів нового політичного проекту не анонсував
однозначно участі в ньому самого М. Саакашвілі, який, зі свого боку, також не
поспішає заявляти про свою участь у створенні майбутньої партії.
«Що стосується Саакашвілі, якщо він прийме таке рішення створити
партію або очолити цю партію, то він до кінця присвятить себе цій партії.
Наполовину не вийде. Роботи буде дуже багато. Відповідальності дуже багато.
Країна дуже велика, і політична енергія теж дуже велика в країні, і треба
дотягнутися до кожної людини», – зазначив Д. Сакварелідзе. Він також
зауважив, що якщо М. Саакашвілі очолить політсилу, то змушений буде
залишити свою нинішню посаду. «Не будемо поспішати, приймати рішення він
буде сам. Він дуже енергійна людина, і я думаю, що він сам захоче об'їхати всю
Україну, подивитися на тих ентузіастів, які будуть приєднуватися до цієї
політичної платформи. На губернаторській посаді або з губернаторським
постом це складно» – сказав екс-заступник генпрокурора.
Втім, оголосити про створення «партії реформаторів» її майбутні члени
мали намір і без М. Саакашвілі. «Треба об'єднати кілька реформаторських груп.
Це марафон, і не всі добігають до кінця. Тому ми дамо старт у червні,
поставимо прапор, до якого потім зможуть збігатися всі, хто побажає. Так, ми
дуже хочемо, щоб цю партію очолив Саакашвілі, але оголосимо про її створення
до кінця місяця навіть без нього», – уточнив В. Гацько.
Сам М. Саакашвілі зволікає з рішенням про створення партії та участь у
ній, оскільки не залишає думки про те, щоб повернутися до Грузії, вважає
політолог В. Фесенко. У Грузії в М. Саакашвілі залишилася власна партія –
«Єдиний національний рух». Зараз вона бере участь у проміжних
муніципальних виборах і готується до парламентських виборів, які відбудуться
восени. І якщо партія переможе, її лідер повернеться до своїх політичних
соратників.
«Нехай ніхто не сумнівається і не сприймає як загрозу – я маю намір
повернутися в Грузію і активно підключитися до процесів», – заявив нещодавно
М. Саакашвілі. При цьому він додав, що кидати «місію в Україні» наміру не
має. «Немає вибору – Грузія або Україна, є вибір – єдине хороше майбутнє», –
сказав політик.
Утім, питання участі у партійному будівництві М. Саакашвілі виявилося не
єдиним і не головним каменем спотикання на шляху реалізації нового проекту.
Значно суттєвішими у контексті створення «партії Саакашвілі» стали проблеми,
на які, зокрема, звертав увагу політолог М. Басараб, – визначення оргплатформи
для створення цієї політичної сили і способу субординації між М. Саакашвілі та
його потенційними союзниками. На неузгодженість цих пунктів з самого
початку вказували організатори проекту, зокрема про це заявляли М. Найєм,
С. Лещенко, В. Гацько. Вони повідомляли, що М. Саакашвілі бачить себе
безумовним лідером процесу і майбутньої партії, а всіх інших розглядає лише
як підлеглих. Натомість потенційні учасники «партії Саакашвілі» заявляли про
те, що вони не гратимуть другим номером у його команді і претендують на
горизонтальні
стосунки
(http://volianarodu.org.ua/uk/Polityka/NavischoSaakashvili-partiya-ekspert).
Так, депутат від БПП С. Заліщук, яка також бере участь у переговорах,
принципово відмовлялася називати нову політсилу «партією Саакашвілі».
«Уявіть собі круглий стіл, за яким сидять люди з команди Саакашвілі, з
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“ДемАльянсу” та “Сили людей”, депутати з парламентських фракцій. Ми
домовляємося не про лідерів, а про принципово нові підходи до створення
політичної партії. Очолить її Саакашвілі чи хтось інший – не принципово,
припиніть називати нас “партією Саакашвілі”. Для нас важливо створити
ліберальну силу без участі олігархів і бізнес-груп», – пояснила С. Заліщук.
Щодо організаційної платформи майбутньої «партії Саакашвілі» учасники
проекту також розійшлися в думках. Д. Сакварелідзе та В. Чумак, зокрема,
заявляли, що партія буде абсолютно нова і буде створюватися з нуля. «Нічого
переробляти або перейменовувати ми не будемо», – запевняв Д. Сакварелідзе
(http://www.umoloda.kiev.ua/number/3001/180/100027/). Саме такий варіант
видавався найбільш пріоритетним і політологу М. Басарабу, бо очевидно, що
учасникам процесу не вдається дійти згоди у питанні об’єднання існуючих
партій через їх конкуренцію за претендування на основну платформу партії
М. Саакашвілі.
Показовою у цьому плані стала, наприклад, позиція партії «Сила людей»,
яка активно брала участь у підготовці та проведенні антикорупційних форумів.
«“Сила людей” добре показала себе на останніх виборах, у нас є успішні
команди у багатьох регіонах. Ми свій бренд кинути не готові, до того ж ми
виступаємо проти вождистських партій», – заявила один з лідерів партії С. Сова.
Іншої думки з приводу організаційних питань дотримувалися М. Наєм,
С. Лещенко, С. Заліщук, В. Гацько, які вважали за краще створити нову партію
на базі «Демальянсу».
Тож, з огляду на розбіжності з принципових питань партійного
будівництва, спільний політичний проект під загальним брендом «партія
Саакашвілі» на даному етапі запустити не вдалося. Його організатори
розкололися на дві групи, кожна з яких оголосила про створення окремої партії.
Умовна група народного депутата В. Чумака, колишніх заступників
генерального прокурора Д. Сакварелідзе і В. Каська заявила про початок
власного партійного будівництва в день Конституції, 28 червня. Крім них, в
ініціативну групу входять 14 чоловік, серед яких народний депутат Н. Новак
(фракція БПП), екс-глава Нацагентства держслужби Д. Бродський, колишній
головний редактор українського Forbes В. Федорин, представник громадянської
платформи «Нова країна» В. Козленко, прес-секретар Д. Сакварелідзе
І. Грищенко та інші.
У заяві сказано, що група приступає до створення структур майбутньої
партії в областях і пропонує приєднуватися до цього всім бажаючим.
Керівником групи обраний депутат В. Чумак, проте в майбутньому саме до цієї
політичної сили може долучитися М. Саакашвілі. Нині, відповідно до закону
про держслужбу, він, як чиновник вищого рангу, не має права перебувати в
партії і, тим більше, очолювати її. Поки він залишається губернатором,
говорити про його повноцінну участь у житті політичної сили навряд чи варто.
У повідомленні наголошується, що метою партії є: «захист державного
суверенітету і відновлення територіальної цілісності України; знищення
олігархічно-клептократичної системи шляхом повної і категоричної зміни
політичної еліти; створення сильної держави, заснованої на справедливості,
взаємній повазі та довірі; об'єднання українського суспільства навколо
абсолютного неприйняття корупції; розвиток в Україні товариства відкритого
доступу
(http://www.depo.ua/ukr/politics/kasko-i-sakvarelidze-utvoryat-partiyu7

28062016210100).
Щодо ідеології, то за словами В. Чумака «є декілька різнобачень, про те,
яку нішу треба займати – відверто праволіберальну, або займати
правоцентристську позицію, щоб ніша була трохи ширша. Тому що говорити
про лібералізм в країні, яка дуже бідна, це якось необачно. Також ми
пропонуємо розпочати з нуля і розпочати разом із людьми, а не на базі якоїсь
партії. Провести підписну кампанію, кампанію публічних консультацій,
кампанію підбору людей. І в цих кампаніях намалюються найкращі лідери», –
наголошує В. Чумак (http://www.radiosvoboda.mobi/a/27830123.html).
Пошук назви для партії ще триває. Серез озвучених у ЗМІ можливих
варіантів – «Партія миру та справедливості», «Партія прокурорів», «Партія
Саакашвілі». Ідеологією обраний правоцентризм. За словами Д. Сакварелідзе,
вона, серед іншого, передбачає максимальний лібералізм в економіці та жорстке
переслідування корупціонерів. «Україні потрібен азійський темп економічного
розвитку та європейський підхід до покарання. Нам потрібно негуманне
кримінальне законодавство на кілька років, щоб карати прокурорів, суддів,
міліціонерів», – охарактеризував ідеологію майбутньої партії Д. Сакварелідзе.
Доходи і витрати партії обіцяють зробити прозорими, при цьому
заперечуючи зв'язок проекту з керівництвом країни, так само як і з будь-якими
фінансово-промисловими групами.
«Ми будемо претендувати на державне фінансування. Партія буде
фінансуватися виключно згідно вимог закону. Там чітко прописано, хто, як, за
якою процедурою може фінансувати політичну партію. Ніяких олігархічних
грошей тут не буде. Фінансуватимуть люди в рамках і в межах тієї кількості
грошей, які можна передати під політичну партію. За приблизними оцінками, у
рік, щоб вона функціонувала у виборчому режимі, приблизно потрібно два-три
мільйони гривень», – заявив в ефірі радіостанції «Голос Столиці» нардеп
В. Чумак (http://strana.ua/articles/analysis/20576-kak-vopros-saakashvili-razdelilevrooptimistov-na-dve-partii.html).
Тим часом 29 червня група депутатів парламенту, а також активісти
кількох партій, зокрема, «Демократичного альянсу», на закритій зустрічі
обговорили створення нової партії. Серед ініціаторів створення партії є
депутати, які пройшли до Верховної Ради за списками блоку Петра Порошенка,
– М. Найєм, С. Лещенко, С. Заліщук, а також В. Пташник, обрана за списком
«Самопомочі», зараз – позафракційна. Серед тих, хто доєднається до цієї
платформи, називають також заступника міністра економіки М. Нефьодова та
групу учасників громадянської платформи «Нова країна» на чолі з В. Пекарем
(http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/06/160629_new_party_ukraine_sd).
Нова партія «європейських оптимістів» буде будуватися на принципах
відкритості партійних списків, прозорого фінансування та колективного
лідерства. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив співзасновник
громадянської платформи «Нова країна» А. Длигач. «29 червня ініціатори
створення нової політичної сили провели першу робочу зустріч з запрошеними
до її спільному розвитку. На зустрічі було близько 100 відомих політиків,
громадських активістів, журналістів і блогерів, підприємців. Були проголошені
принципи, якими нова політична сила відрізняється: відкриті списки, прозоре
фінансування, колективне лідерство, вірність ідеології, до спільного
формулювання якої запросили всіх присутніх», – повідомив А. Длигач
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(http://strana.ua/news/20427-partiyu-leshenko-i-najema-postroyat-na-ideekollektivnogo-liderstva.html).
Новий політичний проект буде створено на базі ДемАльянсу, він матиме
ліберальне спрямування з ухилом в той самий правоцентризм. Лідер
ДемАльянсу В. Гацько пообіцяв, що партія в ході перезавантаження отримає
нову програму, яка повинна бути представлена у вересні. В цій політичній силі
будуть, за словами В. Гацька, застосовуватися принципи колективного
лідерства і внутрішньої конкуренції. Але яким чином це хочуть втілити в життя,
учасники групи не говорять. М. Найєм пообіцяв, що програма і статут у новій
редакції будуть готові до партійного з'їзду 9 липня. Тоді ж повинні бути
узгоджені й варіанти з ребрендингу. Восени ж запланована презентація
економічної програми.
«Будь хто, хто поділяє наші цінності, наші принципи, наші програмові
засади, хто хоче будувати незалежну від олігархів політичну партію з
тотальною прозорістю і з підзвітністю, хто поділяє наші підходи до кадрової
політики, може абсолютно спокійно входити в процес формування нової
політичної сили і почувати себе абсолютно комфортно», – наголосив лідер
партії
ДемАльянс
В.
Гацько
в
інтерв’ю
«Радіо
Свобода»
(http://www.radiosvoboda.mobi/a/27830123.html).
Лідер «Демократичного альянсу» заявив, що партія буде незалежною від
олігархів, а розповідати про свою діяльність її члени планують в інтернеті й
ефірі Громадського телебачення. Економічну програму В. Гацько
охарактеризував як «ліберальну» – підтримка приватної ініціативи, сприятливе
податкове законодавство, яке може дати поштовх для економічного розвитку
країни, зменшення соціальної функції держави і її ролі в економіці.
С. Лещенко також заперечує участь олігархів в партійному будівництві.
Зокрема, він спростував чутки про те, що за новим об'єднанням стоїть
впливовий бізнесмен і соратник Президента П. Порошенка К. Григоришин.
«Єврооптимісти» кажуть, що фінансування їх майбутньої партії буде
відбуватися за допомогою механізму фандрайзингу (тобто збору пожертвувань
від громадян). Напередодні в ефірі «Громадського радіо» В. Гацько заявляв, що
нова партія фінансуватиметься представниками малого і середнього бізнесу, а
також на пожертви громадян.
«Люди прагнуть створити партію, незалежну від олігархів. Вона
опиратиметься на малий і середній бізнес, на пожертвування громадян, яких не
буде в таких великих кількостях, але цього буде достатньо для того, щоб
проводити кампанії й перемагати», – сказав В. Гацько.
Пояснюючи причини розколу команди у процесі партійного будівництва,
учасники обох ініціативних груп звинувачують один одного. За словами
С. Лещенка, його група пропонувала побудувати баланси в системі управління
нової партії, щоб вона не перетворилася в новий лідерський проект
М. Саакашвілі. «Ми багато спілкувалися, як не допустити, щоб партія дала крен
на один борт. Говорили про колегіальне прийняття рішень, наприклад,
висування по три члени президії від кожної групи, яка приймала участь у
створенні партії. Однак наші партнери наполягали на лідерському типі партії, на
тому, щоб Саакашвілі став почесним головою партії. Такі підходи нас не
влаштовували», – пояснив С. Лещенко.
В. Гацько припустив, що розділення із умовною партією Саакашвілі могла
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зумовити неготовність «“Демократичного альянсу” йти на компроміси в
питаннях фінансової і кадрової партійної політики». «Міхеїл Саакашвілі
сьогодні є в команді діючого Президента Петра Порошенка. Це виглядає трохи
дивно, якщо діючий очільник області, який перебуває в тісних зв’язках із
Президентом, створює окрему політичну силу. Звідси моє розуміння їхньої
неготовності до старту політичної сили. Ще їм може завадити наша фінансова і
кадрова політика. Ми за останні кілька років розробили певний стандарт і
сьогодні можемо дати фору й європейській партії», – заявив В. Гацько.
Екс-головний редактор українського Forbes В. Федорин з групи В. Чумака
підтверджує, що питання лідерства дійсно розділило команду зі спільними
політичними поглядами і цінностями. «Мені здається, є деяка проблема інерції
(у групи Лещенко і Найма. – Прим.авт.). Лідер несе величезну відповідальність
за свої рішення. Потрібно говорити не про лідерство типу Брежнєв в КПРС, а –
Кемерон в Консервативної партії Великобританії. Кемерон зважився на
референдум і поніс за нього відповідальність», – наполягає В. Федорин. При
цьому він погоджується, що в разі внутрішньопартійного змагання за лідерську
посаду М. Саакашвілі мав би вагомі шанси перемогти. «Але якби за чесною,
прозорою процедурою переміг Мустафа Найєм або Сергій Лещенко, то і це був
би хороший результат», – відзначає В. Федорин.
Аналізуючи причини розбіжностей колись одного демократичного
ліберального табору, В. Федорин відзначив, що всередині «Руху за очищення»
не змогли домовитися з трьох питань щодо майбутньої партії. «1. Питання
лідерства, що впирається в питання внутрішньопартійної демократії.
Наприклад, чи можуть існувати в партії групи, що мають право вето?
2. Питання правил. Наскільки докладними вони повинні бути на даному етапі?
Чи можуть процедури, прописані дрібним шрифтом, заповнити дефіцит довіри?
3. Питання визначення мети. Ми створюємо нову партію для того, щоб
перемогти і провести необхідні країні зміни, або для того, щоб шляхом
консолідації «соціально» і «ідейно» близьких подолати п'ятивідсотковий
бар'єр?», – розповів екс-головний редактор Forbes.
За його словами, дані питання можна вирішити на публічних дебатах двох
майбутніх партій. В. Федорин впевнений, що після дебатів Україна отримає
«єдину проєвропейську партію». Не виключає подальшого об'єднання з
політсилою на базі ДемАльянсу і В. Чумак.
Про бажання продовжувати діалог з однодумцями говорять також у групі
Лещенко-Найєма. «Я про те, що ми не домовилися, говорити не можу ... У нас
абсолютно відкритий процес, я все ще вірю і сподіваюся, що всі, хто хочуть
змін, розділяє наші підходи і до фінансової та до кадрової політики ... Тому мені
здається, що поки зарано говорити про дві партії», – відзначає В. Гацько
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/novye-partii-728717.html).
Насправді в заявлених цілях і гаслах нових політичних сил важко знайти
помітні відмінності. І ті, й інші озброєні антикорупційною та антиолігархічною
риторикою та обіцяють продемонструвати «нову якість політики». Тож, з
огляду на ідеологічну спільність обох анонсованих партій, ряд експертів
пророкує їм конкуренцію за одного і того ж виборця. «За законами політичної
логіки і електоральної драматургії ці дві нові партії будуть конкурувати
насамперед між собою, а вже потім протистояти “партіям влади”, популістам,
старій і новій опозиції. Треба розуміти, що ніша середнього класу та молоді не
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така велика і ці проекти будуть один у одного забирати голоси. З точки зору
раціональності їм треба об’єднуватись – і якщо молоді ідеалісти побачать через
якийсь час, що з рейтингами проблема, думаю, вони підуть проситись до більш
рейтингових
партій»,
–
вважає
політолог
В.
Фесенко
(http://glavcom.ua/publications/yak-saakashvili-i-leshchenko-v-odnu-partiyu-nevlizli-359063.html).
На думку політичного експерта Ю. Романенка, антикорупціонериреформатори претендують на дуже вузький «ліберальний» електорат, за який
будуть боротися й існуючі партії – «Самопоміч», «Блок Петра Порошенка»,
можливо новий проект «Народного фронту».
«Я не думаю, що нові партії зможуть змінити політичний ландшафт – для
цього потрібно претендувати хоча б на дві третини голосів. А вони з самого
початку заганяють себе в ліберальну нішу, тоді як більшість наших виборців
тягне “вліво”. Згідно із травневим опитуванням Українського інституту
майбутнього, більшість українських громадян виступає проти приватизації
державної власності, проти ринку сільськогосподарської землі, зокрема проти
продажу землі іноземцям. Якщо вони не будуть дрейфувати вліво, то сукупно
наберуть дуже мало голосів», – наголосив Ю. Романенко.
На його думку, рейтинг нових партій перебиватимуть заяви про тарифи на
комунальні послуги від Ю. Тимошенко або О. Ляшка. Експерт також вказав, що
умовна партія Саакашвілі в рамках опитування Українського інституту
майбутнього
набрала
всього
5,2
%
(http://www.radiosvoboda.mobi/a/27830123.html).
На погляд політтехнолога Т. Загороднього, подібні партії – це «братські
могили», тому що ні фізично, ні організаційно вони не зможуть подолати бар'єр
у 5 %. «Такі партії могли б мати якусь перспективу, якби поріг проходження був
1–2 %. Ці всі дрібні партії, які схожі на “хіпстера”, і прийшли погратися в
політику, не маючи ніяких перспектив. Тим більше, що ідеологічна основа не
зовсім зрозуміла», – пояснює політтехнолог. «Партій з ідеологією “за все
хороше, проти поганого” у нас більш ніж достатньо», – підкреслив він.
За даними ЗМІ, деякі представники фракції БПП також вважають шанси
роз'єднаних партій зібрати серйозний електорат невисокими. «Те, що вони
йдуть різними колонами плюс неясний формат участі Саакашвілі істотно
знижують їх шанси, тим більше вони націлилися на один електорат із
“Самопоміччю”, тією ж партією Анатолія Гриценка. Вони можуть повторити
шлях партії “Реформи і порядок”, яка, об'єднавшись з “Порою” і запросивши до
себе Віталія Кличка, все одно провалилася на парламентських виборах
2006 року. Проти них грає і те, що одна партія відмовляється від лідерського
типу. А у нас, як і раніше, голосують за лідера, а потім вже за партію», –
наполягає
представник
БПП
у коментарі
виданню
«Страна.Ua»
(http://strana.ua/articles/analysis/20576-kak-vopros-saakashvili-razdelilevrooptimistov-na-dve-partii.html).
У соцмережах реакція на створення двох нових партій суперечлива.
Відомий журналіст В. Калниш написав у Facebook: «І знову все, як завжди.
Нічого не змінилося і не зміниться».
«До останнього моменту мені здавалося, що ці люди зійдуться в одній
партії, але ні. Кожен вирішив йти своїм шляхом, який, щоправда, проходить по
одній ідеологічній ніші – лібералізм. Але саме впевненість у власній
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унікальності у підсумку призведе до того, що ані одна, ані інша партії не будуть
успішними. Те, що люди, котрі разом декларували боротьбу з корупцією,
закликали до оновлення системи, разом нападали на олігархів і Президента,
раптом вирішили йти різними колонами, наштовхує лише на погані думки,
наприклад, що не поділили “гетьманство”», – пише В. Калниш, водночас
припускаючи, що це може бути «хитрий план і вони у підсумку об'єднаються».
Скепсис стосовно успішності нових партійних проектів висловлений і в
такому пості: «З повагою ставлюсь до цих молодих політиків, але, здається,
вони переоцінюють обізнаність виборців із концепціями новостворюваних
партій. От умовно: партія Саакашвілі, партія європтимістів, партія порядних
людей чи ще якась. Люди розберуться в тонкощах вододілу? Розпорошаться
голоси, що матимемо – два українця, три гетьмана та гвардію корупціонерів, що
пройдуть в Раду?».
Однак Д. Сакварелідзе вважає по-іншому. Він переконаний, що на
парламентських виборах, які, на його думку, відбудуться «максимум навесні
наступного року», «старий політичний клас буде зметений, а перемогу з
великою ймовірністю отримає startup сила, що складатиметься із зовсім різних,
але у своїй більшості абсолютно нових людей».
В. Чумак упевнений, що його партія, як і оновлена політсила на базі
ДемАльянсу, може розраховувати на значну частину електорату. «У країні
близько 40 % виборців, які вагаються і не бажають йти на вибори. Це ті, хто
розчарувався в Народному фронті і БПП, втомився від корупції і повільних
реформ, постійної “зради”. За них піде справжня боротьба», – переконує
В. Чумак.
У команди, яка об’єднується на базі ДемАльянсу теж високі амбіції. Вони
розраховують отримати на майбутніх парламентських виборах мінімум 10 %. У
цьому
запевняв
С.
Лещенко
в
ефірі
телеканалу
«112»
(http://glavcom.ua/news/deputat-sergiy-leshchenko-stvoryuje-novu-partiyu358560.html).
У політичних та експертних колах, тим часом, немає єдиної думки про
характер відносин новостворюваних партій з Президентом, адже в обох
проектах вистачає вихідців з БПП, причому тих, хто фактично є чи був
внутрішньою опозицію в президентській фракції, а сам М. Саакашвілі досі є
губернатором – підлеглим Президента. Частина експертів вважає, що це буде
опозиція П. Порошенку, яка буде тяжіти до його потенційних конкурентів
(наприклад, до мера Львова А. Садового). Інші говорять про те, що цей проект
буде в тій чи іншій мірі контрольованим Президентом або, як мінімум,
лояльним до нього і деяких персон з його оточення. У числі таких у різний час
називалися фігури бізнесмена К. Григоришина (якого часто пов'язують з “євро
оптимістами”)
і
Прем'єр-міністра
В.
Гройсмана
(http://strana.ua/articles/analysis/19558-evrooptimisty-zasporili-s-komandojsaakashvili-i-riskuyut-ostatsya-bez-partii.html).
Нова партія, яку створюють В. Касько і Д. Сакварелідзе, буде знаходитися
в опозиції до Президента, але ступінь цієї опозиційності буде залежати від
перспектив губернатора Одеської області М. Саакашвілі, заявив політолог
В. Фесенко в ефірі телеканалу NewsOne (http://newsone.ua/uk/fesenko-partiyakaska-sakvarelidze-bude-vikoristovuvati-brend-saakashvili/).
«Судячи з того, хто там присутній, швидше в опозиції, але ступінь цієї
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опозиційності буде визначатися конкретною ситуацією, і головне позицією,
статусом, намірами і перспективами Михаїла Саакашвілі. Я, жартуючи, назвав
цю партію партією Саакашвілі без Саакашвілі. Створюють партію не
Сакварелідзе, Касько і Чумак, а Саакашвілі, але він сам не може бути її
офіційним керівником, не може балотуватися на парламентські вибори. Проте,
Саакашвілі може претендувати на високу державну посаду. Швидше за все, ця
нова партія буде використовувати бренд Саакашвілі, його відому особистість,
харизму, для просування своїх позицій», – сказав він. За словами В. Фесенка,
члени нової партії використовуватимуть губернатора Одеської області для своєї
користі, і можуть навіть на майбутніх парламентських виборах висунути його
на посаду прем'єр-міністра України.
В. Фесенко також зауважує, що не варто відкидати і конспірологічну
теорію, що «партія Саакашвілі» – це ще один проект Банкової для опозиційно
налаштованих виборців, якому буде «дозволена» критика Президента
(http://glavcom.ua/publications/yak-saakashvili-i-leshchenko-v-odnu-partiyu-nevlizli-359063.html).
Політолог В. Грановський навіть припускає, що «партія Саакашвілі»
фінансуватиметься П. Порошенком, якому зараз дуже вигідно мати
альтернативну до партії «Солідарність» нішу, яка нейтралізуватиме негатив від
непопулярної політики Президента і поступово поповнюватиметься депутатами
від «Солідарності».
«Порошенко прагне мати союзників і демонструвати, що в нього все під
контролем. Тому цей проект потенційно створюють під Президента. Це
теоретично може бути вигідно Президенту» – говорить В. Грановський
(http://znaj.ua/news/politics/45855/partiyu-sakvarelidzesaakashvili-stvoryuyut-pidporoshenka.html).
Водночас, за словами політолога М. Басараба, навряд чи сьогодні процес
створення політичної партії під М. Саакашвілі є абсолютно контрольованим з
боку Банкової. Не виключено, що оточення П. Порошенка докладає зусилля,
аби впливати на цей процес – через спонсорську допомогу з боку лояльних
бізнесменів та інші механізми. Але якщо йтиметься про створення справжньої
політсили, до якої ввійде значна частина «молодих бунтарів», вплив АП на
партію
буде
нівельовано,
припускає
М.
Басараб
(http://volianarodu.org.ua/uk/Polityka/Navischo-Saakashvili-partiya-ekspert).
При цьому політолог вважає, що небажання М. Саакашвілі критикувати
персонально Президента – це лише тимчасове явище. Якщо він продовжить
політичну активність в Україні, його конфлікт із П. Порошенком невідворотний.
На користь цього свідчить той факт, що після зміни уряду М. Саакашвілі не
припинив критикувати центральну владу. Наприкінці травня було оприлюднено
інтерв'ю М. Саакашвілі газеті «Гардіан», де уряд України було названо «купкою
посередностей». Більш того, під час цього інтерв'ю М. Саакашвілі
розкритикував П. Порошенка. «Довгий час Порошенко був дуже гнучким. Якщо
ви реформатор, він говорить з вами відповідним чином. Якщо ж ви представник
старого мислення, то він обіцяє знайти спосіб співпрацювати з вами. Тепер же
він затвердив уряд, у якого відсутнє бачення реформ», – цитує видання
М. Саакашвілі (http://news24ua.com/sozdanie-partii-pod-saakashvili-saakashviliimeet-nemaluyu-oporu-i-vidimo-za-predelami-ukrainy).
Досить ревниво М. Саакашвілі ставиться і до запрошень в Україну інших
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«іноземних фахівців». Зокрема, нещодавно М. Саакашвілі назвав співголову
групи стратегічних радників із підтримки реформ в Україні Л. Бальцеровича
«найманим відбілювачем корумпованих режимів».
«Я знаю Бальцеровича особисто. Коли уряд Едуарда Шеварднадзе (експрезидента Грузії) повністю загруз у корупції, коли все було дуже схоже на те,
що відбувається зараз в Україні, тоді американці за великі гроші найняли
Лєшека Бальцеровича, щоб він прибув і давав поради Шеварднадзе. Він приїхав
і всіляко виправдовував, відбілював корупцію, яка тоді була в Грузії. І він не
підтримав тоді нас, молодих реформаторів, які всіляко намагалися щось
змінити», – заявив М. Саакашвілі. «З нафталіну польської політики діставати
людей, щоб вони відбілювали те, що неможливо відбілити, – це недостойний
підхід», – додав він.
Подібні заяви М. Саакашвілі нівелюють зроблені кількома місяцями
раніше припущення, що влада вітатиме партійний проект одеського губернатора
як спосіб створити в парламенті фракцію-сателіт в разі дострокових виборів.
Зараз очевидно, що М. Саакашвілі «некерований», він все більше критикує уряд
і владі не потрібна його партія. Попри те, що вона претендує, швидше, на
електоральне поле «Самопомочі», а не БПП, П. Порошенко може втрачати
рейтинг не від самої наявності такої партії, а від того, що М. Саакашвілі
говорить речі, неприпустимі для особи, яку призначає Президент, і його при
цьому не звільняють.
У цьому контексті можна припустити, що українська влада сподівається на
вдале для партії М. Саакашвілі закінчення виборів у Грузії, у результаті чого він
віддасть перевагу грузинській політиці і закінчить політичну кар'єру в Україні.
Це призведе й до закриття його політичного проекту. Водночас П. Порошенко
намагатиметься уникнути відкритого конфлікту з М. Саакашвілі, аби зберегти
гарні стосунки на випадок його повернення на керівні посади у Грузії
(http://www.analitik.org.ua/current-comment/int/574c483bdfcd4/).
Судячи з доступних в інформаційному просторі соціологічних досліджень,
шанси на перемогу партії «Єдиний національний рух» (ЄНД) М. Саакашвілі на
виборах у Грузії досить високі. Так, внутрішнє дослідження громадської думки,
проведене нещодавно правлячою у Грузії коаліцією «Грузинська мрія» задля
з'ясування настроїв населення щодо довіри політичним партіям у вирішенні 13
найважливіших для країни питань, показало, що виконання лише чотирьох з
них респонденти довірили б «Грузинської мрії». Решту дев’ять – «Єдиному
національному руху» (ЄНД) екс-президента М. Саакашвілі. Так, наприклад,
захищати громадський порядок ЄНД довірили б 22 % опитаних, а «Грузинській
мрії» – лише 5 %. Значно більшою за конкурентів довірою людей партія
М. Саакашвілі користується в питаннях фінансової політики, економіки,
оборони та безпеки, боротьби з безробіттям, розвитку науки. До речі, по ряду
питань
«Грузинську
мрію»
обійшли
і
деякі
інші
партії
(http://www.nv.am/region/51225-2016-06-07-06-20-54).
Тож політичний експерт Я. Макітра не виключає, що нині завданням № 1
для М. Саакашвілі є правильно вийти з України та спробувати грамотно
повернутись у полiтику Грузiї. За словами ж А. Золотарьова, М. Саакашвiлi
дуже добре вiдчуває масштаб перешкод, з якими йому довелося зiткнутися в
Українi. Політична пауза, яку поки що тримає політик, дає йому можливiсть
подумати та зробити остаточний вибiр. Адже немає сенсу розкручувати
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політичну силу в Україні, щоб потім повернутись до Грузiї. А. Золотарьов
прогнозує, що М. Саакашвiлi вичiкуватиме з рішенням, на користь якого з
варiантiв робити вибiр, до осенi (http://expres.ua/main/2016/05/29/187718-velykibulky-miheyila-saakashvili).
Очевидно, не поспішатиме М. Саакашвілі і з вибором між двома
анонсованими партіями. За словами В. Фесенка, він триматиметься від них на
відстані, поки не прийде час дострокових виборів. А на переконання
А. Золотарьова, та партія, з якою буде асоціюватися фігура Саакашвілі, може
розраховувати на нішу в 5–10 % на виборах у майбутньому парламенті, у неї є
для
цього
всі
шанси
(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://znaj.ua/news/politics/
50399/partiya-saakashvili-projde-v-parlament.html&gws_rd=cr&ei=Oc10V4zIOSn6ATPqIawCw).
Отже, єдиного проекту «партії Саакашвілі» запустити не вдалося.
Натомість анонсовано створення двох окремих партій зі схожою ідеологією, в
основі якої – декларована критика ситуації в країні з ліберальних і
проєвропейських позицій. При цьому одна з них буде розвиватися на базі вже
існуючої партії «Демократичний альянс» і в неї увійдуть відомі депутати від
БПП С. Лещенко і М. Найєм. До іншої, можливо, з часом приєднається глава
Одеської області М. Саакашвілі. В обох ж політичних силах не виключають
злиття в майбутньому, але для цього їм доведеться визначитися з питаннями
лідерства яке, по суті, і стало головним фактором розколу.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України А. Парубій у вівторок, 5 липня, підписав
Постанову про надання згоди Генеральній Прокуратурі на притягнення до
кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата
України О. Онищенка.
Керівник парламенту підписав згадану Постанову в присутності
журналістів.
Звертаючись до журналістів, А. Парубій підкреслив, що саме нинішній
парламент створив Національне антикорупційне бюро і Спеціалізовану
антикорупційну прокуратуру. «Сьогодні ми побачили результат роботи
створених нами антикорупційних органів», – сказав він, додавши, що «питання
про зняття депутатської недоторканності, яке розглядалося сьогодні, не
відкладалося ні на йоту, було поставлено питанням номер один у порядку
денному у Верховній Раді Україні».
«Проголосувавши за всі три пункти Постанови, Верховна Рада України
продемонструвала здатність до боротьби з корупцією і непримиренність у
боротьбі з мафією», – сказав А. Парубій, висловивши впевненість, що і на далі
Парламент демонструватиме здатність приймати важливі рішення (Офіційний
веб-портал Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Topnovyna/132484.html). – 2016. – 5.07).
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***
Відкриваючи пленарне засідання парламенту у вівторок, 5 липня,
Голова Верховної Ради України А. Парубій привітав правоохоронні органи з
успішною операцією по нейтралізації «бурштинової мафії» у Волинській,
Рівненській та Житомирській областях. За словами А. Парубія, силами МВС,
СБУ та Генпрокуратури було одночасно проведено понад сто обшуків у різних
куточках України. «Обшуки і затримання тривають. По цій справі вже
оголошено підозру і затримано полковника СБУ та заступника прокурора
області», – сказав він.
«Я вважаю, що вчора ввечері і вночі відбувся бій у тилу воюючої держави,
який має надихнути наших захисників на східному фронті. Коли на Донбасі
триває війна із зовнішнім ворогом, в тилу має тривати війна з бандитизмом і
мафією», – підсумував А. Парубій (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/132452.html). – 2016. – 5.07).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій привітав жителів
Краматорська Донецької області з другою річницею звільнення міста від
проросійських терористів.
«Страшне випробування випало Краматорську – прийняти на себе весь
удар злоби й агресії бойовиків “русского мира”. Намагаючись знищити
Українську державу, розколоти територію України, позбавити її свободи і
незалежності, російські загарбники, їхні терористичні банди зробили своїми
заручниками мирних жителів міст Донеччини.
Кров, жах і смерть прийшли до мирних українських осель. Але відвага,
почуття власної гідності, які є у всіх істинних патріотів України, допомогли
подолати паніку, дали віру у перемогу і силу її наближати.
Дорогі краматорці, ми пишаємося вами – мужніми і незламними. Ви
пройшли надскладні життєві випробування, але без вашої дієвої підтримки не
було б перемоги. Саме завдяки вашій допомозі і стійкості Збройні Сили та
Національна гвардія України звільнили місто від бойовиків. Україна повернула
мир і лад на скалічені вулиці та площі Краматорська, у височінь здійнялися
сотні синьо-жовтих прапорів. Те, що ви пережили і подолали, вчить нас бути
єдиними, разом долати труднощі, рішуче давати відсіч будь-яким зазіханням на
цілісність та недоторканність України.
Нехай у вашому рідному місті, у ваших домівках завжди будуть мир,
злагода, добробут і безпека. Нехай надихають вас на добрі справи подвиги
героїв-визволителів. Своєю сумлінною працею, громадянською активністю,
любов’ю до рідної землі дбаймо про місто, громаду, один про одного», –
ідеться в привітанні (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/132377.html). – 2016. – 5.07).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій привітав жителів
Слов’янська Донецької області з другою річницею звільнення міста від
проросійських терористів.
«Ця дата – не просто відзначення важливої події в сучасній історії України,
підтвердження міці українського війська, а й свідчення ганебного провалу
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заколоту під назвою “Новоросія”. Ворожим планам не судилося здійснитись.
Два роки тому їх розбили незламність і патріотизм мужніх захисників та
славних жителів працьовитого міста українського Донбасу.
Дозвольте висловити всім мешканцям міста подяку за віру в нашу
перемогу! Відвага і стійкість тих, хто сприяв поверненню конституційного ладу,
хто зазнав втрат і подолав душевний біль, гідні найвищих слів визнання,
пошани і вдячності.
Переконаний, що спільними зусиллями ми здолаємо всі перешкоди, гідно
пройдемо шлях до побудови цілісної суверенної могутньої квітучої країни –
України! Адже саме за це ми платимо дуже високу ціну – життя кращих синів і
доньок української землі. Будьмо ж достойними їх подвигу», – мовиться в
привітанні
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/132376.html). – 2016. – 5.07).
***
5 липня, під час ранкового засідання Верховної Ради народні депутати
розглянули питання про надання згоди на притягнення до кримінальної
відповідальності, затримання та арешт народного депутата України
Онищенка О. Р.
Голова Верховної Ради А. Парубій повідомив, що до Верховної Ради
України надійшло подання Генерального прокурора Луценка Ю. В. про надання
згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт
народного депутата України Онищенка О. Р.
Головуючий надав слово для виступу Генеральному прокурору
Ю. Луценку.
Ю. Луценко звернувся до народних депутатів з проханням проголосувати
окремо за: надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності,
надання згоди на затримання та надання згоди на арешт народного депутата
України Онищенка О. Р.
Перший заступник голови Комітету з питань Регламенту та організації
роботи Верховної Ради України П. Пинзеник поінформував про засідання
Комітету, на якому розглядалися подання Генерального прокурора.
Представники депутатських фракцій і груп виступили в обговоренні
питання.
Під час заключного слова Генеральний прокурор Ю. Луценко відповів на
запитання народних депутатів.
Ю. Луценко погодився з тим, що О. Онищенку «дали можливість втекти».
Він це пояснив недосконалістю чинного законодавства.
Генеральний прокурор закликав парламентаріїв змінити Регламент і
проголосувати за скасування депутатської недоторканності, а також підтримати
його подання під час голосування.
А. Парубій перед голосуванням повідомив, що всі необхідні процедури
були дотримані.
Верховна Рада України надала згоду на притягнення до кримінальної
відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Онищенка
О.
Р.
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/132437.html). – 2016. – 5.07).
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***
7 липня Голова Верховної Ради України А. Парубій відкрив ранкове
засідання
і
оголосив
заяву
народних
депутатів-учасників
антитерористичної операції щодо суттєвого загострення ситуації в зоні
проведення антитерористичної операції, де знову російськими найманцями
вперше за багато тижнів були застосовані залпові системи вогню «Град».
Народні депутати-учасники антитерористичної операції заявили, що вони
вважають блокування роботи Верховної Ради воюючої країни злочином.
«Парламент має працювати», – наголошується у заяві.
Парламентарії також заявили, що вони «категорично не сприймають
ультиматумів та провокацій, а також спроби зірвати ухвалення стратегічних
законів». «Ми вважаємо, що Верховна Рада повинна негайно голосувати
законопроекти, спрямовані на забезпечення української армії. Наше завдання,
як народних обранців, демонструвати українському народу єдність та спільно,
відповідально працювати для нашої країни», – наголошується у заяві.
Головуючий на вимогу двох фракції оголосив перерву у засіданні.
Представники фракцій, які вимагали перерви, оголосили свої заяви.
Голова фракції Радикальної партії О. Ляшко заявив, що представники
фракції Радикальної партії оголошують сидячий страйк біля трибуни для
виступів.
Народний депутат А. Тетерук заявив, що народні депутати-представники
української армії здатні забезпечити якісну і повноцінну роботу українського
парламенту в складних умовах, коли деякі парламентарії блокують його роботу.
Народні депутати приступили до розгляду питань порядку денного.
Прийнято Закон «Про внесення зміни до статті 14 Закону України
“Про зайнятість населення” щодо додаткових гарантій у сприянні
працевлаштування учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення».
Законодавчим актом включено до переліку категорій громадян, що мають
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, виключно учасників бойових
дій, зазначених у пунктах 19 та 20 частини першої статті 6 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Відповідні зміни внесено до статті 14 Закону України «Про зайнятість
населення».
Запропоновані зміни стосуються лише осіб, які зареєстровані в державній
службі зайнятості та перебувають на обліку як безробітні.
Проект Закону зареєстровано за № 2095а.
Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо
Сил спеціальних операцій Збройних Сил України».
Законодавчим актом визначено правовий статус та застосування Сил
спеціальних операцій самостійно або у взаємодії з іншими видами Збройних
Сил України виконувати завдання спеціальних операцій щодо утворення
сприятливих умов для успішного проведення воєнно-політичних, економічних
та інших заходів, які здійснюються керівництвом держави для запобігання і
стримування воєнного конфлікту, сприяння виконанню завдань угрупованнями
військ (сил) в операціях, а також виконання інших спеціальних завдань в
інтересах національної безпеки у сфері оборони держави.
Зміни внесено до законів України «Про Збройні Сили України», «Про
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оборону України», «Про боротьбу з тероризмом», «Про порядок направлення
підрозділів Збройних Сил України до інших держав», «Про розвідувальні
органи України», «Про військово-цивільні адміністрації», «Про державний
захист працівників суду і правоохоронних органів», «Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Закон прийнято з урахуванням техніко-юридичних прав.
Проект Закону зареєстровано за № 4795.
Прийнято Закон «Про амністію у 2016 році».
Законодавчим актом визначено правові основи звільнення за амністією
осіб від відбування кримінального покарання, механізм взаємодії кримінальновиконавчої служби з місцевими органами влади.
Законом передбачено оголосити амністію і поширити її дію, насамперед, на
ті категорії засуджених, які найбільш незахищені та вразливі соціально: на
неповнолітніх та жінок, а також чоловіків, які мають дітей віком до 16 років
або дітей-інвалідів, до інвалідів першої, другої та третьої груп, хворих на
туберкульоз, онкологічні захворювання, осіб, що досягли пенсійного віку,
учасників бойових дій, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України, брали безпосередню
участь в
антитерористичній операції тощо.
Основними критеріями для застосування амністії є:
- незначна суспільна небезпека діянь, що вчинила особа, яка відбуває
покарання;
- об’єктивні фактори (тяжка хвороба, похилий вік тощо), що суттєво
знижують небезпечність осіб, яких пропонується звільнити від відбування
покарання;
- значний строк відбутого покарання.
Законом передбачено поширити дію амністії на засуджених, які скоїли
злочини невеликої тяжкості, або є найбільш незахищеними у соціальному плані,
а саме:
- на неповнолітніх;
- осіб, які мають неповнолітніх дітей або дітей-інвалідів;
- вагітних жінок;
- ветеранів війни, інвалідів 1-ї, 2-ї, 3- ї груп;
- учасників бойових дій, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України, брали безпосередню
участь в
антитерористичній операції;
- осіб, хворих на туберкульоз чи онкологічні хвороби.
Згідно із Законом, питання про застосування амністії вирішується
виключно судом за ініціативою прокурора, органу або установи виконання
покарань, обвинуваченого чи засудженого, їх захисників чи законних
представників.
Закон прийнято з урахуванням техніко-юридичних правок.
Проект Закону зареєстровано за № 4255.
Прийнято Закон «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України
“Про Державний бюджет України на 2016 рік”».
Законодавчим актом передбачено видатки в обсязі 10 196,4 тис. грн на
утримання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб України за новою бюджетною програмою
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«Керівництво та управління з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб» (код 1600000) та одночасно виключено
бюджетні програми: «керівництво та управління з питань Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя» (код 0412010) з обсягом видатків
3 024,8 тис. гривень; «керівництво та управління у сфері відновлення Донбасу»
(код 2756010) з обсягом видатків 7 171,6 тис. гривень.
Відповідні зміни внесено до додатка № 3 «Розподіл видатків Державного
бюджету України на 2016 році», затвердженого Законом України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік».
Проект Закону зареєстровано за № 4723 (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/132576.html). – 2016. – 7.07).
***
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко у
середу, 6 липня, зустрілася зі Спеціальним радником Генерального секретаря
Ради Європи в Україні Р. Брійя.
Сторони обговорили конституційну реформу у сфері судочинства та
завдання, що стоять перед парламентом задля приведення законодавства у
відповідність до прийнятих змін до Конституції України. І. Геращенко
поінформувала представника РЄ про боротьбу корупцією та перші кроки
новостворених антикорупційних структур в цьому напрямку. Зокрема, перший
віце-спікер зазначила, що про рішучість в боротьбі з корупцією свідчить те, що
парламент підтримав згоду на арешт народного депутата О.Онищенка, якому
висувають підозру у здійсненні корупційних дій.
Також сторони обговорили ситуацію на Донбасі та виконання Мінських
угод.
І. Геращенко поінформувала про погіршення безпекової ситуації на Сході
України, щоденне порушення режиму тиші з боку проросійських бойовиків,
невиконання ними та РФ безпекового і гуманітарного блоків Мінських угод.
Вона розповіла про складну ситуацію зі звільненням заручників та закликала
Раду Європи зайняти більш активну позицію щодо тиску на РФ в питанні
звільнення політв'язнів, що там утримуються, та заручників на окупованих
територіях .
Також політик поінформувала про ситуацію щодо соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам.
Р. Брійя зазначив, що імплементації конституційної реформи, реформ у
галузі децентралізації, судової системи та ефективного захисту прав людини
сприяє підтримка та допомога, яка надається в рамках Плану дій Ради Європи
для України на 2015-2017 роки і підкреслив, що в РЄ та уважно стежать за
розвитком ситуації на Донбасі.
Також сторони обговорили щорічний звіт щодо дотримання прав людини
Генсека РЄ Т. Янгланда, в якому не відображена ситуація з порушенням
фундаментальних прав людини на окупованих територіях. Представники
українського парламенту підкреслили, що не можуть вважати цей звіт
всеохоплюючим і об'єктивним, якщо там немає жодного слова про окупований
Крим і Донбас, і не вказано, що на ці території не були допущені відповідні
моніторингові місії РЄ (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/132572.html). – 2016. – 7.07).
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***
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин та
міжнаціональних відносин Г. Немиря провів зустріч із новопризначеним
Головою Офісу Ради Європи в Україні М. Енбергом.
Сторони обговорили ситуацію, пов’язану з порушенням прав внутрішньо
переміщених осіб та громадян, які проживають в зоні АТО і на тимчасово
окупованій території, проблеми щодо розробки нормативно-правової бази та
виконання Плану дій з імплементації Національної стратегії з прав людини та
співпрацю між українською владою й установами Ради Європи.
Г. Немиря привітав М. Енберга з новим етапом у кар’єрі у зв’язку з його
призначенням Головою офісу Ради Європи в Україні, підкресливши, що ця
організація є одним з основних партнерів щодо поліпшення ситуації із захистом
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб у нашій державі.
Зокрема, як зазначив голова Комітету: «Україна посідає четверте місце
після Ємену, Сирії й Іраку за кількістю переміщених осіб внаслідок конфліктів,
що вражає».
М. Енберг запевнив у підтримці нашої держави та наголосив, що Рада
Європи і надалі буде допомагати Україні на її шляху до демократії та
європейських цінностей (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/132513.htmll). – 2016. – 6.07).
***
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин та
міжнаціональних відносин Г. Немиря провів зустріч з Керуючим директором
департаменту Європи та Центральної Азії Європейської служби зовнішньої
дії Т. Майром-Хатінгом.
Сторони обговорили ситуацію в Україні, зокрема питання, пов’язані з
агресією Росії проти нашої держави, та дотримання прав і свобод людини в
нашій державі, зокрема у Криму та на окупованій частині території Донбасу.
У цьому зв'язку Г. Немиря поінформував свого співрозмовника про
ситуацію з дотриманням прав і свобод внутрішньо переміщених осіб,
звернувши увагу на систематичні порушення у цій сфері.
Парламентарій також повідомив про організацію проведення розширеного
засідання Комітету з питання «заслуховування інформації представників
Кабінету Міністрів України, відповідальних міністерств та відомств щодо стану
реалізації Рекомендації парламентських слухань на тему: “Стан дотримання
прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на
тимчасово окупованій території України та на тимчасово неконтрольованій
території в зоні проведення антитерористичної операції” (відповідно до
частини 2 Постанови Верховної Ради України № 1074-VIII від 31 березня
2016 р.)»
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/132514.html). – 2016. – 6.07).
***
На розширеному засіданні Комітету з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин заслухано інформацію
представників уряду щодо дотримання прав внутрішньо переміщених осіб
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та громадян, які проживають на тимчасово окупованій території.
На розширеному засіданні уряд представляли заступник міністра
соціальної політики В. Мущинін та заступник міністра з питань ВПО Г. Тука.
Під час свого виступу В. Мущінін повідомив, що Міністерство соціальної
політики надіслало до Верховної Ради матеріали щодо виконання рекомендацій
парламентських слухань та висловив сподівання, що нинішня дискусія надасть
можливість обговорити проблемні питання та знайти шляхи їх вирішення.
Голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Ф. Фрейзер
наголосила на необхідності розробки державної стратегії щодо вимушено
переміщених осіб та звернула увагу на важливу роль, яку парламент відіграє у
вирішенні проблемних питань щодо захисту прав і свобод таких людей.
Своєю чергою, член Комітету В. Брензович закликав усі органи влади
ефективно працювати разом задля захисту прав і свобод громадян України,
«якщо хочемо зберегти країну».
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини В. Лутковська
заявила, що Міністерство соціальної політики розглядає внутрішніх
переселенців, як додаткове навантаження, та усіляко намагається порушити їхні
права та свободи, про що, зокрема, свідчить ухвалення постанови № 365.
Директор Донецької обласної організації «Комітет виборців України»
Т. Дурнєва наголосила, що «ставлення влади до вимушених переселенців
напряму впливає на можливість повернення тимчасово окупованої території
України».
За словами Р. Брійа, Спеціального представника Генерального секретаря
Ради Європи по Україні, деякі положення постанови № 365 суперечать
стандартам Ради Європи та Європейській декларації з прав людини.
«Вимушені переселенці залишилися на території своєї держави, а отже
вони можуть користуватися такими ж правами і свободами, як й інші громадяни
України», – сказав він.
Наприкінці засідання голова Комітету Г. Немиря резюмував, що роботу
уряду щодо виконання зазначених рекомендацій не можна визнати задовільною
та закликав провести спеціальне засідання РНБО, присвячене захисту прав і
свобод вимушених переселенців та громадян, які залишилися на тимчасово
неконтрольованій території України (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/132551.html). – 2016. – 6.07).
***
Одноголосно – за основу та в цілому антикорупційний комітет
підтримав законопроект № 4812 із самостійного прослуховування НАБУ в
рамках кримінальних проваджень, які розслідують. Про це на своїй сторінці у
Facebook написала народний депутат Г. Гопко.
«СБУ та Нацполіцією, які сьогодні мають право самостійно
прослуховувати, керують політики з протилежних політичних лагерів.
Можливість самостійного прослуховування має отримати новий, політично
незалежний та равновіддалений від усіх політичних груп, орган, вплинути на
хід слідства якого – неможливо. Це убезпечить використання прослушки як
інструменту політичної розправи або тиску на опонентів.
В умовах МВФ значиться чітка вимога посилити незалежність слідства
НАБУ можливістю здійснювати прослуховування самостійно», – зазначила
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нардеп.
Як відомо, раніше антикорупційний прокурор Н. Холодницький звернувся
до народних депутатів з проханням підтримати законопроект № 4812, що дає
НАБУ право самостійно знімати інформацію з каналів зв’язку.
«Можливість
самостійно
прослуховувати
телефони
необхідна
Національному антикорупційному бюро України, щоб прискорити слідчий
процес і запобігти витоку інформації, а також – це незалежність нових
правоохоронних органів від старої системи», – заявив Назар Холодницький
(Одноголосно – за основу та в цілому антикорупційний комітет підтримав
наш
законопроект
4812
//
Facebook.
Hanna
Hopko
(https://www.facebook.com/hanna.hopko).
–
2016.
–
6.07;
Zbruc
(http://zbruc.eu/node/53502). – 2016. – 6.07).
***
Індустріальні парки – це інвестиції та регіональний розвиток. Такої
думки дійшли на парламентському «круглому столі» «Індустріальні парки як
фактор інвестиційної привабливості України та інструмент політики
регіонального розвитку», організованому Комітетом з питань промислової
політики та підприємництва спільно з Асоціацією індустріальних парків
України та за участю Української будівельної спільноти (UBC).
«Індустріальні парки – це виробничі майданчики, куди інвестор може
прийти і, не витрачаючи час, зусилля та не даючи хабарі, отримати точки
підключення до інфраструктури та тимчасові податкові стимули, що спонукали
б його на створення нового виробництва. Для прикладу, в Туреччині з 2002 р. по
2010 р. було створено 148 індустріальних парків. Сьогодні ВВП країни та
експорт збільшився практично в 3 рази – Україна ж за останні 25 років втратила
третину власної економіки. Індустріальні парки для інвестора – це привабливі
умови для того, щоб, не зважаючи на всі ризики, йому було вигідно приходити в
Україну і створювати тут виробництва, робочі місця, експортувати в Європу
продукцію, користуючись нашою угодою про вільну торгівлю з ЄС. Для
держави ж – це перехід від моделі економічного дрейфу, який маємо сьогодні,
до моделі керованого промислового інноваційного розвитку, де темпи зростання
будуть мінімум 7-8 % на рік, а не 1 % як зараз прогнозують. Загалом же це –
регіональний розвиток для країни – наповнення місцевих бюджетів та
створення робочих місць», – наголосив у своєму виступі голова Комітету з
питань промислової політики та підприємництва В. Галасюк, пояснючи,
наскільки життєво необхідно запустити механізм розвитку вітчизняного
виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор
економіки через індустріальні парки, що передбачено пакетом законопроектів
№ 2554а-д та 2555а-д.
Детальніше
особливості
підготовлених
депутатським
корпусом
законодавчих ініціатив пояснив секретар Комітету М. Хміль: «Законопроект
2554а-д створює належні інструменти підтримки учасників індустріальних
парків на основі кращих міжнародних практик. Зокрема, це новий дієвий
механізм звільнення від сплати ввізного мита, особливий режим оподаткування
на перші 5-10 років діяльності. Щодо законопроекту 2555а-д, то він спрощує
вищезгаданий механізм ввізного мита, оскільки діючим, нагадаю, не
скористався ще жодний резидент індустріального парку в Україні. Річ в тому,
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що зараз для затвердження списку устаткування та матеріалів, що ввозяться на
територію України без сплати мита, необхідно пройти погодження у чотирьох
інстанціях. В українських реаліях, будьмо відверті, така процедура є або
корупційною, або неможливою. Тому її потрібно скасувати і я закликаю колег у
Верховній Раді підтримати цю ініціативу. Зазначу, що у презентації Плану
пріоритетних кроків на 2016 р. Прем’єр-міністр України наголосив на створенні
індустріальних парків як осередків нової індустріальної політики України, чим ще
раз підкреслив пріоритетність цього інструменту залучення інвестицій в Україну».
Загалом учасники виступили на підтримку законопроектів реєстр.
№ 2554а-д і 2555а-д, очікуючи на їх позитивний розгляд Верховною Радою
України
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/132550.html). – 2016. – 6.07).
***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує Верховній Раді України відхилити законопроект,
яким пропонується запровадити процедуру звернення в дохід держави
грошових коштів, цінних паперів, банківських металів без обвинувального
вироку суду.
Під час засідання Комітету, 6 липня, зазначалося, що законопроектом
№ 4890 пропонується внести доповнення до статей 7 та 8 Закону України «Про
основи національної безпеки України», які визначають загрози національній
безпеці України; Прикінцевих положень Закону «Про Національне агентство
України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів»; а також доповнити КПК України новою
главою 242, якою передбачити особливості стягнення в дохід держави
необґрунтованих активів; та визначити у ЦК України підставу для припинення
права власності – стягнення необґрунтованих активів.
Члени Комітету, проаналізувавши проект, зауважили, що він повністю
відтворює норми законопроекту № 4811, який у свою чергу був ідентичним
законопроекту № 4057, що отримав жорсткий негативний висновок Ради
Європи як такий, що не відповідає європейським стандартам щодо
справедливого суду та захисту права власності.
Єдине, що під час доопрацювання врахували автори, так це вимоги
законодавчої техніки: спочатку в проекті виклали зміни до кодексів (з огляду на
дату їх прийняття), а потім – до законів.
Законопроект № 4890 пропонує запровадити процедуру звернення в дохід
держави грошових коштів, цінних паперів, банківських металів без
обвинувального вироку суду. Таке стягнення може бути застосовувано до
активів осіб, які підозрюються у вчиненні корупційних злочинів та перебувають
у розшуку понад 6 місяців, а також до активів будь-яких третіх осіб, які набули
їх від підозрюваних до або під час кримінального провадження. Умовою
застосування стягнення стане доведення того, що вартість активів не відповідає
офіційним доходам їх власників або відсутність доказів правомірності набуття
майна чи взагалі відсутність можливості виявити власника майна.
Члени Комітету зазначили, що із змісту законопроекту вбачається, що
прокурор не зобов’язаний довести зв’язок майна із злочинною діяльністю, а
тягар доказування правомірності набуття майна покладено на підозрюваного
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та/або третіх осіб.
На їхню думку, це призведе до того, що особи, на яких не поширюється
обов’язок декларування доходів, не зможуть захистити своє право власності, не
зможуть довести правомірність своїх активів і особи, які не зберегли копії угод,
за якими отримані кошти. Треті особи не отримують належних гарантій захисту
права власності, зокрема, вони не дізнаються завчасно про розгляд справи та не
зможуть підготуватися до захисту в судовому провадженні. У реальності, особи
дізнаватимуться про конфіскацію своїх активів вже після рішення суду.
Члени Комітету вважають, що на сьогодні потреба в конфіскації без вироку
зникла, оскільки в КПК були внесені зміни, що дозволяють заочне
провадження, якщо обвинувачений оголошений в звичайний розшук, а не тільки
міжнародний. Це дозволяє заочно засудити злочинця і конфіскувати все, що
належить, тими інструментами, які уже закладені в чинному КПК.
У разі прийняття Закону прокуратура, замість проведення належних
розслідувань і доведення вини корупціонерів, зможе обмежитися конфіскацією
умовно-корупційного майна без вироків суду та припинить застосування
легальних та апробованих механізмів конфіскації та спецконфіскації.
За результатами розгляду члени Комітету ухвалили рішення
рекомендувати Верховній Раді відхилити законопроект (за підтримку проекту
проголосувало 6 народних депутатів, утрималось 7, з огляду на частину першу
статті 107 Регламенту Верховної Ради України законопроект вважається
відхиленим, якщо рішення на його підтримку не отримало необхідної кількості
голосів)
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/132571.html). – 2016. – 7.07).
***
Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики
рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення змін
до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо удосконалення
процедури застосування санкцій Національною Радою).
Проектом (№ 4815) пропонується механізм визначення розміру штрафних
санкцій та їх застосування Національною радою.
Розрахунок розмірів штрафів пропонується здійснювати відповідно до
нарахованого розміру ліцензійного збору ліцензіату за видачу ліцензії, не
враховуючи умов (зменшення/збільшення), що діє на момент прийняття
Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення рішення
про накладення штрафу.
Передбачається можливість безпосереднього накладання штрафних
санкцій за порушення положень Закону, з метою уникнення негативних
наслідків для суспільства та держави (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/132575.html). – 2016. – 7.07).
***
Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму
рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону про
внесення змін до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» щодо наставництва над дітьми-сиротами та дітьми,
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позбавленими батьківського піклування.
Законопроектом (№ 4784) пропонується доповнити Закон статтею 17-1,
якою, зокрема, визначається, що наставництвом є добровільна безоплатна
діяльність наставника з надання дитині-сироті, дитині, позбавленій
батьківського піклування, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, індивідуальної підтримки та допомоги у
підготовці до самостійного життя.
Документом визначаються основні напрямки підготовки дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя шляхом
наставництва; передбачається, що наставництво здійснюється за договором про
наставництво, що укладається між наставником та адміністрацією закладу для
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на яку покладено
функції опікуна та піклувальника дитини-сироти, дитини, позбавленої
батьківського піклування, стосовно інтересів якої укладається такий договір;
пропонується встановити, що наставником дитини-сироти, дитини, позбавленої
батьківського піклування, яка проживає в закладі для дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, може бути повнолітня дієздатна особа,
яка пройшла курс підготовки з питань виховання і соціальної адаптації дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за відповідною
програмою, затвердженою центральним органом влади, та уклала договір про
наставництво. Разом з тим визначається, що наставниками не можуть бути
особи, зазначені у статті 212 Сімейного кодексу України.
Крім того, законопроект містить норму, відповідно до якої наставник несе
відповідальність за порушення ним прав і законних інтересів дитини,
заподіяння їй шкоди відповідно до закону.
Також визначено, що контроль за дотриманням прав та інтересів дітей, над
якими встановлено наставництво здійснюють служби у справах дітей.
Водночас законопроектом передбачено, що у виняткових випадках, при
безпосередній загрозі для життя або здоров'я дитини, орган опіки та піклування
постановляє рішення про негайне відібрання дитини від наставника та про
зупинення дії договору про наставництво. У цьому разі орган опіки та
піклування зобов'язаний негайно повідомити орган Національної поліції та у
семиденний строк після постановлення рішення звернутися до суду з позовом
про розірвання договору про наставництво.
До того ж проектом визначено, що Положення про наставництво, порядок
його організації та провадження, відбору громадських організацій для
організації наставництва, примірний договір про наставництво та типовий
договір про співпрацю з організації наставництва затверджується Кабінетом
Міністрів України.
Під час обговорення члени Комітету підтримали пропозицію щодо
запровадження інституту наставництва, оскільки це сприятиме кращій
інтеграції дітей до життя у соціумі. Була також підтримана пропозиція щодо
застосування наставництва до всіх дітей, які виховуються в інтернатних
закладах, а не лише до дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. Це буде враховано під час підготовки законопроекту до другого
читання
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/132542.html). – 2016. – 06.07).
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***
Під головуванням заступника голови Комітету М. Іонової відбулося
чергове засідання Комітету з питань європейської інтеграції за участі
заступника міністра аграрної політики.
Під час засідання члени Комітету розглянули ряд законопроектів на їх
відповідність праву Європейського Союзу, зобов'язанням України в рамках
Ради Європи та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої сторони.
Такими, що не суперечать праву Європейського Союзу та міжнародноправовим зобов'язанням України, було визнано проекти Законів № 2240 та
№ 3245.
Законопроектом № 2240, зокрема, передбачається, що митницями
здійснюватиметься контроль за митним оформленням тих товарів у випадках,
визначених Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль
нехарчової продукції» за наявності документів, які мають супроводжувати
товари при наданні їх на ринку відповідно до вимог, встановлених технічними
регламентами, а також наявності на продукції Національного знака
відповідності. Передбачається також митне оформлення товарів у митному
режимі імпорту в електронній формі із застосуванням електронного цифрового
підпису.
Законопроект № 3245 розроблений з метою врегулювання на
законодавчому рівні питання щодо поступової відмови населення від ламп
розжарювання та виводу їх з обігу в Україні, паралельно вирішуючи
екологічний аспект проблеми - зменшення викидів парникових газів в
атмосферне повітря.
До законопроектів № 3446, № 2361а та № 3778 було висловлено ряд
зауважень та пропозицій (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/132541.html). – 2016. – 06.07).
***
Комітет з питань національної безпеки і оборони підтримує проекту
Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
особливостей стягнення в дохід держави необґрунтованих активів та
активів, власник яких не встановлений».
Під час засідання Комітету 6 липня зазначалося, що законопроект № 4890
спрямований на удосконалення положень діючого Закону «Про основи
національної безпеки України» та кримінального процесуального законодавства
з метою створення механізмів та вжиття ефективних і дієвих заходів,
спрямованих на виявлення майна, набутого злочинним чи іншим
неправомірним шляхом, запобігання його використання всупереч інтересам
суспільства і держави та забезпечення можливості здійснення стягнення в дохід
держави необґрунтованих активів у разі, коли підозрюваний у вчиненні окремих
злочинів, переховується від слідства та за інших визначених проектом умов, або
ж передав незаконно набуті активи третім особам.
Проектом, зокрема, пропонується внести доповнення в статті 7 та 8 Закону
України «Про основи національної безпеки України», які визначають загрози
національній безпеці України та основні напрями державної політики з питань
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національної безпеки, а також доповнити КПК України новою главою 242, якою
передбачити особливості стягнення в дохід держави необґрунтованих активів.
Також пропонується визначити у Цивільному кодексі України підставу для
припинення права власності – стягнення необґрунтованих активів.
Народні депутати вважають, що прийняття цього законопроекту дозволить
повернути в бюджет кошти, незаконно набуті корупціонерами, а також
запобігти вчиненню ними нових злочинів з використанням таких активів
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/132537.html). – 2016. – 06.07).
***
Верховна Рада України звільнила 41 суддю. Проекти постанов № 4697 і
4697-1 підтримали 227 (спочатку 214) і 250 депутатів відповідно, передає
кореспондент РБК-Україна.
Так, більшість суддів були звільнені на підставі заяв про відставку, деякі на
підставі їх заяв про звільнення, один суддя – у зв'язку з досягненням 65-річного
віку і один – у зв'язку з неможливістю виконання своїх обов'язків за станом
здоров'я (РБК-Украина (https://www.rbc.ua/ukr/news/parlament-uvolil-41-sudyu1467730444.html). – 2016. – 5.07).
***
Народний депутат і заступник голови Комітету Верховної Ради з
питань правової політики і правосуддя С. Алексєєв розповів про підготовку
змін до Конституції, які стосуватимуться частини прав людини.
Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Нардеп нагадав, що Конституцію міняють в декількох напрямках, зокрема
в напрямі децентралізації та реформи правосуддя.
«Найближчим часом будуть готуватися зміни до Конституції в частині
прав людини. Відповідні норми будуть приводитися до європейських
стандартів», – зазначив депутат.
Зміни щодо правосуддя вже внесені і це дозволило привести судову
систему країни до європейських стандартів. Наступним етапом стане
децентралізація. Її розглянуть у Верховній Раді в другому читанні.
Ці зміни, за його словами, будуть лише початком процесу осучаснення
Конституції. С. Алексєєв переконаний, що їх внесуть на розгляд парламенту і
проголосують незабаром (ВолиньPost (http://www.volynpost.com/news/71561verhovna-rada-zrivniaie-ukrainciv-z-ievropejciamy). – 2016. – 06.07).
***
У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про призначення
позачергових виборів Коцюбинської селищної ради на 11 вересня. Текст
постанови за номером № 4897, підписаної лідерами фракцій БПП, НФ, РПЛ,
«Батьківщина» та групи ВО «Свобода» надала DT.UA депутат від БПП
О. Червакова.
За її словами, постанову вже спрямовано на розгляд до профільного
комітету. Депутат нагадала, що 4 липня Верховний суд, підтримавши рішення
попередніх інстанцій, скасував постанову ВР щодо призначення виборів у
Коцюбинському на 17 липня, через те, що у тому ж документі містився пункт
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про достроковий розпуск селищної ради. «Верховний суд вважає, що,
розпустивши селищну раду, депутати перевищили свої повноваження. Новою
постановою пропонується ще раз призначити позачергові вибори в
Коцюбинському – тепер на 11 вересня. Тепер парламентарі “виправили
помилку” і призначили вибори, не розпускаючи селищних депутатів», –
пояснила О. Червакова.
У новій постанові зазначається, що «відповідно до пункту 30 статті
85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить
призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого
самоврядування». «Отже, враховуючи те, що проблема в Коцюбинському
залишається невирішеною, враховуючи чисельні вимоги місцевої громади щодо
призначення позачергових виборів селищних депутатів, вбачається за доцільне
призначити позачергові вибори в смт. Коцюбинське, врахувавши правову
позицію
Верховного
cуду»,
–
йдеться
у
документі
(dt.ua
(http://dt.ua/POLITICS/u-radi-zareyestrovano-proekt-postanovi-pro-pozachergovivibori-u-kocyubinskomu-212921_.html). – 2016. – 5.05).
***
Верховная Рада не смогла провести 6 июля пленарное заседание в связи
блокированием трибуны и президиума, передает корреспондент «ОстроВа».
Президиум и трибуну парламента продолжают блокировать члены
Радикальной партии О. Ляшко и «Батьківщины», которые требуют создания
временных следственных комиссий Верховной Рады по вопросам
расследования оффшорных компаний у представите лей власти, тарифов на газ
и услуги центрального отопления.
В это же время под стенами парламента проходит митинг нескольких
тысяч представителей профсоюзов Украины против повышения тарифов на
коммунальные
услуги
(ОстроВ
(http://www.ostro.org/general/society/news/503207/). – 2016. – 6.07).
***
Народный депутат из фракции «Народный фронт» Л. Емец считает,
что необходимо посвятить сейчас работу Верховной Рады созданию
рабочей группы для анализа цены на газ. Об этом он сказал в комментарии
журналистам.
В частности, Л. Емец напомнил, что накануне руководители правительства
и ВР договорились о создании рабочей группы для анализа ценообразования на
газ в Украине.
«Вчера состоялось совещание с участием руководителя парламента,
руководителя правительства и руководителей депутатских фракций. Была
достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая должна
разобраться в тарифообразовании», – сказал Л. Емец.
По его мнению, сейчас работа парламента должна была бы быть посвящена
формированию этой рабочей группы.
Как отметил депутат, необходимо показать, как формируются тарифы,
какова их себестоимость и сколько государство тратит на производство
электроэнергии, добычу газа.
«И что сверху к этому накручивает государство на собственные нужды.
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Эта информация, я думаю, однозначно должна быть обнародована, открытая. И
тогда это снимет все инсинуации по этому поводу», – сказал Л. Емец и добавил,
что тогда станет понятно, есть ли возможность для снижения тарифов
(novostimira.com (http://novostimira.com/novosti_mira_171085.html). – 2016. –
06.07).
***
Фракция «Блок Петра Порошенко» готова к компромиссу в создании
следственных комиссий при деполитизации этого вопроса. Об этом
председатель фракции И. Грынив сказал журналистам по завершению заседания
фракции, передает пресс-служба БПП.
«Мы готовы к созданию временных следственных комиссий с нашим
участием, при том, что они будут максимально деполитизированы... Мы
должны говорить о проблеме ценообразования в газовой и энергетической
сфере. Это проблема не сегодняшнего дня. Сегодняшняя высокая цена тарифов
– это плата за много ошибок в газовой сфере, допущенных за последние
двадцать лет... Если хотим разобраться со всеми причинами – давайте создавать
ВСК
и
разбираться»,
–
сказал
он
(РБК-Украина
(https://www.rbc.ua/rus/news/fraktsiya-bpp-gotova-kompromissu-sozdanii1467799916.html). – 2016. – 06.07).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко прийняв міністра закордонних справ Норвегії
Б. Бренде, який перебуває в Україні з робочим візитом.
Глава Української держави ознайомив керівника норвезького
зовнішньополітичного відомства з безпековою ситуацією на Донбасі та ходом
виконання Мінських домовленостей.
Міністр закордонних справ Норвегії запевнив, що його країна й надалі
застосовуватиме санкції щодо Російської Федерації допоки територіальна
цілісність та суверенітет України не будуть цілковито відновлені. «Ми не
можемо миритися з перебуванням російських збройних сил на українській
території», – заявив норвезький міністр.
Президент подякував уряду Норвегії за активну фінансову підтримку
України як у процесі реформ, так і в гуманітарній сфері. «Дуже цінуємо, що
Норвегія у важкий і дуже відповідальний для України час підставляє нам своє
плече», – зазначив глава держави.
Сторони обговорили також підготовку майбутнього офіційного візиту
Президента України до Норвегії, який стане першим заходом такого рівня за
усю історію двосторонніх відносин (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 06.07).
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***
Президент України П. Порошенко скоординував позиції з президентом
Польщі А. Дудою напередодні саміту НАТО, який відбудеться у Варшаві 8-9
липня цього року.
Глава Української держави подякував за підтримку, зокрема у питанні
надання українцям безвізового режиму та відстоювання санкцій проти Росії.
А. Дуда наголосив, що не бачить можливості скасування санкцій, допоки
Росія не виконає Мінські домовленості.
Співрозмовники також обговорили активізацію двосторонніх відносин і
домовилися про зустріч у Варшаві (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –5.07).
***
Президент П. Порошенко розпочав робочу поїздку до Донецької області
з відвідання гори Карачун, де поклав квіти до пам’ятного знаку та вшанував
пам’ять воїнів, які загинули у ході бойових дій.
Глава держави також поклав квіти до пам’ятної стели загиблим бійцям 25-ї
окремої парашутно-десантної бригади та вшанував пам’ять українських героїв.
Президент також оглянув хід робіт з відновлення радіо-телевізійної
передавальної станції «Краматорськ» та забезпечення доступу до українського
радіо- та телемовлення. Станція, яка знаходиться на горі Карачун, була
зруйнована проросійськими терористами під час окупації Слов’янська та
Краматорська.
З метою відновлення сталої трансляції українських радіо- та телевізійних
каналів на території Донецької області проводяться будівельно-ремонтні роботи
по відновленню адміністративних приміщень та встановленню нової щогли
радіо-телевізійної передавальної станції «Краматорськ».
Під час наради на горі Крачун Президент наголосив на необхідності
забезпечити повне покриття українських радіо та телеканалів на всій території
Донецької і Луганської області. «Відновлення трансляції українських
телеканалів в Луганській та Донецькій областях є завданням державної ваги», –
наголосив П. Порошенко.
За інформацією Міністра інформаційної політики Ю. Стеця для
забезпечення повного покриття трансляції українських телевізійних каналів в
Донецькій області потрібно додатково встановити ще дві вежі.
Водночас, Ю. Стець повідомив, що в Луганській області ведуться роботи
по встановленню однієї радіо-телевізійної вежі, яка була передана Україні
американськими
партерами
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 05.07).
***
Президент П. Порошенко на урочистих заходах з нагоди 2-ої річниці
звільнення Слов’янська та Краматорська наголосив, що вже два роки міста
живуть нормальним життям, але ще треба відновлювати десятки
пошкоджених мостів, сотні кілометрів розбитих доріг, тисячі
розтрощених будинків і допомогти сотням тисяч вимушених переселенців.
Глава держави підкреслив, що держава робить все можливе аби допомогти
місцевим бюджетам, які через руйнацію економіки прифронтових територій
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відчувають катастрофічний брак коштів.
Президент зауважив, що за його ініціативою депутати Верховної Ради
розглянули зміни до бюджету, щоб спрямувати резерви до загального фонду
обласних бюджетів Донецької та Луганської областей. Водночас, Президент
наголосив, що треба перевіряти ефективність використання кожної копійки
українського бюджету, забезпечити відновлення інфраструктури Донбасу.
«В окупованих містах та районах повинні знати: щойно вони повернуться
додому, під суверенітет України, українська держава відновить повноцінне
фінансування цих міст, районів і сіл, відбудує з допомогою наших партнерів по
всьому світу все, що зруйноване через російську агресію. Окупанти і лише
окупанти заважають відновленню нормального життя та миру. Але ми зробимо
все, щоб мир повернувся і на окуповану частину Донбасу», – наголосив
П. Порошенко.
Президент зазначив, що з серпня 2014 р. лише в Слов’янську, Миколаївці
та Семенівці відновлено 420 об’єктів соціально-житлового призначення, у
Краматорську відновлено 190 об’єктів. «Тому нам так потрібен мир. Ви,
сподіваюся, бачите, яких я до того докладаю зусиль. І є чимало таких, хто мене
за це нещадно критикує. Але мене надихає ваша підтримка, я відчуваю,
наскільки сильним є ваше прагнення до миру», – сказав П. Порошенко і
подякував тим мешканцям Донбасу, які зробили вибір на користь своєї
української Вітчизни (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 05.07).
***
Президент П. Порошенко зустрівся з лідерами успішних українських
стартапів. Учасники зустрічі обговорили перспективи розвитку ринку
інформаційних технологій та інновацій і взаємодії ІТ-сектора та держави.
Президент позитивно відзначив розвиток стартапів в Україні, додавши, що
нині 3 % українського ВВП створює ІТ-галузь, і за останній час в цій сфері було
створено 15 тис. робочих місць з середньою зарплатою не менше 2 тис доларів.
«Ті повідомлення в ЗМІ, які ми мали щодо обшуків, «наїздів» на ІТкомпанії, не приносять користі ані державі, ані іміджу України в світі, ані
наведенню справедливості. Може, і є проблеми з тим, що хтось використовує не
за призначенням пільги та підтримку, яку держава надає ІТ-індустрії, але
боротися з цим точно треба не через обшуки у відомих ІТ-компаніях», –
наголосив Президент.
Глава держави відзначив значні перспективи української ІТ-індустрії.
П. Порошенко підкреслив, що влада працює над покращенням інвестиційного
клімату, в тому числі на це спрямовані зміни до Конституції в частині реформи
судочинства. Також розробляються та проводяться зміни в адмініструванні
податкової системи та захисті чесного і прозорого бізнесу від будь-яких утисків
з боку правоохоронних органів.
У свою чергу, представники успішних українських стартапів звернулися з
ініціативою створення спеціального державного інституту, який буде
опікуватися питаннями інновацій.
Щодо виділення бюджетних коштів на інноваційні проекти, глава держави
підкреслив, що держава буде фінансувати ті напрямки, які на сьогоднішній день
вирішують питання її виживання. Зокрема, Міністерство оборони та
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«Укроборонпром» фінансуватимуть розробки в галузі оборонної промисловості.
Представники українських стартапів також звернули увагу на складність
оформлення робочої візи в Україну для іноземців. Президент зазначив, що візи в
ІТ-індустрії мають видаватися за окремою процедурою, і для цього має бути
розроблений відповідний законопроект.
У зустрічі також взяли участь, зокрема, президент компанії «КвазарМікро» та засновник і президент hi-tech холдингу KM Core Є. Уткін, засновник
компанії Kodisoft Д. Костик, засновник і головний виконавчий директор
інвестиційної компанії Horizon Capital О. Кошарна, заступники глави
Адміністрації Президента Д. Шимків та Р. Павленко, радник Президента
О. Пасхавер (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 06.07).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон України № 1421-VIII «Про
внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів
державною мовою у програмах телерадіоорганізацій».
Метою Закону є забезпечення у загальному обсязі мовлення кожної
телерадіоорганізації не менше 50 % національного аудіовізуального продукту.
Згідно Закону, телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення повинні
забезпечувати частку пісень державною мовою в обсязі не менше 35 %
загального обсягу пісень, поширених протягом доби, а також не менше 35 %
загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу між 7.00 та
14.00 і між 15.00 та 22.00.
Обсяг частки пісень державною мовою та іноземними мовами, які є
офіційними мовами Європейського Союзу, визначається в ліценції на мовлення
телерадіоорганізації.
Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування.
З дня набрання чинності цим Законом мінімальна частка ведення передач
державною мовою має становити протягом першого року - не менше 50 %,
протягом другого – не менше 55 %, протягом третього – не менше 60 %
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 06.07).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до
Податкового Кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку
вживаних транспортних засобів».
Підписання відбулося в присутності співавторів – народних депутатів, що
представляють різні фракції, та за результатами знаходження компромісу і
досягнення чітких домовленостей про те, що в проголосований і підписаний
Президентом закон будуть внесені зміни, які захистять як споживачів, так і
державу. Президент і депутати домовилися про те, що зміни до закону, які у
невідкладному порядку внесе глава держави, будуть підтримані усіма
фракціями та проголосовані у Верховній Раді. Зміни стосуватимуться чіткого
регламентування дії закону, а саме – одна машина до кінця дії закону, введення
заборони перепродажу та за умови, що власник авто має завезти його в Україну
особисто.
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«Це буде по-чесному з боку Президента, парламенту, уряду до людей і почесному по відношенню до держави в необхідності фінансування її видатків в
умовах війни, яка не закінчена», – сказав П. Порошенко.
Глава держави також наголосив на тому, що підписання цього закону
дозволить реально допомогти звичайним громадянам придбати автомобіль для
власних потреб (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 04.07).

***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман у середу, 6 липня, зустрівся із
міністром закордонних справ Норвегії Б. Бренде. Сторони обговорили
порядок денний реформ в Україні та обмінялися думками щодо продовження
співпраці країн.
Прем’єр-міністр висловився за якнайшвидше започаткування роботи
українсько-норвезької міжурядової комісії з економічного співробітництва,
установче засідання якої відбудеться в Осло 26-27 вересня цього року. «Ця
Комісія є гарним механізмом спільної співпраці», – зазначив він.
Україна зацікавлена у продовженні співпраці із Норвегією, наголосив
прем’єр-міністр. Зокрема, важливим напрямком двосторонньої співпраці є
енергетичний сектор.
Прем’єр-міністр поінформував співрозмовника про головні пріоритети
роботи українського уряду, перші вжиті кроки та хід здійснення секторальних
реформ. Так, Кабінет Міністрів сконцентрований на забезпеченні
макроекономічної стабілізації, покращенні державного управління, боротьбі з
корупцією. Зокрема, уряд розпочав підготовку до приватизації державних
підприємств, продовжує дерегуляцію, вперше здійснив реформу газового
сектору, зруйнував корупцію у сфері формування ціни на газ та корупцію на
фармацевтичному ринку. Кабінет Міністрів працює над реформою
енергетичного сектору, у тому числі розвитку вітчизняної гідроенергетики,
реформою української митниці.
«Ми йдемо тим шляхом, який дозволить Україні вирватися з того стану, де
ми знаходимося через роки стагнації», – зазначив В. Гройсман.
Міністр закордонних справ Норвегії Б. Бренде привітав початок судової
реформи в Україні і зауважив важливість забезпечення розвитку економіки
України та ефективного проведення реформ.
Глава МЗС Норвегії запевнив у підтримці України Норвегією та відзначив
значний потенціал збільшення партнерських відносин країн.
Сторони також торкнулися питань протистояння викликам, що стоять
перед Україною, зокрема політичного популізму та російської агресії.
В. Гройсман зауважив, що Україна покладає великі надії на саміт НАТО,
який відбудеться у Варшаві 8-9 липня. Глава уряду підкреслив важливість
підтримки з боку Норвегії в рамках співпраці з Північноатлантичним альянсом
та подякував за підтримку України на міжнародній арені (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 06.07).
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***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман у вівторок, 5 липня, провів
зустріч із Генеральним секретарем та керівниками посольств країн-членів
Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ. Сторони
скоординували зусилля щодо поглиблення торговельно-економічного
співробітництва між членами організації, обговорили практичні заходи
стосовно запровадження Зони вільної торгівлі між країнами-членами.
Прем’єр-міністр наголосив, що країни мають значний потенціал як для
багатостороннього співробітництва, так і розвитку двосторонніх відносин.
Зокрема, важливо приділити увагу використанню транспортного та транзитного
потенціалу.
Також необхідно провести переоцінку економічних і торговельних
можливостей країн-членів, що особливо важливо, зважаючи на виклики
«неправових підходів щодо торговельних обмежень по відношенню до
України», зауважив В. Гройсман. Він виступив за створення бізнес-майданчика
в рамках ГУАМ для обміну думками щодо залучення інвестицій та розвитку
економіки.
Прем’єр-міністр окремо наголосив на необхідності запровадження Зони
вільної торгівлі між країнами – членами ГУАМ. «Я думаю, що нам би було
надзвичайно корисно впровадити у життя Зону вільної торгівлі. Це є
надзвичайно важливим рішенням, яке ми могли би з вами ухвалити у
найкоротшій перспективі», – зазначив він.
В. Гройсман підкреслив важливість посилення співпраці ГУАМ зі
Сполученими Штатами Америки, Японією, країнами Вишеградської четвірки та
країнами Балтії. «Формат «ГУАМ +» є дуже доцільний для нашої спільної
подальшої взаємодії», – зазначив він.
Голова уряду виступив з ініціативою організації зустрічі глав урядів країн
– членів ГУАМ восени цього року у Києві, в центрі уваги якої мала б бути
тематика запровадження Зони вільної торгівлі, поглиблення економічної
співпраці та можливість створення органів взаємодії бізнесу. «Настав час, коли
ми можемо додати нової сили до нашої взаємодії», – підкреслив він.
Керівники посольств Грузії, Азербайджану та Молдови подякували
В. Гройсману за ініціативу проведення зустрічі прем’єр-міністрів країн – членів
ГУАМ. Домовлено розпочати практичну роботу над підготовкою і змістовним
наповненням цього багатостороннього заходу.
Співрозмовники також обговорили актуальні питання двосторонньої
співпраці країн, зокрема щодо підвищення торговельного обороту та реалізації
спільних інфраструктурних проектів.
У ході зустрічі домовлено відновити роботу українсько-грузинської та
українсько-молдовської міжурядових комісій з питань торговельноекономічного співробітництва та провести у вересні відповідні спільні
засідання.
У зустрічі взяли участь Генеральний секретар організації «ГУАМ»
А. Ефендієв, надзвичайний і повноважний посол Грузії в Україні М. Уклеба,
надзвичайний і повноважний посол Республіки Молдова в Україні Р. Болбочан
та тимчасовий повірений у справах Азербайджанської Республіки в Україні
Н. Алієв (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 05.07).
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***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман закликав представників двох
фракцій Верховної Ради України розблокувати роботу українського
парламенту, що дозволить ухвалити рішення про спрямування до
Державного бюджету 78 млрд грн та забезпечити здійснення соціальних
виплат громадянам.
«Зараз ми бачимо, що роботу українського парламенту заблокували дві
фракції. Я хочу звернутися сьогодні до усіх депутатів Верховної Ради України і,
зокрема, до двох фракцій українського парламенту з величезним проханням
розблокувати роботу парламенту і ухвалити принаймні два рішення. Перше
рішення – це схвалити рішення про Наглядову раду Національного банку
України за квотою самої Верховної Ради України», – заявив В. Гройсман,
відкриваючи засідання уряду у середу, 6 липня.
Зокрема, після того, як Верховна Рада прийме відповідне рішення,
Національний банк надасть звіт Наглядовій раді, що буде проголосований і
затверджений. Таким чином, Наглядова рада НБУ перерахує до Державного
бюджету 38 млрд грн «на виплату заробітних плат, пенсій, ліків, енергоносіїв».
«Якщо парламент цього не зробить, на превеликий жаль, будуть під
загрозою соціальні виплати в Україні, і саме з вини тих, хто блокує роботу
Верховної Ради України», – підкреслив В. Гройсман.
Друге рішення, яке має бути прийнято, – ухвалення законодавства, що
дозволить повернути арештовані 1,5 млрд доларів, здобутих злочинним шляхом
колишніми високопосадовцями.
«В руках українського парламенту наповнення бюджету на 78 мільярдів
гривень. Тому у мене величезне прохання сьогодні це зробити – прийняти
рішення», – підкреслив Прем’єр-міністр.
Глава уряду закликав народних депутатів до державницької позиції, а
також із розумінням поставитися до цього питання і ухвалити важливі закони.
Він зауважив, що це питання відповідальності окремих українських
парламентарів.
На його переконання, блокувати роботу парламенту та не давати приймати
рішення є неправильним по відношенню до держави, особливо зважаючи на
умови російської агресії, що триває (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua).
– 2016. – 06.07).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман спільно із міністром соціальної
політики України А. Ревою у середу зустрівся із представниками
профспілкових організацій, які взяли участь у марші протесту профспілок.
Учасники зустрічі обговорили актуальні питання соціального захисту
населення в умовах встановлення ринкової ціни на газ, а також дії уряду щодо
розвитку національної економіки.
В. Гройсман зазначив, що головний пріоритет уряду – досягнення
макроекономічної стабільності та забезпечення економічного розвитку країни.
Він зауважив, що показником високого рівня економіки є якість життя людей та
рівень заробітних плат громадян. Таким чином, перед урядом та профспілками
стоять спільні завдання, наголосив він.
«Ми хочемо усі, щоб Україна була економічно сильною, щоб економіка
36

демонструвала зростання, щоб заробітна плата була прозорою і такою, за яку
можна жити, – заявив він. – Ми з вами є абсолютними однодумцями».
Прем’єр-міністр запевнив, що уряд налаштований на те, щоб «створити
реальну основу» для економічного зростання.
«Головний пріоритет уряду – макроекономічна стабільність, у тому числі
через непопулярні заходи. І друга позиція, яка є надзвичайно важлива, –
розробити економічний розвиток нашої країни, нарешті поставити крапку у
популізмі, обіцянні того, що не буде відбуватися, а реальними речами, почати
змінювати ситуацію», – зазначив він.
Учасники зустрічі також обговорили питання ціноутворення на газ в
Україні. Голова уряду поінформував представників профспілок, що встановлена
в Україні ринкова ціна на газ стимулюватиме енергозбереження в країні,
розвиток видобутку українського газу та подолання корупції у газовій сфері.
Так, втрати Державного бюджету через існування різних цін на газ сягнули
53 млрд доларів, повідомив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр поінформував співрозмовників про дії уряду у напрямку
енергоефективності. Так, уряд затверджує стратегію гідроенергетики, у 2017 р.
розпочне роботу Фонд енергоефективності України. Це стимулюватиме
створення нових робочих місць, зауважив він.
В. Гройсман зазначив, що держава через систему субсидій надасть адресну
соціальну допомогу тим громадянам, які її потребуватимуть, підкреслив голова
уряду. Соціальна підтримка залежить від доходу людини.
Разом з тим, головне завдання уряду – підняти заробітну плату громадян,
реформувати систему оплату праці в Україні. Восени уряд запропонує
українському парламенту варіант забезпечення справедливої системи
нарахування оплати праці, що буде розроблений спільно з профспілками,
наголосив прем’єр-міністр (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
06.07).
***
За пропозицією Міністерства фінансів, 6 липня уряд схвалив Концепцію
запровадження електронної акцизної марки – автоматизованої системи
контролю за обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Запровадження електронної акцизної марки забезпечить створення єдиного
інформаційного простору та формування бази даних про обіг підакцизних
товарів, що стане дієвим важелем у боротьбі з фальсифікованою,
контрафактною та контрабандною продукцією.
Міністерство фінансів працює над спрощенням адміністрування податків.
З цією метою Мінфін продовжує вживати заходів для покращення системи
адміністрування акцизного податку, зокрема, шляхом запровадження
автоматизованого контролю за рухом підакцизних товарів (алкогольних напоїв
та тютюнових виробів).
На сьогодні чинне в Україні маркування продукції паперовими марками є
недостатньо ефективним засобом контролю. Водночас прийняте рішення про
запровадження автоматизованої системи контролю за обігом алкогольних
напоїв та тютюнових виробів «Електронна акцизна марка» забезпечить
комплексний контрольно-попереджувальний моніторинг у сфері обігу
підакцизних товарів, який охопить кожний етап їх переміщення від виробника
37

чи імпортера до кінцевого споживача.
Окрім того, ухвалене рішення значно спростить документообіг у сфері
обігу підакцизних товарів, мінімізує вплив людського фактору на
адміністрування акцизного податку та загалом зменшить обсяг тіньового ринку
підакцизних товарів (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
06.07).
***
Кабінет Міністрів України зробив крок назустріч якісним змінам у
формуванні та реалізації державної політики у сфері наукової і науковотехнічної
діяльності
–
прийняв
постанову
про
створення
Ідентифікаційного комітету, що обере склад Наукового комітету
Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Відповідне
рішення було прийняте 6 червня під час засідання Кабінету Міністрів України.
«Постанова створює правове підґрунтя реалізації положень Закону
України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, що стосуються утворення
та функціонування Ідентифікаційного комітету. Зокрема, вона визначає
завдання комітету, кількісний склад, строк його повноважень, вимоги до
кандидатів у члени комітету, умови виконання членами комітету своїх
повноважень та організаційну форму його роботи», – зазначила міністр освіти і
науки України Л. Гриневич під час засідання уряду.
Одним із найважливіших нововведень Закону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність» є створення при Кабінеті Міністрів
консультативно-дорадчого органу – Національної ради України з питань
розвитку науки і технологій.
Головне завдання Нацради з розвитку науки і технологій – забезпечити
ефективну взаємодію представників наукової громадськості, органів виконавчої
влади та реального сектору економіки у формуванні та реалізації єдиної
державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності. Орган
складатиметься з Наукового та Адміністративного комітетів.
Згідно з положеннями цього ж Закону, члени Наукового комітету
обираються Ідентифікаційним комітетом з питань науки. Персональний склад
комітету формується на конкурсній основі з вітчизняних та іноземних вчених,
які мають вагомі наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в
науковому середовищі (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
06.07).
***
Уряд готує пакет законопроектів щодо суттєвого реформування
системи оплати праці, які дозволять підвищити соціальні стандарти і
покращити матеріальне становище українців. У вересні вони разом із
проектом Державного бюджету на 2017 р. будуть подані до Верховної Ради
України. Про це за результатами зустрічі прем’єр-міністра України
В. Гройсмана із представниками Федерації професійних спілок України,
повідомив міністр соціальної політики А. Рева.
Мова йде перш за все про підвищення мінімальної зарплатні й детінізації
фонду заробітної плати.
«Тіньова економіка сьогодні складає 40 % ВВП України, це майже
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200 млрд грн. Якщо ми детінізуємо хоча б 10 %, економіка запрацює, що у свою
чергу вплине на підвищення соціальних стандартів українців», – зауважив
А. Рева.
За його словами, підвищення тарифів – стало лакмусовим папірцем, що в
нашій країні, за розрахунками Мінсоцполітики, майже 9 із 15 мільйонів
домогосподарств потребують державної допомоги в оплаті житловокомунальних послуг.
«Це вирок тій соціально-економічній політиці, яка проводилася в Україні
протягом останніх 25 років. Всі попередні уряди боролися з тарифами, а ми
вважаємо, що потрібно боротися із бідністю – напрацьовувати дієві рішення, які
дадуть змогу підвищувати заробітні плати, пенсії, щоб, як кажуть нам
профспілки, європейські тарифи відповідали європейському рівню оплати
праці», – наголосив голова Мінсоцполітики.
Він повідомив, що Прем’єр-міністр України В. Гройсман дав доручення
доопрацювати, з урахуванням вимог, які сьогодні передали профспілки,
Генеральну тарифну угоду.
«Найближчим часом вона буде доопрацьована, ми зможемо її підписати, а
найголовніше – реалізувати. У нас з профспілками є різне бачення багатьох
аспектів, але ми одностайні в тому, що результати соціального діалогу мають
впливати на покращення життя українців», – резюмував А. Рева (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –6.07).

ПОЛІТИКА
Представительство ЕС в Украине распространило заявление о том,
что рассматриваемый в Верховной Раде «безвизовый» законопроект № 4811
о спецконфискации имущества не соответствует нормам ЕС. Об этом
говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине на странице в
Facebook.
Как известно, принятие этого законопроекта активно лоббируют
представители «Народного Фронта», в частности Т. Чорновил и В. Сюмар,
близкие к одному из лидеров фракции С. Пашинскому.
В Представительстве ЕС подчеркнули, что совершенствование
законодательства по возврату активов было и остается одним из обязательств,
которые взяла на себя украинская власть в рамках процесса визовой
либерализации. Однако законопрект не обеспечивает право на справедливый
суд, право собственности и стабильность отношений собственности.
«Представительство ЕС хочет еще раз напомнить, что согласно своей
предварительной оценке пакета “безвизовых” законов, принятых Верховной
Радой в феврале 2016 г., проект закона о конфискации (№ 4811) не содержит
весомых гарантий защиты прав собственности, что соответствовало бы
стандартам ЕС», – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что экспертное сообщество ранее также раскритиковало
данный
законопроект,
назвав
его
клоном
ранее
отклоненного
правоохранительным комитетом проекта № 4057.
«Правовой анализ РПР последствий принятия законопроекта № 4811 об
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аресте и конфискации активов коррумпированных чиновников показал, что
проект закона представляет существенную угрозу основополагающему праву
собственности для всех граждан Украины и должен быть отклонен», –
говорится в заявлении экспертов антикоррупционной группы Реанимационного
пакета реформ.
Также законопроект о спецконфискции ранее резко критиковали
представители США и отечественные юристы. Последние, в частности,
отмечали, что спецконфискация без суда нарушает Конституцию и законы
Украины и может привести к необходимости выплачивать из бюджета
многомиллиардные компенсации (ForUm (www.for-ua.com/). – 2016. – 06.07).
***
Решение перенести переговоры в «нормандском формате» не означает,
что Европа сделала шаг назад в отношении украинского вопроса, заявил
председатель Института публичной политики и консалтинга
«Инполит» С. Быков, анализируя информацию о том, что встреча лидеров
стран «нормандской четверки» состоится не раньше осени, хотя должна
была пройти в рамках Варшавского саммита НАТО.
«Дело в том, что для Запада сейчас есть другая основная тема – Brexit и как
действовать после выхода Великобритании. Помимо того, в ряде европейских
государств вскоре должны состоятся парламентские выборы и их на данный
момент больше волнуют настроения своего электората, чем проблемы в
Украине», – объясняет политолог.
На его взгляд, единственное, что сейчас продвигается, – это гуманитарные
вопросы.
«Примером является освобождение украинских пленных, но такой прорыв,
нужно понимать, был обеспечен благодаря усилиям, в частности, Медведчука,
что также подтвердил и глава СБУ. Минская группа в основном сейчас
занимается гуманитарными вопросами», – констатировал эксперт.
При этом, по его словам, НАТО никак не поможет решить ситуацию, ведь
для этого есть Минский формат, обязательства по которому придется
выполнять, в частности по «особому статусу» Донбасса и выборам (Слово и
Дело (http://ru.slovoidilo.ua/). – 2016. – 06.07).
***
Народный депутат Н. Савченко рассказала о переговорах с лидерами
«ЛНР»
и
«ДНР»
(http://novostiua.net/main/80839-savchenko-vystupila-zaamnistiyu-dlya-separatistov.html).
По ее словам, проводить переговоры с А. Захарченко и И. Плотницким ей
запрещает украинская власть. С другой стороны, лидерам непризнанных
республик запрещает это делать Кремль.
Однако, как намекнула Н. Савченко, переговоры всѐ же можно вести
неофициально, встречаясь на нейтральной территории. Судя по словам
депутата, именно этим она уже и занимается. Переговоры касаются
освобождения украинских пленных.
При этом Н. Савченко заявила, что сепаратистов, не совершавших
страшных преступлений, должна ждать амнистия. Ранее она заявляла, что
боевики – это такие же украинцы, только обманутые Россией. Лидер
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«Батьківщини» Ю. Тимошенко публично выступила против такой позиции
Н. Савченко (NovostiUA.net (http://novostiua.net/). – 2016. – 06.07).
***
НАБУ і Генпрокуратура борються з корупцією вибірково заарештовують тільки тих, хто не симпатизує владі, тому правоохоронці
дозволили втікти з України нардепу О. Онищенку, вважає політолог
Т. Загородній.
«Є багато галасу і красивих заяв. А реальних вироків немає. З Онищенка
зняли недоторканність. Втім він втік з країни за схемою Клюєва. Якщо б
правоохоронці хотіли, знайшли б привід не випускати його. Насправді він дуже
багато знав. Онищенко не міг крутити корупційні схеми без відома податкових
органів, прокуратури та інших. Наші Антикорупційні органи створені для того,
щоб розмивати відповідальності між органами влади», – розповідає він
(http://gazeta.ua/articles/politics/_teperishnya-vlada-yak-anukovich-sadit-tilkioponentiv-politolog/708801).
«Хочу побачити реальні вироки по газових і бурштинових справах. Бо
поки реальної боротьби з корупцією – немає. Справа братів Клюєвих зависла.
На митницях навіть не почали ще нічого робити. Якщо правоохоронці щось
роблять, то для телевізора. Щоб люди забули про тарифи. Про те, що
біднішають. Дуже сподіваюсь, що наступного разу органи займуться
провладними фракціями. Депутатами від БПП або НФ. Адже поки йде зачистка
тих, хто уряд не підтримує. Недавно заарештували голову СЕС. Його хабар у
400 тисяч гривень – копійки порівняно з тим, скільки мільярдів має дехто з
провладних фракцій. Під шумок криків про боротьбу з корупцією і патріотизм
старих олігархів замінюють новими. Янукович теж боровся тільки з
опонентами, а “своїм” дозволяли красти», – каже Т. Загородній (Gazeta.ua.
(http://gazeta.ua/). – 2016. – 05.07).
***
В Брюсселе будут представлены доказательства давления на
украинских политиков со стороны действующей власти. Об этом заявила
глава партии «Успішна країна» М. Дедушева в ходе пресс-конференции «Как
власть использует радикалов против политических оппонентов». Также она
призвала нового посла США в Украине М. Йованович дать оценку притеснению
демократии в стране радикальными организациями.
М. Дедушева уверена: давление на ее партию осуществляется из-за страха
конкуренции и предлагаемого «Успішной країной» нового Налогового кодекса,
который перекроет высокопоставленным чиновникам и олигархам доступ к
офшорам. Политик напомнила, что именно проблемы в сфере противодействия
коррупции и борьбы с организованной преступностью государства-члены ЕС
используют как аргумент не давать Украине безвизовый режим.
По словам М. Дедушевой, отдельным блоком ее выступления в Брюсселе
станет презентация большой инвестиционной привлекательности Украины.
«Однако европейская общественность дает нам четко понять: они не будут
вкладывать деньги в нашу страну, если там процветает налоговый беспредел, а
гражданские инициативы – пресекаются на корню. Так, как это происходит
сейчас», – отметила она (UAINFO (http://uainfo.org/). – 2016. – 06.07).
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***
Влада сьогодні готова боротися з політичними опонентами
найбруднішими методами. Так лідер громадського руху «Український вибір –
Право народу» В. Медведчук прокоментував порушення справи проти депутата
ВР А. Александровської.
Нагадаємо, А. Александровській повідомлено про підозру за ч.2 ст.110
(«Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України») і
ч.3 ст.369 («Пропозиція, обіцянку чи надання неправомірної вигоди службовій
особі») КК України.
«Якщо такі факти мали місце, то це, безумовно, злочин. Однак на перший
погляд складається враження, що в СБУ вирішили надати „корупційне
забарвлення“ законному і справедливому бажанню громадян і їх місцевих
представників вести діалог з владою і приймати передбачене законодавством
участь в управлінні країною», – написав лідер громадського руху у своєму
блозі.
Що стосується висунутого нардепу звинувачення в посяганні на
територіальну цілісність і недоторканність України, зазначає політик,
то представники СБУ визнали криміналом факт прийняття міськрадою міста
Південний звернення про федералізацію, яке, як випливає із заяви прес-центру
СБУ, депутати не приймали, а всього лише «зімітували його прийняття».
«Справа Александровської має політичне підґрунтя. А це прямий доказ
того, що в Україні спостерігається дискримінація громадян за ознакою
політичних переконань. Необхідно констатувати очевидний факт: влада, що
називає себе демократичною, сьогодні оголосила війну будь-яким проявам
свободо- і інакомислення і готова боротися з політичними опонентами
найбруднішими
методами»,
–
резюмував
В.
Медведчук
(УНН
(http://www.unn.com.ua/). – 2016. – 06.07).

***
Мер Харкова Г. Кернес відмовився внести до порядку денного сесії
міськради питання стосовно позбавлення А. Александровської звання
почесного громадянина Харкова (http://gazeta.ua/articles/regions/_kernes-protipozbavlennya-aleksandrovskoyi-zvannya-pochesnogo-gromadyaninaharkova/709072).
З ініціативою позбавити почесного звання лідера харківських комуністів
вистув депутат міськради від «Самопомочі» І. Ракич, мотивуючи це тим, що
А. Александровська, на його думку, збезчестила це звання.
«Не було такого в нашій практиці, щоб позбавляли звання», – заявив
Г. Кернес, коментуючи ініціативу І. Ракича.
При цьому міський голова різко висловився на адресу депутата від
«Самопомічі». «Вам ще далеко до такого звання. Зробіть хоча б трохи з того, що
зробила Александровська. А її вину нехай визначають правоохоронні органи,
слідство та суд», – сказав Г. Кернес (Gazeta.ua. (http://gazeta.ua/). – 2016. –
06.07).
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***
Уголовное преследование народного депутата Украины от «Воли
народа» А. Онищенко свидетельствует о подготовке к досрочным выборам
парламента, а затем и Президента Украины, считает руководитель
Центра «Третий сектор» А. Золотарев.
«Это косвенный признак того, что не за горами большие политические
потрясения, возможно, и досрочные выборы», – отметил политолог.
По его словам, катастрофически падающий рейтинг главы государства
заставляет его жестко подавлять какую-либо альтернативу в виде
«несистемного» политика, а также предотвращать критику в свой адрес.
«В этой ситуации нужно сделать так, чтоб в грязи были все, но костюмчик
у Президента чуть-чуть чище или выдвигать такие альтернативы, вроде комика
Зеленского или совершенно неприемлемую политическую фигуру, вроде
Рабиновича (нардеп от «Оппозиционного блока» В. Рабинович – ред.) или
Бойко (глава фракции «Оппозиционный блок» Ю. Бойко – ред.)», – пояснил
А. Золотарев.
По словам эксперта, более или менее достойная альтернатива
действующему главе государства, может уничтожить его как политика
(ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2016. – 06.07).
***
У центрі Києва декілька тисяч людей, які приїхали з усієї України, взяли
участь у Всеукраїнському марші протесту проти підвищення комунальних
тарифів. Люди пройшли маршем від Шевченківського парку до Кабінету
Міністрів.
«Люди, які прийшли сюди, а їх декілька тисяч, вони вимагають виступити
проти підвищення цін на газ та тарифи. Також вони виступають за підвищення
заробітних плат, вони говорять, що заробітна плата має бути європейська, така
сама, які зараз ціни в державі. Вони вимагають, щоб рівень заробітної плати був
економічно обґрунтований і становив не менше мінімуму, який встановлений –
це 3067 грн. Люди, які тут є, ми з ними поговорили і вони говорять, що 30-40 %
їх заробітної плати, якщо з сімейного бюджету навіть, витрачається на тарифи і
люди просто не знають, що робити. Вони ідуть під Кабмін», – повідомляв
кореспондент каналу «112 Україна».
Паралельно ще одна колона стартувала з парку Слави і підійшла під
Верховну Раду.
Через ходу було перекрито автомобільних рух на дорогах.
Перед засіданням уряду з лідерами мітингу зустрівся Прем’єр-міністр
В. Гройсман. Півтори годин переговорів дали перший результат. «Ми готуємо
пакет пропозицій, які реформують систему оплати праці і детінізують заробітні
плати. Це дозволить нам підвищити життєві стандарти», – заявив міністр
соціальної політики А. Рева.
Профспілки оголосили акцію попереджувальною.
Як повідомлялося, з 1 травня в Україні діють нові ціни на газ. Граничний
рівень роздрібних цін на природний газ встановлюється на рівні 6 879 грн за
1 тис. куб. м. Ціна утворюється з урахуванням оптової ціни, середньозваженого
тарифу на транспортування (219 грн), середньозваженого тарифу на розподіл
(513,7 грн) і торгової націнки постачальника (57,4 грн) за 1 тис. куб. м.
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Нагадаємо, що НКРЕКП підвищила тарифи на тепло для населення з липня
майже вдвічі. Також з 1 липня подорожчала гаряча вода, вартість буде залежати
від постачальника послуги гарячого водопостачання і наявності рушник осушки
(Експрес (http://expres.ua/news/2016/07/06/192642-tysyachi-ukrayinciv-vyyshlyvseukrayinskyy-marsh-protestu-proty); ТСН (http://tsn.ua/politika/profspilkoviyprotest-u-stolici-paralizuvav-ruh-i-perepolohav-uryad-689130.html). – 2016. –
6.07).

ЕКОНОМІКА
Национальный банк утвердил положение об определении украинскими
банками размера кредитного риска по активным банковским операциям,
сообщается на сайте регулятора.
Регулятор считает, что это положение поможет обеспечить полную и
своевременную оценку банками величины кредитного риска и будет
способствовать корректному расчету их капитала. В конечном итоге, по мнению
НБУ, это усилит финансовую устойчивость банковского сектора.
«Диагностическое обследование 20 крупнейших банков показало, что
финучреждения часто переоценивали финансовую состоятельность заемщиков
и медлили с признанием активов проблемными. После вступления в действие
нового положения эта практика уйдет в прошлое. Кредитные риски банков
должны признаваться вовремя и в полном объеме. Только в таком случае мы
будем иметь реальную картину уровня капитализации банковского сектора», –
отметила заместитель главы НБУ Е. Рожкова.
Регулятор объединил в положении четкие правила и общие принципы
оценки кредитного риска.
«Внедрение нового положения практически сделает невозможным
кредитование банками финансово несостоятельных предприятий и
приобретение ценных бумаг некачественных эмитентов, что было
распространенной практикой в прошлом», – пояснил директор Департамента
финансовой стабильности НБУ В. Ваврищук.
Положение разрабатывалось более года в сотрудничестве с банковским
сообществом с привлечением экспертов МВФ, Всемирного банка,
международной компании Oliver Wyman, USAID.
Положение будет применяться в тестовом режиме с 1 сентября и станет
обязательным к исполнению с 3 января 2017 г. Постепенное внедрение новых
подходов к оценке кредитного риска позволит банкам разработать внутренние
положения
и
наладить
ИТ-системы
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/07/05/21484923/). – 2016. – 5.07).
***
Собрание акционеров ПриватБанка рассмотрит вопрос о конвертации
привлеченного в июня 2015 г. субдолга на 80 млн долл в уставный капитал.
«ПриватБанк» в прошлом году нарушил условия по кредитам
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рефинансирования, полученных от Национального банка Украины (НБУ).
Об этом финучреждение сообщило в своей консолидированной отчетности.
Согласно ей, в феврале-марте 2016 г. НБУ подписал план
реструктуризации долга «ПриватБанка» по кредитам рефинансирования. В
рамках реструктуризации с марта банк гасил ежемесячно по 650 млн грн.
По итогам же января-июня платежи по процентам и основной сумме долги
составили 5,64 млрд грн. Все расчеты были проведены вовремя.
В то же время «ПриватБанк» сообщил, что в апреле текущего года
заключил с НБУ дополнительные соглашения об отложении до августа 2017 г.
платежей по рефинансированию на 6,577 млрд грн с начальным сроком
погашения в феврале и марте 2015 г.
Отдельно банк отметил, что по состоянию на конец декабря НБУ в
одностороннем порядке не взимал просроченные платежи с корреспондентского
счета и не применял меры воздействия.
Банк констатирует, что «существует неопределенность в том, не будут ли
применены такие меры Нацбанком в будущем».
Программа реструктуризации долгов банка перед НБУ предусматривает
увеличение уставного капитала, постепенное уменьшение доли инсайдерских
кредитов, а также предоставления дополнительного обеспечения под
рефинансирование.
При этом И. Коломойский подтвердил личное поручительство по кредитам
рефинансирования и в части докапитализации «ПриватБанка».
«…Это называется “гарантийний лист”. Дальше, при реструктуризации
задолженности Нацбанка акционер дает персональные гарантии. Мы это
требуем, чтобы была персональная гарантия», – говорила об этом
поручительстве председатель НБУ В. Гонтарева (Экономические известия
(http://news.eizvestia.com/news-finance/full/155-privatbank-priznalsya-vnarushenii-uslovij-po-kreditam-refinansirovaniya-ot-nbu). – 2016. – 6.07).
***
В июне текущего года депозиты граждан Украины, кроме физлиц-СПД,
в национальной валюте выросли на 2,8 %, или на 5,3 млрд грн. Об этом
сообщил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ)
В. Рашкован на своей странице в Facebook.
По его информации, депозиты корпоративного сектора в гривне также
выросли – на 2 млрд грн, или на 1 %.
«Средневзвешенная ставка по депозитам физических лиц в гривне
снизилась с 16,5 % до 16,2 % (в декабре 2015 г. была 16,7 %). Это так депозиты
реагируют на предыдущее (майское снижение учетной ставки); фактически по
депозитным ставкам мы возвращаемся в докризисный уровень конца 2013 г.», –
отметил замглавы НБУ.
Средневзвешенная ставка по депозитам физических лиц в инвалюте
снизилась с 6,5 % в декабре, 5,8 % в мае до 5,4 % в июне, – добавил
В. Рашкован.
Сумма рефинансирования банков в июне снизилась на 3,1 млрд грн, а с
начала года на 20,95 млрд грн.
В прошлом месяце корсчета банков в гривне выросли на 8,2 млрд грн, а с
начала года на 17,5 млрд грн, включая депозитные сертификаты НБУ общая
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ликвидность банков составляет 94,8 млрд грн (Экономические известия
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/868-ukraincy-nachali-narashhivatgrivnevye-depozity). – 2016. – 4.07).
***
Обсяг реалізованої промислової продукції протягом січня-травня 2016 р.
в порівнянні з січнем-травнем 2015 р. збільшився на 12,3 % – до
660,8 млрд грн, у тому числі за межі країни – до 177,2 млрд, передає
Держстатистики.
За даними Держстатистики, у січні-травні 2016 р. обсяг реалізованої
промислової продукції збільшився до 660,8 млрд грн проти 588,2 млрд грн у
січні-травні 2015 р., в тому числі обсяг реалізованої промпродукції за межі
країни збільшився до 177,2 млр.грн проти 174,5 млрд грн за аналогічний період
2015 р.
У відомстві зазначають, що в загальному обсязі реалізації найбільша питома
вага приходилась на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря – 23,2 %, виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів –
21,5 %, металургійне виробництво і виробництво готових металевих виробів –
17,0 % та добувну промисловість і розроблення кар’єрів – 12,1 %.
Водночас, у травні 2016 р. в порівнянні з травнем 2015 р. обсяг
реалізованої продукції добувної та переробної промисловості зріс на 15,7 %, у
тому числі у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 21,0 %,
переробній промисловості – на 14,8 % (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1584101-obsyag-realizovanoyi-promproduktsiyizbilshivsya-za-5-misyatsiv-na-12-3). – 2016. – 4.07).
***
Горнорудная компания Ferrexpo (Великобритания) с активами в
Украине по итогам I полугодия 2016 г. выпустила 5,723 млн т железорудных
окатышей. Это на 1,6 % меньше аналогичного показателя 2015 г., говорится в
сообщении компании.
Производство окатышей из собственной руды в отчетный период выросло
на 3,6 % - до 5,7 млн т. Выпуск продукции с 65 % содержания железа возрос на
12,3 % до 5,336 млн т. Доля такой продукции в общем производстве окатышей
составила 94 %, тогда как годом ранее показатель составлял 87 %.
Во 2 кв. 2016 г. компания снизила выпуск окатышей на 1,7 % в сравнении с
1 кв. до 2,837 млн т (Delo.UA (http://delo.ua/business/v-i-polugodii-2016-godaferrexpo-neznachitelno-sokratila-proizvo-319401/). – 2016. – 5.07).
***
ПАО «АвтоКрАЗ» (Кременчуг Полтавской обл.) во втором квартале
2016 г. выпустило 265 автомобилей, что почти в два раза превысило
показатель первого квартала (140 ед.).
По данным пресс-службы компании, в I полугодии выпуск грузовиков
сократился на 30 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. – до 405 ед.
«Результаты работы говорят о постепенном выравнивании положения и
ощутимом сокращении темпов снижения производства. Двукратного
увеличения объемов производства во втором квартале оказалось
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недостаточным, чтобы выйти на результат первого полугодия 2015 г., но
падение выпуска авто на 47 % в первом квартале и 15 % – во втором (по
отношению к тем же периодам 2015 г.) говорят о положительной динамике
темпов роста производства», – отмечается в пресс-релизе.
Компания планирует во втором полугодии нарастить производственный
темп, чтобы сравнять и, если удастся, превысить прошлогодние показатели,
выполнив бизнес-план года. «Предприятие рассчитывает во втором полугодии
увеличить поставки на внутренний рынок, в первую очередь, за счет
бюджетных закупок», – отмечается в релизе.
В январе-июне «АвтоКрАЗ» произвел товарной продукции на сумму около
618 млн грн, в том числе запасных частей – на 18 млн грн, продукции литейного
производства – на 12 млн грн.
В общем количестве произведенных за этот период автомобилей шасси
составляют 64 %, бортовые – 27 %, тягачи – 7 %, самосвалы – 2 %. На экспорт
отправлено 67 % от общего объема произведенных автомобилей.
С начала года автозавод также произвел 15 ед. прицепной техники: девять
прицепов и шесть полуприцепов (рост к первому полугодию 2015 г. в 1,5 раза).
За тот же период вырос на 6,6% и выпуск запчастей.
В июне на склад готовой продукции сдано 75 автомобилей, три прицепа и
один полуприцеп (Delo.UA (http://delo.ua/business/v-i-polugodii-2016-godaavtokraz-sokratil-proizvodstvo-gruzoviko-319388/). – 2016. – 5.07).
***
Областной бюджет Луганской области выделит 265 млн грн на
ремонт разрушенных дорог. Как сообщила пресс-служба Госагентства
автомобильных дорог Украины («Укравтодор»), планируется отремонтировать
84,5 км дорог, а также разработать проекты для восстановления шести мостов.
По словам руководителя «Укравтодора» Е. Бараха, в первую очередь будет
восстановлено мостовое сооружение через р. Северский Донец на
автомобильной дороге Т-1302 КПП «Танюшевка» – Старобельск – Артемовск,
вблизи Новодружеска. Именно этот мост расположен в одном из самых
разрушенных мест региона – между Рубежным и Лисичанском.
Е. Барах отметил, что заместитель министра инфраструктуры Ю. Лавренюк
поставил перед «Укравтодором» задачу в кратчайший срок разработать проект
восстановления этого моста и приступить к его реализации.
Финансироваться ремонтно-строительные работы моста будут за счет
выделенных правительством 3,9 млрд грн кредитных средств, привлеченных
под государственные гарантии в предыдущие годы (УкрРудПром
(http://www.ukrrudprom.ua/news/Izza_problem_s_logistikoy_ukrainskaya_viplavka
_stali_v_iyune_upala_na_176.html). – 2016. – 4.07).
***
Починаючи із 1 липня Україна тимчасово призупинила експорт
електроенергії в напрямку Польщі по лінії 220 кВ «Добротворська ТЕС –
Замость».
«З 1 липня зупинили експорт електроенергії на Польщу. Це пов’язано із
затребуваністю блоків всередині енергосистеми Україні. Експорт був
призупинений тимчасово, тому що ці блоки більш затребувані в енергосистемі
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України», – повідомили у прес-службі компанії «ДТЕК Енерго».
У прес-службі також повідомили, що дефіцит вугілля антрацитових марок
на складах теплоелектростанцій існує.
Нагадаємо, через дефіцит вугілля на українських ТЕС, країні загрожує
«блекаут» (масове відключення електрики) (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1584315-u-dtek-pidtverdili-defitsit-vugillya-nates-i-povidomili-pro-prizupinennya-eksportu-elektroenergiyi). – 2016. – 5.07).
***
Антимонопольный комитет Украины разрешил «АМИК Украина»
(AMIC) выкупить доли в уставном капитале ООО «ЛУКОЙЛ Авиейшен
УКРАИНА» и ООО «ЛУК АВИА ОЙЛ». Об этом сообщила пресс-служба
АМКУ.
AMIC купила долю, превышающую 50 % голосов в высшем органе
управления общества «ЛУКОЙЛ Авиейшен УКРАИНА». Аналогичную долю
компания выкупила и в уставном капитале «ЛУК АВИА ОЙЛ».
Ранее AMIC Energy Management GmbH выкупил у LUKOIL Europe
Holdings BV (структура НК «ЛУКОЙЛ») 230 АЗС в Литве, Латвии и Польше.
Активы «ЛУКОЙЛ» в Украине (около 240 АЗС и шестью нефтебазами)
AMIC Energy полностью выкупил в апреле 2015 г. за $300 млн (Delo.UA
(http://delo.ua/business/amic-vyshla-na-rynok-aviatopliva-kupiv-aktivy-lukojla-vukrain-319363/). – 2016. – 4.07).
***
Роздрібні продажі бензину через автозаправні станції (АЗС) України
(без урахування окупованого АРК і зони АТО) в травні 2016 р. знизилися на
7,6 % в порівнянні з аналогічним місяцем 2015 р. – до 141,2 тис. т, передає
Державна служба статистики України.
Також зменшилися обсяги продажу стисненого газу – на 12,1 % – до
5,4 тис. т.
Роздрібні продажі ДП у травні також впали на 13,1 % - до 93,1 тис. т.
В обсязі реалізованого в минулому місяці бензину 50,3 % припало на
продаж бензину марок А-95, на А-92 – 47,4 %, на А-98 - 0,3 %, на А-80 - 0,2 %.
Ще 1,8 % припало на сумішеві бензини.
Нагадаємо, за даними Асоціації нафтотрейдерів, падіння споживання
палива в 2014-2016 рр. склало більш ніж 30 %.
Це, у свою чергу, створило додатковий стимул для учасників «тіньового»
ринку активізувати свою діяльність.
Так, за даними операторів ринку, найпоширенішим явищем стала торгівля
нафтопродуктами і скрапленим газом без сплати збору з роздрібного обігу
підакцизних товарів, який становить 1,27 грн/л і має перераховуватися до
місцевих бюджетів.
Також нагадаємо, у зв’язку з різким погіршенням ділового клімату та
результатами фінансово-господарської діяльності учасників паливного ринку
країни, Асоціація «Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів України»
звернулася із листом до Прем’єр-міністра В. Гройсмана, першого віце-прем’єрміністра С. Кубіва, міністра енергетики і вугільної промисловості І. Насалика та
голови ДФС Р. Насірова.
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Нафтотрейдери у своєму зверненні до чиновників наголосили на
заангажованості дій АМКУ стосовно добросовісних операторів паливного
ринку
країни
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1584144-pokazniki-rozdribnogo-prodazhubenzinu-za-rik-v-ukrayini-vpali-na-7-6-derzhstat). – 2016. – 4.07).
***
За первые пять месяцев текущего года Украина экспортировала
сельскохозяйственной продукции на сумму более $4,5 млрд, что составило
42,2 % от общего экспорта государства за этот период. Об этом говорится в
сообщении пресс-службы Минагрополитики Украины.
По данным Госстата, в январе-мае 2016 г. Украиной было поставлено на
внешние рынки аграрной продукции на 4,57 млрд дол.
Наибольшую долю в этом экспорте составили: зерновые культуры (17,9 %
от общего экспорта, на сумму 1,93 млрд дол.), готовые пищевые продукты
(6,2 % от общего экспорта, на сумму 672,08 млн дол.), семена и плоды
масличных растений (3,3 % от общего экспорта, на сумму 351,46 млн дол.).
За то же время, Украина импортировала аграрной продукции на
1,5 млрд дол., что сформировало положительное сальдо внешней торговли
сельхозтоварами
в
3,1
млрд
дол.
(УкрРудПром
(http://www.ukrrudprom.ua/news/Eksport_agroproduktsii_za_5_mesyatsev_prines_
Ukraine_bolee_45_ml.html). – 2016. – 4.07).
***
Сукупно з початку 2015/16 гг. МР (липень-травень) українськими
виробниками перероблено на 28 % більше насіння ріпаку, ніж в липні-травні
попереднього сезону.
Про це повідомляє С. Ярош, аналітик аграрного ринку компанії
«ПроАгро».
Виробництво ріпакової олії за аналогічний період збільшилося ще
значніше – на 33,3 %; ріпакових шроту/макухи – на 29,8 % (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-na-28-zrosla-pererobka-ripaku).
–
2016. – 5.07).
***
Згідно з даними моніторингу Держстатистики, у червні зафіксовано
зниження цін практично на весь перелік соціально значущих продовольчих
товарів, що, в більшості випадків, характерно для літніх місяців.
Про це повідомляє прес-служба Економічного дискусійного клубу.
Масове надходження на ринок овочів нового врожаю, обумовило стрімке
(до 40 %) зниження цін на них. Слід зауважити, що капуста, морква та буряки у
червні поточного року обходяться споживачеві у 2-2,5 рази дешевше, ніж роком
раніше.
«Із зростанням пропозиції молокосировини намітилася тенденція до
стабілізації та зниження цін на молочні продукти, а поточні спекотні погодні
умови є передумовою того, що найближчим часом ця тенденція утримається», –
йдеться в повідомленні.
Для споживчих цін на м’ясо і м’ясопродукти у першій половині місяця
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була властива негативна цінова тенденція (виняток м’ясо птиці). У другій
половині червня, напередодні Зелених свят, під тиском збільшення попиту, ціни
на окремі види м’ясопродуктів дещо зросли. У найближчі місяці можна
очікувати стабільної цінової ситуації на споживчому ринку м’яса, що
пояснюється певним зниженням попиту на нього у літні місяці та
переорієнтацією раціону харчування на плодоовочеву продукцію, а також
достатнім наповненням внутрішнього ринку цим ресурсом (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/cini-na-socialno-znacusi-produkti-rizkoznizilis). – 2016. – 5.07).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

За первых пять месяцев убыток банковской системы Украины
составил 9,2 млрд грн. Такие данные приводит сайт Национального банка
Украины.
Согласно обнародованным данным, кредитный портфель физлиц за это
время сократился на 10 млрд грн до 142,2 млрд грн, юрлиц – на 16,1 млрд грн до
769,7 млрд грн. Доля просроченных кредитов выросла с 22,1 % в начале года до
24,3 % на 01.06.2016 г.
При этом депозитный портфель юрлиц в банках совокупно составил
338 млрд грн, средства физлиц на 01.06.2016 г. составили 389,9 млрд грн.
Доходы банков на начало июня составляли 72,2 млрд грн, расходы 81,5 млрд грн (Delo.UA (http://delo.ua/finance/za-janvar-maj-ubytok-bankovskojsistemy-ukrainy-sostavil-92-mlr-319361/). – 2016. – 4.07).
***
Доля просроченной кредитной задолженности в Украине в январе-июне
2016 г. выросла на 2,2 процентного пункта – до 24,3 % суммы
предоставленных кредитов. Это без учета неплатежеспособных банков,
сообщается на сайте НБУ.
Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале банков
снизилась на 3,7 п.п. – до 39,6 % (43,3 % на 1 января 2016 г.). Такой показатель
НБУ
объяснил
докапитализацией
банков
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/07/05/21482739/). – 2016. – 5.07).
***
Количество украинских работающих банков с начала года сократилось
до 106. В январе 2016 г. их насчитывалось 117. Об этом свидетельствуют
данные на сайте НБУ.
Активы банков за полгода уменьшились на 4 млрд грн – до 1,251 трлн грн.
Активы работающих украинских банков за февраль этого года выросли на
38
млрд
грн
–
до
1,3
трлн
грн
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/07/04/21449766/). – 2016. – 4.07).
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***
У квітні-червні кількість відділень українських банків скоротилася на
505 і на 1 липня склала 10 822.
Про це повідомляється в офіційній статистиці НБУ.
На початку 2016 р. в банківській системі України нараховувалося
11 871 структурних підрозділів фінустанов. Через три місяці їх кількість
зменшилася до 11 327. А за другий квартал – скоротилася ще на 505. Таким
чином, з початку року закрилося 1 049 відділень банків.
Найбільше філій втратили Ощадбанк (-125), Промінвестбанк (-46),
Правекс-Банк (-40), Приватбанк (-26), Укрсиббанк (-20).
Приріст за кількістю відділень показали Мегабанк (3 відділення),
Агрокомбанк (8 відділень), Артем-Банк (10 відділень).
Лідерами за кількістю структурних підрозділів, як і раніше, залишаються
Ощадбанк (3 902), Приватбанк (2 325), Райффайзен Банк Аваль (590),
Укрсиббанк
(429),
Укрсоцбанк
(262)
(Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/379347/ukrayinski-banky-prodovzhuyutzakryvaty-viddilennya). – 2016. – 5.07).
***
По результатам опроса экономистов, проведенного новостным
агентством Bloomberg, из-за выхода Великобритании из ЕС еврозона
потеряет 0,1 % роста ВВП в этом году. В следующем потери увеличатся до
0,3 % ВВП, а в 2018 г. – 0,15 % ВВП. За три года потери достигнут 66 млрд дол.
Кроме этого, 80 % опрошенных экономистов считают, что из-за Брекзита
Европейский центральный банк расширит меры стимулирования экономики. В
мае только 67 % ожидали этого. Около 90 % уверены, что новые меры будут
представлены в ближайшие два заседания либо 21 июля, или 8 сентября
(Минфин (http://minfin.com.ua/2016/07/04/21452057/). – 2016. – 4.07).
***
Заказы немецких производственных товаров в мае продолжили
сокращаться. Среди причин слабый глобальный рост и британский
референдум по поводу будущего страны в ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.
В мае объем производственных заказов сократился на 1,9 %, после
сокращения настолько же в апреле. В годовом исчислении заказы сократились
на 0,2 %.
Внутренний спрос сократился на 1,9 %. Заказы из-за пределов еврозоны
сократились на 0,3 %. В то же время заказы из зоны евро выросли на 4 %.
Заказы потребительских товаров уменьшились на 0,4 %. Заказы товаров
производственного
назначения
выросли
на
1,9
%
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/07/06/21532448/). – 2016. – 6.07).
***
Центральный банк Швеции сохранил свою базовую процентную ставку
и перенес ее повышение из-за Брекзита. Об этом сообщает Bloomberg.
Ставка репо останется на уровне -0,5%. Ее повышение перенесено на
вторую половину 2017 г. Раньше банк прогнозировал повышение в середине
следующего года. Кроме этого, регулятор уверен, что ставка останется на
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отрицательном уровне до середины 2018 г.
«Трудно оценить политические и экономические последствия британского
референдума, но ЦБ до сих пор предполагает, что его воздействие на шведскую
экономику будет ограниченным. Существует риск негативных последствий, но
в данный момент их трудно определить», – говорится в заявлении регулятора.
ЦБ понизил прогноз инфляции на следующий год до 1,8 %, с ранее
предполагаемых 2 %. Рост экономики в следующем году замедлится до 2,2 % с
3,6 % в этом году (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/07/06/21535257/). – 2016.
– 6.07).
***
Акції найстарішого в світі банку – італійського Monte dei Paschi di
Siena впали до мінімуму за 550 років історії установи.
Як повідомляють ЗМІ, падіння акцій відбулося внаслідок вимоги
Європейського центрального банку істотно скоротити обсяг проблемних
кредитів.
Monte dei Paschi di Siena – найпроблемніший банк Італії. Він і ще шість
італійських банків виявилися серед 10 банків, включених в STOXX 600 Banks
Index, акції яких після референдуму щодо Brexit обвалилися найсильніше.
Італійська банківська система виявилася найвразливішою для наслідків Brexit. У
квітні сукупний обсяг проблемних кредитів у системі становив приблизно
360 млрд євро, тоді як 2015 р. цей показник не перевищував 46,9 млрд євро, –
пише Financial Times.
Згідно з вимогою ЄЦБ банк повинен знизити рівень проблемних кредитів
до 38,9 млрд євро до кінця 2017 р., а потім до 32,6 млрд євро до кінця 2018 р.
Чистий обсяг повинен бути скорочений до 2017 р. до 18,4 млрд євро, а до
2018 р. – до 14,6 млрд євро (Finance.UA (http://news.finance.ua/ua/news//379350/aktsiyi-najstarishogo-v-sviti-banku-vpaly-do-minimumu-za-550-rokiv). –
2016. – 5.07).
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