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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Комісія Україна-НАТО:
Україна та Альянс поглиблюють співпрацю.
Затверджено комплексний пакет допомоги
у секторі безпеки та оборони
За підсумками засідання Комісії Україна-НАТО Президент П. Порошенко
повідомив, що у Варшаві відбулися дуже відверті, відкриті і конструктивні
переговори як між істинними друзями, партнерами і де-факто союзниками.
Глава Української держави відзначив хорошу організацію Саміту,
подякувавши за це очільнику Альянсу та Президенту Польщі А. Дуді, під час
спільної прес-конференції з Генеральним секретарем НАТО Є. Столтенбергом.
П. Порошенко нагадав, що 9 липня відзначається 19-та річниця Хартії про
особливе партнерство між Україною та НАТО. За його словами, на заходах в
рамках цьогорічного Саміту Альянсу у Варшаві було прийнято рішення про
подальшу активізацію особливого партнерства Україна-НАТО. «Ми домовилися
почати процес, який дозволить Україні отримати статус партнера з посиленими
можливостями. Цей статус передбачає поглиблення відносин в сфері безпеки і
забезпечення більш тісної взаємодії з союзниками по НАТО», – сказав
П. Порошенко. Президент підкреслив, що таке рішення свідчить про тверду
підтримку України з боку Альянсу.
П. Порошенко зазначив, що НАТО продовжить підтримку України для
посилення її оборонних можливостей.
«Комплексний пакет допомоги НАТО для України, який був схвалений, є
цінним інструментом, щоб допомогти нам в досягненні цієї мети. Це унікальний
пакет. Ніколи в історії НАТО така тверда і суттєва підтримка у
середньостроковій перспективі не надавалась країнам-партнерам», – наголосив
Президент. За його словами, пакет допомоги включає матеріали і практичну
допомогу в 40 сферах, які в основному спрямовані на оборонний потенціал
України та сектор безпеки.
Така допомога Україні надаватиметься через 8 спеціальних цільових
фондів, один з яких стосується розмінування і був запущений одразу. Буде
започатковано 5 спеціальних програм, низка двосторонніх проектів тощо.
Кількість радників НАТО в Україні буде збільшена з метою ефективної
координації цієї діяльності, включаючи розгортання спеціального координатора
Альянсу.
У свою чергу, Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг наголосив, що
під час засідання Комісії, ще раз обговорювалось ситуація безпеки в Україні.
«Ми ще раз наголосили на продовженні підтримки України НАТО, нашому
співробітництві з Києвом і також вітаємо плани Україні, її уряду у проведені
реформ», – сказав Є. Столтенберг.
Генеральний секретар НАТО підкреслив, що незважаючи на виклики,
продовження конфлікту, Україна віддана значним реформам, а також боротьбі з
корупцією. За його словами, НАТО надає як консультаційну допомогу, так і
цільову підтримку для того, щоб зробити Збройні Сили та оборонні інституції
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більш ефективними.
«Це є основою пакету, який сьогодні був узгоджений», – зазначив
Генеральний секретар НАТО і наголосив, що «ключовим для безпеки НАТО – є
безпечна Україна, Україна, яка віддана верховенству права».
Є. Столтенберг зауважив, що Альянс розробив плани аби
продемонструвати стабільність за межами своїх кордонів і працює з такими
партнерами як Україна: «Ми також визначили плани виконання цих рішень і ми
віддані тому, щоб ці плани стали реальністю» (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/komisiya-ukrayina-nato-ukrayina-ta-alyanspogliblyuyut-spivp-37607). – 2016. – 9.07).

Президент України та Генсек НАТО: Наша спільна
відповідальність – змінити агресивну поведінку Росії
Учасники засідання Комісії Україна-НАТО окремо обговорили питання
адаптації до нових умов безпекової ситуації і протидії російській агресії як
спільного виклика для євроатлантичної безпеки.
«Ми визначили шляхи, як ми будемо в подальшому реагувати на ці
виклики. Ми обговорили ситуацію в України і засоби подальшого тиску на
Росію, щоб змусити її відмовитися від агресивної політики щодо нашої країни і
країн-членів НАТО», – зазначив Президент України під час спільного брифінгу
з Генеральним Секретарем НАТО Є. Столтебергом за підсумками засідання
Комісії Україна-НАТО.
Глава Української держави наголосив, що у партнерів по НАТО є загальне
розуміння щодо повної відповідальності Росії за відсутність прогресу в
реалізації Мінських домовленостей, а також за грубе порушення прав людини в
Криму та на Донбасі.
«Ми домовилися, що це наша спільна відповідальність – змінити агресивну
поведінку Росії, в тому числі шляхом подальшого стимулювання санкціями», –
зазначив Президент, додавши, що для досягнення цієї мети необхідно
продемонструвати єдність, солідарність і тверду прихильність принципам і
цінностям.
Президент подякував за підтримку НАТО і висловив сподівання, що така
позитивна динаміка у відносинах між Україною та Альянсом продовжиться.
У свою чергу Генеральний Секретар НАТО Є. Столтеберг зазначив, що
НАТО продовжить підтримку та співпрацю з Україною. «Альянс є об'єднаним в
підтримці українського суверенітету та територіальної цільності. Ми не
визнавали і не визнаємо російську незаконну анексію Криму та засуджуємо
навмисну дестабілізацію Росією сходу України», – наголосив він.
Генеральний секретар НАТО наголосив, що має бути досягнений сталий
режим припинення вогню та повністю виконанні Мінські домовленості. «Ми
закликаємо Москву припинити політичну, військову та фінансову підтримку
сепаратистів», – зазначив очільник НАТО (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-ta-gensek-nato-nasha-spilnavidpovidalnis-37611). – 2016. – 9.07).
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Рівень взаємодії України з НАТО є безпрецедентним –
Спільна заява Комісії Україна – НАТО
Глави держав та урядів Комісії Україна-НАТО обговорили подальше
зміцнення співробітництва в рамках Хартії про особливе партнерство.
«Ми обговорили плани України щодо реформ та прогрес у їхній
імплементації, схвалили Комплексний пакет допомоги для України та
обмінялися думками про безпекову ситуацію в Україні», – зазначається у
Спільній заяві Комісії Україна – НАТО на рівні глав держав та урядів.
Союзники високо оцінили зусилля Президента України, спрямовані на
мирне врегулювання конфлікту: «Ми єдині у нашій підтримці суверенітету і
територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а
також її невід‘ємного права вирішувати своє майбутнє та зовнішньополітичний
курс без зовнішнього втручання, як цього вимагає Гельсінкський заключний
акт».
У документі наголошується, що з 2014 року рівень взаємодії України з
НАТО, як на політичному рівні, так і з точки зору практичної роботи, є
безпрецедентним: «НАТО продовжуватиме тісний політичний діалог в рамках
Комісії Україна – НАТО та підтримку України у впровадженні амбіційної
програми реформ, зокрема через повне використання можливостей Річної
національної програми, Процесу планування та оцінки сил та Комплексного
пакету допомоги».
Метою Комплексного пакету допомоги є консолідація та посилення
допомоги НАТО, спрямованої на сприяння Україні в тому, щоб стати більш
стійкою, краще забезпечувати власну безпеку та проводити необхідні реформи,
включаючи у секторі безпеки і оборони. «Ми вітаємо схвалення Стратегічного
оборонного бюлетеня, який слугуватиме дорожньою картою оборонної реформи
України», – зазначається в заяві.
Комплексний пакет допомоги містить понад 40 напрямів, на яких НАТО
підтримуватиме Україну у реформуванні, що здійснюється українським урядом.
У заяві підкреслюється, що «Росія подовжує агресивні дії, підриваючи
суверенітет, територіальну цілісність та безпеку України у порушення
міжнародного права. Це серйозно впливає на стабільність та безпеку усього
євроатлантичного простору регіону».
«Ми висловлюємо нашу рішучу підтримку повної імплементації Мінських
домовленостей та вітаємо роботу, проведену у Нормандському форматі та
Тристоронньою контактною групою з метою врегулювання конфлікту на сході
Україні дипломатичними засобами та шляхом діалогу», – зазначається в
документі.
У заяві висловлена повна підтримка Спеціальної моніторингової місії
ОБСЄ (СММ), яка відіграє ключову роль у наданні допомоги в деескалації
конфлікту, та наголошується на важливості повного та безперешкодного
доступу
спостерігачів
ОБСЄ
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/riven-vzayemodiyiukrayini-z-nato-ye-bezprecedentnim-spilna-37615). – 2016. – 9.07).

4

Ми дуже чітко скоординували наші зусилля
для виконання Росією взятих зобов’язань –
Президент за підсумками зустрічі G5 + Україна
В рамках Варшавського Саміту НАТО відбулась зустріч Велика п'ятірка +
Україна за участі Президента П. Порошенка, президента США Б. Обами,
федерального канцлера Німеччини А. Меркель, президента Франції Ф. Олланда,
прем‘єр-міністра Великої Британії Д. Кемерона та прем‘єр-міністра Італії
М. Ренці.
«Ми дуже ретельно та чітко вибудували механізми координації наших
зусиль щодо забезпечення скоординованих дій в імплементації Російською
Федерацією взятих на себе зобов‘язань», – повідомив П. Порошенко про
підсумки зустрічі G5 + Україна.
Президент звернув увагу, що у підсумковому документі Комісії УкраїнаНАТО було чітко зазначено, що політична частина Мінських угод, включаючи
проведення виборів, може бути втілена виключно після створення необхідних
безпекових умов. Ця позиція включена в усі документи НАТО і знайшла
необхідне підтвердження під час зустрічі Велика п'ятірка + Україна.
За словами Президента, також було досягнуто домовленостей, що
найближчим часом розпочнуться консультації зовнішньополітичних радників,
за участі міністра закордонних справ П. Клімкіна, з розробки так званої
«дорожньої карти» щодо безпекового компоненту. В рамках цієї зустрічі
Україна планує обговорити питання безпекового компоненту і чіткої прив‘язки
до виконання позицій щодо сталого припинення вогню, гарантованого
відведення техніки та артилерії, звільнення заручників, безперешкодного
доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої територій,
включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону.
«Наша делегація надзвичайно вдячна позиції наших партнерів та
союзників. Всі поставлені завдання на Саміті НАТО – виконані», – сказав
П. Порошенко.
Зокрема, Президент відзначив, що дводенний Саміт НАТО пройшов в
інтенсивному графіку, в рамках Саміту відбулося 18 його зустрічей у дво- та
багатосторонньому форматі.
Глава держави підкреслив, що Україна була і залишається пріоритетним
партнером Альянсу.
За словами Президента, під час засідання Комісії Україна-НАТО більшість
країн-членів Альянсу, які взяли участь у засіданні, висловили підтримку Україні
як у зусиллях в імплементації Мінських домовленостей, боротьбі за звільнення
української території від російської агресії на Донбасі та в Криму, так і в
підтримці сектору оборони та безпеки, а також у проведенні реформ в країні.
Глава держави підкреслив, що йдеться про фінансову експертну та
політичну підтримку з боку НАТО.
П. Порошенко назвав амбітним документом Комплексний пакет допомоги
НАТО для України, який передбачає заходи щодо підвищення ефективності
співпраці між Україною і НАТО. Президент відзначив надзвичайний рівень
підтримки Альянсу (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua/news/mi-duzhe-chitko-skoordinuvali-nashizusillya-dlya-vikonannya-37617). – 2016. – 9.07).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Україна – НАТО: перспективи співробітництва
Відносини між Україною і Організацією Північноатлантичного договору
(НАТО) почали розвиватися ще на початку 90-х років XX ст. і відтоді стали
одним з найбільш важливих. Починаючи з 2014 р., внаслідок російськоукраїнського конфлікту, співробітництво між Україною і НАТО у низці
ключових галузей було активізовано. Пріоритетним національним інтересом
України у сфері зовнішньополітичної діяльності став розвиток та подальше
поглиблення відносин стратегічного партнерства України з НАТО, з
дотриманням принципів, зафіксованих у Хартії про особливе партнерство між
Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору, підписаній 9 липня
1997 р., Декларації про її доповнення від 21 серпня 2009 р., а також на
виконання рішень, прийнятих за результатами засідання Комісії Україна –
НАТО на рівні глав держав та урядів (4 вересня 2014 року, м. Ньюпорт,
Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії).
Указом Президента України від 24.09.2014 р. № 744/2014 уведено в дію
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 р.
«Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її
обороноздатності», яким визначено, що пріоритетним національним інтересом
України у сфері зовнішньополітичної діяльності у 2014 та наступних роках є
дальший розвиток відносин стратегічного партнерства України з США, ЄС та
НАТО.
23 грудня 2014 р. Верховна Рада України прийняла рішення про відмову
України від позаблокового статусу, який виявився неефективним у контексті
убезпечення держави від зовнішньої агресії та тиску. Внесений Президентом
України проект (реєстр. № 1014-3 – був розроблений МЗС України) підтримала
конституційна більшість народних депутатів України (303 голоси «за»).
Як інформують ЗМІ, український уряд і Президент України щороку
готують і затверджують Річну національну програму (РНП) співробітництва
України з НАТО. Ця програма є ключовим інструментом здійснення реформ в
Україні за підтримки НАТО. Формат РНП ініційовано рішенням
Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ 3 грудня 2008 р.
Президент України затверджує РНП, яка містить 5 розділів: політичні та
економічні питання, оборонні та військові питання, ресурсні питання, питання
безпеки та правові питання. До реалізації РНП залучаються центральні органи
виконавчої влади, інші органи державної влади, неурядові організації. За
підсумками виконання РНП сторона НАТО дає оцінку та рекомендації, які
враховуються при підготовці РНП на наступний рік.
Український уряд нещодавно затвердив Річну національну програму
співробітництва України з НАТО на 2016 р. (РНП). Змістовне ядро програми
спрямоване
на
досягнення
Україною
євроатлантичних
стандартів
демократичного управління, верховенства права та проведення комплексних
реформ військово-безпекового сектору у відповідності до стандартів НАТО.
Президент України своїм Указом затвердив Річну національну програму
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співробітництва Україна – НАТО на 2016 р.
На переконання експертів, саме Річна національна програма
співробітництва України з НАТО, як і Угода про асоціацією України з ЄС,
містить узгоджені з міжнародними партнерами зобов‘язання, що мають
спонукати відповідальні державні установи до дій, пов‘язаних з імплементацією
всебічних реформ.
Але ця програма на передбачає вступу України в НАТО в близькому
майбутньому. Шлях України до Альянсу є довгим та непростим. Найближче
Україна була до свого першого кроку з інтеграції в Північноатлантичний альянс
2008 року, коли намагалася отримати План дій щодо членства України в НАТО
(ПДЧ) під час саміту Альянсу в Бухаресті. Тоді на заваді стала відсутність
єдиної позиції стосовно надання ПДЧ серед впливових країн-членів НАТО,
зокрема Франції та Німеччини. Російсько-грузинська війна 2008 року і
проголошення Україною «позаблокового» статусу 2010 року де-факто
відсунули це питання на невизначений термін. Це призвело до подальшого
посилення залежності України від РФ, суттєво вплинуло на стан її
обороноздатності і створило пряму загрозу її незалежності й територіальній
цілісності, спровоковану РФ.
Тому, з початком російської військової агресії виникла ще більша потреба
поглиблення співробітництва і відновлення процесів інтеграції України до
НАТО. «Ми маємо насамперед відновити довіру і мати спільні очікування», –
зазначив віце-президент Атлантичної Ради України О. Кокошинський.
На його думку, необхідно привести стандарти українських Збройних Сил у
відповідність до стандартів, які є в країнах-членах НАТО. «Це, власне, й буде
найкоротшим шляхом до набуття Україною юридичного членства в Альянсі», –
наголосив О. Кокошинський.
При цьому фахівці зазначають, що відносини між Україною та НАТО
мають два основних виміри: політичний діалог і практичне співробітництво.
Хоча, на думку деяких аналітиків, виконання та звітування РНП і має
здебільшого формальний характер, фактично можна констатувати, що лише за
останні два роки втілено у життя чимало рішень та заходів, спрямованих на
досягнення критеріїв і стандартів, необхідних для набуття Україною членства в
цій організації.
Насамперед, йдеться про укладання імплементаційних угод стосовно
трастових фондів НАТО на підтримку обороноздатності України. Зокрема їх
налічується п‘ять, а їхня діяльність спрямована на розв‘язання проблем,
пов‘язаних із кібербезпекою, реформуванням систем логістики і стандартизації
ЗС України, фізичною реабілітацією (протезуванням) військовослужбовців,
поранених у ході АТО. Також їхня діяльність зосереджена на модернізації
системи управління та зв‘язку, перепідготовці та соціальній адаптації
військовослужбовців тощо.
Окрім зазначених трастових фондів, визначені напрями партнерства
України та НАТО у сфері стратегічних комунікацій, створюється
представництво Альянсу в Україні, проводяться спільні з НАТО міжнародні
командно-штабні навчання, Україна продовжує брати участь в операціях
Альянсу в Афганістані та Косові. Як зазначив О. Кокошинський, для України
стратегічне партнерство з НАТО є невід‘ємною складовою євроінтеграційного
курсу, оскільки доповнює процес внутрішньодержавних перетворень у
7

контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом – з другої.
Проте, ефективність такого партнерства значною мірою залежить саме від
лідерства і політичної визначеності відповідальних владних інституцій, які й
мають ініціювати та реалізовувати його. Але вкрай важливі також розуміння і
підтримка євроатлантичного вибору населенням країни.
За інформацією ЗМІ, пакет допомоги, який наразі отримує Україна від
НАТО, є найбільшим, який надавав НАТО країні-партнеру за всю історію
існування Альянсу. Про це, зокрема розповів
в інтерв‘ю журналістам
виконуючий обов‘язки глави місії України при Альянсі Є. Божок. «Ніколи в
історії Альянсу, ви можете перевірити це, країні-партнеру не надавався такий за
обсягом пакет допомоги», – наголосив він.
При цьому Є. Божок зазначив,
що свого часу в Уельсі НАТО
започаткувало чотири трастових фонди для України, по чотирьох напрямках. В
той же час на сьогодні розглядається сорок напрямів взаємодії з НАТО. «Тобто
за два роки ми можемо говорити про збільшення в десять разів. І це, як на мене,
дуже серйозний результат», – підкреслив Є. Божок.
Як повідомлялося, у червні міністри оборони країн-членів НАТО схвалили
всеосяжний пакет допомоги для України. Після засідання комісії Україна-НАТО
у Брюсселі генсек НАТО Є. Столтенберг заявив, що міністри узгодили
всеохоплюючу програму допомоги для України. «Наша мета – допомогти
Україні у створенні більш ефективних оборонних структур», – наголосив
Є. Столтенберг.
За його словами, цей всеосяжний пакет допомоги буде включати
консультації та практичну допомогу у сфері командування і контролю,
логістики, кіберзахисту, реабілітації поранених солдатів. «Мета – допомогти
Україні створити більш ефективні і дієві силові структури і посилити цивільний
контроль над ними. Ми вже здійснюємо проекти в рамках трастових фондів. Ми
також розробляємо нові проекти, в тому числі у сфері протидії гібридній війні»,
– зазначив генсек НАТО.
Він відзначив, що міністр оборони України С. Полторак презентував
дорожню карту українських реформ у військовій сфері – Стратегічний
оборонний бюлетень. «Україна має намір продовжувати реформи, уряд вже
досяг хороших результатів. Це важливо, і ми це вітаємо», – додав
Є. Столтенберг.
За інформацією ЗМІ, новий Комплексний пакет допомоги (КПД) для
України для реформування оборонного сектору остаточно було затверджено
під час саміту НАТО, який відбувся у Варшаві 8-9 липня. Як зазначив
Є. Столтенберг, Україна здійснює важливі кроки на шляху реформ і боротьби з
корупцією. «Ми будемо продовжувати надавати практичну і політичну
підтримку», – зазначив генсек НАТО.
Разом з тим Є. Столтенберг наголосив, що поки що мова не йде про вступ
України у НАТО. За його словами, Україна сконцентрувалася на реформах і
тому не подає заявку для вступу у НАТО. «Основний акцент робиться на те, як
Україна зможе відповідати стандартам НАТО, як збройні сили України зможуть
співпрацювати з військовими НАТО. Саме на це спрямований новий пакет
допомоги», – наголосив Є. Столтенберг.
Він повідомив, що Грузія подала заявку на членство, а Україна пішла
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іншим шляхом. «Україна сама реалізує реформи, зосереджується на цих
реформах, і у зв‘язку з тим утримується від подачі заявки, поки не завершиться
повна модернізація і реформа оборонного сектору у більшій мірі, ніж це є
зараз», – підкреслив генсек НАТО.
При цьому він наголосив, що Альянс підтримує Київ, надає політичну і
практичну підтримку і збільшуватиме обсяги співпраці. «Саміт НАТО у
Варшаві вчергове є свідченням, що двері НАТО є відкритими, ми на шляху
збільшення кількості членів з 28 до 29 (вступає Чорногорія)», – зазначив
Є. Столтенберг.
За його словами, не змінюється фундаментальний принцип: кожна країна
має право визначити свій власний шлях, свої власні оборонні союзи. Це
стосується Грузії, України і всіх інших країн.
Натомість у спільній заяві Комісії Україна-НАТО мова не йде про
майбутній вступ України в НАТО, а підтверджується «прихильність
подальшому розвитку особливого партнерства між Україною і НАТО, яке буде
сприяти створенню стабільної, мирної та неподільної Європи».
У заяві також відзначається, що НАТО буде продовжувати брати участь в
тісному політичному діалозі в рамках Комісії Україна-НАТО і підтримувати
Україну в здійсненні її амбітної програми реформ, в тому числі через ефективне
виконання Щорічної національної програми, через процес планування та
перегляду, а також за допомогою Комплексного пакету допомоги. «Мета КПД –
зібрати воєдино та розширити допомогу НАТО Україні, щоби держава
збільшила свою здатність протидіяти агресії, гарантувати свою безпеку і
проводити необхідні реформи, в тому числі в сфері безпеки і оборони», –
зазначається в заяві.
Президент України П. Порошенко високо оцінив підсумки Варшавського
саміту учасників Організації Північно-Атлантичного договору і заявив, що
НАТО в рамках нового пакету допомоги готове надавати значну підтримку
Україні. «КПД передбачає стільки підтримки, скільки Україна зможе ефективно
використати і для реформування сектору оборони і безпеки і для подальшої
розбудови наших збройних сил і для проведення реформ», – наголосив
П. Порошенко.
Він також зазначив, що у підсумковому документі комісії Україна-НАТО
було чітко зазначено, що політична частина Мінських угод, включаючи і
проведення виборів, може бути застосована виключно після створення
необхідних безпекових умов. «Такого рівня підтримки ми давно не відчували.
Досягнуті результати відкривають перед нами дуже добрі перспективи», – додав
Президент України.
Окрім цього П. Порошенко відзначив важливість досягнутих
домовленостей, які дають можливість отримання нового статусу у стосунках з
альянсом. «Сьогодні ми ухвалили рішення розширити особливе партнерство
України та НАТО. Ми домовилися запустити процес, який дозволить Україні
отримати статус
партнерства з розширеними можливостями», – заявив
Президент, посилаючись на програму, що має назву Програма розширених
можливостей (Enhanced Opportunities Programme).
Як інформують ЗМІ, згадка про новий формат внесена в підсумкове
рішення Комісії Україна-НАТО, тобто отримала офіційна схвалення на рівні
альянсу. Новий формат співпраці був створений альянсом ще на минулому
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саміті, в 2014 році. Наразі повідомлялося про п‘ять країн, яким НАТО вже
надало можливість брати участь у Програмі розширених можливостей – це
Австралія, Фінляндія, Швеція, Йорданія та Грузія.
Разом з тим, П. Порошенко не уточнив, коли він розраховує формально
отримати цей статус. Він заявив, що альянс лишився задоволений прогресом
реформ в Україні. «Ми зустріли сильний голос на підтримку української влади.
Я радий почути таку потужну підтримку щодо успіхів у таких складних
обставинах», – зазначив глава держави.
Президент наголосив, що питання членства в НАТО буде визначатись
українцями. «Український народ буде вирішувати, що робити в майбутньому»,
– підкреслив він.
Глава Української держави зазначив, що «на сьогоднішній день в Україні
значно
збільшилася
кількість
прихильників
ідеї
членства
в
Північноатлантичному Альянсі і сягає більше 53 % населення». Президент
назвав цей факт «реальним результатом змін в українському суспільстві»,
зазначивши, що два роки тому близько 13 % українців були прихильниками
НАТО.
Варто відзначити, що П. Порошенко налаштований рішуче на поглиблення
співробітництва з НАТО і невідкладно підписав указ про створення комісії з
питань координації євроатлантичної інтеграції України. Головою комісії
призначено віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
І. Климпуш-Цинцадзе.
Комісія створена з метою забезпечення координації заходів щодо
інтеграції України у євроатлантичний безпековий простір, підвищення
ефективності виконання пріоритетних завдань із досягнення критеріїв,
необхідних для набуття членства в НАТО, у тому числі в рамках річних
національних програм співробітництва Україна – НАТО.
За інформацією ЗМІ, ставлення населення України до НАТО стало одним
із найбільш яскравих прикладів кардинальних зрушень у громадській думці
українців. Зокрема, такого висновку дійшли соціологи фонду «Демократичні
ініціативи» та Центру Разумкова, проаналізувавши громадські настрої в Україні
щодо членства в Північноатлантичному альянсі. Перший «стрибок» був
зафіксований у червні 2014 року – з 15 % (квітень 2012 року) до 45 % – «за», а
ось супротивників, навпаки, зменшилося майже вдвічі – з 62 % до 36 %
відповідно. У липні 2015 року цей розрив на користь прихильників НАТО став
ще більшим: на референдумі 64 % населення сказали б Альянсу «так».
Ситуація у ставленні українців до НАТО як гаранта національної безпеки
України на сьогодні змінилася. І якби відбувся референдум – він міг би бути
виграний прихильниками НАТО. Як зазначила директор Фонду «Демократичні
ініціативи» імені Ілька Кучеріва І. Бекешкіна під час прес-конференції «Саміт
НАТО: перспективи України» 6 липня, більшість тих, хто взяв би участь у
референдумі, проголосували б за вступ в НАТО.
«Дуже важко було
претендувати на членство в НАТО навіть за ―помаранчевої‖ влади – у нас було
18 % підтримки НАТО. І в 2012 році навіть у західному регіоні думки ділилися
приблизно порівну за членство і проти членства в НАТО. Не кажучи вже про
такі регіони, як східний чи Донбас, де підтримка НАТО взагалі була приблизно
1 %. Зараз ситуація радикально змінилася», – наголосила І. Бекешкіна.
За даними проведеного опитування, 78 % тих, хто взяв би участь у
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референдумі, проголосували б «за», 17 % – «протии», явка – 58 %. Явка була б
високою на травень 2016 року не тільки на заході (82 %) і в центрі (58 %), які є
найбільш орієнтованими на підтримку НАТО, але і на Донбасі – 56 %. В усіх
макрорегіонах, окрім Донбасу, референдум був би виграний. На Донбасі було б
48 % на 47 % серед учасників голосування.
Аргументи на користь такого вибору досить вагомі: НАТО – це гарантія
безпеки України, можливість зміцнити українську армію і прискорити
просування України на шляху до Європейського Союзу. Саме такою є
визначальна мотивація тих, хто на референдумі проголосував би за вступ.
Проте фахівці стверджують, що українці ще мало знають про НАТО, її
насправді миролюбну сутність, спрямовану на подолання конфліктів передусім
мирним шляхом. Як відзначають соціологи, багато хто з противників Альянсу в
спробах аргументувати свою позицію часто використовують міфи і
недостовірну інформацію.
Соціологічні дослідження засвідчують, що залишається актуальною
інформаційно-роз‘яснювальна кампанія. Адже незалежно від рівня підтримки
інтеграції в НАТО, в усіх макрорегіонах близько половини українців
зізнаються, що про ймовірні наслідки вступу чи не вступу до НАТО знають
мало (36 %) або взагалі нічого (16 %). У зв‘язку з цим соціологи впевнені, що
уряду України необхідно ретельніше займатися тим, що зрештою зумовить
підтримку НАТО на абсолютній більшості території – тобто проводити активну
просвітницьку роботу на місцях.
Тим більше, останнім часом знову почали поширюватись чутки про те, що
Україну ніхто в НАТО не чекає і їй не варто навіть заявляти про своє бажання
вступити в цю організацію.
Зокрема, колишній президент Польщі
О. Квасьнєвський нещодавно заявив, що Україні не варто й мріяти про вступ до
НАТО. «Україні варто відмовитися від своєї мрії стати членом НАТО. Так само
не варто зараз говорити і про досягнення мети стати повноправним членом
ЄС», – наголосив з екс-президент Польщі.
О. Квасьнєвський, виступаючи на заході Фонду імені Кербера у Варшаві,
висловив стурбованість з приводу безпеки своєї країни, країн Балтії та
Молдови. Також О. Квасьнєвський заявив, що ситуація в цьому регіоні є
найменш безпечною за 17 років, з тих пір як Польща вступила в НАТО.
За його словами, така ситуація склалася через високу активність
російських військових в регіоні, особливо біля кордонів Естонії і Латвії, крім
того, в безпосередній близькості від Молдови.
Ймовірно, така позиція відомого політика не поодинока, адже на Заході
побоюються Росії і не хочуть її занадто дратувати. А спроби вступу України в
НАТО дуже дратівливі для Росії, і невідомо, на що вона піде заради
недопущення зближення України з цим військово-політичним альянсом.
Проте подібну думку мають і деякі українські політики і колишні
чиновники. Зокрема, колишній голова СБУ (2003-2005) І. Смешко зазначив, що
у нинішній військово-політичній ситуації Україна повинна забути про те, щоб
стукати у двері НАТО. «Ми повинні забути про те, що у нинішній військовополітичній ситуації, ми можемо стукати у двері НАТО і сподіватись, що нас там
приймуть», – вважає він.
На його думку, сьогодні перспектив вступу України в НАТО є дуже мало.
«Україна, на жаль, була останнім романтиком Європи. Ми дійсно вважали, що
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нарешті приєднаємось до Євроатлантичної спільноти. На жаль, ми втратили
вікно можливості. Сьогодні перспективи вступу в НАТО є дуже малі. Їх зараз не
існує і ми повинні це зрозуміти», – наголосив І. Смешко.
Щоправда, він дає оцінку теперішній ситуації і не говорить про далеку
перспективу. Але й керівництво України не говорить про вступ в НАТО
повноправним членом в близькому майбутньому, а лише про поглиблення
інтеграції.
Натомість посол Литви в Україні М. Януконіс зазначив, що Україна може
подавати заявку на вступ до НАТО і навіть війна на Донбасі не завадить членам
цієї організації розглянути питання про вступ України в Альянс. «Це в першу
чергу залежить від політичної волі української влади. Ми знаємо, що Президент
України сказав, що найближча мета України – це максимально наблизитися до
стандартів НАТО. Ще не було сказано, що Україна буде вступати в НАТО», –
підкреслив з дипломат.
Звичайно, вступати в НАТО чи ні, буде вирішувати український народ і
влада. Для такої великої країни як Україна потрібен час для підготовки до
вступу в НАТО. Ряд об‘єктивних причин цьому заважають: незавершеність
реформ, зокрема в армії, невирішеність найголовніших соціально-економічних
проблем, агресивний сусід, який робить все, щоб не допустити вступу України в
НАТО, та інші причини. Проте все буде залежати від бажання вирішувати
проблеми і подавати заявку на вступ, а західні країни тоді прийматимуть
відповідні рішення. Проте, на сьогодні, представники української влади
задоволені тими рішеннями учасників НАТО, які були прийняті у Варшаві
(Відносини з Україною // http://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_37750.htm. –
2016. – 19.04; Україна – НАТО: Обопільний рух на зближення //
http://na.mil.gov.ua/29387-ukra%D1%97na-nato-obopilnij-rux-na-zblizhennya. –
2016. – 03.03; Керівник місії при НАТО: допомога Україні – найбільша в
історії Альянсу // http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/07/7/7051730/. –
2016. – 07.07; У НАТО схвалили всеосяжний пакет допомоги для України //
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/06/15/7050800/. – 2016. – 15.06;
НАТО затвердило комплексний пакет допомоги для України //
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/07/9/7051884./ – 2016. – 09.07;
Стабільна Україна є ключем до євроатлантичної безпеки – НАТО //
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/07/9/7051890. – 2016. – 09.07;
НАТО надасть стільки підтримки, скільки Україна зможе ефективно
використати
–
Порошенко
//
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/07/9/7051892. – 2016. – 09.07;
Порошенко: Україна домовилася про рух до нового статусу в стосунках з
НАТО // http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/07/9/7051887/. – 2016. –
09.07; Двері НАТО відкриті для кожної нації – Президент України та
Генеральний Секретар Альянсу // http://www.president.gov.ua/news/dveri-natovidkriti-dlya-kozhnoyi-naciyi-prezident-ukrayini-37613. – 2016. – 09.07;
Опитування: у випадку референдуму українці підтримали б вступ до НАТО
// http://www.5.ua/suspilstvo/opytuvannia-na-referendumi-ukraintsi-holosuvaly-bza-vstup-u-nato-119343.html#. – 2016. – 07.07; Смешко заявив, що перспектив
вступу
України
в
НАТО
практично
немає
//
http://zik.ua/news/2016/07/05/smeshko_zayavyv_shcho_perspektyv_vstupu_ukrainy
_v_nato_praktychno_nemaie_713474. – 2016. – 05.07; Європейський дипломат
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розповів, чи завадить війна на Донбасі вступу України до НАТО //
http://apostrophe.com.ua/ua/news/world/2016-06-11/evropeyskiy-diplomatrasskazal-pomeshaet-li-voyna-na-donbasse-vstupleniyu-ukrainyi-v-nato/62087.
–
2016. – 11.06).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України А. Парубій, відкриваючи у понеділок,
11 липня, засідання Погоджувальної ради керівників депутатських фракцій і
голів парламентських Комітетів, виступив з пропозицією – не закривати
чинну сесію Верховної Ради України наприкінці цього тижня, як було
заплановано раніше.
«Наші військові на фронті фіксують активізацію дій з боку російських
окупаційних військ та їхніх поплічників. Розвідка доповідає про плани ворога
серйозно активізувати бойові дії на фронті у серпні – на початку вересня», –
повідомив він, додавши, що «Кремль усіма силами намагається дестабілізувати
ситуацію в Україні: на фронті, на міжнародній арені та всередині країни.
Російські агенти намагаються розсварити Україну з її надійними союзниками. У
Кремлі розробляються плани наступальних операцій на фронті».
За словами А. Парубія, «ворог розробляє плани дестабілізації ситуації в
державі через створення штучної політичної кризи, організацію заворушень на
вулицях». Голова парламенту зазначив, що «ми стаємо свідками того, як одна з
релігійних організацій України, яка має свій духовний центр у країні агресора,
мобілізує велику кількість своїх вірян та стягує їх до Києва на 26 липня,
називаючи це мирною хресною ходою».
При цьому А. Парубій повідомив, що «є інформація, за якою ―Кремль вже
підготував сценарій провокацій на вулицях Києва 26 липня: до Києва, окрім
дійсно мирних вірян, стягуються провокатори із забороненою екстремістською
символікою та із символікою країни-агресора, а також послідовники
проросійських так званих ―казаческіх‖ організацій та молодики спортивної
статури, які раніше були помічені у рейдерських атаках та провокаціях із
захопленням храмів, громади яких добровільно хотіли змінити юрисдикційну
приналежність».
У цьому контексті А. Парубій закликав «керівництво МВС та СБУ
провести профілактичні бесіди з ініціаторами цих релігійних акцій та своєчасно
реагувати на намагання спровокувати мирне населення на бійки та масові
безпорядки, реагувати на використання забороненої, людоненависницької та
імперської символіки, аби уникнути провокацій».
«В передчутті можливих провокацій закликаю gарламент у будь-який час
влітку зібратися, аби адекватно реагувати на виклики, які можуть виникнути.
Тому закликаю продовжити роботу сесії до осені», – наголосив А. Парубій
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/132816.html). – 2016. – 11.07).
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***
Питання
етики
надзвичайно
важливе
для
українського
парламентаризму, функціонування та реформи Верховної Ради України,
особливо в умовах слабко розвинутої політичної культури. На цьому
наголосив Голова Верховної Ради України А. Парубій, відкриваючи у п‘ятницю,
8 липня, нараду «Діалоги з питань парламентської етики», участь у якій взяв
Голова Місії Європейського парламенту П. Кокс.
А. Парубій нагадав, що у рекомендаціях до реформування головного
законодавчого органу України є багато надважливих і першочергових завдань.
При цьому він зауважив, що не хоче применшувати значення, «а навпаки –
наголосити на важливості питання унормування етичних стандартів та
можливої розробки кодексу парламентської етики в Україні».
У своєму виступі спікер українського парламенту наголосив на важливості
того, щоб «не обмежувати поняття парламентської етики лише питанням
регулювання поведінки у стінах залу засідань, як зараз чітко вказано в законі
про регламент. Визначення та регулювання парламентської етики включає в
себе набагато ширше коло питань, серед яких і конфлікт інтересів, і
прихований лобізм, і прозорість депутатських пільг та виплат, декларування
статків тощо».
В рамках системи міжнародних домовленостей перед Україною стоїть
низка зобов‘язань, зокрема, Брюсельська Декларація Парламентської Асамблеї
ОБСЄ спонукає парламенти країн-учасниць ОБСЄ до розробки та публікації
стандартів етики для парламентаріїв та працівників секретаріатів.
«Я вважаю, що нам потрібно працювати над розробкою етичних
стандартів, як важливого інструменту підвищення громадянської довіри та
підтримки. Як механізм, що чітко пов‘язує між собою етичні стандарти й
антикорупційні заходи», – сказав А. Парубій.
Він висловив переконання, що у Верховної Ради восьмого скликання є
історична можливість повернути повагу та довіру громадян.
«Маємо працювати над покращенням довіри до парламенту, над зміною
політичної культури, просуванням культури діалогу та прозорості, зокрема і
через розробку Кодексу етичної поведінки», – сказав А. Парубій, підкресливши,
що політичні скандали, пов‘язані з етичними нормами, можуть відчутно
зашкодити суспільному сприйняттю легітимних демократичних інститутів, у
багатьох країнах саме скандали призвели до реформи парламентських
стандартів. Він нагадав, що на міжнародну сайті, який показує скандали у
парламентах світу, Україна – на першому місці.
«Цю ганебну практику потрібно зупинити. Саме подібні ситуації у
парламенті підривають повагу народу до головного законодавчого органу
країни. Депутати мають зрозуміти, що парламент не місце для бійок. Парламент
– місце дискусій», – наголосив А. Парубій.
Сьогодні в українському парламенті понад 300 депутатів, які публічно
говорять про свою європейську спрямованість. А. Парубій вважає, що Верховна
Рада має достатній потенціал та потугу, щоб давати відповіді на виклики, які
постають у царині боротьби з корупцією і притягненню до відповідальності
людей, які мають статус недоторканості.
«Моє завдання як спікера було одне – знайти порозуміння. І я вам хочу
сказати відверто – деякі фракції показали величезну здатність до компромісу», –
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зазначив А. Парубій і наголосив, що теперішня ситуація у парламенті показує,
що існує дуже мала частина депутатів, які зацікавленні у дестабілізації ситуації
у державі. «Під гаслами боротьби за справедливі тарифи насправді хочуть лише
одного – заблокувати парламент воюючої країни. Вони хочуть бійок у залі
Верховної Ради, вони хочуть провокацій. Вони хочуть лише одного – будьякими методами зірвати роботу з ухвалення важливих і стратегічних законів для
функціонування держави, яка воює, яка бореться за незалежність», –
констатував А. Парубій.
«Наша головна зброя, – сказав він, – не піддаватися на провокації п‘ятої
колони, не йти на конфронтацію та не грати за непарламентськими правилами,
які нам нав‘язують, не порушувати етичні норми».
А. Парубій висловив переконання, що Верховна Рада восьмого скликання –
це найдемократичніше скликання в історії України, скликання, яке працює в
екстремальних умовах війни, скликання державників та патріотів, і тому
«парламент працюватиме і наступного тижня, і восени, і весь час, який йому
відведений»
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/132783.html). – 2016. – 8.07).
***
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин та
міжнаціональних відносин Г. Немиря наголосив, що однією з умов надання
макрофінансової допомоги Європейського Союзу Україні є дотримання прав
вимушених переселенців, які Кабінет Міністрів України систематично
порушує.
«Згідно з останнім опитуванням Міжнародного Республіканського
Інституту, проведеного за підтримки уряду Канади, 78 % громадян України
вважають, що економічне становище їхніх сімей за останній рік погіршилося.
Зараз найбільш вразлива категорія населення України – вимушені переселенці,
яких на сьогодні вже майже два мільйони. На жаль, уряд не лише не захищає
їхні права і свободи, а систематично порушує», – сказав він під час засідання
Погоджувальної Ради керівництва парламенту.
У цьому зв‗язку голова Комітету також наголосив, що згідно з
опитуванням, зі списку з перших шести проблем, які найбільше турбують
громадян України, п‗ять – це соціальні проблеми: зростання цін, безробіття,
соціальний захист, падіння курсу гривні та корупція влади.
«Деякі з моїх колег називають заклики політичних сил щодо
пріоритетності вирішення соціальних питань популізмом. Я називаю це
демократією. Справжнім демократичним урядом може бути лише той, що
дослухається до своїх громадян», – сказав він.
Г. Немиря також звернув увагу на те, що 23 млн дол. гуманітарної
допомоги США для громадян України будуть розподілені не через урядові
структури, а через міжнародні неурядові організації.
«Причина цьому – слабка інституційна спроможність, некомпетентність та
корупція влади», – зауважив він.
Крім того, парламентарій зазначив, що минулої середи (6 липня. – Ред.)
Комітет з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних
відносин провів розширене засідання, під час якого уряд мав звітувати щодо
стану реалізації Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Стан
15

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.)». За його словами, усі присутні визнали роботу уряду у цій
сфері незадовільною. А Спеціальний представник Генерального секретаря Ради
Європи по Україні Р. Брійа зауважив, що непропорційні обмежувальні заходи та
процедури щодо внутрішньо переміщених осіб, запроваджені Кабінетом
Міністрів України, містять ознаки порушення положень
Європейській
декларації з прав людини.
«Роботу Кабінету Міністрів України було визнано незадовільною. При
цьому жоден член уряду не з‘явився на наше засідання для звіту. Це неповага,
передусім, до вимушених переселенців», – сказав він, вкотре закликавши
нарешті прийти на засідання Комітету, яке відбудеться 13 липня (Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/132834.html). – 2016. – 11.07).
***
Комітет з питань охорони здоров’я провів «круглий стіл» на тему:
«Аналіз стану служби крові в Україні та перспективи її розвитку».
До участі у заході запрошено народних депутатів України, представників
Міністерства охорони здоров‘я України, Міністерства оборони України,
фахівців станцій переливання крові, юристів, представників міжнародних
організацій, представників клінік та кафедр навчальних закладів, а також
представників громадськості та ЗМІ.
Головною метою заходу організатори вважають привернення уваги органів
влади та суспільства до нагальних проблем функціонування служби крові в
Україні, її розбудови та приведення у відповідність до кращих міжнародних
стандартів.
Ініціатор «круглого столу» – народний депутат України, заступник голови
Комітету Сисоєнко І. В. зазначила, що вирішення питань зміни існуючої
системи забезпечення закладів охорони здоров‘я безпечною та якісною
донорською кров‘ю, її компонентами та препаратами в достатній кількості,
визначення напрямів і механізмів формування Національної служби крові для
впровадження в Україні європейських та кращих міжнародних стандартів і
практик її діяльності є сьогодні важливим державним пріоритетом.
Вона зауважила, що реорганізація системи служби крові в Україні є однією
з пріоритетних вимог Угоди про асоціацію України та Євросоюзом і, на її
переконання, має забезпечуватись шляхом прийняття єдиної і комплексної
нормативної бази, що замінить чинне законодавство, що складається із
застарілих і розрізнених законодавчих положень. На її погляд, нове
законодавство має чітко визначити складові частини системи, кожна з яких буде
виконувати свої, повністю окремі, чітко визначені функціональні завдання.
Народний депутат України також повідомила, що у вересні 2015 р. було
створено робочі групи з підготовки адаптації українського законодавства до
вимог ЄС при Верховній Раді України та з розробки «Стратегії розвитку
національної системи крові» при Міністерстві охорони здоров‘я України.
Як зазначалося під час заходу, особливість роботи спеціалізованих закладів
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переливання крові полягає в постійному цілодобовому забезпеченні якісними і
безпечними продуктами донорської крові закладів охорони здоров‘я, що
використовують їх при наданні медичної допомоги населенню не тільки в
мирний час, але й при настанні надзвичайних ситуацій.
Система донорства крові в Україні регулюється законами України «Про
донорство крові та її компонентів» (1995 р.), «Про запобігання захворюванню
на СНІД та соціальний захист населення» та низкою відповідних нормативноправових актів Кабінету Міністрів України та МОЗ України.
Нині служба крові України представлена мережею установ, закладів і
підрозділів, що забезпечують надання трансфузійної терапії. Це – 53 станції та
центри крові, 349 відділень трансфузіології лікувальних закладів та 84 лікарні,
що заготовляють кров.
Загальна кількість донорів по Україні в 2014 р. становила 504 959 осіб (або
1,1 % від загальної кількості населення), за один рік у порівнянні з 2013 р. вона
знизилась на 48 110 донорів. Із них: активних донорів – 43 281 (або 8,57 %);
донорів резерву – 46 1678 (або 91,43 %); первинних донорів – 220 559 (або
43,68 %); донорів плазми – 43515 осіб.
Відповідно до вимог чинного законодавства заклади переливання крові
беруть участь у забезпеченні організації та надання екстреної медичної
допомоги, а також мають урядове мобілізаційне завдання щодо забезпечення
потреб у донорській крові та її компонентах силових структур і закладів
охорони здоров‘я в особливий період.
За результатом проведеної оцінки Експертною комісією ЄС встановлено,
що на даний час в Україні відсутня злагоджена системи реалізації важливої
державної функції у сфері охорони здоров‘я населення – забезпечення всіх
потреб пацієнтів у донорській крові та її компонентах у відповідності до вимог
якості та біологічної безпеки. Спостерігається відсутність належного контролю
на ключових етапах відбору донорів та тестування заготовленої крові, від яких
залежить біологічна безпека крові та її компонентів. Такі обставини є критично
важливими в контексті функціонування системи, яка використовує платних
донорів при наявності достатньо великої кількості інфікованих осіб серед
населення. Адже розповсюдженість тільки одного виду гепатиту – гепатиту С –
становить від 3 % до 8 % (до 3.5 млн населення); спостерігається зростання
даного показника серед працівників медичної сфери (більше 30 %) та донорів
(більше 15 %).
В умовах відсутності єдиної загальнонаціональної політики і злагодженої
системи заготівлі крові та гемотерапії поточна система управління є в значній
мірі роздроблена і не має критично важливих функціональних елементів і
установ. Нормативна база є поєднанням розрізнених і застарілих законів і
міністерських наказів, більшість з яких не відповідає європейським та іншим
міжнародним стандартам. Джерела фінансування також роздроблені й
підпорядковані керівництву як регіонального, так і загальнонаціонального
рівня, що створює перешкоди при передачі та перерозподілі матеріальних
запасів та готових компонентів між різними центрами крові, як в межах однієї
області, так і між областями. В результаті, окремі центри крові вимушені
утилізувати донорську кров та її компоненти, в той час як інші центри не мають
необхідної кількості даних компонентів. Система державних закупівель
витратних матеріалів (наприклад, реагентів, тестових систем) є предметом
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гострої критики з боку іноземних партнерів і представників громадянського
суспільства за її непрозорість, відсутність критеріїв якості та неспроможність
гарантувати їх якісне та кількісне забезпечення.
Також має місце малоефективне використання донорської крові та значний
обсяг її утилізації, що спричинюється наявними адміністративними
перешкодами та загальною відсутністю злагодженості системи. Особливо
гостро це питання стоїть перед державою з огляду на триваючу
антитерористичну операцію на сході України.
Обговоривши зазначені вище та інші нагальні проблеми у сфері розвитку
служби крові в Україні та заслухавши тематичні доповіді, учасники «круглого
столу» ухвалили відповідну резолюцію, у якій визначили низку першочергових
заходів, що мають бути вжитті з боку органів законодавчої, виконавчої влади та
місцевого самоврядування з метою формування в Україні служби донорства
крові та її компонентів європейського зразка та приведення законодавства
України у відповідність до кращих міжнародних практик у цій сфері
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/132756.html). – 2016. – 8.07).
***
Питання допуску транспортних засобів до участі у дорожньому русі
обговорено на «круглому столі» у Комітеті з питань транспорту.
Голова Комітету Я. Дубневич, відкриваючи засідання, запросив учасників
у рамках опрацювання Комітетом законопроекту «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою
приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу» № 4683
обговорити питання реформування системи технічного регулювання у сфері
транспортних засобів у відповідності до міжнародної Женевської угоди 1958 р.,
до якої приєдналася Україна.
Я. Дубневич зазначив, що на етапі розробки цього законопроекту в роботі
брали активну участь представники різних відомств, громадських організацій і
наукового середовища. Після внесення законопроекту до Верховної Ради і
надходження його до Комітету були отримані зауваження від Головного
науково-експертного управління, МВС, Антимонопольного комітету, Асоціації
міжнародних автомобільних перевізників України, автотранспортних
підприємств.
«Наше завдання – обговорити питання стосовно допуску до експлуатації
транспортних засобів, з‘ясування та розтлумачення тих питань, які можливо є
складними та напрацювання рекомендації для подальшої роботи над проектом
закону. Це дасть можливість розмежувати види можливих перевірок, окреслити
їх зміст, конкретизувати об‘єкти і суб‘єкти, обсяг і періодичність, обов‘язки,
наслідки», – сказав Я. Дубневич.
У заході взяли участь народні депутати, представники міністерств і
відомств, громадських організацій, наукового середовища (Офіційний вебпортал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/132763.html). – 2016. – 8.07).
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***
Проблеми учасників антитерористичної операції та шляхи їх
вирішення обговорено на слуханнях у Комітеті з питань національної
безпеки і оборони.
У заході взяли участь народні депутати, представники органів державної
влади, громадських організацій.
Голова Комітету С. Пашинський, відкриваючи слухання, зазначив:
«170 тисяч наших громадян отримали статус учасника бойових дій на сході
України. Це величезна кількість людей. Ми пам‘ятаємо в яких умовах наша
держава розпочинала відбиття агресії на сході, фактично армія була доведена до
стану колапсу… Завдяки героїзму цих людей, частина з них – це добровольці,
частина це мобілізовані, тріумфального маршу агресора вулицями Києва не
вийшло».
«Держава зараз переживає колосальні виклики, тому що проблема
російської агресії не знята з порядку денного. Кожен день гинуть люди, кожен
день йдуть обстріли. Кожен день ми чекаємо нових провокацій. Але ми повинні
не забувати про цих людей, які мобілізовані зараз і ми, як держава, повинні
зробити максимум можливого і неможливого для того, щоб ці люди, ці
ветерани, ці герої, які захищали нашу державу, вони були імплементовані в
мирне життя, вони були соціально захищені, вони повинні мати можливість на
гідну роботу, на гідне медичне обслуговування і на гідні перспективи у своєму
житті», – наголосив він.
С. Пашинський нагадав, що Верховною Радою прийнято ряд законодавчих
актів, які надають пільги. «Але питання не в тому, що цього недостатньо.
Питання у тому, щоб організувати в рамках прийнятих законів нашу роботу і
організувати самих ветеранів АТО, дати можливість повністю реалізуватися як
громадяни цієї держави», – зазначив він.
Голова Комітету звернувся до учасників слухань з проханням у виступах
висловити свої пропозиції, щоб «спробувати сформулювати ті необхідні
управлінські рішення Верховної Ради, Кабінету Міністрів та інших органів, які
дадуть можливість на практиці реалізувати те, про що ми так багато говоримо».
Народний депутат О. Корчинська у виступі привернула увагу до кількох
проблем. Зокрема, вона розповіла про численні факти спроб керівництва
«витіснення з лав Національної поліції учасників АТО через непроходження
ними переатестації», звернула увагу на питання медичного забезпечення,
зокрема, на відсутність коштів на проведення нейрореабілітації учасників АТО.
О. Корчинська запропонувала Комітету з питань національної безпеки і
оборони врахувати її ініціативу щодо внесення змін до законодавчих актів,
якими дозволити формувати з учасників АТО окремі підрозділи, які будуть
реагувати на всі події, в яких помічені учасники АТО. Вона зазначила, що це
світова практика, яка є надзвичайно продуктивною, оскільки доводиться
виїжджати у різні міста країни, де відбувалися конфлікти за участю учасників
АТО.
Голова Комітету С. Пашинський сказав, що Комітет підтримає цю
ініціативу. Він повідомив, що Комітет звернеться до міністра внутрішніх справ з
вимогою «втрутитися в кадрову політику, перевірити всі факти і відсторонити
від керівництва Національною поліцією тих осіб, які свідомо проводять таку
політику по відношенню до учасників АТО».
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Заступник Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення С. Куніцин повідомив, що Комітет також провів «круглий стіл» з
проблем АТО за участю волонтерів, учасників антитерористичної операції,
представників відомств. За результатами проведення заходу були дані
відповідні доручення органам виконавчої влади.
С. Куницін сказав, що йдучи на ці слухання, він проаналізував виконання
цих доручень: з 30 рекомендацій дві залишилося взагалі невиконаними, 8 – в
стадії виконання, 5 – частково виконані, а на дві органи взагалі не відреагували.
Народний депутат звернув увагу на основні проблемні питання, які ще
законодавчо не врегульовані.
Учасники слухань у виступах наводили факти невиконання органами
державної влади норм законодавства, зокрема, стосовно виділення учасникам
АТО земельних ділянок, розповідали про проблеми медичного обслуговування,
про те, що люди, які демобілізувалися, або в яких закінчився контракт
добровольця, потрапляючи в мирне життя, не мають можливості на гідну
роботу і гідну заробітну плату.
Промовці пропонували Комітету та народним депутатам розглянути
можливість виділення учасників антитерористичної операції в окрему соціальну
категорію, органам виконавчої влади спільно з громадськими організаціями
проаналізувати чинні нормативно-правові акти, які регулюють питання
соціального захисту учасників антитерористичної операції та підготувати
пропозиції щодо її удосконалення з метою формування сучасної ефективної
державної політики соціального захисту учасників антитерористичної операції,
спрямованої на стимулювання їх можливостей.
У виступах також пропонувалося передбачити бюджетне фінансування
Державної цільової програми медичної, психологічної, соціальної реабілітації та
адаптації учасників АТО на період до 2020 р. та приділити окрему увагу
соціальним проблемам учасників АТО, які одночасно є внутрішньо
переміщеними особами з метою недопущення послаблення їх соціального
захисту та нехтування прав тощо.
За результатами слухань Комітет напрацює відповідні рекомендації, які
будуть направлені Кабінету Міністрів, профільним міністерствам та іншим
органам виконавчої влади (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/132753.html). – 2016. – 8.07).
***
З 30 червня по 3 липня цього року делегація депутатської групи
Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Корея,
до складу якої входили народні депутати України С.Ларін (керівник групи),
В. Корчик, Ю. Павленко, С. Тарута і К. Яриніч, на запрошення Чо Джонг
Сіка, президента депутатської групи дружби «Республіка Корея-Україна»,
голови Комітету Національної Асамблеї Республіки Корея з питань
земельних ресурсів, інфраструктури і транспорту, перебувала з офіційним
візитом в Сеулі.
Під час візиту відбулась зустріч зі спікером Національної Асамблеї
Республіки Корея, на якій сторонами було обговорено низку важливих питань
для подальшого поглиблення двостороннього співробітництва на рівні
парламентів, а саме: сприяння відновленню рівня економічного партнерства,
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активізація ролі парламентів по відзначенню 25-річчя встановлення
дипломатичних відносин між державами та 80-річчя депортації етнічних
корейців з Далекого Сходу у 2017 р., повна лібералізація візового режиму для
короткострокових поїздок, сприяння активізації роботі Спільного комітету
наукового-технічного співробітництва і організації проведення Другого
«Економічного форуму Республіка Корея-Україна».
«В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Республіка Корея третій торговий
партнер України. Ми ставимо завдання нашим двом парламентським групам
дружби вивести відносини між нашими державами на стратегічний рівень
протягом наступних двох років. На це будуть направлені всі наші зусилля», –
заявив С.Ларін під час зустрічі зі спікером Національної Асамблеї Республіки
Корея.
Під час візиту депутатська група Верховної Ради України також провела
більше 14 зустрічей з представниками політичного, економічного та культурногуманітарного сектору, а саме: з головою Комітету Національної Асамблеї
Республіки Корея з питань земельних ресурсів, інфраструктури і транспорту Чо
Джонг Сіком та членами цього Комітету, першим заступником міністра науки,
інформаційно-комунікаційних технологій і планування майбутнього Республіки
Корея Хонг Намкі, представниками Федерації промисловців Кореї, другим
заступником міністра з питань земельних ресурсів, інфраструктури і транспорту
Чой Джонг-Хо, з міністром сільського господарства, продовольства та сільських
справ Республіки Корея Лі Донг-Пілом, президентом компанії POSCO
DAEWOO Кім Юнг-Сангом, президентом Українського культурного центру в м.
Сеул Шим Сіль, керівництвом POSCO Engineering & Construction, колишнім
послом Республіки Корея в Україні Хо Сун Чоль, заступником президента
Samsung Electronics Кім До Хьоном, ректором Університету Ханянг Янг Му Лі
та
ін.
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/132642.html). – 2016. – 7.07).
***
Фракція «Опозиційний блок» готова скласти мандати для розпуску
нинішнього складу Верховної Ради України, заявив лідер фракції Ю. Бойко на
засіданні погоджувальної ради парламенту.
За його словами, нинішній парламент «або повинен працювати,
або…парламент не відбувся».
«Позиція нашої фракції – ми готові здати 43 мандати, і нам потрібно ще
80 з копійками для того, щоб цей парламент перестав існувати, люди обрали
новий склад парламенту», – сказав Ю. Бойко.
Спікер парламенту А. Парубій заявив, що така позиція «не є українським
сценарієм». «Мені здається, що зупинити країну і зупинити український
парламент – це сценарій, який намагаються нав‘язати ззовні», – сказав спікер. За
його словами, минулого тижня парламент ухвалив важливі закони, зокрема про
теплокомуненерго, про амністію, про сили спецоперацій.
Для ініціювання дострокових парламентських виборів і розпуску
парламенту необхідно, щоб мінімум 150 народних депутатів відмовилися від
своїх депутатських мандатів.
Нагадаємо, минулого тижня засідання парламенту не проводилися або
закривалися дочасно через блокування трибуни і президії парламенту
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депутатами з фракції «Батьківщина», Радикальна партія і позафракційними.
Учасники блокування роботи парламенту вимагають перегляду підвищення
цін на комунальні послуги, а також створення слідчої комісії щодо офшорних
компаній
найвищих
керівників
держави
(Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/a/news/27851542.html). – 2016. – 11.07).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів зустріч з Комісаром
Європейського Союзу з питань Європейської політики сусідства та
переговорів з розширення Й. Ганом.
Глава держави наголосив, що позитивна динаміка реалізації реформ лише
підтверджує відданість та готовність України рухатися шляхом змін,
незважаючи на зовнішні виклики.
Він підкреслив, що лібералізація візового режиму та завершення процесу
набуття чинності Угоди про асоціацію з ЄС стане не лише визнанням
досягнутих Україною результатів, але й історією успіху самого Європейського
Союзу та відповіддю на євроскептичні настрої.
Єврокомісар запевнив, що Європейський Союз й надалі підтримуватиме
Україну всіма можливими засобами на шляху імплементації внутрішніх
реформ.
Під час зустрічі важлива увага була приділена безпековій ситуації на
Донбасі та виконанню Мінських домовленостей.
Було підтверджено, що для ефективного просування політичного процесу
врегулювання на Донбасі ключовою передумовою є повне припинення вогню
російськими бойовиками та виконання інших безпекових компонентів Мінська.
Й. Ган підтвердив незмінність політики Європейського Союзу щодо
невизнання окупації Криму з боку РФ (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 11.07).
***
Президент П. Порошенко зазначив, що у рішенні Бухарестського
Саміту НАТО 2008 р. підтверджено, що «двері кожної нації для НАТО є
відкритими».
«Ми вважаємо, що на сьогоднішній день ми маємо провести необхідні
реформи, наполегливо працювати», – сказав Президент П. Порошенко під час
спільного брифінгу з Генеральним Секретарем НАТО Є. Столтебергом за
підсумками засідання Комісії Україна-НАТО.
Глава держави зазначив, що за останні два роки Україною було зроблено
набагато більше ніж за останні двадцять років, що значно наблизило Україну до
критеріїв членства в Альянсі.
Президент наголосив, що питання членства в НАТО буде визначатись
українцями. «Український народ буде вирішувати, що робити в майбутньому»,
– підкреслив він.
Глава Української держави зазначив, що «на сьогоднішній день в Україні
значно
збільшилася
кількість
прихильників
ідеї
членства
в
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Північноатлантичному Альянсі і сягає більше 53 % населення». Президент
назвав цей факт «реальним результатом змін в українському суспільстві»,
зазначивши, що два роки тому близько 13 % українців були прихильниками
НАТО.
У свою чергу, Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг зазначив,
Альянс продовжить надавати підтримку і допомогу Україні.
«Сьогодні фокус полягає в тому, як Україна досягне стандартів НАТО,
імплементує реформи, і як ми зможемо посилити нашу сумісність між
Збройними Силами України та збройними силами Альянсу», – сказав
Є. Столтенберг. При цьому він наголосив, що це «саме те, що входить до
Комплексного пакету допомоги НАТО для України», який затверджений на
Саміті НАТО у Варшаві і буде наданий Україні для того, щоб країна рухалася
вперед в напрямку модернізації та реформ і досягла відповідності стандартам
НАТО.
«Це є фокусом і метою нашого рішення, яке було прийняте сьогодні», –
зазначив Генсек НАТО. При цьому він додав, що «Альянс буде продовжувати
надавати потужну політичну та практичну підтримку Україні в її розвитку, і
тоді, на цій стадії, ми зможемо обговорити питання про членство України в
НАТО», – зазначив Є. Столтенберг.
Генеральний секретар НАТО особливо наголосив на тому, що для НАТО є
«абсолютно принциповим, і ми на цьому наполягаємо, є право кожної нації
приймати рішення щодо вступу до Альянсу, безумовно включно з Україною».
«Чи вирішить Україна стати членом НАТО чи ні – це питання бажання
України і рішення 28, а незабаром 29 країн-членів. Немає ніякого сенсу
втручатися чи блокувати цей процес», – сказав Є. Столтенберг (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. –9.07).
***
Україна та Канада продовжать співробітництво у військово-технічній
сфері. Про це під час спільної прес-конференції з Прем‘єр-міністром Канади
Д. Трюдо заявив Президент П. Порошенко.
Глава Української держави подякував уряду Канади за допомогу у
військово-технічній сфері. П. Порошенко наголосив, що саме професійна армія
є першим форпостом захисту суверенітету і територіальної цілісності України
та відзначив внесок канадських військових інструкторів, які працюють в Україні
у реальне зміцнення національної безпеки України.
Д. Трюдо в рамках свого офіційного візиту в Україну планує відвідати
12 липня Львівську область та особисто ознайомиться з роботою канадських
військових інструкторів на Яворівському полігоні. Президент повідомив: «Ми
домовилися, що ця програма співпраці буде продовжена. Це допомога Канади у
створенні нової професійної української армії».
Канадський Прем‘єр-міністр наголосив, що його країна й надалі буде
допомагати Україні в протидії російській агресії. «Ми зосередженні на
навчальній місії, яку проводить Канада, надаючи підтримку українським
військовослужбовцям, щоб вони були більш ефективними у захисті від ворога,
що посягає на українські території. Ми раді брати у чому участь», - повідомив
він журналістам. За його словами, у майбутньому Канада буде координуватися з
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міжнародними союзниками. «Ми будемо спостерігати за ситуацією і оцінювати
як найкраще підтримати Україну», – сказав він.
Д. Трюдо також повідомив, що Канада збільшить кількість поліцейських
офіцерів для підготовки українських колег (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
11.07).
***
Президент П. Порошенко повідомив, що питання візової лібералізації
для українців обговорювалось під час сьогоднішніх українсько-канадських
переговорів.
«Ми домовилися, що розпочнемо негайні консультації щодо лібералізації
візового режиму. Дякую канадській стороні за те, що ми цей проект
розпочинаємо», – повідомив глава держави на спільній прес-конференції з
Прем‘єр-міністром Канади Д. Трюдо.
Президент зазначив, що нині більшість віз канадським посольством
видається українцям на термін дії паспорта. «Це вже є реалізацією тієї програми
співпраці, яку ми започаткували», – сказав П. Порошенко. Він також додав, що
українська сторона ретельно працює з Канадою щодо зменшенням кількості
відмов українським громадянам при отриманні канадської візи.
У свою чергу, Прем‘єр-міністр Канади підтвердив, що візове питання є
надзвичайно важливим для українців та наголосив, що робота в цьому напрямку
буде значно посилена для того, щоб спростити процес отримання канадських віз
для громадян України.
«Угода про вільну торгівлю, яку ми сьогодні підписали, зробить значний
внесок в розвиток інвестицій та бізнесу між нашими країнами. І це очевидно,
що ми очікуємо збільшення кількості людей, які будуть відвідувати обидві
країни», – сказав Д. Трюдо та додав, що в найближчі місяці робота в напрямку
візової лібералізацїі буде активізована.
Президент України окремо подякував українцям Канади за розширення
співпраці між двома країнами. «Роль української громади Канади важко
перебільшити. Ви нас підтримували і підтримуєте під час війни. Ваша
волонтерська допомога була надзвичайно важливою», – сказав П. Порошенко та
додав, що допомога важлива як під час війни, так і на шляху реформ України
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –11.07).
***
У присутності Президента П. Порошенка та Прем’єр-міністра Канади
Д. Трюдо у Києві було підписано Угоду про вільну торгівлю між Україною та
Канадою. Підпис під документом поставили перший віце-прем‘єр-міністр –
міністр економічного розвитку і торгівлі України С. Кубів та міністр
міжнародної торгівлі Канади Х. Фріланд.
«Укладена Угода стане інструментом, який дозволить значно спростити і
відповідно посилити економічну взаємодію між нашими країнами», – зазначив
глава Української держави.
Президент підкреслив, що документ передбачає не просто зняття тарифних
обмежень, а чітке зобов‘язання протягом 7-ми років зняти 99 % бар‘єрів у
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міжнародній торгівлі. «Це є преференційний доступ для товарів походженням з
території України та Канади відповідно. Це нові можливості для розширення
ринків збуту товарів і прозорі умови торгівлі», – наголосив П. Порошенко,
додавши, що Угода відкриє доступ українським виробникам до системи
державних закупівель Канади, а канадським – до системи держзакупівель в
Україні. Крім того, угода стане ще одним інструментом у сфері боротьби з
корупцією в Україні.
У свою чергу, Д. Трюдо зазначив, що підписана Угода створить більш
передбачувані умови торгівлі між країнами. «Усуваючи тарифи та бар‘єри
майже на всі товари, ця Угода піде на користь обом країнам та створить нові
можливості, робочі місця, нові ринки для товарів і сприятиме поліпшенню рівня
життя. Це дасть новий сплеск розвитку наших економік», – зазначив Прем‘єрміністр Канади.
Президент підкреслив, що українська та канадська сторона не зупиняються
на Угоді про вільну торгівлі й продовжать працювати над розширенням сфери
дії документу.
П. Порошенко наголосив, що Канада та Україна мають величезний
потенціал співпраці, зокрема, Україна запросила канадських інвесторів та бізнес
брати активну участь у процесі приватизації, яка має відбуватись прозоро та
ефективно (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –11.07).
***
У рамках робочого візиту до Варшави Президент України
П. Порошенко провів зустріч з Президентом Республіки Польща А. Дудою.
А. Дуда подякував П. Порошенку за вшанування жертв Волинської трагедії
у Варшаві та назвав це дуже потужним жестом, який розпочне новий етап у
стосунках між українським та польським народами.
Президент України запропонував Президенту Польщі разом відвідати
польське село Сагринь, де поховані загиблі українці.
Співрозмовники також обмінялися думками щодо безпекової ситуації та
низки питань двосторонніх взаємовідносин.
Глава Української держави висловив вдячність польському Президенту за
запрошення на Саміт країн НАТО та проведення у рамках цього заходу
засідання Комісії Україна – НАТО на найвищому рівні.
Співрозмовники високо оцінили рівень двостороннього співробітництва у
сфері оборони. В цьому контексті було відзначено важливість укладення
двосторонньої угоди про співробітництво в сфері оборони.
Лідери також наголосили на важливості спільного успішного досвіду
взаємодії в рамках українсько-польсько-литовської бригади.
П. Порошенко запросив А. Дуду відвідати Україну під час святкування 25-ї
річниці незалежності нашої держави (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –9.07).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром
Королівства Нідерланди М. Рютте у рамках Саміту НАТО.
Президент закликав нідерландську сторону ухвалити відповідальне
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рішення щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.
Глава держави висловив переконання, що Прем‘єр-міністр Нідерландів
також сприятиме прискоренню прийняття Європейським Союзом рішення щодо
запровадження безвізового режиму для українських громадян.
Президент України висловив вдячність Прем‘єр-міністру М. Рютте за
позицію, що дозволила ЄС продовжити дію секторальних та економічних
санкцій проти Російської Федерації, які довели свою дієвість у питанні
припинення російської агресії.
Співрозмовники також скоординували подальші кроки у контексті
розслідування катастрофи літака рейсу МН-17, збитого російськими
бойовиками у липні 2014 р. (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –9.07).
***
Президент України провів переговори з Прем’єр-міністром Італії.
М. Ренці подякував за віднайдені українськими правоохоронцями
мистецькі шедеври, викрадені з музею у Вероні.
П. Порошенко проінформував про погіршення безпекової ситуації на
Донбасі. Співрозмовники скоординували позиції перед сьогоднішньою
зустріччю Велика п‘ятірка + Україна за участі лідерів США Б. Обами,
Федерального Канцлера Німеччини А. Меркель, Президента Франції
Ф. Олланда, Прем‘єр-міністра Великої Британії Д. Кемерона та Прем‘єрміністра Італії М. Ренці.
Лідери також погодилися, що сьогодні дуже важливо зберегти єдність у
підтримці України.
Прем‘єр-міністр Ренці наголосив на відданості Італії у питанні збереження
санкцій проти Росії, якщо Москва не виконає Мінських домовленостей
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –9.07).
***
Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з Директоромрозпорядником Міжнародного валютного фонду К. Лагард.
П. Порошенко поінформував К. Лагард про хід українських реформ та
боротьбу з корупцією.
Співрозмовники обговорили надання Україні наступного траншу.
Глава держави подякував Директору-розпоряднику МВФ за підтримку та
довіру
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –9.07).
***
У рамках робочого візиту до Варшави Президент України
П. Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром Великої Британії
Д. Кемероном.
Сторони обговорили актуальні питання міжнародної та безпекової
проблематики в контексті результатів референдуму щодо виходу Великої
Британії зі складу ЄС. «Ми знайдемо шляхи як продовжити підтримку України
в умовах Brexit», – заявив Д. Кемерон.
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П. Порошенко подякував британському Прем‘єру за тверду позицію на
підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Також була високо оцінена фінансова та експертна допомога Великої
Британії у впровадженні реформ та тренуванні Збройних Сил України
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 8.07).
***
Перебуваючи у Варшаві, у рамках Саміту НАТО Президент України
П. Порошенко провів зустріч з Президентом Фінляндської Республіки
С. Нііністьо.
Глави двох держав обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та хід
виконання Мінських домовленостей.
Президент Фінляндії поінформував Президента України про результати
своїх останніх переговорів із Президентом Росії.
С. Нііністьо наголосив, що виступає за збереження санкцій проти Росії до
повного виконання нею Мінських угод.
Співрозмовники також обговорили безпекову ситуацію в районі
Балтійського і Чорного морів (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –8.07).
***
У рамках робочого візиту до Варшави для участі в Саміті НАТО
Президент України П. Порошенко провів переговори з Президентом
Турецької Республіки Р. Ердоганом.
Глава Української держави висловив співчуття турецькому народу у
зв‘язку з трагедією, яка сталася у стамбульському аеропорту.
Президент Туреччини наголосив на підтримці суверенітету та
територіальної цілісності України і вчергове засудив переслідування кримських
татар в окупованому Криму.
Р. Ердоган підкреслив: ніщо не вплине на зміцнення українськотурецького стратегічного партнерства.
П. Порошенко та Р. Ердоган домовилися про подальшу координацію у
сфері регіональної безпеки та активізацію економічної співпраці між
державами.
Було досягнуто домовленості про проведення у Києві чергового засідання
Стратегічної ради високого рівня під співголовуванням Президентів України та
Туреччини. Глави держав доручили Міністрам закордонних справ підготувати
його.
П. Порошенко висловив вдячність турецькій стороні за нещодавнє рішення
про збільшення строку безвізового перебування громадян України в Туреччині з
60 до 90 днів протягом 180-денного періоду. У цьому контексті Президент
Туреччини відзначив зростання кількості українських туристів (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. –8.07).
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***
Зустріч П. Порошенка та Д. Керрі: Україна безперечно просувається
вперед.
Державний секретар США Д. Керрі відзначив значні позитивні зміни, які
відбулися в Україні за останній рік, наголосивши на створенні нової поліції,
нового Національного антикорупційного бюро та підвищення прозорості в
урядуванні, конституційних змінах щодо системи правосуддя, реформі
державної служби, проведенні інших реформ. Він також наголосив на значних
позитивних зрушеннях в енергетиці.
За результатами зустрічі з Президентом П. Порошенком Держсекретар
США зазначив представникам ЗМІ: «Завдяки важким рішенням, які прийняв
Президент Порошенко, економіка в Україні зростає».
Д. Кері подякував Президентові П. Порошенко та його команді за
наполегливість та відданість реформам і відзначив позитивні зміни в системі
Генеральної прокуратури, проведенні серйозної антикорупційної діяльності,
руйнуванні олігархічного ярма, зміцненні банківської системи та поліпшенні
інвестиційного клімату в Україні.
«В будь-якій країні світу, в будь-який час – це величезний порядок денний
і величезні досягнення. Але враховуючи ситуацію і певні виклики з точки зору
безпеки у вашій країні – це вражає навіть більше, доводячи досягнення
українського народу. Україна безперечно просувається вперед», – сказав
Д. Керрі.
Під час спільної прес-конференції Президент України та Державний
Секретар США відзначили дієвість взаємодії між країнами у створенні
ефективної системи боротьби з корупцією в Україні. «Вдячні американським
партнерам за постійну увагу до України в ці складні часи – за потужну
експертну допомогу, потужну фінансову допомогу, яку ми отримуємо з
Вашингтону, і це відіграє важливу роль у відновленні економічної стабільності
та зростання, а також проведенні реформ», – зазначив П. Порошенко.
Президент також нагадав, що Україні «з нуля» вдалося побудувати нову
систему антикорупційних органів. Нові інститути вже демонструють ефективну
роботу, зокрема нещодавнє затримання співробітників прокуратури, заступника
голови ОДА, чиновників в Уряді. «Впевнені в тому, що це лише початок
рішучої боротьби з корупцією, для якої немає і не повинно бути «своїх» та
«чужих». Ніякого «даху» для корупціонерів не буде», – наголосив глава
Української держави.
П. Порошенко зазначив, що сьогоднішні переговори були ефективними та
підтвердили
широке
змістовне
наповнення
україно-американського
стратегічного партнерства – від співпраці в сфері реформ до спільної протидії в
сфері безпеки.
Українська сторона також сподівається на підтримку США у питанні
судової реформи, яка буде відбуватись при активному залученні
громадянського суспільства, проведенні прозорих конкурсів та формуванні
нового Верховного Суду (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –7.07).
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***
Президент П. Порошенко підписав Указ «Питання координації
євроатлантичної координації» (№296/2016), яким утворив Комісію з питань
координації євроатлантичної інтеграції України, як допоміжний орган при
Президентові.
Головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України
призначено віце-прем‘єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України І. Климпуш-Цинцадзе.
Комісія створена з метою забезпечення координації заходів щодо
інтеграції України у євроатлантичний безпековий простір, підвищення
ефективності виконання пріоритетних завдань із досягнення критеріїв,
необхідних для набуття членства в Організації Північноатлантичного договору
(НАТО), у тому числі в рамках річних національних програм співробітництва
Україна – НАТО.
Основними завданнями Комісії є проведення моніторингу, аналіз та оцінка
стану діяльності, пов‘язаної з виконанням завдань у сфері євроатлантичної
інтеграції України і співробітництва з НАТО, зокрема діяльності центральних
органів виконавчої влади, інших державних органів, залучених до виконання
річних національних програм співробітництва Україна – НАТО, індивідуальних
програм,
галузевих
планів
співробітництва
з
Організацією
Північноатлантичного договору.
Комісія також готуватиме та вноситиме Президентові України пропозицій
щодо розвитку співробітництва між Україною та НАТО, визначення шляхів та
способів вирішення проблемних питань у сфері євроатлантичної інтеграції
України, підвищення ефективності діяльності центральних органів виконавчої
влади, інших державних органів щодо виконання завдань у зазначеній сфері,
удосконалення нормативно-правової бази з питань співробітництва між
Україною та НАТО.
Указом визначено, що до національної системи координації
євроатлантичної інтеграції України входять центральні органи виконавчої
влади, інші державні органи, діяльність яких пов‘язана з виконанням завдань у
сфері євроатлантичної інтеграції України і співробітництва з НАТО.
Цим актом також затверджено Положення про Комісію з питань
координації євроатлантичної інтеграції України та її персональний склад.
Указ приводить у відповідність попередні акти Президента України та
набирає чинності з дня його опублікування (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
9.07).
***
Президент підписав Закон України № 1415—VIII «Про внесення змін до
Закону України «Про вищу освіту» щодо Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти», прийнятий Верховною Радою України
14 червня 2016 р.
Закон передбачає створення правових умов для забезпечення формування
якісного складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти,
що буде спроможний протистояти наявним в системі вищої освіти негативним
явищам і здатний сформувати в Україні нові механізми і стандарти
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забезпечення якості вищої освіти.
Реалізація положень Закону дасть можливість сформувати склад
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з осіб, які мають
бездоганну репутацію, високі особисті якості й професійні досягнення, та
забезпечити початок його роботи.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та
вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
7.07).
***
Прем’єр-міністри України та Канади В. Гройсман та Д. Трюдо під час
зустрічі у понеділок, 11 липня, у Києві обговорили першочергові кроки щодо
поглиблення економічної співпраці двох країн.
На початку зустрічі В. Гройсман зазначив, що підписання Угоди про
вільну торгівлю між Україною та Канадою, що відбулося сьогодні, є новою
сторінкою економічних зв‘язків країн. «Ми будемо докладати зусиль, щоб наша
співпраця була ефективною, зокрема що стосується двосторонньої торгівлі,
залучення інвестицій», – заявив він.
Глава українського уряду відзначив важливість створення двосторонніх
проектів із Канадою у різних сферах, зокрема в аерокосмічній галузі. «Це були
би дуже гарні сигнали для ділових кіл наших країн. Ми могли би започаткувати
низку конкретних проектів. Хочу підкреслити, що ми зацікавлені, щоби
інвестиції і проекти, які можуть прийти в Україну, були успішними, і докладемо
для цього усіх зусиль», – наголосив він.
Прем‘єр-міністр поінформував керівника уряду Канади про дії Кабінету
Міністрів України щодо проведення реформ. Зокрема, була сформована уся
необхідна база для ефективної боротьби з корупцією, відкрито реєстри,
проводиться децентралізація влади, розпочата реформа державної служби,
судової системи, енергетичного сектору, системи державних закупівель,
публічна приватизація державних підприємств. Уряд докладає значну увагу
досягненню економічного зростання країни, наголосив В. Гройсман.
Він підкреслив важливість надання Канадою підтримки і підготовки
Збройних Сил України в умовах військової агресії. Глава уряду також наголосив
на необхідності розширення співпраці країн в оборонній сфері.
«Наше завдання сьогодні – створити належний рівень оборони для того,
щоб будь-кому, хто має агресивні плани, не спадало на думку атакувати
Україну. Україна має бути сильною», – підкреслив він.
Глава уряду зазначив, що Україна зазнала військової агресії з боку
Російської Федерації, яка «своїми збройними силами, своїм озброєнням увійшла
на територію суверенної країни». У цьому контексті він наголосив на
необхідності лідерства демократичних країн щодо недопущення порушення у
21 сторіччі суверенітету країн, прав людини та міжнародного права.
Прем‘єр-міністр також зауважив, що український Крим, який був
курортом, після анексії Росією перетворюється «на потужну військову базу».
В. Гройсман підкреслив особливу роль політичної підтримки та технічної
допомоги Канади, необхідних як для реформ і трансформацій, так і для
утвердження України як європейської країни. «Я глибоко переконаний у тому,
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що саме цей візит буде дуже гарним продовженням і поглибленням співпраці
між нашими країнами», – зазначив він.
Глава уряду окремо подякував Прем‘єр-міністру Д. Трюдо за участь у
Канадсько-Українському Бізнес-Форумі, що відбувся 20-21 червня в Торонто.
«Наші економічні відносини мають дуже велику перспективу і можуть мати
дуже добрий прогрес», - зазначив він.
Під час зустрічі голови урядів країн обговорили питання ратифікації Угоди
про вільну торгівлю. Прем‘єр-міністри країн висловили сподівання, що Угода
про вільну торгівлю між Україною та Канадою буде максимально швидко
ратифікована парламентами обох країн і розпочнеться її практична реалізація.
Прем‘єр-міністр Канади Д. Трюдо також запевнив, що Канада продовжить
підтримувати і допомагати Україні (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua).
– 2016. –11.07).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час зустрічі із Державним
секретарем Сполучених Штатів Америки Д. Керрі обговорив питання
просування України на шляху реформ.
Під час спільної разом із Головою Верховної Ради України А. Парубієм
зустрічі із Д. Керрі В. Гройсман подякував Сполученим Штатам Америки за
підтримку українського уряду на шляху реформ, яку він відчув під час свого
візиту до США, а також за тверду підтримку у відстоюванні суверенітету і
територіальної цілісності України.
В. Гройсман зазначив, що новий уряд, сформований неповних три місяці
тому, розпочав низку реформ, «які в країні не проводилися десятиріччями».
«Наш уряд відданий реформам», – підкреслив він.
Прем‘єр-міністр зазначив, що уряд прийняв низку важливих рішень,
зокрема щодо дерегуляції ціни на газ в країні. «Ми рухаємося шляхом
перетворення України в сучасну реформовану країну», – зазначив він.
Він також зауважив, що уряд рішуче налаштований щодо боротьби з
корупцією.
В. Гройсман подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку та
надання допомоги у розмірі 220 млн доларів, яка була озвучена під час його
візиту до США.
Прем‘єр-міністр зазначив, що уряд вже розпочав реформу української
митниці для перетворення її в прозору та ефективну службу. Він поінформував,
що в Україні працюють 11 спеціалістів з митної та прикордонної служб США,
які допомагатимуть у реалізації цієї реформи.
Глава уряду поінформував, що Київський апеляційний господарський суд
зняв арешт з рахунків компанії «Енергоатом», що дозволить виконати фінансові
зобов‘язання перед американськими та європейськими партнерами, у тому числі
за кредитними угодами, а також повернути довіру іноземних банків.
Він також зазначив, що уряд розпочав приватизацію державних
підприємств, зокрема процес підготовки до аукціону для приватизації
ПАТ «Одеський припортовий завод».
Глава уряду підкреслив, що українська економіка має потенціал зростання.
У свою чергу Д. Керрі висловив підтримку українським реформам. Він
зазначив, що реформи допомагають Україні залучити інвестиції і забезпечити
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економічне зростання. Про це, зокрема, свідчить прогноз зростання економіки
на 1,5 % за підсумками цього року та 3 % у 2017 р.
Під час зустрічі сторони також обговорили питання «Мінського процесу»
та підтримку Сполучених Штатів Америки України в оборонній сфері
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –7.07).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман зустрівся з Головою Сейму
Литовської Республіки (1990-1992, 1996-2000 рр.) В. Ландсбергісом.
Співрозмовники обговорили протистояння України викликам усередині
країни та щодо протистояння російській агресії.
В. Гройсман зазначив, що перед Україною стоїть багато серйозних
проблем.
«Ми зараз платимо за процеси трансформації, які, на жаль, не встигли
пройти. Ми утворилися як держава, але за 25 років незалежності не подолали
корупцію, розбудували слабку систему управління, маємо централізацію влади,
як наслідок, слабкі суди. Це все проблеми, які тепер доводиться вирішувати, але
вже в умовах анексії Криму та часткової окупації Донбасу. Це виклик для нас»,
– заявив він.
Також популізм та корупція знищують державність зсередини, зазначив
Глава уряду. Крім того, в Україні є проблема інституційної слабкості.
«Наше завдання – вибудувати державну систему так, щоб вона вирішувала
проблеми, а, краще, не допускала», – підкреслив він.
Співрозмовники обговорили наслідки російської агресії в Україні,
проблему переселенців, обмін військовополоненими, поступ демократичних
країн у протистоянні російській агресії та стан виконання Мінських
домовленостей. Прем‘єр-міністр наголосив, що Росія не виконує взятих на себе
зобов‘язань.
Авторитетний політик, колишній Голова Сейму Литви В. Ландсбергіс
висловив підтримку Україні у протистоянні російській агресії. «Ми дивимося на
Україну як на спільну справу», – зазначив він.
В. Гройсман подякував Литві та країнам Балтії за стійку підтримку
України. «Це дуже важливо, ми вам вдячні за це. Ми справді відчуваємо вашу
потужну підтримку», – зазначив він (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua).
– 2016. –8.07).
***
Гранична ринкова ціна на газ дозволить викорінити корупцію у газовій
сфері, через яку Україна втратила 53 млрд доларів, а також стимулювати
збільшення українського видобутку газу, енергоефективності та
енергетичної незалежності країни. Про це заявив Прем‘єр-міністр України
В. Гройсман під час спілкування із журналістами у Верховній Раді України.
«Ми встановили граничну ринкову ціну на газ саме для того, щоб знищити
корупцію, – заявив В. Гройсман. – Крок уряду був [спрямований] на те, щоб
ліквідувати будь-яку корупцію у сфері ціноутворення ціни на газ».
Глава уряду зауважив, що за декілька десятиріч народилися імперії
«газових королів і королев», «які мають мільярдні статки на тому, що відбирали у
українських громадян можливість на те, щоби нормально жити», – зазначив він.
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Так, згідно з матеріалами Антикорупційного бюро, державний газ
скуповувався ділками за ціною у 3-4 рази менше, «у тому числі, тими, хто
присутній в Парламенті, хто сьогодні, можливо, блокував трибуну», і
перепродавався українцям в 2-3 рази дорожче, нагадав Прем‘єр-міністр.
За останні 10 років на цих оборудках, за підрахунками експертів, Україна
втратила 53 млрд доларів. «А на контрактах, які були підписані, порахуйте, –
450 доларів на 52 млрд кубів газу, які Україна мала обов‘язково закуповувати.
Навіть, якби ми не закуповували, ми мали за це платити. Тільки від цих
оборудок по кишенях розходилися 2-3 млрд доларів на рік», – зазначив він.
Встановивши граничну ринкову ціну на газ, уряд зламав корупційну сферу,
підкреслив він.
Разом з тим, встановлення ринкової ціни на газ дозволить стимулювати
збільшення видобутку українського газу та енергоефективності в країні, додав
В. Гройсман.
«Уряд буде відроджувати видобування газу, щоб не завозити імпортний
газ, як це було раніше, від ―Газпрому‖, а щоб добувати український газ, що
дасть можливість добувати для внутрішніх потреб», – підкреслив він.
Прем‘єр-міністр зазначив, що близько 8 млрд кубометрів газу з видобутого
газу в Україні видобуваються приватними компаніями. Він підкреслив, що з
2008 р. по 2012 р. приватним компаніям було надано 150 ліцензій, натомість
державні компанії не отримали жодної ліцензії на видобуток газу. «Знищували
українське газдобування», – підкреслив В. Гройсман.
Ринкова ціна на газ також дозволить зменшити споживання газу та
забезпечити енергетичну незалежність і зміцнення країни, наголосив Прем‘єрміністр (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –8.07).
***
Завдяки адресній системі субсидій держава захистить громадян, які
потребуватимуть цієї допомоги, у зв’язку із запровадженням ринкової ціни
на газ, усупереч міфам та залякуванням населення популістами. Про це
заявив Прем‘єр-міністр України В. Гройсман під час спілкування із
журналістами у Верховній Раді України.
«Ми розуміємо, які кроки робимо. Ми захистимо кожного громадянина
України. І хочу підкреслити те, що популісти використовують десятки років
риторику, яка залякує українське суспільство, – заявив В. Гройсман. – Ми
повністю впевнені в тому, що система соціального захисту на даному етапі
впорається абсолютно повністю для того, щоби захистити пересічного
українського громадянина».
Прем‘єр-міністр зауважив, що навколо питання субсидій та цін на газ
населенню нав‘язуються міфи про те, що «все буде погано, а громадяни не
зможуть платити за новими цінами на газ». Держава заплатить за усіх, хто
потребує цієї допомоги, наголосив Прем‘єр-міністр.
Система соціального захисту побудована таким чином, щоб захистити саме
того, хто потребує цього захисту, натомість ті громадяни, які мають великі
доходи та будинки, будуть сплачувати ринкову ціну на газ, зазначив він.
«Ми хочемо дати адресну допомогу тим, хто не має можливості платити
повну ціну, але це буде адресно і чесно», – зауважив В. Гройсман.
Глава уряду закликав українців скористатися калькулятором соціальних
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субсидій на сайті Міністерства соціальної політики України.
«Візьміть поставте значення свого власного доходу, свого власного
рахунку за житлово-комунальні послуги – і ви побачите, що цифра, яку вам
потрібно буде сплатити, не така велика, як про неї говорять популісти,
обманюючи вас, говорячи про те, що все буде дуже погано», – наголосив він.
Прем‘єр-міністр запевнив, що уряд виконає усе для того, щоби люди
відчували себе забезпеченими і захищеними. «Наше завдання – боротися не за
зниження тарифів, а за підвищення заробітних плат і пенсій, за те, щоби Україна
споживала при підвищеній якості послуг меншу кількість тепла», – зазначив він
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –8.07).
***
Міністр екології та природних ресурсів О. Семерак доручив профільним
службам до 25 липня оцінити розмір майнових втрат внаслідок незаконної
анексії Автономної Республіки Крим, м. Севастополь та тимчасової
окупації частини Донецької і Луганської областей.
Згідно з дорученням від 8 липня 2016 р. №41/1-д, Державна екологічна
інспекція України, Державна служба геології та надр, Державне агентство
водних ресурсів до 25 липня мають здійснити розрахунок майнових втрат з
урахуванням даних щодо всіх об‘єктів державної власності, що належать до
сфери управління відповідних органів центральних виконавчої влади, які
розташовані на територіях Кримського півострова та окупованих частинах
Донецької і Луганської областей.
«У результаті військових дій на Сході України та незаконної анексії Криму
виникла низка екологічних загроз, пов‘язаних із забрудненням довкілля та
знищенням заповідників. Виявлено достатньо багато проблемних зон у
природно-заповідному фонді Донецької, Луганської областей та на Харківщині,
яка межує із зоною АТО. Оцінити реальні втрати можливо лише після
проведення інвентаризації пошкоджень, спричинених військовими діями.
Тільки тоді можна говорити про конкретні заходи зі збереження та відновлення
існуючих територій та шукати механізми і джерела фінансування на вирішення
екологічних проблем на цих територіях. Узагальнені дані щодо майнових втрат
та подальші кроки щодо захисту державних інтересів будуть обов‘язково
оприлюднені», – зазначив О. Семерак.
Він також відзначив внесок громадських екологічних організацій та
активістів, які тримають постійно на контролі ситуацію щодо вищезгаданих
територій. Водночас О. Семерак зауважив, що наразі не має можливості
провести достовірний Державний облік природних ресурсів на території
Автономної Республіки Крим і Мінприроди змушене використовувати дані
зафіксовані станом на 1 січня 2014 р.
«Ми використовуємо всі можливі канали отримання інформації та на їх
підставі проводимо загальний аналіз щодо стану тваринного, рослинного світу
та природно заповідного фонду півострова. Окреме занепокоєння викликає
будівництва таких масштабних об‘єктів, як міст через Керченську протоку.
Україна не має зараз можливості дати стратегічну екологічну оцінку наслідків
такого будівництва для довкілля. Оскільки не працює єдина з материковою
частиною система моніторингу показників стану навколишнього природного
середовища», – розповів О. Семерак.
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За його словами, Мінприроди намагається задіяти усі доступні механізми
впливу на Російську Федерацію для отримання даних реальної екологічної
ситуації в Криму.
«Зокрема, з метою забезпечення процесу відшкодування збитків, розпочата
співпраця із МЗС та Мін‘юстом. Розглядаємо можливість відстоювання своїх
прав у міжнародних інстанціях», – зазначив О. Семерак.
Раніше міністр екології та природних ресурсів О. Семерак неодноразово
наголошував, що Російська Федерація абсолютно безвідповідально ставиться до
збереження природного навколишнього середовища в Криму і Донецьку. На
його прохання МЗС України направив в Кремль відповідну ноту протесту.
Він також нагадав, що Україна визнає тимчасово окуповані території
невід‘ємною частиною нашої держави і на цих територіях діють Конституція та
закони України. Крім того, згідно із Законом, будь-які об‘єкти державної
власності, які знаходяться на території Криму, є власністю України і повна
матеріальна відповідальність за збитки, спричинені державним установам,
міністерствам та відомствам, покладається саме на російську сторону.
Нагадаємо, 27 травня, на засіданні Асамблеї ООН із навколишнього
середовища була прийнята резолюція щодо захисту навколишнього середовища
в
районах
проведення
збройних
конфліктів
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –11.07).
***
Мінрегіон просить асоціації органів місцевого самоврядування своєчасно
інформувати про факти зволікань з боку місцевих державних адміністрацій
або блокування рішень щодо добровільного об’єднання територіальних
громад. Про це йдеться в офіційному листі Міністерства, адресованому
всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування.
«До Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України надходять звернення від органів місцевого
самоврядування щодо неприхованого супротиву з боку місцевих державних
адміністрацій стосовно ініціатив місцевих територіальних громад сіл, селищ
міст щодо їх добровільного об‘єднання з метою підвищення спроможності
таких громад. З метою упередження зволікань з боку місцевих державних
адміністрацій або блокування рішень органів місцевого самоврядування щодо
добровільного об‘єднання територіальних громад, просимо своєчасно
інформувати Міністерство про подібні факти для відповідного реагування», –
йдеться в листі.
Нагадаємо, раніше перший заступник міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства В. Негода заявляв про
прецеденти звільнення чиновників, в діях яких мало місце стримування процесу
об‘єднання або змушування до об‘єднання громад (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –11.07).
***
У Міністерстві фінансів відбулася робоча зустріч з представниками
Міністерства освіти і науки та обласних державних адміністрацій щодо
фінансування закладів профтехосвіти. У зустрічі взяли участь міністр
фінансів О. Данилюк, заступник міністра фінансів С. Марченко, заступник
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міністра освіти і науки П. Хобзей, в. о. голови Комітету Верховної ради з питань
науки і освіти О. Співаковський та представники обласних державних
адміністрацій, в яких склалася незадовільна ситуація з фінансуванням даних
закладів.
О. Данилюк наголосив на конструктивній позиції Міністерства фінансів
щодо вирішення проблем тих ПТУ, обсяг фінансування яких є завеликим для
бюджету міста. Міністр відзначив узгоджену позицію Мінфіну та МОН щодо
необхідності вирішення цих питань до початку нового навчального року.
На зустрічі обговорили розроблені Міністерством освіти і науки зміни до
Закону «Про передачу права об‘єктів державної та комунальної власності»,
згідно з якими заклади профтехосвіти мають передаватися у комунальну
власність на рівень області за скороченою процедурою. Заступник міністра
фінансів С. Марченко у зв‘язку з цим відзначив необхідність обласним
державним адміністраціям формувати партнерські стосунки з головами
обласних та великих міст і в діалозі, враховуючи регіональні потреби та
особливості, вирішувати проблемні питання закладів.
Учасники зустрічі висловили спільну думку про необхідність вироблення
Мінфіном, МОНом та профільним Комітетом Верховної Ради спільної стратегії
розвитку галузі освіти (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
11.07).
***
Заступник міністра молоді та спорту України з питань європейської
інтеграції, віце-президент Міжурядового Комітету ЮНЕСКО з фізичного
виховання та спорту М. Мовчан взяв участь у другому засіданні Комітету
асоціації Україна-ЄС, яке проходило 5-6 липня 2016 р. в м. Київ.
У ході свого виступу М. Мовчан поінформував європейську сторону про
досягнення та результати роботи Міністерства молоді та спорту України у
сферах європейської інтеграції та міжнародного співробітництва, про
імплементацію Мінмолодьспортом України Угоди про Асоціацію між Україною
та Європейським Союзом, про дво- та багатосторонню співпрацю з
Європейським Союзом та державами-членами ЄС; про співробітництво з
міжнародними організаціями; про інші досягнення Міністерства на напрямі
міжнародного співробітництва, а також про пріоритети та майбутні плани
діяльності Мінмолодьспорту України у сферах європейської інтеграції та
міжнародного співробітництва.
Інформуючи про результати діяльності Мінмолодьспорту України у
сферах європейської інтеграції та міжнародного співробітництва М. Мовчан,
зокрема, наголосив, що за останні 12 місяців українською стороною було
підписано такі дво- та багатосторонні міжнародні документи з європейськими
інституціями та державами-членами Європейського Союзу, а саме: Меморандум
про співробітництво у молодіжній сфері між міністерствами країн-членів
Вишеградської групи та держав-учасниць ініціативи ЄС «Східне партнерство»,
відповідальних за реалізацію державної політики у молодіжній сфері (червень
2015 р.); Угоду між урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду
обмінів молоддю України та Литви (серпень 2015 р.); Договір між Кабінетом
Міністрів України та урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду
обміну молоддю (вересень 2015 р.); Меморандум про співробітництво у сфері
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фізичної культури і спорту між Міністерством молоді та спорту України і
Міністерством освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки
(вересень 2015 р.); Конвенцію Ради Європи проти маніпулювання спортивними
змаганнями (грудень 2015 р.); Рамкову програму співробітництва між
Міністерством молоді та спорту України і Радою Європи у сфері молодіжної
політики на 2016-2020 рр. (березень 2016 р.); Меморандум про співробітництво
у молодіжній сфері між Міністерством молоді та спорту України та
Міністерством молоді та спорту Республіки Болгарія (червень 2016 р.);
Конвенцію Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та
послуг під час футбольних матчів та інших спортивних заходів (липень 2016 р.).
Зазначені документи дозволяють значно розширити співробітництво у сферах
молоді та спорту з європейськими країнами та міжнародними організаціями.
Окрім того, заступник міністра з питань європейської інтеграції
поінформував щодо затвердження та реалізації Державної соціальної програми
«Молодь України» на 2016-2020 рр.; імплементації Національної стратегії з
оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 р. «Рухова активність
– здоровий спосіб життя – здорова нація»; щодо розроблення Державної
соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 р.;
діяльності України у сфері боротьби з допінгом у спорті; імплементації
Міжнародної Хартії фізичного виховання, фізичної активності та спорту, яка
була переглянута у ході 38-ї сесії Генеральної Конференції ЮНЕСКО у
листопаді 2015 р. тощо.
Під час свого виступу М. Мовчан підкреслив важливість розширення
можливостей реалізації в Україні молодіжних та спортивних проектів у рамках
програми ЄС «Erasmus+». Українською стороною було також відзначено
корисність ініціативи «Молодіжне вікно Східного Партнерства» та інших
проектів у цій сфері. Крім того, М. Мовчан акцентував на розширенні співпраці
з ЄС в рамках відзначення у вересні 2016 р. Європейського тижня спорту під
егідою Європейської Комісії тощо.
М. Мовчан також наголосив на важливості запровадження інструментів
TAEIX та Twinning для сприяння та ефективності проведення реформ у сферах
молоді та спорту в Україні; на потребі залучення експертів з країн-членів ЄС у
контексті проведення реформ в Україні та з метою наближення молодіжної та
спортивної сфер до європейських стандартів тощо (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –9.07).

ПОЛІТИКА
Комісар ЄС з політики сусідства та переговорів з розширення Й. Хан
заявив, що рішення щодо безвізового режиму для України може бути
прийнятим на початку осені. Про це він заявив на прес-конференції в Києві.
«Я впевнений, що ми зможемо прийняти остаточне рішення на початку
осені. Крайній термін ухвалення рішення – жовтень», – зазначив Й. Хан.
Він також зазначає, що Україна залишається одним з пріоритетів порядку
денного Єврокомісії, зокрема, єврокомісари продовжують відвідувати Україну,
щоб зрозуміти, у чому можна ще допомогти (УНН (http://www.unn.com.ua/). –
2016. – 11.07).
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***
На сегодняшний день Минский процесс застопорился, заявил директор
Института глобальных стратегий политолог В. Карасев.
По его мнению, пока реализация минских соглашений к концу 2016 г.
выглядит достаточно туманно и проблематично, а для многих и нереалистично.
«Все идет к тому, что выполнение Минских соглашений, и соответственно
дипломатическое решение конфликта на Донбассе попадает в очередной тупик,
капкан недоговороспособности и ловушку столкновения интерпретаций.
Главное, что мешает в реализации Минска – это столкновение интерпретаций,
поскольку буква Минских соглашений – это одно, а интерпретация тех или
иных положений Минских соглашений – это уже несколько иное. Это и есть
главный вопрос, который провоцирует затягивание Минских соглашений», –
подчеркнул В. Карасев.
Он полагает, что если бы стороны пришли к окончательному соглашению
относительно легализации Минских соглашений, если бы были решены
принципиальные положения соглашений, то и гуманитарная часть, в том числе
и обмен пленными, решился бы буквально за несколько дней или недель
(ForUm (www.for-ua.com/). – 2016. – 11.07).
***
Директор українського Інституту глобальних стратегій В. Карасьов
відзначає, що на саміті НАТО у Варшаві не було перелому в справі України.
«Прозвучала обіцянка допомоги в сфері оборони, проте Україна очікувала
передусім перспективи вступу до Північноатлантичного альянсу, та цього не
відбулося», – сказав експерт.
Він додав, що перед самітом Президент України висловлював сподівання,
що у Варшаві почує декларацію про надалі відчинені двері до Альянсу, однак
чіткої декларації не прозвучало.
На думку директора Інституту глобальних стратегій, якби Україні вказали
перспективу вступу в ряди НАТО, виникла б проблема Росії.
В. Карасьов прогнозує, що Україна може очікувати зближення з Альянсом
тоді, коли Захід визнає Росію ворогом.
Поки що, відзначає політолог, НАТО декларує, що Москву необхідно
зупинити, та одночасно вести з нею діалог.
«Ніхто не знає, що робити далі з Україною», – сказав В. Карасьов.
Серед здобутків варшавського саміту НАТО експерт назвав обітницю
допомоги українському оборонному секторові.
Проте, як додав директор Інституту глобальних стратегій, Україна не
отримала обіцянки постачання летальної зброї (УНН (http://www.unn.com.ua/).
– 2016. – 11.07).
***
Народный депутат Н. Савченко рассказала о саммите НАТО в
Варшаве. По ее словам, ведущие политики мира говорят о скором конце
войны в Донбассе.
Также она назвала АТО российско-украинской войной.
«Из слов первых мировых политиков сложилось впечатление, что война,
российско-украинская, закончится уже в этом году», – отметила политик в
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своем Facebook.
Отметим, Н. Савченко выступает за диалог с непризнанными
республиками Донбасса и лично их руководителями (Корреспондент.net
(www.korrespondent.net/). – 2016. – 12.07).
***
Лидер Общественного движения «Украинский выбор – Право народа»
В. Медведчук заявил, что попытки официального Киева предпринять
конкретные шаги для вступления Украины в НАТО способны вызвать
новый виток обострения конфликта на Донбассе.
«Суть внешнеполитической стратегии, которую сегодня реализует
евроинтеграционная команда, можно описать предельно лаконично:
парадоксальность принимаемых решений и противоречащие здравому смыслу
действия», – отмечает В. Медведчук. Он подчеркивает, что через два года
еврореформ стало очевидно, что Украина, потеряв политическую и
экономическую независимость, из полноправного субъекта международных
отношений превратилась в объект. «Внешнее управление и кабальная
зависимость от ростовщиков – такова ситуация в Украине сегодня, а ведь еще
12 лет назад наша страна считалась одной из самых перспективных на
постсоветском пространстве», – пишет лидер «Украинского выбора – Право
народа». По его словам, идея евроатлантической интеграции Украины не только
усиливает раскол в обществе, но и может стать препятствием для мирного
урегулирования конфликта на Донбассе (ForUm (www.for-ua.com/). – 2016. –
09.07).
***
За вступление Украины в НАТО на гипотетическом референдуме
готовы проголосовать 39 % опрошенных украинцев. Против высказались
32 %. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы
Рейтинг, проведенного по заказу правительства Канады.
Отметим, что показатель негативного отношения к Альянсу в июне 2016 г.
стал наиболее высоким от сентября 2014 г. За это время процент противников
НАТО колебался с 28 % до 31%.
Как говорят социологи, опрос не охватил неподконтрольные территории
Донбасса и Крым. При этом в остальных восточных регионах число
противников Альянса достигло половины опрошенных.
На юге страны сторонников НАТО также оказалось меньше, чем
оппонентов. А вот центр и запад Украины дали перевес по тем, кто видит
страну членом Альянса.
Отметим, что результаты группы Рейтинг резко контрастируют с недавним
опросом, проведенным Фондом Демократические инициативы. По его данным,
за вступление в антлантический военный союз готовы проголосовать 78 %
украинцев (Корреспондент.net (www.korrespondent.net/). – 2016. – 12.07).
***
Борьба с коррупцией в Украине накануне саммита НАТО стала
показательной акцией ради получения денег Международного валютного
фонда (МВФ). Такое мнение выразила ведущий аналитик международного
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информационно-аналитического
«Центра
Россия-Украина»
(ЦРУ)
А. Решмедилова.
«Все это для того, чтобы создать хорошую картинку. Очень все ждут
транш. Нет транша – нету всего остального», – отметила политолог.
По ее словам, череда громких задержаний видных государственных
чиновников прошлой недели, включая постановление на арест народного
депутата от «Воли народа» А. Онищенко, преследовала цель создания
исключительно информационного фона заявлениям Президента П. Порошенко в
Варшаве о борьбе с коррупцией в Украине.
В то же время, как подчеркнула политолог, эти задержания и громкие
заявления в очередной раз ничем не закончатся, поскольку реальная борьба с
коррупцией власти не нужна.
«Мы имитируем борьбу с коррупцией, они (западные партнеры Украины –
ред.) имитируют понимание», – подытожила А. Решмедилова (ГолосUA
(http://ru.golos.ua/). – 2016. – 11.07).
***
Конфликт с Премьер-министром Украины В. Гройсманом является
выгодным для Ю. Тимошенко, считает политолог А. Золотарев.
«Конфликт вызван тем, что Ю. Тимошенко уже год исполняет роль
оппозиции во власти, при этом пребывая в коалиции, избрав ключевую тему –
тарифы для населения. Как показал опыт и время, эта тема достаточно
благодатна для повышения рейтингов как самого лидера ―Батьківщини‖, так и
ее партии. Это не может не нервировать Премьер-министра. Ю. Тимошенко
всегда на конфликтах поднимала свои позиции, о чем прекрасно знал экспремьер А. Яценюк, но что не учитывает В. Гройсман. Поэтому он жестко
―огрызнулся‖, обвинив Ю. Тимошенко действительно в несправедливом
повышении цен на газ. Но все это закончится тем, что тарифы и социальная
напряженность может ―похоронить‖ В. Гройсмана», – предположил
А. Золотарев.
Политолог добавил, что, скорее всего, Премьер-министр «внял советам
политтехнологов», и решил идти сразу в бой.
«Я предполагаю, что украинский избиратель не помнит, когда и какие
цены на газ были в стране, тонкости газового контракта, но цифры в своих
платежках украинцы видят сейчас. Поэтому, скорее всего, в этом конфликте
проиграет В. Гройсман, а выиграет Ю. Тимошенко», – резюмировал
А. Золотарев (ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2016. – 11.07).
***
Лидер
ВО
«Батьківщина»
Ю.
Тимошенко
заявила,
что
«перспективным» Планом объединения громад власти в Киеве фактически
уничтожают села.
По еѐ словам, ликвидация школ и поселковых советов, предусмотренная
этим планом, приведет к вымиранию села.
Политик заявляет: это выгодно олигархическим кланам, которые хотят
монополизировать аграрную сферу, самим занять поля и заниматься там зерном.
Именно им и мешает мелкое сельское хозяйство. Ю. Тимошенко
утверждает – стране срочно необходима перезагрузка в виде досрочных
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парламентских выборов (Херсонські факти (http://fakti.ks.ua/). – 2016. – 11.07).
***
Директор Киевского института мирных исследований А. Мишин
считает, что парламент Украины обязан поддержать законопроекты,
которые будут способствовать мирному урегулированию конфликта на
Донбассе.
«Проблема урегулирования ситуации на Донбассе как бы переносится на
уровень внутренней политики с целью заставить нардепов проголосовать за
предложения Президента Украины, озвученные его представителями в
контактной группе как план действий по мирному урегулированию Виктора
Медведчука», – заявляет он.
По его мнению, официальному Киеву сегодня важно, чтобы некоторые
олигархи перестали пропагандировать в обществе тему «победоносной войны».
«Но все наши обязательства перед ―нормандской четверкой‖ будут выполнены,
несмотря на бряцания ―партии войны‖ незарегистрированным оружием», –
говорит политолог (ForUm (www.for-ua.com/). – 2016. – 08.07).
***
За для того, щоб зупинити людські страждання у зонах так званих
ДНР та ЛНР потрібно відновити силу закону. До такого результату дійшли
представники комісаріату Ради Європи з питань прав людини.
«Військові дії, які ведуться на східній частині України призводять до
глобальних людських страждань. Також вони стають результатом смерті
мирного населення. Ми маємо завершити це беззаконня. Потрібно притягувати
до відповідальності та карати злочинців», – відзначив комісар Ради Європи з
питань прав людей Н. Мужнієкс.
«Не важливо Росія це чи Україна, але вони всі повинні ставитися до права
жити як належить цивілізованій людині. Для цього потрібно зупинити війну та
насилля. А свої протиріччя потрібно починати вирішувати мирними шляхами,
як це передбачено у Мінських домовленостях», – зазначив він. (Replyua
(http://replyua.net/). – 2016. – 11.07).
***
Если бы парламентские выборы проходили в первой половине июня,
необходимое количество голосов набрали бы пять партий. Об этом
свидетельствуют данные исследования, проводимого группой «Рейтинг».
Оппозиционный блок и «Батьківщина» получили бы по 14 % голосов
избирателей, Блок Петра Порошенко – 11 %, «Самопоміч» – 9 %, Радикальная
партия – 8 %. 1% для прохождения в парламент не хватило бы «Свободе».
Еще 19 % из опрошенных затруднились ответить.
Опрос проводился по всей территории Украины, кроме аннексированного
Крыма и оккупированных частей Донбасса, с 28 мая по 14 июня. В нем приняли
участие 2,4 тыс. жителей Украины возрастом 18 лет и старше, которые имеют
право голосовать. Допустимая погрешность не превышает 2 % (FaceNews
(http://www.facenews.ua/). – 2016. – 11.07).
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***
На довыборах в Верховную Раду власть будет проталкивать
«самовыдвиженцев», связанных с Блоком П. Порошенко, считает
политолог А. Якубин.
«Например, Чернигов, который уже прославился в избирательной истории,
как один из главных городов по апробации различных технологий
мажоритарных выборов в минувшем году с Березенко и Корбаном. И теперь мы
тоже видим: власть учла уроки, продолжает прежний сценарий, старается
сделать все, чтобы там победил один из связанных с ней кандидатов», – сказал
он.
При этом эксперт рассказал, что власть будет «проталкивать» на
довыборах самовыдвиженцев.
«Там попытаются использовать, учитывая общее падение рейтинга власти
в связи с ростом тарифов и провальной социальной политикой в целом, сделать
ставку не на официальных кандидатов от власти, например, от БПП, а на
―самовыдвиженцев‖. Это – своеобразная технология выборов. Власть пытается
поддерживать людей, которые потом будут ей удобны, но непосредственно не
принадлежат к БПП. При этом, кандидаты от БПП в том же Чернигове
исполняют, скорее, техническую роль», – уточнил он (ГолосUA
(http://ru.golos.ua/). – 2016. – 11.07).
***
У Чернігові на 206 виборчому окрузі фіксують велику кількість
порушень. Про це журналістам сказала координатор парламентських програм
громадської мережі «Опора» О. Айвазовська.
«Є дуже велике занепокоєння щодо 206 округу. Там зафіксована велика
кількість порушень нашими спостерігачами. Велися слідчі дії правоохоронними
органами – поліцією. Станом на попередній тиждень було відкрито 12
кримінальних проваджень за фактами, які мають ознаки підкупу, зловживання
службовими повноваженнями або перешкоджання правам суб‘єктів виборчого
процесу. І 64 справи адміністративного типу порушень у рамках виборчого
процесу.
Усі справи забрала обласна прокуратура. Тобто поліція втратила
можливість вручати підозри фігурантам інцидентів. Ці справи передали до
міської прокуратури. Це свідчить про затягування розслідування з боку
прокуратури», – розповіла О. Айвазовська (Gazeta.ua. (http://gazeta.ua/). – 2016.
– 11.07).

ЕКОНОМІКА
Державна служба інтелектуальної власності України зареєструвала
знак для товарів і послуг «Український платіжний простір» (ПРОСТІР), усі
права на який належать Національному банку України.
Про це повідомляє регулятор на своїй сторінці Facebook.
Як написано в повідомленні, система покликана скласти конкуренцію
«картковому» ринку.
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За словами директора Департаменту платіжних систем та інноваційного
розвитку НБУ С. Шацького, банки, які вже здійснювали оплату за використання
торгової марки «НСМЕП», отримають право безкоштовного використання
торгової марки «ПРОСТІР».
Крім того, «ПРОСТІР» отримав також право проставляти поряд з товарним
знаком попереджувальне маркування про його реєстрацію в Україні
(Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/379747/nbu-zareyestruvavnatsionalnu-platizhnu-systemu-prostir). – 2016. – 8.07).
***
За первые 5 месяцев денежные поступления неплатежеспособных
банков за счет погашения кредитов заемщиками, от реализации активов, а
также аренды имущества составили 3,204 млрд грн. Об этом сообщается на
сайте Фонда гарантирования вкладов.
Больше всего банки получили от погашения заемщиками кредитов –
1,992 млрд грн, еще 1,173 млрд грн получили от продажи имущества.
За этот период поступления в банки ежемесячно составляли от 500 до
800 млн грн.
Наибольшие поступления были в банк «Форум», Дельта Банк, ВиЭйБи
Банк, Банк «ВБР», Банк «Надра» (Delo.UA (http://delo.ua/finance/na-chemzarabatyvajut-neplatezhesposobnye-banki-319565/). – 2016. – 8.07).
***
Ціни виробників промислової продукції у червні 2016 р. порівняно з
попереднім місяцем не змінились, водночас з початку року – зросли на
13,9 %. Про це свідчать дані Держстату.
«Продукція добувної промисловості і розроблення кар‘єрів у червні
подешевшала на 2 %, зокрема, у добуванні кам‘яного вугілля – на 8,1 %,
природного газу – на 1,8 %, металевих руд – на 1,4 %. Разом з тим у добуванні
сирої нафти ціни зросли на 3,4 %», – йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, у переробній промисловості відбулося підвищення
цін на 1,5 %, у тому числі у виробництві продуктів нафтоперероблення – на
6,8%, металургійному виробництві – на 5,7 %, виробництві основних
фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 0,8 %, гумових і
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 0,5 %.
«У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів продукція
подорожчала на 0,3 %. При цьому у виробництві тютюнових виробів зростання
цін становило 2,4 %, продуктів борошномельно-круп‘яної промисловості –
1,4 %, м‘яса та м‘ясних продуктів – 1,1 %, напоїв – 1 %», – повідомляє
Держстат.
У той же час у виробництві цукру ціни знизились на 2,5 %, олії та
тваринних жирів – на 1 %, молочних продуктів – на 0,8 %.
«У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
спостерігалося зниження цін на 3 %, у тому числі теплоенергії – на 3,3 %,
електроенергії – на 3 %», – йдеться у повідомленні (Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/379762/tsiny-vyrobnykiv-promproduktsiyi-zpochatku-roku-zrosly-na-14). – 2016. – 11.07).
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***
ДП «Укрспирт» домовились з представниками компанії Gyor Distillery
про постачання в Угорщину спирту українського виробництва. Про це
повідомляє прес-служба «Укрспирту».
«Це вже не перший досвід роботи з українським виробником, першу
партію продукції ми отримали весною цього року. На сьогоднішній зустрічі ми
домовились про те, що ―Укрспирт‖ буде постачати Gyor Distillery спирт
етиловий ректифікований сорту ―Вищої очистки‖. Впевнений, що співпраця
буде взаємовигідною», – коментує генеральний директор компанії Gabor Karodi.
Зазначають, що розвиток експортного напрямку є одним з ключових
завдань ДП «Укрспирт» на 2016 р. У першому півріччі підприємство уже
реалізувало 151,83 тис. дал продукції. Для порівняння, за весь 2015 р.
експортовано близько 140 тис. дал.
«За останні роки ситуація склалась так, що основним ринком збуту для ДП
«Укрспирт» є Україна: понад 80 % від продажів припадає на вітчизняних
виробників. Проте, за даними незалежних експертів, на українському ринку
горілки спостерігається тенденція падіння, пропорційно знижується і попит на
спирт. Тож експортні ринки є альтернативою для нас», – коментує заступник
директора ДП «Укрспирт» С. Блескун.
«Сьогодні підприємству вкрай необхідна підтримка на державному рівні.
Задля активного розвитку експортного напрямку необхідно затвердити чіткі
правила ціноутворення та визначитись з клієнтською базою, тобто з
компаніями, з якими ДП «Укрспирт» може працювати без загрози бути
звинуваченим
у
некоректних
кроках»,
–
додав
він
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukrspirt-postacatime-svou-produkciu-dougorsini). – 2016. – 7.07).
***
У січні-червні 2016 р. Україна імпортувала товарів з РФ на загальну
суму 2 млрд 93 млн 931 тис. дол США. Про це повідомляє ДФС.
Водночас, експорт товарів України до РФ за звітний період становив
1,5 млрд дол. США.
Зокрема, у червні 2016 р. Україна імпортувала з РФ товарів на загальну
суму 398 млн 342 тис. грн, у той час як експорт товарів України до РФ за
звітний місяць становив 330 млн 108 тис. дол. США (Українські Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1585328-ukrayina-za-pivrokuimportuvala-tovariv-z-rf-na-ponad-2-mlrd-dol-ssha-dfs). – 2016. – 8.07).
***
Україна в січні-червні 2016 р. імпортувала 3,2 млн т нафти та
нафтопродуктів на загальну суму майже 1,3 млрд дол. Про це повідомляє
Державна фіскальна служба.
Так, з Білорусі було імпортовано нафти та нафтопродуктів на
844,789 млн дол., з Литви – на 107,491 млн дол., з РФ – на 101,71 млн дол., з
інших країн – на 241,159 млн дол.
При цьому, на експорт з України за шість місяців цього року відвантажено
132,650 тис. т нафтопродуктів на загальну суму 41,37 млн дол.
Так, Україна в січні-червні 2016 р. експортувала до Кіпру нафти та
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нафтопродуктів на 8,1 млн дол., до Угорщини – на 5,7 млн дол, до Великої
Британії – на 4,4 млн дол. США, та до інших країн – на 22,8 млн дол США
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1585916ukrayina-za-pivroku-importuvala-3-2-mln-tonn-naftoproduktiv). – 2016. – 11.07).
***
У червні 2016 р. Україна імпортувала трактори для сільського та
лісового господарства на 25,2 млн дол. Про це повідомляє Державна фіскальна
служба.
Це на 1 % більше, ніж у травні 2016 р. (24,9 млн дол.).
Всього в січні-червні Україна імпортувала трактори на 233,1 млн дол.
Найбільше тракторів завезено з США (65,2 млн дол., питома вага – 27,9 %).
На другому місці – Білорусь (46,7 млн, 20 %), на третьому – Німеччина
(27,2 млн, 11,7 %).
В червні Україна експортувала трактори всього на 318 тис. дол. З початку
року обсяг експорту склав 5,3 млн дол., 51,9 % з яких прийшлося на поставки до
РФ (2,7 млн дол.).
Крім того, в І півріччі 2016 р. Україна імпортувала ґрунтообробну та
посівну техніку на 123,1 млн дол. та техніку для збирання (сортування) врожаю
і заготівлі кормів — на 227,5 млн. Обсяг експорту становив відповідно 17,6 млн
і 10,4 млн дол (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/u-i-pivricci-ukrainaperevisila-minuloricnij-import-traktoriv). – 2016. – 8.07).
***
За даними Державної фіскальної служби, сальдо зовнішньої торгівлі
України аграрної продукції за перше півріччя 2016 р. було позитивним і
становило +4,8 млрд дол. При цьому зріс як експорт на 3,3 % до 6,7 млрд дол.,
так і імпорт на 10 % до 1,9 млрд дол.
Частка імпорту аграрної продукції у загальній структурі зросла з 9,7 % (за
перші шість місяців 2015 р.) до 11,3 % у 2016 р. Спостерігається також
зростання імпорту по всіх групах товарів, найбільше – жирів та олій тваринного
або рослинного походження – на 44 %, в основному за рахунок збільшення
закупівлі пальмової олії на 78 %.
Крім того, частка експорту аграрної продукції у загальній структурі зросла
з 35,4 % за перше півріччя 2015 р. до 40,8 % за аналогічний період 2016 р.
Зазначають, що найбільше зріс експорт жирів та олій тваринного або
рослинного походження – на 21,5 % або на 346,7 млн дол., за рахунок
збільшення експорту рослинного і бджолиного воску у 9,8 разів. Також має
місце незначне нарощення поставок за кордон продукції рослинництва на 1,5 %
(+50,7 млн дол.).
До того ж, експорт живих тварин та продукції тваринного походження за
перше півріччя 2016 р. порівняно з 2015 р. знизився на 13,3 % (- 48,7 млн дол.),
в основному за рахунок зменшення поставок свинини і м‘яса ВРХ. Також на
11,2 % знизився експорт готових харчових продуктів (- 134,5 млн дол.)
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-pokrasila-pokaznikizovnisnoi-torgivli). – 2016. – 11.07).
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***
Сільське господарство нараховує понад 10 % ВВП України і дає експорт
продукції більш ніж на 12 млрд євро. Про це повідомив керівник проекту
«Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в
Україні», що фінансується Європейським Союзом Д. Міллнз.
Д. Міллнз також підкреслив необхідність приділяти більше уваги розвитку
сільських територій, де живуть і працюють понад 30 % населення.
При цьому Посол ЄС в Україні Я. Томбінські підкреслив, що «сільське
господарство має вирішальне значення для відновлення економіки України.
Переваги реформованого сектора в поєднанні з вичерпним використанням
можливостей Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі,
позитивно вплине на економіку». Він також заявив, що на додачу до
поліпшення конкурентоспроможності сільського господарства необхідно
«забезпечити, щоб це відбувалось збалансовано та постійно, з урахуванням
більш широких питань, таких як розвиток сільських районів, диверсифікації
експорту, а також дотримання екологічних стандартів» (Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1585397-cilskegospodarstvo-narakhovuye-ponad-10-vvp-ukrayini). – 2016. – 8.07).
***
У червні 2016 р. Україна експортувала аміачну селітру на 38,7 млн дол.
Про це повідомляє Державна фіскальна служба.
Це на 36 % більше, ніж у травні 2016 (28,4 млн дол.).
Всього в І півріччі Україна експортувала азотного добрива на
187,2 млн дол.
Найбільшим імпортером української селітри залишається Туреччина
(58,5 млн дол., питома вага – 31,2 %). На другому місці – Італія (28,1 млн, 15 %),
на третьому – Індія (24,5 млн, 13,1 %).
Імпорт аміачної селітри в червні порівняно з травнем, зріс на 9,3 %, до
7 млн дол. Всього з початку року українські трейдери ввезли азотні добрива на
107,4 млн дол. Найбільшим постачальником залишається РФ (82 млн дол.,
76,4 %) (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-v-cervni-zbilsilaeksport-amiacnoi-selitri-na-36). – 2016. – 7.07).
***
У червні 2016 р. Україна експортувала пшеницю на 207,3 млн дол. Про
це повідомляє Державна фіскальна служба.
Це на 5,8 % менше, ніж у травні 2016 г. (219,8 млн дол.).
Всього з початку 2016 г. Україна експортувала пшеницю на 1,009 млн дол.
Найбільшим імпортером української пшениці в І півріччі був Єгипет –
209,5 млн дол. (питома вага – 20,7 %). На другому місці – Індонезія (123,9 млн,
12,3 %), на третьому – Бангладеш (122,1 млн, 12,1 %) (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-v-i-pivricci-2016-eksportuvala-psenicuna-milard-dolariv). – 2016. – 7.07).
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***
У червні 2016 р. Україна експортувала ячмінь на 14,7 млн дол. Про це
повідомляє Державна фіскальна служба України.
Це на 12,5 % менше, ніж у травні 2016 р. (16,8 млн дол).
Всього з початку року Україна експортувала ячмінь на 72,5 млн дол.
Найбільшим імпортером українського ячменю в І півріччі залишалася
Саудівська Аравія – 29,9 млн дол. (питома вага – 41,3 %). На другому місці –
Лівія (9 млн, 12,5 %), на третьому – Йорданія (5,1 млн, 7,1 %) (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-v-cervni-skorotila-eksport-acmenu-na125). – 2016. – 8.07).
***
У червні 2016 р. Україна експортувала кукурудзу на 147,4 млн дол. Про
це повідомляє Державна фіскальна служба.
Це на 4,6 % менше травня 2016 р. (154,3 млн дол.).
Всього з початку року Україна поставила за кордон кукурудзу на
1,6 млрд дол.
Найбільшим імпортером української кукурудзи в І півріччі був Китай –
373,1 млн дол. (питома вага – 23,3 %). На другому місці – Єгипет (206,3 млн,
12,9 %), на третьому – Іспанія (204 млн, 12,7 %) (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-prodovzue-sezonne-skorocennaeksportu-kukurudzi). – 2016. – 8.07).
***
За 6 місяців поточного року українські компанії експортували цукру на
30,3 млн дол., що на 8,7 % менше, ніж за аналогічний період минулого року
(33,188 млн дол.).
Про це повідомляє НАЦУ «Укрцукор» з посиланням на дані Державної
фіскальної служби.
В натуральних вимірниках обсяги торгівлі зменшилися значніше – з
84,09 тис. т в січні-червні 2015 р. до 60,86 тис. т в січні-червні 2016 р. – або на
27,6 %.
Основним ринком збуту для українського цукру залишається Румунія, в
яку було продано 34,06 % експортованого цукру (10,32 млн дол.). Примітно, що
останніми місяцями поставки до цієї країни не здійснювалися, так як квота на
поставки до ЄС уже вичерпана.
Друге місце за обсягами експорту посідає Казахстан (33,84 %), куди було
продано цукру на 10,25 млн дол. (в т. ч. на 2,58 млн дол. у червні).
Третє місце за обсягами експорту посідає Азербайджан, який змістив на
цій позиції Молдову – 2,39 млн грн або 7,88 % сумарного експорту за цей
період. В червні в цю країну було продано на 1,3 млн грн (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/eksport-cukru-zmensivsa-na-87). – 2016. –
7.07).
***
У червні 2016 р. Україна експортувала шоколаду на загальну суму у
8,2 млн дол., тоді як імпорт склав 4,2 млн дол. Про це йдеться у митній
статистиці Державної фіскальної служби.
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За період січень-червень 2016 р. Україна експортувала солодкого продукту
на суму 50,6 млн дол. – 23,3 тис. тонн, загальна сума імпорту становить
28,3 млн дол. – 6,2 тис. тонн, позитивне сальдо склало 22,3 млн дол.
Одним із головних імпортерів українського шоколаду у І півріччі стали
Казахстан (8 млн дол.), Грузія (4,3 млн дол.) та Білорусь (4,2 млн дол.). А
Україна імпортувала його в основному із Польщі, Німеччини та Нідерландів
(Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-za-i-pivricca-eksportuvalasokoladu-na-506-mln-dolariv). – 2016. – 8.07).
***
У червні 2016 р. Україна експортувала сіль на загальну суму 1,6 млн дол.,
а імпорт становив 223 тис. дол. Про це повідомляє Державна фіскальна
служба України.
У січні-червні Україна загалом експортувала 318,1 тис. т. солі на суму
7,7 млн дол., а імпортувала 11,1 тис. т – на 1,3 млн дол. Позитивне сальдо
торгівлі сіллю склало 6,4 млн дол.
Одним з основних імпортерів української солі стала Росія (39,3 %) –
3 млн дол. Друге місце займає Угорщина (12 %) – 925 тис. дол., третє – Грузія
(7,3 %) – 560 тис. дол.
А от завозила Україна сіль із Білорусі (36,8 %), Польщі (24,1 %) та
Туреччини (11,5 %) (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/v-cervniukraina-eksportuvala-sil-na-sumu-16-mln-dolariv). – 2016. – 8.07).
***
За офіційними даними, за півроку Україна продала на зовнішні ринки
51,5 тис. т молочних продуктів на суму 66,4 млн дол.
Порівняно з відповідними періодом минулого року, обсяги скоротилися на
7,3 %, а в грошовому виражені – на 18,4 %. Хоча ще у січні-травні зниження
було на рівні 13,5 % (в натуральному вираженні), повідомляє аналітична служба
компанії Dykun.
Найбільше скорочення обсягів спостерігалося по маслу (- 22 %) та
кисломолочній продукції (- 17,65 %). Найменше скоротилися поставки сиру –
всього на 0,07 %. При цьому, позитивні показники прослідковувалися тільки в
продажах незгущених молока та вершків - +1,78 %.
Основні контрагенти за аналізований період не змінювалися. Найбільше
молока та вершків незгущених продавали до Молдови (1,1 млн дол., або 46,5 %)
та Грузії (732 тис. дол.; 30,7 %), а молока та вершків згущених – до Казахстану
(8,5 млн дол.; 24 %).
Основним ринок збуту для вітчизняної кисломолочки є Молдова. За шість
місяців туди поставили продукції на суму 750 тис. дол., що відповідає 54,9 %
всього експорту. У червні туди було поставлено найбільше кисломолочки –
92 тис. дол.
Найбільше сухої сироватки було поставлено до В‘єтнаму (1,2 млн дол.;
18,3 %) та Казахстану (1,1 млн дол.; 17 %), а вершкового масла до – Грузії
(2,2 млн дол.; 20,4 %).
Основними ринками збуту для сиру були Казахстан (4,5 млн дол.; 46,17 %)
та Молдова (2,9 млн дол.; 30,08 %).
Імпортні показники все ще залишаються досить сильними. За півроку до
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України було поставлено 6,1 тис. т, що на 16,42 % більше, ніж за відповідний
період минулого року. В грошову еквіваленті імпорт зріс на 23,31 % –
19,2 млн дол.
Основі обсяги імпорту надходять з ЄС. Молока та вершків згущених
найбільше було ввезено з Німеччини (129 тис. дол.; 35,8 %) та Бельгії
(85 тис. дол.; 23,6 %). Молоко та вершки згущені надходили з Білорусі
(499 тис. дол.; 58,3 %), кисломолочна продукція з Бельгії (1,1 млн дол.; 60 %).
Молочну сироватку завозили з Португалії (388 тис. дол.; 54,7 %), масло з Нової
Зеландії (446 тис. дол.;19,8 %), а сир – з Польщі (4,2 млн. дол.; 32 %) (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/eksport-molokoproduktiv-z-ukraini-skorotivsana-73). – 2016. – 10.07).
***
Инспекция безопасности продуктов питания Армении не пустила
19 480 кг мяса из Украины. Как сообщил начальник отдела контроля за
производством продуктов питания Госслужбы продовольственной безопасности
В. Даниелян, мясо птицы представляет собой продукт питания повышенного
риска. Партия мяса из Украины была отправлена на лабораторную экспертизу,
которая выявила бактериологическое несоответствие. Именно поэтому ввоз в
страну мяса птицы из Украины был запрещен.
«Импортируемые
в
Армению
продукты
питания
подлежат
государственному пограничному контролю. При этом принимаются во
внимание такие факторы, как страна-экспортер (насколько рискованно ввозить
оттуда продукты), система контроля за качеством, действующая в конкретной
организации-производителе, и другие параметры», – сказал В. Даниелян.
По его словам, в 2016 г. Армения отказалась от импорта продуктов питания
из
Ирана,
Италии,
Германии,
Турции
и
Украины
(Delo.UA
(http://delo.ua/business/armenija-zapretila-vvoz-ukrainskoj-kurjatiny-319709).
–
2016. – 11.07).
***
На 138,7 млн дол. імпортувала морожену рибу в І півріччі 2016 р.
Україна. Про це повідомляє Державна фіскальна служба.
Найбільшим постачальником мороженої риби залишається Норвегія. На
цю скандинавську країну припало 22,3 % питомої ваги імпорту (30,9 млн дол.).
Експорт замороженої риби склав 394 тис. дол., з яких 200 тис. (50,7 %) – в
Грузію.
Імпорт свіжої та охолодженої риби в січні-травні 2016 р. становив
26,4 млн дол. Лідирує в поставках також Норвегія з часткою в імпорті 87,4 %
(23,1 млн дол.). На експорт Україна поставила зазначеної продукції на
1,3 млн дол. 81 % поставок прийшлося на Ірак.
Філе та іншого м‘яса риби Україна з початку року закупила на
20,7 млн дол. Трійку країн-імпортерів склали В‘єтнам (6 млн дол., 29,2 %),
Ісландія (5,5 млн дол., 26,3 %), Китай (2,1 млн дол., 10,2 %).
Обсяг експорту зазначеної продукції у січні-червні 2016 р. становив
3,5 млн дол. Найбільшим імпортером українського м‘яса риби є Данія
(1,5 млн дол., 42,1 %) (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/z-pocatkuroku-ukraina-importuvala-morozenu-ribu-na-1387-mln-dolariv). – 2016. – 8.07).
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***
У січні-червні 2016 р. Україна на зовнішніх ринках закупила 91,2 тис. т
пальмової олії на загальну суму 66,4 млн дол.
Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.
Так, головним чином протягом січня-червня 2016 р. поставки
здійснювалися з Індонезії (83,3 % на 55,4 млн дол.), Малазії (15,4 % на
10,3 млн дол.), Швеції (0,8 % на 510 тис. дол.).
А от за півроку Україна експортувала 1,1 тис. тонн пальмової олії на суму
877 тис. дол. Найбільше до Молдови – 37,3 % на суму 327 тис. дол (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-zakupila-na-zovnisnih-rinkah-912-tistonn-palmovoi-olii). – 2016. – 9.07).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Споживча інфляція у червні 2016 р. збільшилася на 6,9 % відповідно до
червня 2015 р., а порівняно з травнем цього року зафіксована дефляція на
рівні 0,2 %. Про це повідомляється на офіційному сайті Державної служби
статистики.
Як зазначається на Держстатистики, з початку року (грудень 2015 р. до
червень 2016 р.) зростання споживчих цін становило 4,9 %.
При цьому у січні-червні 2016 р. інфляція склала 18,1 % відповідно до
аналогічного
періоду
2015
р.
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1585365-inflyatsiya-u-chervni-stanovila-6-9derzhstatistiki-1). – 2016. – 8.07).
***
Протягом січня-червня 2016 р. в Україні вартість води, електроенергії,
газу та інших видів палива збільшилася на 42,3 % порівняно з аналогічним
періодом 2015 р. Про це йдеться на офіційному сайті Державної служби
статистики.
Зокрема, за інформацією Держстатистики, у січні-червні цього року
вартість плати за квартиру збільшилася на 5,9 %, а у червні (червень 2016 р. до
червня 2016 р.) – на 6,1 %.
Найбільше подорожчала за перше півріччя в Україні ціна за гаряче
водопостачання та опалення – на 73 %, а, зокрема у червні – на 63,6 %.
За вказаний період тариф на природний газ також підвищився на 39,4 %,
хоча у червні (червень 2016 р. до червня 2015 р.) було зафіксоване зменшення
тарифу на 4,3 %. Вартість електроенергії збільшилася на 66,9 % і 56,4 %
відповідно.
У першому півріччі також зріс тариф на холодне водопостачання – на
32,2 %, а в червні – на 19,9 %, водовідведення – на 22,2 % і 11,35 відповідно
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1585379vartist-komposlug-u-pershomu-pivrichchi-zrosla-na-42-derzhstatistiki). – 2016. –
8.07).
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***
Світові ціни на продовольство зростають вже п’ятий місяць поспіль,
але їх зростання в червні було найвищим за останні чотири роки. Про це
повідомляє Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Причому підвищення цін торкнулося всіх груп продовольства, за винятком
рослинних масел.
Зростання цін на цукор майже на 15 % експерти пояснюють скороченням
урожаю в Бразилії через зливи. Скорочення експорту кукурудзи з Бразилії
вплинуло на підвищення цін на зернові. Його стримує тільки рекордний урожай
пшениці в США.
Зниження виробництва молочних продуктів в країнах Європейського
Cоюзу став одним з факторів незначного зростання цін на них, хоча вони на
14 % нижчі торішніх показників.
У той же час в ФАО прогнозують підвищення виробництва пшениці в
липні, зважаючи на сприятливі погодні умови і хороші перспектив виробництва
в Європейському Союзі, Російській Федерації та США (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1585201-svitovi-tsini-na-prodovolstvozrosli). – 2016. – 8.07).
***
Из-за коррупции Всемирный банк отстранил украинские компании
«Инком», «БМС Консалтинг» и Roma от участия в тендерах.
Всемирный банк выступил с заявлением, что не будет допускать к своим
тендерам украинскую компанию «Инком» (входит в группу «Октава Капитал»
Александра Кардакова). Это продление предыдущего решения, о чем идет речь
в официальном заявлении организации. Напомним, в 2014 г. Всемирный банк
заявил о том, что компания включена в список Debarred & Cross-Debarred Firms
& Individuals (компании и лица, отстраненные от участия в тендерах).
Тогда причиной явились результаты расследования участия компании в
тендере для программы модернизации системы соцподдержки населения, на
которую украинские власти получили от банка $99,4 млн. В самой компании
тогда говорили, что при подготовке документации для участия в торгах
сотрудники допустили некритическую ошибку: в пакет тендерных документов,
состоящий из нескольких тысяч страниц, вошли 2 недействительных
сертификата.
Сейчас компания отстранена на намного более долгий период – 22,5 года
(в прошлый раз – на 3 года). «Расследование, проведенное вице-президентом по
интеграции Всемирного банка, обнаружило, что ―Инком‖ платил взятки и
принимал участие в коррупционных действиях по предварительному сговору в
деле, относящемся к тендеру на три IT-контракта совокупной стоимостью
43 млн долл. по проекту модернизации системы социальной поддержки», –
говорится в сообщении организации. «Инком» также отстранили за
«многочисленные попытки помешать расследованию».
«Решение санкционного совета представляет крупную победу в попытках
Всемирного банка защитить свои проекты от манипулятивного и
коррупционного поведения некоторых компаний», – заявил Л. Маккарти, вицепрезидент по интеграции Всемирного банка.
Кроме санкций по отношению к самой компании, банк также объявил
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санкции по отношению к ее топам: А. Федченко (президенту «Инкома») на срок
в 11,5 лет, вице-президенту компании Н. Довженко – на 8,5 лет.
Также были подвергнуты санкциям и две другие компании, которые
участвовали в сговоре: BMS Consulting и ее президент С. Савченко – на 6 лет,
Roma еще в 2015 г. отстранили на 7 лет.
Здесь есть еще один важный нюанс: в заявлении речь идет о том, что
организации, подписавшие со Всемирным банком соглашение о взаимном
признании отстранений (Agreement of Mutual Recognition of Debarments), также
не будут работать с указанными компаниями. То есть, к примеру, «Инком» не
сможет принимать участие в тендерах, связанных с финансированием ЕБРР
(Delo.UA (http://delo.ua/business/vsemirnyj-bank-obvinil-tri-ukrainskie-kompaniiv-korrupcii-319535/). – 2016. – 7.07).
***
Министры торговли G20, 10 июля, в Шанхае приняли новую стратегию
роста мировой экономики, которая может поспособствовать увеличению
мирового ВВП на 2 % к 2018 г. Об этом говорится в итоговом коммюнике
«торговой двадцатки».
«Являясь составляющей частью усилий G20 по достижению цели
увеличить к 2018 г. рост мировой экономики на 2 %, поставленной лидерами
G20 на саммите в Брисбене в 2014 г., настоящая стратегия определяет
конкретные индивидуальные и коллективные действия для этого», – говорится в
тексте коммюнике.
Согласно документу, развитие экономики будет опираться на понижение
торговых
издержек,
улучшение
скоординированности
торговой
и
инвестиционной политики, содействие расширению торговли в сфере услуг,
создание транспортерного и конкурентного рынка услуг, активизацию
торгового финансирования, а также принятие мер по развитию электронной
коммерции.
Принятая стратегия, по мнению членов G20, поспособствует
распространению открытости, интеграции в сфере торговли, что поможет в деле
мирового
процветания
и
развития
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/07/11/21718847/). – 2016. – 11.07).
***
В мае дефицит торговли товарами и услугами Великобритании вырос.
Экспорт и импорт сократились. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным Национальной статистической службы Великобритании,
дефицит в мае вырос до 2,3 млрд фунтов стерлингов с 2 млрд фунтов в апреле.
Экспорт сократился на 4,4 %, а импорт на 3,5%.
В мае экспорт в ЕС, куда Великобритании отправляет половину своих
товаров, упал на 2,5 %. Экспорт в другие страны обвалился на 13 % (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/07/08/21630005/). – 2016. – 8.07).
***
Центральный банк Сербии снизил базовую процентную ставку, чтобы
повысить инфляцию до целевого уровня. Об этом сообщает Bloomberg.
Регулятор снизил недельную ставку репо до 4 % с 4,25 %. Банк также сузил
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коридор между ставками по депозитам и кредитам до +/- 1,5 % с 1,75 %.
В заявлении регулятор утверждает, что в «ближайший период слабое
инфляционное давление останется, в основном, из-за внутренних факторов».
Снижение ставки до 4 % позволит вернуть уровень инфляции к целевому
показателю в следующем году.
Центральный банк возобновил смягчение монетарной политики впервые с
февраля. До февраля регулятор 16 раз подряд урезал базовую ставку (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/07/07/21595128/). – 2016. – 7.07).
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