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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент України П. Порошенко підписав
Закон України «Про судоустрій і статус суддів»
Президент України П. Порошенко підписав Закон України «Про
судоустрій і статус суддів», завданням якого є імплементація оновлених
конституційних засад здійснення правосуддя для забезпечення незалежності та
деполітизації судової влади, посилення її відповідальності перед суспільством,
запровадження нових засад формування суддівського корпусу, посилення ролі
громадськості щодо контролю за доброчесністю та етичністю представників
суддівського корпусу й оптимізація системи судоустрою.
Прийняття Закону про судоустрій є одним з ключових етапів нормативного
забезпечення судової реформи, який відкриває шлях для створення якісно нової
моделі функціонування судової влади відповідно до суспільних очікувань і
європейських стандартів та задоволення суспільного запиту на справедливий
суд, що був однією з основних вимог Революції гідності.
Закон вдосконалює процедуру кваліфікаційного оцінювання всіх суддів,
розпочату відповідно до Закону України «Про забезпечення права на
справедливий суд». Зокрема, оцінювання проводитиметься за критеріями
компетентності (професійної, особистої, соціальної тощо), професійної етики та
доброчесності. Кваліфікаційне оцінювання за критерієм професійної
компетентності буде проводитись з урахуванням принципів інстанційності та
спеціалізації.
Закон передбачає перехід до триланкової судової системи та утворення
протягом шести місяців з моменту набуття ним чинності нового Верховного
Суду, у складі якого діятимуть Велика Палата, функцією якої є уніфікація
судової практики та вирішення юрисдикційних спорів, та чотири касаційні суди,
функцією яких є розгляд справ в касаційному порядку.
У розвиток конституційних змін в частині правосуддя Законом про
судоустрій встановлено кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду судді.
Так, на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший
тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту
і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, володіє
державною мовою та відповідає встановленим критеріям професійної
компетентності, доброчесності та професійної етики.
Судді призначатимуться виключно за результатами публічного конкурсу
та кваліфікаційного оцінювання як його складової. В конкурсі на посаду судді
Верховного суду матимуть право брати участь як діючі судді, так і кандидати з
не менш ніж 10-річним стажем наукової роботи у сфері права або адвокатської
діяльності.
Законом «Про судоустрій і статус суддів» закріплена і нова підстава для
звільнення судді з посади – непідтвердження легальності джерел походження
доходів та майна. Закон містить ряд нових механізмів для запобігання корупції
в судовій системі: повний моніторинг способу життя судді, обов’язок подання
Декларацій доброчесності та родинних зв’язків тощо. Передбачено створення
при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України Громадської ради
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доброчесності, яка сприятиме ВККС у встановленні відповідності судді або
кандидата на посаду судді критеріям професійної етики та доброчесності.
Закон запроваджує нові підходи до розподілу повноважень між органами
суддівського врядування. Дисциплінарні повноваження щодо суддів будуть
передані до Вищої ради правосуддя, а Вища кваліфікаційна комісія суддів
зосередиться на вирішенні кваліфікаційних питань, включаючи проведення
кваліфікаційного оцінювання суддів, відкритих конкурсів на посади,
спеціального навчання суддів тощо. Такий підхід повністю відповідає
європейським стандартам та неодноразового рекомендувався Венеціанською
комісією.
«Закон «Про судоустрій і статус суддів» є логічним продовженням змін до
Конституції України щодо правосуддя та вводитиметься в дію одночасно з
ними, наприкінці вересня цього року. До цього часу повинен бути прийнятий
також Закон «Про Вищу раду правосуддя», робота над яким на даний момент
триває. Також необхідно завершити роботу над новим процесуальним
законодавством і забезпечити, щоб Верховний Суд із новою структурою і новим
складом запрацював у першому кварталі 2017 року», – зазначив координатор
Ради з питань судової реформи, Заступник Глави Адміністрації Президента
О. Філатов.
Закон України «Про судоустрій і статус суддів» був розроблений Радою з
питань судової реформи, яка є консультативно-дорадчим органом при
Президентові України.
У Законі враховані всі ключові рекомендації Венеціанської Комісії, які
стосуються судоустрою та статусу суддів (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
13.07).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
М. Дем'яненко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ,
канд. політ. наук

Діяльність Ю. Луценка
на посаді Генерального прокурора України
Сьогодні, коли Україна переживає далеко не найкращі часи і водночас
стоїть на шляху змін та перетворень, намагаючись при цьому реалізувати цілу
низку реформ, велика увага громадськості прикута до діяльності державних
органів, які прямо чи опосередковано мають вплив на реалізацію таких реформ.
Ключові позиції, попри наявність інших органів, в тому числі і новостворених, у
питанні боротьби чи не з основною загрозою на шляху проведення реформ –
корупцією, без сумніву, належать Генеральній прокуратурі України.
Нещодавно у цьому відомстві з'явився новий очільник: 12 травня цього
року Верховна Рада України призначила Ю. Луценка Генеральним прокурором
України. Відповідний проект постанови підтримало 264 народних депутати.
Щоправда, перед цим парламент ухвалив зміни, які дозволили кандидату на
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посаду Генерального прокурора не мати юридичної освіти, тобто дозволили
Ю. Луценку очолити Генпрокуратуру. Як пам’ятаємо, таке призначення
викликало жваві дискусії, а проти кандидатури Ю. Луценка виступили такі,
досить впливові, депутати українського парламенту, як лідер радикалів
О. Ляшко та голова фракції «Самопоміч» О. Березюк. Лунали, навіть, заяви про
те, що новий Генеральний прокурор може стати знаряддям політичної боротьби
з опонентами.
Тим не менше, вже понад півтора місяці Ю. Луценко є Генеральним
прокурором. Аналіз його діяльності та перших кроків на цій посаді доцільно
проводити в контексті реформування самої Генпрокуратури, яка останнім часом
себе постійно дискредитує, та, власне, діяльності цього ключового
правоохоронного органу держави, яка також характеризується далеко не
блискучими результатами.
Незважаючи на зроблені Ю. Луценком заяви стосовно того, що він не буде
проводити кадрових зміни в свої перші 100 днів перебування на посаді
Генерального прокурора (така позиція, до речі, була критично сприйнята
прихильниками реформ, які акцентували увагу на тому, що кадрова
бездіяльність залишить в ГПУ корумпованих посадовців з оточення колишнього
Генерального прокурора В. Шокіна), вже на початку червня Ю. Луценко
звільнив трьох заступників В. Шокіна та призначив на посади заступників
реформаторів Д. Сторожука, Є. Єніна та В. Теличенько. Остання, нагадаємо,
представляла в суді дружину убитого українського журналіста Г. Гонгадзе.
Серед перших звільнень можна відмітити той факт, що Ю. Луценко
звільнив І. Цюприка з посади заступника начальника Департаменту спеціальних
розслідувань Генеральної прокуратури України. Генпрокурор задовольнив заяву
І. Цюприка, зазначивши, що прислухається до реакції громадськості на зміни, в
тому числі і кадрові, в структурі органів прокуратури. Відзначимо, що за
інформацією окремих ЗМІ, І. Цюприк в ході Євромайдану працював
заступником начальника управління з організації контролю за розслідуванням
злочинів Головного слідчого управління МВС та міг мати відношення до
негласних слідчих розшукових дій стосовно активістів акцій протесту. Разом з
тим, він не пройшов атестацію в нову поліцію.
Також Генеральний прокурор заявив про намір змінити більшість обласних
прокурорів. За його словами, керівниками повинні бути 35-40-річні працівники
середньої ланки. Крім того, Генпрокурор запланував привести до органів
прокуратури значну кількість молодих людей не з системи, а з адвокатського
середовища.
Проте, такі заяви досить неоднозначно були сприйняті фахівцями, зокрема
адвокат Д. Йовдій спрогнозував, що «така необдумана ротація може привести
до збільшення некомпетентності в рядах органів прокуратури, оскільки дуже
велику роль грає саме досвід роботи, який не можна купити і не замінити... і
якщо розібратися в деталях і все-таки заглибитися в процес судового
розслідування, то може виникнути така ситуація, коли прокуратуру покинуть
просто компетентні кадри і будуть замінені некомпетентними..., а під хорошими
гаслом можна вигнати чужих людей і поставити на ключові посади своїх».
Дещо іншу точку зору щодо кадрової політики новопризначеного
Генпрокурора має директор інституту «Діалог» А. Миселюк, який, зокрема,
вважає, що Ю. Луценко – людина не з системи, а тому усуває потенційну
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небезпеку, яку можуть представляти досвідчені кадри, які вкорінені в системі і
повністю «знають всі ходи і виходи, всі таємні пружини» і здатні організувати
між собою союзи – вони представляють для нього потенційну небезпеку. З
іншого боку, варто враховувати, що перед Ю. Луценком стоїть завдання
реформувати наявну систему і показати конкретні результати якомога швидше,
отже оновлення кадрового складу прокуратури може розглядатись саме в цьому
ключі.
У цьому контексті примітним стало призначення Генеральним прокурором
Ю. Луценком нових прокурорів Одеської і Львівської областей. Зокрема
прокурором Одеської області було призначено О. Жученка (з 2015 р. він був
першим заступником прокурора області). У Львівській області на посаду
обласного прокурора було призначено Ю. Квятковського. До цього в червні
2015 р. він був призначений прокурором Луганської області.
Нещодавно, вирішилася історія з недолюстрованим в. о. прокурора
О. Валендюком, який отримав рішення адмінсуду про заборону на власне
звільнення. На його місце колективу прокуратури Києва представлено нового
керівника, яким став колишній заступник глави ГПУ Р. Говда. Призначення
останнього означає остаточний відрив Ю. Луценка від заступників «минулого
скликання», таких як В. Касько, тому як саме Р. Говда підписав В. Каську
підозру.
Попав у «немилість» до Генерального прокурора і прокурор Миколаївської
області В. Кривов'яз, якого Ю. Луценко закликав написати заяву про звільнення.
За словами Генпрокурора, він мав з цього приводу ромову з Президентом
України П. Порошенком: «Президент був у Миколаєві і сказав правильні слова:
є кримінальна відповідальність, яку встановлює тільки слідство і суд щодо
першого заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації,
який підозрюється у вимаганні та отриманні хабара у розмірі
100 тис. дол. США, але є ще моральна відповідальність губернатора та
керівників силових структур, які цього не бачили і допустили. Відповідно вони
мають написати заяви про відставку», – підкреслив Ю. Луценко.
Також Ю. Луценко заявив, що має намір призначити нового керівника
підрозділу Генпрокуратури, що відповідає за дотримання прав людини в місцях
позбавлення волі.
Як бачимо, незважаючи на незначний термін перебування на посаді
Генерального прокурора України, Ю. Луценко проводить досить активну
кадрову політику у відомстві. Та попри заяви скептиків про нібито будівництво
прокурорської вертикалі це, все ж таки, більшою мірою, схоже саме очищення
прокуратури від корумпованих та сумнівних з точки зору професіоналізму
прокурорів та вливання «свіжої крові».
Оновлення кадрового складу відомства має забезпечити підвищення
ефективності його діяльності та здатності не лише анонсувати гучні справи, але
і доводити їх до логічного завершення. В цьому контексті досить показовою є
нещодавня заява Ю. Луценка про те, що поточний рік «буде роком відновлення
довіри суспільства і великий риболовлі на велику рибу». Генпрокурор запевнив,
що в очолюваному ним відомстві підхід до всіх «однаковий – для чиновників як
колишньої, так і нинішньої влади». «Спрацьовує одна наживка – незаконне
збагачення, порушення закону. Хто буде відповідати цим критеріям, повинен
відповісти перед законом. Але списку тих, на яких я оголошую риболовлю,
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немає і не може бути», – підкреслив Ю. Луценко. При цьому Генпрокурор
зазначив, що його підхід відрізняється від підходів попереднього керівництва.
«Я вважаю за необхідне боротися зі злочинцями не окремо взятих епізодів, а зі
структурами мафіозного типу, які вони створили», – додав він. Раніше
Ю. Луценко анонсував масові чистки серед силовиків, а також зобов'язався
провести кілька хвиль операцій проти мафіозних структур по всій Україні.
На підтвердження слів Генпрокурора можна навести декілька фактів. Поперше, менше ніж за місяць свої діяльності Ю. Луценко повідомив про передачу
в НАБУ справи, в якій фігурує зокрема і колишній президент Л. Кучма, а також
бізнесмени І. Коломойський і В. Пінчук, додавши, що в Україні «недоторканних
немає».
По-друге, у червні було відкрито справу проти депутата Верховної Ради
України та за сумісництвом бізнесмена О. Онищенка в рамках розслідування
фактів корупції за участю державної компанії «Укргазвидобування». При цьому
Генпрокурор України Ю. Луценко заявив, що збитки держави від злочинної
діяльності ОЗГ нардепа О. Онищенка щорічно становили 40 млрд грн. Крім
цього Ю. Луценко на сторінці у Facebook повідомив, що «Голосіївський суд
18 червня заарештував екс-заступника голови правління НАК “Нафтогаз
України” О. Кацубу, призначивши заставу в розмірі 450 млн грн. Хочу
висловити слова подяки прокурорам, які не спали 26 годин і суддям. Їх
цілодобова і принципова позиція відроджує віру в справедливість і закон», –
написав Ю. Луценко.
Для того, щоб продовжити справу, Ю. Луценку довелося подати
клопотання у Верховну Раду України про зняття недоторканності з
О. Онищенка. Ю. Луценко зробив це, незважаючи на те, що нардеп голосував за
його призначення Генеральним прокурором. Як відомо, Верховна Рада
підтримала клопотання і дала згоду як на притягнення до кримінальної
відповідальності, так і на затримання та арешт народного депутата України
О. Онищенка. Утім, останньому вдалося безперешкодно залишити країну.
По-третє, уже в кінці червня слідчі Управління з питань представництва
інтересів громадян або держави в суді, протидії злочинності та корупції на
тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури
України підготували підозру судді Вищого господарського суду України
В. Швецю. Згідно чинного КПК підозра має бути підписана або заступником
Генерального прокурора, або особисто Генеральним прокурором. І це далеко не
вичерпний перелік справ, у тому числі і резонансних, які розслідує Генеральна
прокуратура України на чолі з Ю. Луценком. Можна згадати також нещодавні
проведення обшуків в будинках поплічників президента-втікача В. Януковича, а
саме екс-глави АП А. Клюєва й екс-заступника секретаря РНБО В. Сівковича.
Так прокурор ГПУ О. Коріняк повідомила, що Генпрокуратура провела обшуки
на восьми об'єктах, що мають відношення до фігурантів справ про злочини, що
мали місце в ході Революції гідності. При цьому, Ю. Луценко обіцяє хоча б
заочно встановити справедливість стосовно стовпів «режиму Януковича».
Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури доручено посилити слідство
щодо злочинів часів правління В. Януковича, зокрема, про узурпацію влади і
викрадення і вбивства активістів Євромайдану.
Також, про готовність Генпрокурора Ю. Луценка брати на себе
відповідальність за діяльність відомства свідчить і факт його особистого
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втручання у резонансну справу командира батальйону «Айдар» В. Лихоліта з
позивним «Батя». Останнього і ще одного бійця «Айдара» – І. Радченка –
підозрюють в організації банди і розбійних нападах.
«Як людина, уповноважена стояти на сторожі інтересів держави, як
громадянин, як батько солдата я беру цю справу на особистий контроль. Вивчив
доступні мені матеріали і вважаю, що слідство проведено не в повному обсязі,
не вивчені всі обставини ситуації, які складалися тоді навколо дій батальйону
“Айдар”», – заявив Ю. Луценко в ефірі телеканалу «112 Україна». За його
словами, тільки буде відома дата розгляду апеляції, він буде готовий внести
зміни в справу В. Лихоліта.
Проте, вистачає і критиків новопризначеного Генпрокурора та його
діяльності. Так, депутат С. Лещенко запідозрив Ю. Луценка у брехні та спробі
«спустити на гальмах» справу проти лідера Опозиційного блоку
Ю. Бойка. Зокрема, С. Лещенко передбачає, що або Ю. Луценко бреше щодо
відсутності тексту подання на арешт Ю. Бойка, або йому збрехали підлеглі.
Зокрема депутат стверджує, що подання підготовлено прокурором А. Лупу рік
тому. В. Шокін його підписав і сховав у стіл. Нардеп опублікував цей документ.
Він також зазначив, що послав Ю. Луценку примірник і отримав відповідь від
його екс-заступника Р. Говди. «Якщо Ю. Луценко і далі буде ховати Ю. Бойка, я
буду змушений, незважаючи на наявну там таємницю слідства, оприлюднити
текст подання, яке вже рік блокується Генеральною прокуратурою України», –
заявив С. Лещенко.
Також деякі експерти вважають, що така активність Генеральної
прокуратури України ніщо інше як реакція на вимогу громадськості показати
результат роботи Генерального прокурора. Зокрема на думку Д. Марунича,
директора Інституту енергетичних досліджень, новий Генпрокурор Ю. Луценко
взявся за «газову справу», щоб «показати результат». Експерт зауважує, що в
цій справі явні порушення Податкового кодексу, а отже, справа перспективна.
«Вона лежала на поверхні, але керівництво ГПУ в особі В. Шокіна закривало на
неї очі, а Ю. Луценко взявся, щоб продемонструвати результат», – вважає
експерт. У свою чергу Р. Бортник, директор Українського інституту аналізу та
менеджменту політики, вважає цю справу «піаром Генпрокуратури та НАБУ».
«Про яку доказову базу може йти мова через два роки після скоєння злочину?
Має бути довга судова тяганина, але вона закінчиться нічим», – прогнозує він.
«Ми бачимо вибіркові арешти. Якби в країні дійсно почалася боротьба з
корупцією, в поле зору Генпрокуратури і НАБУ знайшлися б тоді люди, які
зараз перебувають при владі», – висловлюється з цього приводу В. Бала,
директор Агентства моделювання ситуацій.
«Максимальний піар-ефекту» серед причин активізації «прокурорської
машини» називає і політолог В. Фесенко. За словами експерта, Ю. Луценко йде
по стопах раннього В. Шокіна, який в перші дні відкрив справи проти
О. Єфремова, М. Чечетова, О. Лукаш. «Йому потрібні гучні прізвища: про
О. Кацубу чули не всі, а от про А. Клюєва і В. Сівковича – всі. Ю. Луценку
важливий не результат, а процес», – вважає політолог.
Таким чином, можемо констатувати, що діяльність Ю. Луценка на посаді
Генерального прокурора України є досить активною, хоча про ефективність
говорити поки що рано. Відкриття резонансних справ та гучні арешти, які
останнім часом проводить ГПУ, з боку скептиків і опонентів висвітлюються як
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реакція на суспільні запити боротьби з корупцією, а очищення органів
прокуратури – як побудова підконтрольної вертикалі. Тоді як сам Ю. Луценко
анонсує реальне реформування відомства та боротьбу з корупціонерами різного
рангу та політичної приналежності. Однак, про ефективність діяльності
Генпрокурора Ю. Луценка можна буде говорити лише після реальних
результатів – по доведеним кримінальним провадженням та реформованій
прокуратурі
(Матеріал
підготовлено
з
використанням
джерел:
http://www.trust.ua/news/127448-arestovan-eks-zamestitel-predpravleniyanaftogaza-kacuba-i-esche-neskolko-uchastnikov-prestupnoj-shemy-hischeniyasredstv-ukrgazdobychi.html;
http://www.trust.ua/news/127437-genprokuroralucenko-zapodozrili-vo-lzhi-dokument.html; http://112.ua/politika/lucenko-zayavilchto-beret-delo-lyholita-pod-lichnyy-kontrol322208.html;http://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1581079-u-gpu-suddi-vischogogospodarskogo-sudu-pidgotuvali-pidozru;
http://www.trust.ua/news/127270genprokuror-lucenko-anonsiroval-bolshuyu-rybalku-na-krupnuyu-rybu.html;
http://zn.ua/POLITICS/genprokuratura-vedet-obyski-na-vosmi-obektah-v-ramkahrassledovaniya-prestupleniy-na-maydane-216881_.html;
http://rian.com.ua/politics/20160614/1011669950.html;
http://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/06/160622_ru_s_ukrainia
n_press_jun22; http://rian.com.ua/view/20160606/1011203395.html;
http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=186744;
http://censor.net.ua/news/390942/lutsenko_obeschaet_hotya_by_zaochno_peresajat
_stolpov_rejima_yanukovicha; http://vesti-ukr.com/strana/154030-jelita-v-shokekozin-polupustoj-zachem-gpu-koshmarit-vipov;
http://rian.com.ua/politics/20160607/1011237578.html;
http://rian.com.ua/video/20160603/1011041109.html).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
12 липня відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України.
На початку засідання Голова Верховної Ради України А. Парубій оголосив
про створення міжфракційних депутатських об’єднань: «За розбудову
транспортної галузі України», головою якого обрано народного депутата
Р. Сольвара, та «Трансформація України», співголовами якого обрано народних
депутатів Л. Козаченка та І. Кириленка.
Народні депутати продовжили розгляд питань порядку денного.
Прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України “Про
Державний бюджет України на 2016 рік” (щодо збільшення видатків
Центральній виборчій комісії)».
Законодавчим актом передбачено збільшити за загальним фондом
державного бюджету на 2016 р. обсягу бюджетних призначень для Центральної
виборчої комісії загалом на 27 755,8 тис. грн, у тому числі за бюджетними
програмами:
- 6731020 «Проведення виборів народних депутатів України» – на
12 500 тис. грн /видатки споживання/ для забезпечення підготовки та
проведення проміжних виборів народних депутатів України 17 липня 2016 р. у
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семи одномандатних виборчих округах: № 27 (Дніпропетровська область), № 85
(Івано-Франківська область), № 151 (Полтавська область), № 206 (Чернігівська
область), № 23 (Волинська область), № 114 (Луганська область) та № 183
(Херсонська область) (у державному бюджеті на 2016 рік видатки за цією
бюджетною програмою передбачені в обсязі 19 667,6 тис. грн, які відповідно до
звітної інформації Казначейства України протягом січня-травня п. р. не
використовувались); - 6731050 «Функціонування Державного реєстру виборців»
– 15 255,8 тис. грн /видатки споживання/ для повноцінного функціонування
Державного реєстру виборців (у державному бюджеті на 2016 р. видатки за
цією бюджетною програмою передбачені в обсязі 17 178,7 тис. грн, які
відповідно до звітної інформації Казначейства України протягом січня-травня
п. р. фактично проведені у обсязі 1 544,9 тис. грн, що становить 9 % річного
плану та 43,5 % плану на звітний період (3 551 тис. грн)).
Джерелом покриття додаткових видатків у такому ж обсязі визначено
збільшення планового обсягу доходів загального фонду державного бюджету за
рахунок рентної плати за користування надрами та видобування природного
газу.
Крім того, проектом закону за бюджетною програмою 6731010
«Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів»
пропонується в межах загального обсягу видатків споживання, передбаченого у
державному бюджеті за цією бюджетною програмою, збільшити видатки на
оплату праці в обсязі 4 000 тис. грн для забезпечення виплати заробітної плати
членам Центральної виборчої комісії, працівникам Секретаріату Центральної
виборчої комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців
відповідно до умов оплати праці, визначених Законом України від 10.12.2015 р.
№ 889-VІІІ «Про державну службу», який набрав чинності з 1 травня 2016 року.
У законі враховано такі пропозиції Комітету з питань бюджету:
у додатку № 1 замість збільшення надходжень рентної плати за
користування надрами для видобування природного газу на 27 755,8 тис. грн
передбачено на таку ж суму збільшення надходжень адміністративного збору за
проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань /за пропозицією Міністерства фінансів України/, для
чого виключити рядки за кодами 10000000, 13000000, 13030000 і 13030800, а
також включити рядок за кодом 22010300 «Адміністративний збір за
проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань» з показником у сумі 35 697,8 тис. грн у графах
«Всього» і «Загальний фонд» та рядки за підсумковими кодами
20000000 «Неподаткові надходження», 22000000 «Адміністративні збори та
платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності» і 22010000 «Плата
за надання адміністративних послуг» із збільшенням відповідних показників у
графах «Всього» і «Загальний фонд» на 27 755,8 тис. грн;
у додатку №2 у рядку за кодом 6731010 найменування бюджетної
програми доповнено словом «референдумів»;
уточнено у тексті і додатках бюджетні показники
відповідно до
законопроектів щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2016 рік», розглянутих та прийнятих Верховною Радою України до
розгляду зазначеного законопроекту.
Проект Закону зареєстровано за № 4865.
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Прийнято Постанову «Про внесення змін до розділу I додатка до
Постанови Верховної Ради України “Про відзначення пам’ятних дат і
ювілеїв у 2016 році”».
Постановою розділ I додатка до Постанови Верховної Ради України «Про
відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2016 році» доповнено відповідно до
хронологічного порядку новими абзацами такого змісту:
«925 років з часу заснування міста Дрогобича (1091);
400 років з часу першої писемної згадки про місто Чуднів (1616)». Проект
Постанови зареєстровано за № 4828.
Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо удосконалення містобудівної діяльності».
Законопроектом передбачається скасувати визначення категорії складності
об’єктів будівництва та внести зміни до деяких законодавчих актів у сфері
містобудівної діяльності, які передбачають заміну процедури реєстрації
декларації на здійснення будівництва та прийняття в експлуатацію об’єктів із
середнім та значним класом наслідків (відповідальності) на підставі дозволу на
виконання будівельних робіт та сертифікату відповідно, а об’єктів із
незначними класами наслідків (відповідальності) – на підставі повідомлення.
Проект Закону зареєстровано за № 4733-1 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/132964.html). –
2016. – 12.07).
***
Громадська Ліга Україна-НАТО спільно з Постійною делегацією
Верховної Ради України в Парламентській асамблеї НАТО та Комітетом з
питань європейської інтеграції обговорили перспективи для України в
контексті Варшавського саміту НАТО, який відбувся 8-9 липня 2016 року.
До участі долучилися член Комітету з питань європейської інтеграції М. Найєм,
голова Громадської Ліги Україна – НАТО С. Джердж, керівник сектору НАТО
в Секретаріаті Кабінету міністрів України О. Генчев, колишній керівник
Постійної делегації Верховної Ради І. Заєць, представники громадських
організацій, народні депутати, дипломати.
Під час прес-конференції було наголошено, що саміт НАТО у Варшаві
проводився у вирішальний момент для євроатлантичної спільноти Європи,
України та самого Альянсу.
«Формат заходів по лінії Україна-НАТО у рамках саміту НАТО у Варшаві
– безпрецедентний. Створення комісії Україна-НАТО на найвищому рівні,
спільна заява Україна-НАТО, Комплексний пакет допомоги Україні, що
сприятиме здійсненню реформування оборонно-безпекової та цивільної сфер –
такі результати саміту», – наголосив О. Генчев.
На думку промовця, це стало шансом для України використати
надзвичайно великий обсяг технічних та експертних спроможностей Альянсу
для досягнення стандартів НАТО, ефективного реформування Збройних Сил
України в період до 2020 року, що надаватиметься в рамках Комплексного
пакету допомоги на найвищому політичному рівні. «НАТО залишається
незмінним щодо своєї позиції в контексті всеохоплюючої підтримки України
щодо реагування на агресивні дії з боку Росії, підтримки громадян України в РФ
тощо», – сказав він. О. Генчев сформулював головні завдання та наступні кроки
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України в напрямі НАТО: «забезпечити на державному найвищому рівні
виконання ключових пріоритетів безпеки України – відповідність стандартам
НАТО, досягнення повної взаємосумісності з Альянсом, посилення міжвідомчої
координації євроатлантичної інтеграції з залученням громадських організацій,
українського парламенту та засобів масової інформації».
За словами С. Джерджа, голови Громадської Ліги Україна-НАТО, саміт
НАТО у Варшаві виявився більш успішним, ніж цього очікували їв Україні.
«НАТО змінило риторику щодо Росії. Було озвучено, що на Донбасі загинуло
майже 10 000 людей. НАТО прийняло рішення щодо присутності в країнах
Балтії, розбудови протиракетної оборони на сході Європи, яка нівелює ядерні
заряди, що зменшує загрозу РФ – такі результати саміту», – наголосив
промовець.
На думку С. Джерджа, Альянс визначив пріоритети у виконанні Мінських
угод – виведення військ РФ, звільнення українських кордонів, й лише потім
вибори. «НАТО висловило бажання постійно допомагати Україні, бо вважає, що
незалежна Україна – ключ до європейської безпеки», – сказав він.
На думку народного депутата М. Найєма, на саміті нарешті було
виголошено оцінку дій Росії в Криму й на Донбасі. «Військовий контингент
НАТО буде розташовано в балтійських країнах, в європейському Союзі й країн
НАТО тепер є окрема процедура співпраці з Україною, у тому числі, щодо
надання зброї. Зрозуміло, що через війну в Україні не йдеться про надання
членства в Альянсі, натомість НАТО допомагатиме нам», – наголосив
парламентарій.
За словами М.
Найєма, НАТО не вбачає можливості
проведення виборів на Донбасі, незважаючи на позицію деяких європейських
країн.
Заступник Громадського об'єднання «Рух за Україну в НАТО» акцентував
увагу на тому, що саміт започаткував крутий поворот на євроатлантичному
просторі. «Для України цей саміт нових можливостей. та головне – їх не
втратити. Вперше проаналізовано теперішню ситуацію. НАТО віднесло Росію
до основних загроз безпеки у світі й прийняло рішення провадити політику
стримування щодо РФ», – зазначив він. На думку І. Зайця, НАТО зрозуміло, що
побудувати мирну Європу без України неможливо.
Заступник завідувача Секретаріату Комітету з питань європейської
інтеграції І. Мисик означив основну мету для України в контексті саміту –
досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства в НАТО (Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/132986.html). – 2016. – 12.07).
***
У парламенті відбулося засідання «круглого столу» на тему:
«Імплементація норм міжнародного гуманітарного права та Римського
статуту міжнародного кримінального суду до національного законодавства
України». Міжнародний експертний захід підготовлено громадськими
організаціями спільно з Верховною Радою України та Міністерством юстиції
України.
До участі в заході долучилися заступник Голови Верховної Ради О. Сироїд,
народний депутат, член міжнародної організації «Парламентарії за Глобальні
Дії» (Parliamentarians for Global Action) О. Сотник, заступник міністра юстиції
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С. Петухов, представники парламенту Великої Британії, Головної військової
прокуратури України, українські й закордонні юристи, представники
громадських організацій.
У ході «круглого столу» його учасники здійснили аналіз перешкод в
українському законодавстві, які не дають змоги притягнути до відповідальності
осіб за скоєння міжнародних злочинів., обговорюють можливість
імплементування положень Римського статуту міжнародного кримінального
суду та стандартів міжнародного гуманітарного права в Кримінальний кодекс
України.
На засіданні презентовано проект Закону «Про внесення змін до
Кримінального кодексу України щодо забезпечення його гармонізації до
положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду», розроблений
експертами «круглого столу» за ініціативи Центру Громадським Свобод.
За словами правників, через імплементацію норм міжнародного права та
Римського статуту очікується поліпшення розуміння ролі парламентів, яку
вони відіграють у процесі узгодження українського законодавства з нормами та
стандартами міжнародного права, розширення знань про спроможність
вдосконалення українського законодавства, що дасть змогу встановити
правосуддя щодо осіб, котрі скоїли міжнародні злочини (Офіційний вебпортал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133094.html). – 2016. – 13.07).
***
Голова Комітету з питань прав людини, енаціональних меншин і
міжнаціональних відносин
Г. Немиря провів зустріч з Генеральним
Секретарем Європейської служби зовнішньої дії (EEAS) Х. Шмід.
Сторони обговорили ситуацію в Україні, зокрема питання, пов'язані з
агресією Росії проти нашої держави, дотримання прав і свобод людини в
Україні, зокрема в Криму та на окупованій частині території Донбасу.
У цьому зв'язку Г. Немиря поінформував свою співрозмовницю про
ситуацію з дотриманням прав і свобод внутрішньо переміщених осіб,
звернувши увагу на систематичні порушення Уряду у цій сфері.
Йшлося також про стан відносин між Україною та Європейським Союзом
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133018.html). – 2016. – 12.07).
***
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Г. Немиря провів зустріч з делегацією організації
«Парламентарії за глобальні дії» (Parliamentarians for Global Action) на чолі з
Генеральним Секретарем Д. Доном-Каттеном.
Сторони обговорили ситуацію в Україні, просування нашої держави
шляхом реформ, зокрема утвердження принципу верховенства права, захисту
прав і свобод людини, включаючи внутрішньо переміщених осіб, та питання
міжпарламентського співробітництва.
«Згідно з останнім глобальним звітом щодо вимушених переселенців
Україна посідає четверте місце у світі за кількістю внутрішньо переміщених
осіб після Сирії, Іраку та Йемену. Це безпрецедентна кількість людей», –
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сказав Г. Немиря.
«Наразі в Україні вже майже два мільйони таких людей, але українська
влада недооцінює це нове явище для країни та систематично порушує права і
свободи вимушених переселенців», – зазначив парламентарій.
Він звернув увагу співрозмовників на відсутність державної стратегії щодо
захисту прав і свобод вимушених переселенців та громадян України, які
залишилися в Криму та на тимчасово окупованій території Донбасу.
«Замість захисту власних громадян уряд вигадує нові механізми їхнього
покарання та дискримінації, що вже визнано міжнародними організаціями», –
сказав голова Комітету.
Крім того, йшлося про виконання Мінських домовленостей та
врегулювання конфлікту на сході нашої держави.
Члени делегації запевнили українську сторону в підтримці суверенітету та
територіальної цілісності нашої держави і наголосили, що санкції проти Росії
мають зберігатися до встановлення миру на Донбасі та повернення Криму
нашій державі.
У зустрічі також взяли участь члени парламенту Великої Британії
М. Прічард та Г. Джонс і експерт ГО «Центр громадянських свобод»
М. Лисенко.
Довідково: Парламентарії за глобальні дії (Parliamentarians for Global
Action) - найбільша транснаціональна мережа членів парламентів (1300 осіб)
з усіх регіонів світу (з понад 140 країн) , які опікуються захистом прав людини
та людської безпеки, відстоюванням принципу верховенства права,
недискримінації та гендерної рівності (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133081.html). – 2016. – 13.07).
***
Відбулося засідання Комітету з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин, на якому були присутні голова
Комітету Г. Немиря, перший заступник голови Комітету В. Пацкан,
заступник голови Комітету Г. Логвінський, секретар Комітету
В. Рабінович, члени Комітету В. Брензович, М. Джемілєв і Р. Чубаров.
Члени Комітету рекомендували парламенту повернути на доопрацювання
суб’єктам права законодавчої ініціативи проект Закону «Про внесення зміни до
статті 19 Закону України “Про громадянство України” (щодо втрати
громадянства України за вчинення злочинів проти основ національної безпеки
України)»
№
4115,
внесений
народними
депутатами
України
Немировським А. В., Березою Ю. М., Тетеруком А. А., Тимчуком Д. Б.,
Развадовським В. Й., Рибчинським Є. Ю.
Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти за основу у першому
читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб»
№ 3459-1, внесений народним депутатом Веселовою Н. В. та відхилити проект
Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб» № 3459,
внесений народними депутатами України Королевською Н. Ю., Солодом Ю. В.
Члени Комітету розглянули звернення Державної міграційної служби
України щодо ініціювання внесення змін до Закону України «Про свободу
13

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (щодо вилучення з
переліку документів, до яких вносяться відомості про місце перебування –
довідки про взяття на облік ВПО) та ухвалили рішення, що Комітет виступить
ініціатором відповідних змін.
Крім того, було заслухано інформацію щодо обставин проведення
правоохоронними органами слідчих дій в окремих офісах адвокатів та
адвокатських об’єднань міста Києва, які відбувалися 5 липня 2016 р.
За словами представника Комітету захисту прав адвокатів Київскої області
В. Наума, «наразі порушення прав адвокатів є масштабними та зухвалими».
«Обшуки детективами НАБУ є незаконними та проявом тиску і намаганням
вплинути на адвокатів у їхньому захисті фігурантів справи Укргазвидобування»,
– сказав він.
Главу НАБУ А. Ситник наголосив, що детективи агенції діяли в рамках
закону на основі рішень прокурора та слідчого судді. «Ми не хочемо втручатися
в дії адвокатів. Але якщо вони порушують закон, то ми не можемо залишитися
осторонь», – сказав він.
Присутні на засіданні адвокати заперечили будь-які порушення та
закликали детективів НАБУ дотримуватися вимог закону у своїй діяльності.
Член Комітету Г. Логвінський наголосив, що головне – знайти шляхи
врегулювання порушень та шлях порозуміння між НАБУ і адвокатами.
«Давайте виправимо порушення прав наших громадян і будемо працювати
разом», – сказав він.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини В. Лутковська
наголосила на необхідності діалогу між адвокатами та НАБУ й закликала
детективів НАБУ не порушувати закон.
«Наш Комітет є комітетом з прав людини, а не із захисту НАБУ.
Головнетут , що ми маємо зробити усе від нас залежне, щоб не було порушень
закону та принципу верховенства права», – сказав голова Комітету Г. Немиря
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133095.html). – 2016. – 13.07).
***
Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики ухвалив
рішення за підсумками виїзного засідання до Донецької і Луганської областей
та затвердив план роботи на п’яту сесію восьмого скликання.
За підсумками відвідання інфраструктурних об’єктів інформаційної сфери
в низці населених пунктів зони проведення АТО, зустрічей з колективами
регіональних засобів масової інформації, представниками військово-цивільних
адміністрацій, громадськості Донецької і Луганської областей Комітет з питань
свободи слова та інформаційної політики дійшов висновку, що державне
управління інформаційною сферою на підконтрольних та непідконтрольних
територіях
Луганської
та
Донецької
областей
є
незадовільним,
розбалансованим, таким, що не відповідає викликам гібридної війни,
розв’язаної проти нашої держави РФ, не забезпечує адекватної протидії
масштабній інформаційній спецоперації, яку веде у південно-східному регіоні
України пропагандистська машина Кремля.
Неузгодженість дій Міністерства інформаційної політики, Державного
комітету телебачення і радіомовлення, Державної служби спеціального зв’язку
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та захисту інформації, Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення, Донецької та Луганської військово-цивільних державних
адміністрацій призвели до того, що Україна в умовах війни не створила
ефективної системи захисту інформаційного простору держави в
організаційному, фінансовому, технологічному та кадровому вимірах,
підкреслюють депутати.
Комітет, керуючись вимогами ч. 1 ст. 24 Закону України «Про комітети
Верховної Ради України», напрацював відповідні рекомендації щодо
виправлення ситуації з інформаційною безпекою і скерував їх Кабінету
Міністрів, Міністерству фінансів, Міністерству інформаційної політики,
Міністерству внутрішніх справ, Державному комітету телебачення і
радіомовлення, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації,
Національній раді з питань телебачення і радіомовлення, Українському
державному підприємству поштового зв'язку «Укрпошта», Луганській і
Донецькій обласним військово-цивільним адміністраціям.
Крім цього, Комітет звернувся до Ради національної безпеки та оборони з
пропозицією невідкладно розглянути на засіданні РНБО проблемні питання
інформаційної безпеки в Донецькій та Луганській областях, а також у
прикордонних з Російською Федерацією районах Харківської, Сумської,
Чернігівської, у низці районів Запорізької, Херсонської, Одеської, Чернівецької
областей.
На засіданні народні депутати затвердили план роботи Комітету на п’яту
сесію восьмого скликання, який передбачає, що у вересні Комітет повернеться
до питання інформаційної безпеки на Донбасі в порядку контролю за
виконанням рішення та проведе виїзне засідання з аналогічним порядком
денним в Одеській області.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 43 Закону України «Про комітети Верховної
Ради України» на підставі Постанови Верховної Ради України № 1447- VIII від
07.07.16 «Про календарний план проведення п’ятої сесії Верховної Ради
України восьмого скликання» Комітет затвердив розклад засідань Комітету з
питань свободи слова та інформаційної політики на п’яту сесію Верховної Ради
України VIII скликання. Згідно з прийнятим рішенням, в період п’ятої сесії
заплановано проведення 10 засідань Комітету (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133091.html). –
2016. – 13.07).
***
13 липня, відбулася зустріч першого заступника голови Комітету з
питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи А. Диріва та директора Департаменту
ядерної безпеки ЄБРР В. Новака і представника Чорнобильського фонду
«Укриття» та Рахунку ядерної безпеки в України О. Славіса з метою
обговорення стану реалізації міжнародних проектів на майданчику ЧАЕС.
Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо ходу робіт на майданчику
Чорнобильської АЕС із будівництва Нового безпечного конфайменту (НБК) та
Сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2), що знаходяться на
завершальних етапах.
Вінс Новак надав інформацію стосовно підготовки до Асамблеї донорів
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Чорнобильського фонду «Укриття», що відбудеться 22 липня у Лондоні, де
ЄБРР та ДСП «Чорнобильська АЕС» звітуватимуть перед представниками
країн-донорів про стан виконання цих проектів.
А. Дирів поінформував, що українська сторона робить все можливе задля
виконання раніше взятих зобов’язань із сплати внесків до Рахунку ядерної
безпеки та Чорнобильського фонду «Укриття».
Учасники зустрічі наголосили на необхідності забезпечення належного
фінансування усіх бюджетних програм, спрямованих на подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи та підготовки до зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС. Було приділено увагу питанню збереження чинного на
сьогодні режиму пільгового оподаткування міжнародної технічної допомоги, а
також оподаткування за нульовою ставкою операції з постачання товарів
(сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), виконання робіт та
постачання послуг на митній території України, що здійснюються в рамках
міжнародної технічної допомоги.
Обговорено ряд інших проблемних питань (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133111.html). –
2016. – 13.07).
***
У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про заяву
українського парламенту «у зв'язку з прийняттям Сенатом Республіки
Польща постанови від 7 липня 2016 року “Щодо вшанування пам'яті жертв
геноциду, здійсненого українськими націоналістами проти громадян Другої
Речі Посполитої у 1939-45 рр.”» (№4948).
Як повідомляється у вівторок, 12 липня, на офіційному сайті Верховної
Ради, ініціаторами проекту постанови виступила велика кількість народних
депутатів, зокрема співавторами документа виступили депутати з фракції «Блок
Петра Порошенко» В. Кривенко та В. Пацкан, з фракції «Народний фронт»
А. Геращенко, І. Гузь, Л. Ємець і М. Княжицький, з фракції «Батьківщина»
Б. Тарасюк, І. Луценко, віце-спікер О. Сироїд і член фракції «Самопоміч»
О. Сотник, а також позафракційна Г. Гопко.
В даний час на сайті Верховної Ради текст заяви відсутній, однак народний
депутат з фракції «Народний фронт» І. Гузь виклав фотокопії документа на
своїй сторінці в Фейсбук. У проекті заяви, Верховна Рада України висловлює
глибоку стурбованість у зв'язку з тим, що Сенат Польщі прийняв таку
постанову.
Український парламент констатує, що Україна і Польща раніше дали
спільну об'єктивну оцінку історичним подіям, зокрема на Волині, в узгоджених
обома сторонами документах. У проекті заяви народні депутати висловлюють
жаль у зв'язку з тим, що Сейм Польщі відкинув пропозицію українського
парламенту спільно вшанувати жертв волинських подій шляхом прийняття
спільної заяви.
«Верховна Рада України засуджує односторонні дії Сенату Республіки
Польща, спрямовані на перегляд позитивних результатів співпраці, які були
досягнуті під час конструктивного українсько-польського діалогу за останнє
десятиліття», – сказано в проекті заяви.
Верховній Раді пропонується наполягати на тому, що підхід авторів
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проекту постанови польського Сенату до оцінки подій волинської трагедії
політично незбалансований і юридично некоректним. Крім того, український
парламент розглядає прийняття цієї постанови як провокаційну акцію
націоналістичних сил Польщі, свідомо спрямовану на підрив дружньої
атмосфери українсько-польських взаємин.
«Верховна Рада заявляє, що вся відповідальність за можливе руйнування
українсько-польських відносин повинна бути покладена на ініціаторів
односторонньої відмови від погодженої формули взаєморозуміння між
Україною і Республікою Польща», – йдеться в проекті заяви. Разом з тим
українські парламентарі закликають польську сторону припинити політизацію
трагічних сторінок спільної українсько-польської історії.
Напередодні у Верховній Раді був зареєстрований проект постанови про
заяву Верховної Ради України у зв'язку з намірами Сенату і Сейму Республіки
Польща односторонньо переглянути українсько-польські домовленості спільної
оцінки трагічних подій на Волині авторства лідера фракції Радикальної партії
О. Ляшка та народного депутата цієї ж фракції В. Вовка. Документ
зареєстрований під № 4942. Як повідомлялося, 8 липня 2016 року Сенат Польщі
голосами правлячої партії «Право і справедливість» прийняв ухвалу, якою
закликав нижньої палати польського парламенту встановити 11 липня
Національним днем пам'яті жертв геноциду, здійсненого українськими
націоналістами проти громадян Другої Республіки Польща (1918-1939 року. –
Ред.).
На початку червня поточного року колишні президенти України, глави
низки Церков, державні та громадські діячі напередодні річниці Волинської
трагедії звернулися до керівництва Польщі й польського товариства із закликом
утриматися від політичних заяв і встановити загальний для двох країн День
пам’яті про жертви минулого. Підписанти звернення також закликали
керівництво Польщі «зупинити яку-небудь не виважену політичну декларацію,
схвалення якої не вгамує біль, а лише дозволить нашим спільним ворогам
використовувати
її
проти
Польщі
і
України»
(UkrMedia
(https://ukr.media/politics/268562/). – 2016. – 13.07).
***
Верховна Рада прийняла за основу законопроект № 4784 «Про внесення
змін до закону “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” з
наставництва над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими
батьківського піклування». За документ проголосував 231 депутат ВР, передає
кореспондент РБК-Україна.
Пропонується передбачити, що наставництвом є добровільна безоплатна
діяльність наставника з надання дитині-сироті, дитині, позбавленій
батьківського піклування, яка проживає у закладі для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, індивідуальної підтримки і допомоги в
підготовці до самостійного життя.
Також законопроектом визначаються основні напрями підготовки дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя
шляхом наставництва.
Передбачається встановити, що наставництво здійснюється за договором
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про наставництво, що укладається між наставником і адміністрацією закладу
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на яку
покладено функції опікуна та піклувальника дитини-сироти, дитини,
позбавленої батьківського піклування, по відношенню до інтересів якої
укладається такий договір
Відповідно до законопроекту, наставником дитини-сироти, дитини,
позбавленої батьківського піклування, яка проживає у закладі для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, може бути повнолітня дієздатна
особа, що пройшла курс підготовки з питань виховання та соціальної адаптації
таких дітей за відповідною програмою та уклала договір про наставництво
Разом з тим визначається, що наставниками не можуть бути особи, зазначені в
ст. 212 Сімейного кодексу України.
Наголошується, що наставник несе відповідальність за порушення нею
прав і законних інтересів дитини, заподіяння їй шкоди у відповідності з
законом. При цьому контроль за дотриманням прав та інтересів дітей, над якими
встановлено наставництво, здійснюють служби у справах дітей.
Передбачається, що у виняткових випадках, при безпосередній загрозі для
життя або здоров'я, орган опіки та піклування постановляє рішення про негайне
відібрання дитини від наставника і про призупинення дії договору про
наставництво. У цьому разі орган опіки та піклування зобов'язаний негайно
повідомити орган Національної поліції та у семиденний строк після
постановлення рішення звернутися до суду з позовом про розірвання договору
про наставництво.
Крім того, пропонується передбачити, що положення про наставництво,
порядок його організації та здійснення, відбору громадських організацій для
організації наставництва, примірний договір про наставництво і типовий
договір про співпрацю з організації наставництва затверджується Кабінетом
Міністрів
(РБК-Україна (https://www.rbc.ua/ukr/news/parlament-planiruetvvesti-institut-nastavnichestva-1468331703.html). – 2016. – 12.07).
***
Верховна Рада України (ВР) прийняла за основу законопроект № 3259
«Про стратегічну екологічну оцінку». За документ з другого разу
проголосували 239 депутатів ВР (спочатку 215 нардепів), передає кореспондент
РБК-Україна.
Зокрема, документ розроблено на виконання плану заходів з імплементації
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів.
Зазначається, що в Україні відсутні механізми урахування екологічних
міркувань при розробці та прийнятті проектів документів державного
планування.
Підкреслюється, що впровадження стратегічної екологічної оцінки
дозволятиме здійснити таку оцінку до прийняття рішення про затвердження
документів державного планування відповідно до вимог Директиви 2001/24/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 про оцінку наслідків
окремих планів та програм для довкілля.
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Так, метою законопроекту є встановлення сфери застосування та порядку
здійснення стратегічної екологічної оцінки, механізму проведення
транскордонних консультацій, інформування про прийняте рішення та
моніторингу впливу виконання документа державного планування на довкілля.
Законопроектом передбачено встановлення механізму стратегічної
екологічної оцінки та внесення змін до деяких законодавчих актів спрямованих
для забезпечення охорони навколишнього природного середовища під час
планування суспільного розвитку та господарської діяльності із врахуванням
пріоритетності факторів впливу на довкілля, в тому числі здоров’я населення, та
забезпечення сталості екосистем у процесі прийняття стратегічних рішень
(РБК-Україна
(https://www.rbc.ua/ukr/news/rada-planiruet-vnedritstrategicheskuyu-ekologicheskuyu-1468321573.html). – 2016. – 12.07).
***
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект № 3504 «Про
внесення змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” (щодо
уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі
універсальної програмної послуги)». За документ проголосував 231 нардеп,
передає кореспондент РБК-Україна.
Зокрема, документом пропонується уточнення визначення «універсальна
програмна послуга», вводиться новий термін «приватні телерадіоорганізації».
Також визначається порядок виключення програми (програм) приватної
телерадіоорганізації зі складу універсальної програмної послуги. Зокрема,
виключення приватної телерадіоорганізації з універсальної програмної послуги
за заявою приватної телерадіоорганізації можливе лише для міст, населення
яких становить 50 000 і більше осіб. Також передбачаються норми, які мають
забезпечити дотримання відповідних
умов розповсюдження програм
телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги.
Встановлюється, що універсальна програмна послуга – перелік
телевізійних програм, отримання яких всіма абонентами провайдера програмної
послуги гарантується державою, і до складу якого входять такі телевізійні
програми:
1) суспільного телебачення і радіомовлення;
2) телерадіоорганізацій місцевої і регіональної категорії мовлення, які
здійснюють мовлення в межах не більше ніж однієї області (або виключно в
межах Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя), які відповідно
до ліцензій на мовлення здійснюють ефірне телевізійне мовлення або цифрове
мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, на території розташування
відповідної багатоканальної телемережі, яка використовується провайдером
програмної послуги, за умови, що такі телерадіоорганізації не здійснюють
ретрансляції програм інших мовників та не володіють іншими ліцензіями, які
дозволяють здійснювати ефірне або багатоканальне мовлення в інших областях
(регіонах) України;
3) державного підприємства «Парламентський телеканал “Рада”» або його
правонаступника за умови наявності у нього ліцензії на мовлення.
Пропонується передбачити, що провайдер зобов'язаний забезпечити усім
абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги та
включити такі програми до всіх пакетів програм. При цьому для
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розповсюдження програм універсальної програмної послуги провайдер не
зобов'язаний укладати договори з відповідними телерадіоорганізаціями.
Відповідно до законопроекту, перелік програм універсальної програмної
послуги затверджується Національною радою для населеного пункту (село,
селище, місто, район, область, територія України), на території якого здійснює
діяльність провайдер програмної послуги, з урахуванням виду технології, що
використовується для здійснення такої діяльності.
Рішення Національної ради про затвердження переліку програм
універсальної програмної послуги не є регуляторним актом, не потребує
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України та набирає чинності через
7 днів від дати його прийняття (РБК-Україна (https://www.rbc.ua/ukr/news/radaplaniruet-utochnit-ponyatie-universalnoy-1468314746.html). – 2016. – 12.07).
***
Верховна Рада ухвалила зміни до закону про військовий обов’язок і
військову службу, які, зокрема, дадуть змогу військовослужбовцямконтрактникам із «безстроковими» контрактами переукласти їх чи
звільнитися.
Ідеться про контракти, що були укладені під час дії нинішнього
«особливого періоду» з формулюванням «на період до закінчення особливого
періоду або до оголошення рішення про демобілізацію», що в умовах нинішньої
необхідності військового протистояння агресії Росії на невизначений термін
робило такі контракти фактично безстроковими.
Після набуття законом чинності військові з такими контрактами отримають
право переукласти їх на термін іще в 6–12 місяців чи, в разі наявності вислуги
не менш ніж 18 місяців на військовій службі, звільнитися.
За нині чинними формулюваннями закону, військовослужбовці з такими
контрактами не мають права звільнятися з військової служби, поки триває
«особливий
період»
(Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/a/news/27854588.html). – 2916. – 12.07).
***
Верховна Рада України тимчасово, строком на рік, встановила рівень
експортного мита на відходи та брухт чорних металів в 30 євро за 1 т.
Відповідний законопроект № 3868 «Про внесення змін у деякі закони України
щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку з
метою першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та
відновлення
об'єктів
інфраструктури»
з
пропозиціями
Президента
П. Порошенка підтримали 248 парламентаріїв, передає кореспондент РБКУкраїна.
«Тимчасово, строком на один календарний рік з дня набрання чинності
цього Закону, ставки вивізного (експортного) мита на товари, зазначені у пункті
1 Закону України “Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних
металів” складають 30 євро за 1 тонну», – сказано в тексті закону.
Підкреслюється, що в рамках СОТ тимчасове підвищення ставки експортного
мита на брухт чорних металів є допустимим і обґрунтованим посиланням на
винятки, передбачені Генеральною Угодою з тарифів і торгівлі (ГАТТ).
Зокрема, стаття XXI ГАТТ «Винятки з міркувань безпеки» передбачає
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право держави застосовувати обмежувальні заходи з метою захисту своєї
національної безпеки. Держава може самостійно визначати що є «істотними
інтересами безпеки», а також які заходи необхідно застосовувати для захисту
таких інтересів у конкретному випадку.
В умовах анексії Криму та проведення АТО на сході України заходи щодо
захисту національної безпеки з додатковим урахуванням економічного чинника
повністю підпадають під винятки, передбачені ГАТТ (РБК-Україна
(https://www.rbc.ua/ukr/news/rada-ustanovila-eksportnuyu-poshlinu-lom1468323668.html). – 2016. – 12.07).
***
Верховная Рада отклонила законопроект о усилении ответственности
за нарушение правил парковки и предоставлении инспекторам парковочного
пространства полномочий для эвакуации автомобилей-нарушителей.
За данный законопроект № 3584 12 июля проголосовал 181 депутат при
необходимых 226.
Как отметили авторы законопроекта в пояснительной записке, данным
документом предполагалось внедрить европейскую систему парковки в
Украине. В частности, законопроектом предлагалось уполномочить
инспекторов-парковщиков выписывать штрафы и эвакуировать неправильно
припаркованные автомобили, а также внедрить автоматическую систему
фото/видеофиксации нарушений. Кроме того, документом предлагалось
перевести оплату парковки на безналичную форму, а все полученные средства
должны были поступать в местные бюджеты. Штраф за неоплаченную парковку
предлагалось установить в размере 20-кратной стоимости часа парковки на
платных площадках.
По оценкам авторов законопроекта, при условии принятия данного
документа поступления в бюджет Киева до 2020 г. могли бы составить порядка
1 млрд грн.
Напомним, ранее руководство Государственной фискальной службы
отмечало, что потери бюджета Киева от нелегальных парковок ежегодно
составляют около 18 млн грн. В феврале в Антимонопольном комитете
Украины заявили о проведении исследования состояния рынка парковок и
стоянок в Украине.
В марте этого года Киевская государственная городская администрация
создала электронный реестр легальных парковок, находящихся на балансе
коммунального предприятия «Киевтранспарксервис», а также опубликовала
интерактивную карту легальных парковок, с помощью которой можно узнать
точный адрес площадок в каждом районе столицы, количество машиномест,
площадь площадки (общую и непосредственно для парковки), количество
льготных мест, режим работы, название обслуживающего предприятия и
стоимость парковки (Сегодня (http://www.segodnya.ua/economics/avto/radaotkazalas-uzhestochat-nakazanie-za-narusheniya-pravil-parkovki-732756.html). –
2016. – 12.07).
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко розпочав офіційний візит до
Азербайджанської Республіки.
У Баку Глава Української держави проведе зустріч зі своїм колегою
президентом Азербайджану І. Алієвим у форматі «віч-на-віч». Також під
головуванням П. Порошенка й І. Алієва відбудеться П’яте засідання Ради
Президентів України та Азербайджану, за результатами якого заплановано
підписання низки двосторонніх документів.
Програмою візиту також передбачені окремі зустрічі глави держави з
Прем’єр-міністром та Спікером М. Меджлісу (парламенту) Азербайджанської
Республіки.
Також запланована зустріч П. Порошенка з українською громадою
Азербайджану (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –13.07).
***
Президент П. Порошенко відвідав прем’єрний показ документального
фільму «Крим. Спротив», який висвітлює хроніку окупації українського
півострова Російською Федерацією.
Президент ще раз наголосив на необхідності внесення змін у 10 розділ
Конституції України щодо надання права кримським татарам на
самовизначення в складі суверенної України. «Ми зобов’язані дати кримським
татарам право на самовизначення в рамках єдиної української держави. Це те,
що ми заборгували кримським татарам. Українська влада це мала зробити
принаймні 20 років тому. І зараз ситуація була би абсолютно іншою», –
впевнений глава держави.
Президент підкреслив, що події 18 травня 1944 року, коли розпочалася
депортація кримських татар, та лютого 2014 року, коли розпочалася окупація
кримського півострову, об’єднує один організатор – Кремль, Москва.
Президент подякував творчій групі за фільм. Окремо глава держави
відзначив внесок кримчанина О. Сенцова, який нині перебуває у російській
в’язниці за свої переконання. «Важливо, щоб цей фільм подивилися не лише в
Україні, а по всьому світу. Це буде тверде нагадування того, що ця справа не
лише України, а всього світу», – підкреслив глава держави.
Президент наголосив, що необхідно вшанувати своїх героїв – кожного, хто
26 лютого 2014 року вийшов на Майдан перед Верховною Радою Криму,
багатьох кримських татар та українців, які не боялися і не бояться говорити, що
Крим – це Україна.
«Завдяки цьому фільму можна вимірювати певні кроки задля повернення
Криму. Весь світ ще раз відчує ту біль людей, які живуть в Криму, і їх
намагання повернутися до своєї держави», – сказав голова Меджлісу
кримськотатарського народу Р. Чубаров. Він також відзначив, що питання
повернення Криму набуває все більшої уваги міжнародної спільноти та загадав
останні рішення Парламентської Асамблеї ОБСЄ та Варшавський Саміт НАТО,
які чітко окреслили незаконність анексії Криму Російською Федерацією та
22

необхідність повернення Криму до України.
Присутня на прем’єрі фільму співачка Джамала подякувала авторам
фільму та усім присутнім в залі за небайдужість та сказала: «Ми заслуговуємо
на диво і щастя. Крим був, є і буде Українським».
Автор ідеї та сценарію фільму Е. Джеппар, головний режисер –
Ф. Османова. Фільм створено за підтримки Міністерства інформаційної
політики України (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –12.07).
***
Президент П. Порошенко зустрівся з лікарем, волонтером, директором
гуманітарних ініціатив Світового Конґресу Українців У. Супрун.
П. Порошенко привітав У. Супрун з річницею отримання українського
громадянства та запропонував працювати над покращенням системи охорони
здоров’я у Міністерстві. «Ситуація в охороні здоров’я сьогодні досягає рівня
захисту національної безпеки», – наголосив Президент. Глава держави заявив,
що звернувся до уряду з проханням призначити її на посаду заступника міністра
охорони здоров’я.
«Дуже розраховую на Вас. Раніше ми з Вами приділили увагу військовій
медицині, і наші воїни отримали забезпечення ліками, аптечками, послугами
медиків. Але зараз завдання більш амбітне», – зазначив глава держави.
Президент наголосив, що першочерговою метою є розробка та
затвердження стратегії реформування галузі охорони здоров’я. Глава держави
звернувся з проханням до У. Супрун за короткий термін спільними зусиллями
разом з урядом та Верховною Радою підготувати пропозиції та винести їх на
розгляд суспільства. Президент повідомив, що проект стратегії реформування
галузі охорони здоров’я буде розглянуто на засіданні РНБО.
Головним викликом Глава держави назвав корупцію у системі охорони
здоров’я. «Завжди галузь була символом корупції: у фармакології, медичних
послугах, у закупівлі медичного обладнання та будівництві нових лікарень.
Прозора та ефективна процедура викличе довіру людей», – підкреслив
Президент.
У свою чергу, У. Супрун зазначила: «Як є політична воля, тоді все
складеться. З вашою підтримкою, думаю, ми зможемо подолати багато
проблем». Вона погодилася з необхідністю швидкої розробки та затвердження
стратегії реформи охорони здоров’я та презентації її громадянам, щоб «вони
зрозуміли, чому система міняється, і не боялися змін» (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
12.07).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман провів нараду щодо діяльності
Національного агентства з питань запобігання корупції.
Учасники зустрічі обговорили нагальні питання, пов’язані із запуском
роботи Агентства, зокрема щодо виділення приміщення, технічного
забезпечення, відбору персоналу, а також станом підготовки до запуску
електронного декларування доходів особами, уповноваженими на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, 15 серпня.
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«Для нас є принципово важливим ефективний початок роботи
Національного агентства з запобігання корупції», – заявив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр нагадав, що 15 серпня було визначено датою запуску
електронного декларування доходів особами, уповноваженими на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, та закликав вжити заходів до
вчасного початку роботи системи.
У нараді взяли участь перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного
розвитку і торгівлі України С. Кубів, віце-прем’єр-міністр із питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України І. Климпуш-Цинцадзе,
міністр юстиції України П. Петренко, голова Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України Л. Євдоченко, голова Національного
агентства з питань запобігання корупції Н. Корчак, а також заступники голови і
члени НАЗК, керівництво Міністерства закордонних справ України (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –13.07).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман доручив міністерствам
розпочати роботу над підготовкою до негайного впровадження Угоди про
зону вільної торгівлі з Канадою після її ратифікації Верховною Радою
України.
«Хочу закликати сьогодні усіх міністрів, щоби ми негайно розпочали
роботу щодо підготовки впровадження в дію Угоди про зону вільної торгівлі з
Канадою», – заявив В. Гройсман, відкриваючи засідання уряду у середу,
13 липня.
Прем’єр-міністр доручив першому віце-прем’єр-міністру – міністру
економічного розвитку і торгівлі України С. Кубіву скоординувати роботу
міністерств і відомств у цьому питанні.
Він нагадав, що на початку цього тижня під час візиту Прем’єр-міністра
Канади Д. Трюдо до України було підписано Угоду про зону вільної торгівлі
України з Канадою, що дає можливість виходу на ринок, який має обсяг
500 млрд доларів.
«500 млрд доларів, ринок може бути використаний українським бізнесом,
виробниками, завдячуючи тому, що ця угода була підписана», – зазначив
В. Гройсман.
Глава уряду зауважив, що Угода має бути ратифікована Верховною Радою
України.
Це перша угода про зону вільної торгівлі, укладена Україною після угоди з
Європейським Союзом, зазначив він.
В. Гройсман також підкреслив необхідність налагодження діалогу з
канадським бізнесом щодо залучення інвестицій в Україну. Так, 20-21 червня в
Торонто відбувся Канадсько-український бізнес-форум, де були налагоджені
контакти між бізнесом, нагадав він.
Глава уряду зазначив, що мав предметну розмову із Прем’єр-міністром
Канади Д. Трюдо щодо можливих сфер взаємодії. За його словами, Україна та
Канада мають багато напрямків, як можуть бути розвинені, серед них:
літакобудування, залізничне господарство, аграрна галузь, ІТ- сектор,
фармацевтичний ринок.
У цьому контексті В. Гройсман наголосив, що Державна фіскальна служба
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України, митна служба та інші контролюючі структури мають негайно перейти
до ревізії усіх процедур для того, щоб забезпечити комфортне здійснення
імпорту і експорту в умовах збільшення товарообороту між країнами.
Прем’єр-міністр також підкреслив важливість забезпечення роботи
торговельних представництв за кордоном. «Ми маємо там продавати українську
продукцію, і валюту направляти на розвиток національної економіки», –
зазначив він.
Він подякував першому віце-прем’єр-міністру – міністру економічного
розвитку і торгівлі України С. Кубіву, команді Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України, попередньому уряду та іншим працівників за
роботу над підготовкою до підписання Угоди про вільну торгівлю із Канадою
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –13.07).
***
Кожне міністерство має визначити найбільш корупційно вразливі
напрямки у своїй сфері і вжити невідкладних заходів для їх ліквідації. Кожен
міністр має за підсумками прозвітувати про вжиті антикорупційні заходи. Про
це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час засідання уряду.
«Буде моє офіційне доручення про те, щоби кожен міністр визначив 3-5
напрямків, де можливі високі корупційні ризики, і запропонував, яким чином ці
ризики мінімізувати або ліквідувати. Це є принципово важливим», – заявив
В. Гройсман.
Глава уряду зазначив, що 9 грудня – Міжнародний день боротьби з
корупцією. «Я думаю, що це дуже добра дата, коли кожен міністр зможе
прозвітувати про свою антикорупційну діяльність», – заявив він.
Прем’єр-міністр закликав міністрів дати конкретні пропозиції з цього
приводу. Уряд підіб’є підсумки 9 грудня, зауважив він.
«Я думаю, що українському суспільству потрібно відкрити позиції,
пов’язані з тим, в яких міністерствах, які використовувалися схеми, щоб нікому
не хотілося якимось чином ці схеми запроваджувати», – зазначив В. Гройсман.
Глава уряду зауважив, що потрібно побудувати якісну систему боротьби з
корупцією: «Не просто говорити, що ми хочемо боротися, а реально створити
умови, щоб будь-які корупційні умови були ліквідовані у міністерствах»
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –13.07).
***
Кабінет Міністрів планує схвалити в липні і направити до парламенту
законопроект щодо зміни адміністрування податків в Україні, що дозволить
поліпшити ведення бізнесу. Про це заявив Прем’єр-міністр України
В. Гройсман, відкриваючи засідання уряду у середу.
«Я очікую, що в липні Міністерство фінансів внесе пропозиції у вигляді
законопроекту, які ми зможемо ухвалити на засіданні уряду і направити до
парламенту для подальшого опрацювання і підтримки для того, щоб ми змогли
підтримати бізнес», – зазначив Глава уряду.
Прем’єр-міністр повідомив, що учора зустрівся із робочою групою за
участі Міністерства фінансів України, профільного Комітету Верховної Ради
України, віце-прем’єр-міністрів, на якій були обговорені зміни, яких очікує
бізнес в адмініструванні податків.
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«Це ж треба зробити спочатку недолугу систему адміністрування, щоб
завжди було за що зачепитися, за якісь порушення, і нараховувати якісь
нечувані штрафи», – зазначив В. Гройсман.
За його словами, є розуміння того, який формат може буде сприйнятий,
щоб змінити систему в адмініструванні в кращий бік із бізнесом (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –13.07).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман прогнозує, що у рамках реформи
митної служби України за підтримки Сполучених Штатів Америки за один
рік ситуація на українській митниці буде кардинально змінена. Про це
керівник Кабінету Міністрів заявив під час засідання уряду.
Прем’єр-міністр нагадав, що за результатами його візиту до Сполучених
Штатів Америки, досягнуто підтримки США України у реформі митної служби.
У результаті домовленостей в Україні протягом двох тижнів працювала Місія
США з оцінки потреб щодо реформування української митниці у складі
11 представників митної та прикордонної служб Сполучених Штатів Америки.
За результатами роботи Місії американські фахівці представили короткий
звіт, у якому сфокусувалися на усій проблематиці необхідних змін на
українській митниці, зауважив Прем’єр-міністр.
«Наше розуміння [спільно з американськими партнерами] співпадає, і ми
наведемо лад в українській митниці. Я думаю, що протягом одного року
ситуація буде змінена кардинально», – заявив В. Гройсман.
«Митна система України потребує негайної трансформації і змін», –
підкреслив він.
За 30 днів буде представлено звіт роботи Місії, який передбачатиме усі
необхідні рекомендації, «як подолати корупцію у митній службі, зробити
якісними сервіси для тих, хто займається легальними операціями, припинити
зловживання щодо розмитнення товарів» тощо, повідомив Глава уряду
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –13.07).
***
Уряд докладатиме зусиль для створення сприятливого бізнес-клімату
та прагне бути партнером для чесного, прозорого бізнесу і забезпечити його
успішність. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час
робочого сніданку із членами Американської Торговельної Палати в Україні. У
заході також взяв участь надзвичайний і повноважний посол США в Україні
Д. Пайєтт.
«Ми готові до співпраці. Хотів би, щоби ви розглядали уряд як своїх
партнерів, чесного, прозорого бізнесу. Я абсолютно зацікавлений у тому, щоби
ви були успішними», – заявив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр підкреслив, що уряд налаштований на здійснення змін та
реформ. «Ми розуміємо, що країна потребує професійних, якісних дій, не
популістичних. А популізм привів туди, де ми знаходимося, і звідси потрібно
виходити. Ключовий пріоритет нового уряду – відродження національної
економіки. Тільки на сильних позиціях національної економіки можливо
будувати по-справжньому незалежність, демократію і високі стандарти життя»,
– зазначив він.
26

В. Гройсман наголосив, що завдання уряду – створити якісний бізнесклімат у країні. Зокрема, серед його пріоритетів – ефективна приватизація, зміна
управління державних компаній, дерегуляція в енергетичному секторі, на
фармацевтичному ринку. Також у фокусі уваги уряду – продовження
дерегуляції.
Він поінформував, що в Україні закінчила роботу Місія США з оцінки
потреб щодо реформування української митниці. «Я би хотів, щоби через рік у
нас в Україні постала нова митна служба, яка є ключовою для розвитку
національної економіки», – заявив В. Гройсман. За його словами, нинішня
система української митниці є корумпованою, знищує можливості до
конкурентоздатності у країні та знижує безпеку на кордонах…
В. Гройсман повідомив співрозмовників, що при Прем’єр-міністрі буде
створено Офіс супроводу інвестицій, який символічно буде знаходитися на тому
ж поверсі, де й кабінет Глави уряду. За його словами, члени Офісу будуть
супроводжувати та залучати інвестиції, розумітимуть потреби підприємництва
та матимуть повагу і репутацію серед представників бізнесу.
В. Гройсман також допустив створення у подальшому регіональних офісів,
що дозволить забезпечити механізм координації на місцях.
Україна вивчатиме досвід Сполучених Штатів Америки щодо створення
відповідного офісу, з цією метою незабаром очікується візит першого
заступника Міністра торгівлі США, повідомив він.
Окремо Прем’єр-міністр зазначив, що потребує перезавантаження Рада
підприємців при Кабінеті Міністрів України. За його словами, цей орган має
стати реальним механізмом впливу на рішення щодо бізнесу.
Коментуючи суперечливі питання між бізнесом та контролюючими
структурами, В. Гройсман зазначив, що терпіти їхню безкарність ніхто не буде,
а винні будуть притягатися до відповідальності.
Прем’єр-міністр закликав представників бізнесу говорити про існуючі
проблеми та висувати можливі шляхи їх вирішення. «Мене дратує, коли вам
створюють штучні перешкоди. Я не збираюся сидіти, на це дивитися», –
підкреслив він (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –12.07).
***
Комплексний пакет допомоги НАТО – це 13 галузей співпраці та
40 цільових напрямків, які дозволяють нам вирішувати завдання щодо
обороноздатності. Про це, 13 липня, під час брифінгу у прес-центрі
Міністерства оборони України повідомив директор департаменту воєнної
політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва
Міністерства оборони України генерал-майор А. Петренко за підсумками
Варшавського Саміту НАТО.
«Те, що за підсумками Варшавського саміту НАТО впроваджено для
України, немає аналогів. Адже ще не було у 21 сторіччі таких гібридних загроз,
й жодна держава не анексувала своїми збройними силами територію іншої
незалежної та суверенної держави», – зазначив генерал-майор А. Петренко.
За його словами, якщо подивитися на зміст комплексного пакета допомоги,
який країнами-членами НАТО буде надано Україні, то він дозволяє
використовувати допомогу і потенціал союзників майже по кожному із
напрямів діяльності українського сектору і оборони України.
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Директор департаменту воєнної політики, стратегічного планування та
міжнародного співробітництва Міністерства оборони України генерал-майор
А. Петренко повідомив, що військові співпрацюватимуть у 13 галузях і
40 цільових напрямках, які дозволяють Україні вирішувати найбільш складні
завдання, які стосуються обороноздатності нашої держави, вирішення поточних
оперативних потреб, і що головне – зміцнення оборонного потенціалу та
реалізації реформ, які окреслені в стратегічних оборонних документах.
«Існує п’ять стратегічних цілей – це, по-перше, створення об’єднаної
системи керівництва силами оборони, по-друге, ефективна політика планування
і застосування ресурсів. Також розвиток спроможності, що означає боєздатні
частини, з’єднання, які будуть за єдиним замислом відповідно до кращих
стандартів; об’єднана логістика та система медичного забезпечення. Також це
професіоналізація Збройних Сил України і створення необхідних військових
резервів», – наголосив А. Петренко (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua).
– 2016. –13.07).
***
Мінрегіон разом з експертами проекту Twinning «Впровадження
системи управління відходами електронного та електричного обладнання
(WEEE) в Україні» розробляють проект нормативно-правового акта про
електричне та електронне обладнання та управлінням відходами цієї
продукції.
Проект Twinning імплементується спільно Міністерством регіонального
розвитку, будівництва, житлово-комунального господарства України з
Агентством Австрії з питань навколишнього середовища (Umweltbundesamt
GmbH), Французьким міжнародним бюро з питань води (Office International de
l’Eau), Іспанським міжнародним і іберо-американським фондом державного
управління та громадської політики (Fundación Internacional y para Iberoamérica
de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
Проект акта розробляється фахівцями Мінрегіону, Мінприроди,
міжнародними експертами Проекту Twinning та науковими співробітниками
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
Національної академії наук України» та Національної академії державного
управління при Президентові України.
Нагадаємо, раніше експерти Twinning проводили навчальні семінари в
рамках проекту (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –13.07).
***
Учасники зернового ринку разом з Мінагрополітики коригуватимуть
експорт зерна на основі реальних прогнозів та показників врожаю.
Відповідний Меморандум був підписаний між Міністерством аграрної політики
та продовольства України і суб’єктами господарювання – експортерами зерна.
«Значимість цієї події в тому, що всі учасники ринку зайняли позицію, що
експортна діяльність буде обговорюватись з міністерством у контексті тих
прогнозів та показників, які реально маємо щодо урожаю», – зазначив міністр
аграрної політики та продовольства Т. Кутовий, відповідаючи на питання
журналістів.
Сторони погодились співпрацювати з питань узгодження балансових
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характеристик зернового ринку України, зокрема для розрахунку граничних
обсягів експорту зерна та гарантування продовольчої безпеки та незастосування
експортних обмежень.
За словами Міністра, Меморандум для ринку – це стабільність
ціноутворення. «Не буде ніяких кардинальних рухів цін, які не корелюються зі
світовими цінами. Меморандум робить всі корегування, у тому числі на ціни,
планомірними. Це виграшна позиція і для громадян України, і для міністерства,
і для експортерів», – сказав Т. Кутовий.
Міністр зазначив, що остаточних цін у Меморандумі поки не відображено,
оскільки немає ключових індикаторів урожаю. «Не рідше ніж один раз на
місяць будемо зустрічатися з представниками ринку для визначення
показників», – підкреслив міністр (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. –13.07).

ПОЛІТИКА
Президент РФ В. Путін, президент Франції Ф. Олланд і канцлер
Німеччини А. Меркель під час телефонної розмови підтвердили
налаштованість на активізацію переговорів щодо України насамперед у
«нормандському форматі» і за лінією контактної групи.
«Підтверджено загальний настрій на активізацію переговорних зусиль
з української проблематики, перш за все в „нормандському форматі“ і за лінією
Контактної групи», – йдеться у повідомленні прес-служби Кремля.
Окрім того, як повідомляється, під час розмови було обговорено ситуацію
на Донбасі. Було наголошено на необхідності повного виконання мінських
домовленостей від 12 лютого 2015 року, а також відзначено важливість
недопущення подальшої ескалації ситуації (УНН (http://www.unn.com.ua/). –
2016. – 13.07).
***
Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского
народа М. Джемилев подчеркнул важность создания Стратегии
возвращения Крыма в Украину.
«Я считаю неправильной позицию «сначала нужно освободить Донбасс и
Луганск, и только потом Крым». Я не воспринимаю такой очередности», –
заявил Уполномоченный Президента.
Также М. Джемилев назвал те органы государственной власти, которые
должны заняться разработкой Стратегии.
«У нас есть Совет национальной безопасности, есть Администрация
Президента, есть, в конце концов, Кабинет Министров. Появилось и
Министерство по делам оккупированных территорий. Мы будем давать свои
предложения», – рассказал он (QHA (http://qha.com.ua/). – 2016. – 13.07).
***
Союзники Североатлантического Альянса увидели прогресс в
реформировании сектора безопасности и обороны в Украине, несмотря на
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довольно острые риски безопасности, с которыми сталкиваются
вооруженные силы страны, сообщила главный координатор по
политическим вопросам офиса НАТО в Украине О. Осадчая.
«Стратегический оборонный бюллетень, принятый Советом национальной
безопасности и обороны Украины 20 мая этого года, подготовленный вместе с
советниками Альянса – основной показатель прогресса», – сказала она.
По мнению О. Осадчей, годовая национальная программа сотрудничества
Украина – НАТО на 2016 год, утвержденная Президентом Украины
П. Порошенко, является инструментом особенного партнерства с Альянсом.
Представитель офиса НАТО в Украине полагает, что заявление комиссии
Украины-НАТО на уровне глав государств-членов и правительств – важный
политический сигнал и результат, говорящий об особенной роли Украины в
Альянсе.
Имплементационные соглашения о начале практической реализации
трастовых фондов, в том числе, запуск 9 июля трастового фонда по
разминированию при содействии Словакии говорят о высоком доверии странучастниц военного блока оборонным ведомствам Украины (QHA
(http://qha.com.ua/). – 2016. – 13.07).
***
Опозиція блокуванням трибуни Верховної Ради хоче здобути у такий
спосіб для своїх мажоритарних кандидатів на проміжних виборах до
парламенту зайві два-три голоси. Про це заявив голова центру «Ейдос»
В. Таран.
«Блокування президії і трибуни у ВР треба корелювати не з тими подіями,
що в парламенті, а з тими подіями, що відбуваються в семи мажоритарних
округах», – сказав він.
В. Таран додав, що боротьба за ці сім осіб дуже важлива, тому що «якщо ці
вибори виграють представники чинної коаліції, вони зацементують більшість,
235 – це досить комфортна ситуація».
Він пояснив, що опозиція намагається виграти округи для того, щоб
дестабілізувати ситуацію далі.
«Позиція дуже проста – цим блокуванням вони хочуть показати, що нібито
дбають про народ і здобути для своїх мажоритарних кандидатів зайві два-три
голоси. По суті відбувається розмін. Ляшко йде по Чернігівщині, „Свобода“ по
Франківщині, у Юлії Тимошенко – Полтавщина», – зазначив експерт (УНН
(http://www.unn.com.ua/). – 2016. – 13.07).
***
Промежуточные парламентские выборы 17 июля разными
политическими силами и участниками рассматриваются как своеобразный
тест. Об этом в комментарии «Сегодня.ua» заявил политолог В. Фесенко
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/adminresurs-na-promezhutochnyh-vyborahv-radu-razdroblen-fesenko-733058.html).
Центральная власть хочет, чтобы в парламенте появились лояльные к ним
кандидаты, пусть даже самовыдвиженцы. А у целого ряда кандидатов есть
задача – стать депутатом, даже если это только на год (есть риск досрочных
парламентских выборов), пояснил эксперт.
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«Сейчас ситуация более раздробленная. Идет межпартийная конкуренция,
много самовыдвиженцев. Есть и элементы борьбы различных партий на
увеличение числа своих фракций. К этому стремится “Батьківщина”, да и
президентская команда хочет восстановить потери, связанные с уходом своих
людей в исполнительную власть. Основное напряжение связано с борьбой
конкретных личностей и группировок в местных элитах. Поэтому это скорее
политическая борьба местного значения. На расклад сил в парламенте она
принципиально не повлияет», – считает политолог.
На этих промежуточных выборах, как и на прошлогодних местных, нужно
учитывать раздробленность админресурса. Нет какого-то монопольного или
консолидированного админресурса, как это было при В. Януковиче, продолжил
эксперт.
В. Фесенко добавил, что на этих выборах, как и на прошлых местных,
гораздо большее влияние финансового ресурса, нежели административного
(Сегодня.ua (http://www.segodnya.ua/). – 2016. – 13.07).
***
Максимальное количество обвинений, судебных исков, подкупа и
использования грязных технологий в день выборов ожидается на 27 округе в
Днепре, 206-м в Чернигове и 151-м на Полтавщине. Об этом в комментарии
«Сегодня.ua»
заявил
политтехнолог
Т.
Березовец
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/samye-gryaznye-vybory-budut-v-dneprechernigove-i-poltave-berezovec-733036.html).
«Единственная интрига, которая остается, – это выборы на 27 округе в
Днепре. Во всех остальных округах фактически понятно, кто победит. Я
ожидаю, что самые грязные выборы будут в Днепре, Чернигове и Полтаве. Там
будет, я думаю, и максимальное количество обвинений, и судебных исков, и
подкупа… И в целом мы ожидаем на выходных, что целый десант народных
депутатов высадится, в первую очередь в Чернигове и Днепре. Особенно
опасная ситуация в Днепре. Там непонятно, кто из двух фаворитов, Загид
Краснов или Татьяна Рычкова все же побеждает», – считает Т. Березовец.
По мнению эксперта, по умолчанию З. Краснова поддерживает
«Оппозиционный блок», а Т. Рычкова идет при поддержке БПП, причем очень
мощной поддержке, в том числе и административного ресурса. Что же касается
206-го округа в Чернигове, Т. Березовец прогнозирует, что там победит
самовыдвиженец и скандальный столичный застройщик М. Микитась. «Ясно,
что его никто в БПП принимать не будет. Войдет он в состав “Воли народу”,
или останется внефракционным, но понятно, что он будет голосовать в унисон с
властью», – сказал Т. Березовец.
В целом, по оценке эксперта, всегда мажоритарные выборы выигрывает
власть. Или, по крайней мере, если это независимые кандидаты, они будут
близки к власти и в дальнейшем вступят в состав БПП или других фракций.
«Что касается НФ, они уже второй раз отказываются от участия в выборах.
Прошлый раз это была местная кампания. Это такая стратегия. Сегодня
Арсений Яценюк, это видно по его последнему турне в США,
сконцентрировался на личной политической карьере и уже ясно, что он будет
участвовать в президентских выборах. То есть, то, что раньше отрицалось, и он
давал обещание Петру Порошенко, что он не будет участвовать… Теперь уже
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абсолютно очевидно, что его интересует президентская кампания. И он здесь во
многом повторяет опыт Андрея Садового, который сам последовательно
отказался сначала становиться депутатом Верховной Рады, потом занять
должность премьер-министра, потому что он считает, что любое участие в
выборах будет вредить его президентской кампании. Кстати, по этой же
причине “Самопоміч” отказывалась выдвигать мажоритарных кандидатов на
местных выборах. Они не были уверены в их лояльности, что они не станут
“тушками”», – подытожил Т. Березовец (Сегодня.ua (http://www.segodnya.ua/). –
2016. – 13.07).
***
Согласно данным исследования, проведенного компанией Gfk Ukraine по
заказу интернет-холдинга «Обозреватель», если бы выборы в Верховную
Раду состоялись сегодня, тройку лидеров бы составили «Батьківщина»
(20 % избирателей, определившихся с выбором и участвующих в
голосовании), «Оппозиционный блок» (17 %) и Радикальная партия Олега
Ляшко (14 %) (http://112.ua/politika/na-vyborah-prezidenta-i-rady-ukraincypodderzhat-oppoziciyu--opros-gfk-324432.html).
Стоит также отметить, что 20 % избирателей не определились со своим
выбором, 13 % не пойдут голосовать, а 14 % не поддержат ни одну из
предложенных политических сил.
Похожим образом распределились голоса при возможном проведении
президентских выборов.
Тройку лидеров составили Ю. Тимошенко (21 % избирателей,
определившихся с выбором и участвующих в голосовании), Ю. Бойко (15 %) и
О. Ляшко (15 %).
При этом 23 % опрошенных затруднились ответить на вопрос, кого они
поддержат на выборах президента, 15 % отказываются голосовать, а 12 % не
поддержат ни одного из предложенных кандидатов (112.ua (http://112.ua/). –
2016. – 13.07).
***
«Еврооптимисты» из фракции «Батьківщина» не собираются
переходить в «ДемАльянс». Об этом заявил нардеп от «Батьківщини»
И. Луценко (http://112.ua/politika/evroooptimisty-iz-batkivshhiny-ne-sobirayutsyav-demalyans-igor-lucenko-324430.html).
«Несколько членов межфракционного объединения заявили о том, что они
идут в какую-то партию, поскольку они являются чрезвычайно яркими,
медийными фигурами, поэтому их автоматически ассоциируют с
“Еврооптимистами” и говорят, что это “еврооптимистичная партия”. На
сегодня, я вам скажу, что наиболее “еврооптимистичной” партией является
БПП,
поскольку
там
больше
количественно
находится
членов
“еврооптимистов”. Я бы не обращал внимания, кроме того, что Светлана
Залищук ошибочно вспомнила членов моей фракции Шкрум и Рябчина. Я с
ними пообщался. Оказывается, что они ни сном ни духом об этом! И, конечно,
не собираются оставлять нашу политическую силу, в плане фракцию, и идти в
какие-то другие», – заявил И. Луценко.
Отметим, что помимо названных, в межфракционное объединение
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«Еврооптимисты» входят депутаты от фракции «Батьківщина» С. Евтушок и
И. Крулько (112.ua (http://112.ua/). – 2016. – 13.07).
***
Попытки «Правого сектора» и других националистов препятствовать
«Крестному ходу за мир» были ожидаемы, ведь российская
пропагандистская машина и рассчитывала на подобный результат,
заявляет
политолог
В.
Фесенко
(http://nr2.com.ua/News/politics_and_society/Pravyy-sektor-podygryvaet-rossiyskoypropagande-politolog-121924.html).
«На то было и рассчитано, что найдутся националистические организации,
которые будут перекрывать дорогу», – подчеркнул политолог. – В данном
случае не имеет значение, пропустят они этот “Крестный ход” или остановят.
Цель мероприятия – совсем не религиозная, а политическая». Если же говорить
о «Правом секторе» и участниках шествия, это тот самый случай, когда в борьбе
«правые» – «левые» выигрывают обе стороны, – отмечает эксперт. –
Неслучайно же в свое время у нас одни и те же политтехнологи работали и на
коммунистов, и на националистов. Неслучайно Партия регионов давала свои
телеканалы и другие информационные площадки “Свободе” для пиара.
Российская пропаганда использует тот же принцип» (NR2.com.ua
(http://nr2.com.ua/). – 2016. – 13.07).
***
Как отмечает «Радио Свобода», ближе к середине осени, когда
украинцы получат платежки за жилищно-коммунальные услуги, в Украине
могут начаться массовые протесты.
Издание приводит мнение социолога И. Бекешкиной, которая считает
довольно высокой вероятность нового Майдана осенью. По ее словам,
протестные настроения украинцев остаются на достаточно высоком уровне,
поэтому осенью нельзя исключать всплеска уличной активности. Впрочем,
отмечает И. Бекешкина, только одного социального недовольства для того,
чтобы протест стал массовым – мало.
«Для того, чтобы возникли реальные протесты, кроме протестных
настроений, нужны еще некоторые факторы. Во-первых, необходимо какое-то
событие, которое всколыхнет людей… Во-вторых, надо иметь тех, кто
возглавит эти протесты. Но это мы уже имеем. В-третьих – главное – нужно
понимание: каким будет результат этих протестов?», – рассказала социолог.
«Радио Свобода» также напомнило, что, по данным социологического
исследования, проведенного в мае этого года Центром Разумкова совместно с
фондом «Демократические инициативы», 24,2 % украинцев готовы принять
участие в протестах. Тогда как в прошлом году этот показатель составлял лишь
18 %.
Также эксперты отмечают, что растет не столько уровень протестных
настроений, сколько готовность к радикальным действиям.
По мнению опрошенных агентством экспертов, многое будет зависеть от
действий власти – в частности, от того, насколько убедительно она сможет
объяснить народу свою политику (UAINFO (http://uainfo.org/). – 2016. – 06.07).
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ЕКОНОМІКА
Уповільнення інфляції в Україні у червні пов’язано з уповільненням
річної базової інфляції і зниженням темпів зростання цін на сирі продукти
харчування, передає НБУ.
У НБУ також відзначили, що фактичний рівень уповільнення інфляції в
річному вимірі був очікуваним і навіть дещо випереджав прогноз.
«Відхилення від прогнозних показників пояснюється більш істотним, ніж
очікувалося, уповільненням річної базової інфляції і стрімким зниженням
темпів зростання цін на сирі продукти харчування. Це компенсувало більш
значний внесок з боку адміністративно регульованих цін і тарифів», – йдеться у
повідомленні.
У відомстві також наголосили на тому, що дефляція в місячному вимірі
також забезпечена зниженням базового індексу споживчих цін та здешевленням
сирих продовольчих товарів.
Так, ціни на товари і послуги, які входять в показник базової інфляції,
знизилися на 0,1 % в місячному вимірі, а у річному вимірі базова інфляція
сповільнилася до 8,3 %.
«Цьому сприяли сезонне зниження цін на одяг і взуття, подальше
зміцнення курсу гривні, зниження інфляційних очікувань, слабкий попит і
вторинні ефекти від здешевлення сирих продуктів харчування», – йдеться у
повідомленні.
Водночас, ціни на сирі продовольчі товари знизилися на 1,3 % в червні в
порівнянні з травнем.
«Зниження, перш за все, пов’язано з здешевленням окремих видів овочів
(зокрема, капусти, помідорів і огірків). Також сезонно знизилися ціни на
фрукти, цукор, молоко і молочні продукти», – йдеться у повідомленні.
Додамо, що зниження базового індексу споживчих цін на сирі продовольчі
товари переважили подорожчання палива і незначну адміністративну інфляцію.
«У зв’язку із зростанням цін на нафту паливо на внутрішньому ринку в
червні подорожчало на 2,7 %. А збільшення цін і тарифів, які регулюються
адміністративно, на 0,7 % в порівнянні з травнем сталося, перш за все, за
рахунок подорожчання алкогольних напоїв і тютюнових виробів. У свою чергу,
ціни на послуги ЖКГ в червні майже не змінилися», – йдеться у повідомленні
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1585976-unbu-nazvali-prichini-upovilnennya-inflyatsiyi-v-ukrayini-u-chervni). – 2016. –
11.07).
***
Процесс продления сроков возврата валютной выручки будет упрощен.
Об этом сообщается на официальной странице Национального банка в сети
Facebook.
«Сейчас мы работаем с Министерством экономики и развития над
упрощением процесса продления сроков возврата валютной выручки. И мы, и
Министерство стремимся сделать этот механизм более прозрачным и более
понятным», – говорится в сообщении со ссылкой на заместителя председателя
НБУ О. Чурия (Delo.ua (http://delo.ua/finance/nacbank-uprostit-vozvrat-valjutnojvyruchki-319720/). – 2016. – 11.07).
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***
Укрэксимбанк досрочно в полном объеме рассчитался по кредитам
перед Национальным банком Украины с конечной датой погашения в июне
2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе финучреждения.
«С 1 января 2010 года Укрэксимбанк в целом вернул заимствования НБУ в
размере 8,1 млрд грн, из которых последняя часть задолженности в размере
около 3 млрд гривень была возвращена в течение текущего года», – говорится в
сообщении (Delo.UA (http://delo.ua/finance/ukreksimbank-vernul-dolg-nacbanku319733/). – 2016. – 11.07).
***
Объем ожидаемого транша Международного валютного фонда для
Украины может составить более 2 млрд долл.
Об этом заявил исполнительный директор Международного Фонда
Блейзера О. Устенко.
«Величина транша – это открытый вопрос. Не факт, что это будет
1,7 млрд долл. Он может колебаться от 1 до свыше 2 млрд долл.», – отметил он.
По мнению экономиста, шансы на получение очередного транша кредита
МВФ у Украины сейчас довольно высоки.
Кроме того, О. Устенко напомнил, что очередной транш МВФ позволит
Украине возобновить финансирование по другим программам. Так, 1 млрд долл.
кредитных гарантий стране предоставит правительство США, еще около
600 млн евро украинской стороне одолжит правительство Европейского союза
(Экономические известия (http://news.eizvestia.com/news_economy/full/847ekonomist-dal-prognoz-po-transhu-mvf-dlya-ukrainy). – 2016. – 11.07).
***
За январь-июнь 2016 года общий объем торгов ценными бумагами на
украинских фондовых биржах сократился на 40,6 %. За это время объем
составил 109,6 млрд грн, что на 74,8 млрд грн меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. Об этом говорится в отчете Национальной комиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку.
Объем торгов государственными облигациями составил 92,9 млрд грн. Это
84,8 % от общей суммы контрактов, заключенных на биржах в первом
полугодии.
Количество операций с облигациями предприятий за первые 6 месяцев
сократилось в 1,8 раза по сравнению с январем-июнем 2015 года до
3,1 млрд грн.
Объем торгов депозитными сертификатами НБУ составил 11,4 млрд грн.
Выпуск ценных бумаг вырос на 40 % по сравнению с аналогичный период
прошлого года до 56,33 млрд грн.
В январе-июне объем зарегистрированных выпусков акций вырос на 34,8 %
по сравнению с тем же период 2015 года до 42,34 млрд грн (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/07/11/21761552/). – 2016. – 11.07).
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***
З початку 2016 р. кількість структурних підрозділів небанківських
фінансових установ (НФУ), які мають генеральні ліцензії НБУ на здійснення
валютно-обмінних операцій, зросла майже в 1,5 рази. Про це повідомили у
прес-службі НБУ.
За даними регулятора, станом на перше липня в порівнянні з початком
року кількість структурних підрозділів небанківських фінансових установ, які
мають генеральні ліцензії НБУ на здійснення валютно-обмінних операцій,
зросла майже в 1,5 рази – до 2960 од.
У відомстві зазначають, що станом на 1 січня 2016 р. НФУ мали 1988
структурних підрозділів, або на 70 % більше, ніж у 2015 р.
«Ми не контролюємо незаконні обмінні пункти, бо Національний банк –
регулятор легального фінансового ринку. Проте ми підтримуємо розвиток
легальних обмінників, водночас посилюючи контроль за їх діяльністю. Наша
мета – отримати прозорі операції з обміну валют, які не призводитимуть до
викривлень на готівковому валютному ринку», – зазначила заступник голови
НБУ К. Рожкова.
У відомстві наголошують, що Нацбанк підтримує відміну 2 % збору до
Пенсійного фонду з валютно-обмінних операцій (Українські Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1586157-kilkist-nebankivskikhvalyutoobminnikh-ustanov-zrosla-z-pochatku-roku-v-1-5-raza). – 2016. – 12.07).
***
У першому півріччі 2016 р. державний бюджет України зведено з
доходами в 265,6 млрд грн.
Про це пишуть журналісти ЕП.
Як зазначається, перевиконання зафіксовано за основними податками:
податком на доходи фізосіб, ПДВ, акцизами, податком на прибуток.
«Найбільший недобір – майже в 5,5 млрд грн – зафіксовано від ренти за
користування надрами. Причини – падіння обсягів видобутку та зниження ціни
на газ і нафту, плюс рента на видобуток бурштину так і не запрацювала», –
йдеться в статті.
«Крім того, статистику по доходах зіпсував Нацбанк. Згідно розпису, в
першому півріччі регулятор зобов’язувався перерахувати в казну
13 млрд гривень. Цього не сталося через відсутність рішення про склад ради
НБУ», – пише автор.
«Рішення про перерахування грошей приймає рада НБУ. У п’ятницю
Верховна Рада призначила чотирьох членів ради за своєю квотою. Чекаємо ще
президентських кандидатур. Перерахувати гроші – не проблема», – запевнили в
Нацбанку.
Як зазначається, прочерк стоїть також проти планових доходів в
1,469 млрд гривень від Європейського Союзу. Мова про макрофінансову
допомогу від Євросоюзу, отримання якої прив’язано до траншу МВФ.
Раніше уряд був налаштований на перегляд бюджету за підсумками
півріччя. Зараз Мінфін готує проект кошторису-2017 р., а корекція чинного
бюджету відкладена на третій квартал.
«У статті 52 Бюджетного кодексу описано десять причин для внесення
змін до бюджету. Серед них – відхилення в оцінці макропрогнозу,
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перевиконання доходів за підсумками третього кварталу більш ніж на 15 %,
необхідність збільшувати обсяг резервного фонду або витрати на
обслуговування і погашення держборгу та інше», – наголошується в статті.
«Зміни можливі у вересні. Їх потрібно вносити, зокрема переглядати
показники по тій же ренті», – каже співрозмовник в Кабміні (Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/379823/byudzhet-nedootrymav-5-5-milyarda-vidorendy-za-korystuvannya-nadramy-zmi). – 2016. – 11.07).
***
Перечисления дивидендов на государственную долю в 2016 г. по итогам
работы за предыдущий год составили 1,243 млрд грн, что в 3,2 раза
превышает показатель 2015 г., составивший 384 млн грн, сообщил Фонд
государственного имущества Украины (ФГИ).
«В ТОП крупнейших плательщиков дивидендов входят “Турбоатом”,
“Одесский припортовый завод”, “Запорожский титано-магниевый комбинат”,
“Хмельницкоблэнерго”,
“Харьковоблэнерго”,
“Центрэнерго”,
“Сумыоблэнерго”,
“Запорожьеоблэнерго”,
“Президент-Отель”,
“Черкассыоблэнерго”», – отметило ведомство.
Согласно данным ФГИ, на 1 апреля 2016 г. в реестре корпоративных прав
государства числилось 541 хозяйственное общество, в том числе
419 акционерных обществ, 91 ООО и 31 национальная акционерная или
государственная холдинговая компания. В 270 из них доля государства
превышала 50 %, в том числе в 152 – 100 %, а в 139 была от 25 % до 50 %.
ФГИ и его региональные подразделения осуществляют управление
352 объектами с корпоративными правами государства, в том числе в
134 объектах
доля
государства
превышает
50
%
(УкрРудПром
(http://www.ukrrudprom.ua/news/Obem_perechisleniya_dividendov_gospredpriyati
y_v_byudget_viros_b.html). – 2016. – 12.07).
***
В «Укртрансгазі» повідомили, що Україна 9 липня відновила імпорт
газу на угорському напрямку. Згідно з даними прес-служби, добовий обсяг
імпорту палива склав 0,97 млн куб. м.
Також природний газ надходить в Україну і по словацькому напрямку –
0,49 млн
куб. м на
добу (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1586071-ukrayina-vidnovila-import-gazu-zugorschini). – 2016. – 11.07).
***
Украинские предприятия в июне 2016 г. импортировали газ по средней
цене 4 тыс. 595,21 грн, или 184,3 долл. за 1 тыс. куб. м.
Как сообщается на сайте Министерства экономического развития и
торговли Украины (МЭРТ), в январе-2016 цена импорта газа составляла
231,41 долл. (5542,82 грн), в феврале – 200,39 долл. (5352,03 грн), в марте –
198,57 долл. (5292,39 грн), в апреле – 188,08 долл. (4795,87 грн), в мае –
181,5 долл. (4595,1 грн).
Ранее сообщалось, что Украина в июне 2016 г. импортировала всего
19,715 куб. м газа.
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Поставки газа в июне осуществляли два трейдера, тогда как в мае импорт
осуществляли
девять
компаний, в
апреле
–
12
(УкрРудПром
(http://www.ukrrudprom.ua/news/Ukrainskie_predpriyatiya_v_iyune_importirovali
_gaz_po_184_dollar.html). – 2016. – 11.07).
***
В Украине снизились оптовые цены на топливо. Об этом сообщает
пресс-служба ГП «Держзовнишинформ».
«На украинском рынке бензина и дизельного топлива наблюдаются
разнонаправленные тенденции. Цены на топливо на минувшей неделе
(2-8 июля) в опте на внутреннем рынке Украины снизились, в рознице –
незначительно повысились», – отмечается в сообщении.
Как отмечается, при этом в крупном опте дешевело и украинское, и
импортное топливо. Так, согласно прайс-листу Кременчугского НПЗ (8 июля
относительно 1 июля), цены понизились и составили: А-95 – 24600 грн/т
(-350 грн/т), А-92 – 23300 грн/т (-1350 грн/т), ДТ – 18200 грн/т (-500 грн/т).
Импортное дизельное топливо за последнюю неделю (7-8 июля относительно
30 июня – 1 июля) подешевело в среднем на 150 грн/т и предлагалось по
17940-18290 грн/т (Беларусь, Россия, Литва). Импортный бензин А-95
предлагался только белорусский – по 24500 грн/т (- 70 грн/л).
На розничном же рынке тенденция была обратной. 8 июля по сравнению с
1 июля незначительно подорожали бензин А-95 и дизтопливо. А вот цены на
сжиженный газ (СПБТ) ощутимо выросли. На стелах АЗС в Киеве бензин А-95
и дизтопливо подорожали в среднем на 0,01 грн/л, СПБТ – на 0,98 грн/л
(Экономические известия (http://news.eizvestia.com/news-markets/full/163-vukraine-snizilis-optovye-ceny-na-toplivo). – 2016. – 11.07).
***
11 июля в Киеве ПАО «Укрзалізниця» и канадская компания Bombardier
Transportation GmbH подписали меморандум о сотрудничестве по
производству и поставкам локомотивов.
Стороны договорились изучить вопрос создания производственной
деятельности, например, совместного предприятия, на территории Украины, а
также любых других форм сотрудничества. Согласно меморандуму,
планируется создать рабочую группу, которая определит основные техникоэкономические параметры нового парка тягового подвижного состава.
Выполнение конкретных задач будет осуществляться по отдельным договорам.
Планируется, что специалисты Украинской железой дороги и Bombardier
Transportation GmbH проведут совместные консультации и семинары, будут
поддерживать деловые контакты.
Чиновники видят в подписании меморандума шанс для прорыва в
модернизации железной дороги, а также сигнал для иностранного инвестора,
что в Украину можно и нужно вкладывать ресурсы, средства, технологии (ИА
Кривбасс On-Line (http://krnews.ua/content/view/51667/). – 2016. – 12.07).
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***
Сільськогосподарські підприємства станом на 11 липня зібрали
6,1 млн т зерна.
Про це повідомляє Мінагрополітики.
Відповідно до даних відомства, зернові й зернобобові вже обмолочено на
1,75 млн га, або 19 % від прогнозу при середній урожайності 34,7 ц/га.
Зокрема, пшеницю обмолочено на 688 тис. га (11 % від прогнозу),
намолочено 2,52 млн т, урожайність становить 36,7 ц/га.
Ячмінь обмолочено на площі 988 тис. га (35 %), намолочено 3,32 млн т при
врожайності 33,6 ц/га.
Також аграрії зібрали 229 тис. т гороху із площі 75 тис. га (32 %) при
врожайності 30,7 ц/га.
Крім того, ріпак обмолочено на 102 тис. га (19 %), намолочено 249 тис. т,
урожайність становила 24,4 ц/га (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/zpocatku-zniv-v-ukraini-namolotili-61-mln-tonn-zerna). – 2016. – 12.07).
***
За підсумками 9 місяців поточного маркетингового року питома вага
експорту соняшникової олії в країни ЄС зросла до 30 %.
Про це розповів генеральний директор «Укроліяпром» С. Капшук.
Українським переробникам за підсумками 9 місяців 2015/16 рр. МР
вдалося виробити 3,8 млн т соняшникової олії, а також зберегти лідерство в
експорті продукції, поставивши на зовнішні ринки 3,4 млн т.
«У 2015/16 МР Україна має унікальну можливість збільшити експорт в
країни ЄС. За підсумками 9 місяців поточного маркетингового року питома вага
експорту соняшникової олії в країни ЄС зросла до 30 % проти 13-17 % в минулі
роки», – констатував С. Капшук.
Також він зазначив залежність сировинних ринків від коливань на
валютному ринку. Це впливає не тільки на ціни, але і на темпи торгівлі олійною
сировиною (стримування продажів соняшнику сільгоспвиробниками і
посередниками через нестабільну ситуацію на олійному ринку).
«При цьому в Україні складається унікальна ситуація, коли експортні ціни
на олію соняшникову падають, а закупівельні ціни на насіння соняшнику на
внутрішньому ринку залишаються на стабільно високому рівні – 400 дол./т. Це
забезпечується за рахунок високої конкуренції переробних підприємств», –
додав
гендиректор
«Укроліяпром»
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/pitoma-vaga-es-v-eksporti-ukrainskoisonasnikovoi-olii-v-zrosla-majze-udvici). – 2016. – 11.07).
***
У січні-квітні 2016 р. українські підприємства виробили 298,6 тис. т
питного молока, що на 7,18 % менше, ніж за відповідний період 2015 р. В
травні переробка знизилась на 10,7 %, до 74,9 тис. т.
Про це йдеться в аналітичному дослідженні українського ринку молока
Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).
Виробництво вершкового масла знизилося на 2,4 % у порівнянні з
минулим роком, до 28,5 тис. тон.
«Ціни як на питне молоко, так і на вершкове масло залишалися відносно
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стабільними», – зазначають у FAO.
Незважаючи на скорочення експорту внаслідок втрати російського ринку,
виробництво твердого сиру залишилося майже на тому ж рівні. У січні-квітні
2016 виробництво твердого сиру склало 35,9 тис. т, що на 4,1 % менше, ніж за
перше півріччя минулого року.
Сегмент м’якого сиру став єдиним, де динаміка виробництва була
позитивною: за чотири місяці 2016 р. обсяги виробництва зросли на 5,63 %, до
24,4 тис. т. У квітні виробництво склало 6,2 тис. т, із приростом на 12,7 %.
Виробництво йогуртів досягло обсягів у 142,9 тис. т з початку року, що на
рівні минулого року. У квітні обсяг виробництва йогуртів склав 37,4 тис. т, що
на 6,9 % більше, ніж у відповідний період минулого року (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/u-travni-2016-virobnictvo-pitnogo-molokaskorotilosa-na-majze-11). – 2016. – 12.07).
***
По данным Государственной фискальной службы Украины, за первое
полугодие 2016 года объем экспорта натурального меда составил
15,1 тыс. т, что на 13,1 % превышает показатели аналогичного периода
прошлого года. В денежном эквиваленте экспорт уменьшился на 8,6 % и
составил 30 млн долл. Об этом сообщается на сайте УКАБ.
Главными потребителями украинского меда как в прошлом году, так и в
этом являются страны ЕС – Германия и Польша. Их доли в экспорте меда
существенно выросли – Германия увеличила закупки с 26,9 % до 43,6 %, а
Польша – с 5,8 % до 15,6 %.
Вместе с наращиванием объемов экспорта меда в Европу Украина начала
экспортировать пчелиный воск.
За первую половину 2016 г. за границу было реализовано 194 т воска, что в
9,7 раз больше показателей прошлого года. В денежном эквиваленте продажи
составили 1,1 млн долл.
Интересно, что до 2015 г. Украина не экспортировала воск вообще и
только после начала действия соглашения об ассоциации постепенно начала
наращивать объемы продаж пчелиного воска за границу. За первую половину
2016 г. крупнейшим покупателем является Польша с долей в 85,7 % общего
экспорта воска из Украины.
Напомним, что квота на беспошлинный экспорт меда в ЕС была
полностью исчерпана еще в начале февраля этого года. При размере квоты в
5 тыс. т Украина начиная с 2014 г. ежегодно экспортирует в ЕС около 26 тыс. т,
что свидетельствует об активном спросе на украинский мед со стороны
европейских стран (Delo.UA (http://delo.ua/business/ukraina-prodolzhaetnaraschivat-obemy-eksporta-meda-319764/). – 2016. – 12.07).
***
В Україні у червні алкогольні напої подорожчали на 2 %, тютюнові
вироби – на 3,1 %. Про це повідомляє Держстатистики.
Також у червні 2016 року спостерігалося підвищення цін на хліб – на
0,4 %, яйця – на 2,6 %, олію соняшникову – на 0,9 %, безалкогольні напої – на
0,8 %.
Водночас, за місяць в Україні подешевшали макаронні вироби – на 0,1 %,
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м’ясо та м’ясопродукти – на 0,3 %, молоко – на 2,1 %, сир і творог – на 0,8 %,
масло – на 0,1 %, фрукти – на 0,8 %, овочі – на 9,2 %, цукор – на 2 %.
Додамо, що у червні 2016 р. плата за житло, воду, електроенергію, газ та
інші види палива зросла на 0,1 %.
Також, за даними відомства, послуги охорони здоров’я у червні в Україні
подорожчали на 0,3 %, транспорт – на 1,2 %.
Варто відзначити, що відпочинок і культура за звітний місяць
подешевшали на 0,1 %, у той час як послуги освіти зросли на 1,1 % (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1585996-za-misyats-vukrayini-naybilshe-podorozhchali-sigareti-ta-alkogol). – 2016. – 11.07).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Украина, 11 июля, подписала соглашение о зоне свободной торговли
(ЗСТ) с Канадой. Договор подписал первый вице-премьер-министр – министр
экономического развития и торговли Украины С. Кубив и министр
международной торговли Канады Х. Фриланд.
Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины, соглашение о
ЗСТ с Канадой обеспечивает, в частности, углубление торгового и
экономического сотрудничества, в том числе в части торговли промышленными
и сельскохозяйственными товарами, защиты интеллектуальной собственности,
регулирования государственных закупок.
Сразу после вступления в силу соглашения, Канада откроет украинским
экспортерам свободный доступ к 98 % своего рынка товаров. Украина, в свою
очередь, будет иметь переходный период (Экономические известия
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/764-ukraina-i-kanada-podpisalisoglashenie-o-zst). – 2016. – 11.07).
***
Всесвітній банк оприлюднив новий рейтинг Logistics Performance Index
2016 р., в якому Україна посіла 80 місце, опустившись на 19 пунктів у
порівнянні з попередньою версією дослідження за 2014 р. Україна
розташувалася рівно посередині списку, що включає 160 країн.
Про це пише «ЦТС».
Загальний бал становить 2,74 у порівнянні з 2,98 у 2014 році. З таким
результатом українська держава увійшла в десятку лідерів з логістичної
ефективності серед країн з рівнем доходу нижче середнього.
Повідомляють, що країною з найрозвиненішою логістичної системою, як і
в 2014 році, визнана Німеччина. Вона набрала 4,23 бала. Україна відстає від
лідера практично наполовину – її загальний бал на 46,2 % менше.
За даними рейтингу, значний ріст ефективності показав Люксембург,
вибившись на друге місце (4,22 бала) в порівнянні з восьмим в попередній версії
рейтингу. Швеція стала третьою (4,20 бала, було 6-е місце), Нідерланди –
втратили дві позиції в рейтингу, зайнявши четверте місце (4,19), і замикає
41

п’ятірку лідерів, як і в 2014 році, Сінгапур (4,14 бала ).
Верхню частину Топ-10 сформували Бельгія, Австрія, Великобританія,
Гонконг, США. Краще за всіх з першої десятки логістика розвивалася в Австрії,
яка покращила свій загальний показник на 0,45 бала і піднялася вгору на
15 позицій.
Крім того, на пострадянському просторі найкраще логістика розвинена в
Прибалтиці. На першому місці – Литва (29-е в загальному заліку), потім
слідують Естонія та Латвія (38 і 43 відповідно). Далі країни розташувалися в
такому порядку: Казахстан (77), Україна, Молдова (93), Росія (99), Узбекистан
(118), Білорусь (120), Грузія (130), Туркменістан (140), Вірменія (141),
Киргизстан (146), Таджикистан (153). Азербайджан в рейтингу не
представлений.
Згідно з рейтингом, країною з найгіршою логістикою в світі стала Сирія,
яка вже кілька років розривається війною. Її показник – 1,6 бала або 18,5 % від
результату
лідера
рейтингу
–
Німеччини
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-vtratila-19-pozicij-u-svitovomurejtingu-logisticnoi-efektivnosti). – 2016. – 11.070.
***
Госдолг Италии достиг почти 133 % ВВП, возможности для
реагирования правительства на экономический шок ограничены, говорится
в обзоре МВФ, посвященном итальянской экономике.
«Государственный долг приблизился к 133 % ВВП – уровень, при котором
ограничено налоговое пространство, чтобы реагировать на шоки», – говорится в
документе.
МВФ ожидает роста экономики страны – на 1,1 % в 2016 году и 1,25 % – в
2017-2018 годах. Фонд отмечает, что существует немало рисков для сокращения
этого роста – волатильность на финансовом рынке, приток беженцев и
последствия
замедления
глобального
роста
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/07/12/21797247/). – 2016. – 12.07).
***
Центральный банк Казахстана снизил базовую процентную ставку во
второй раз с момента ее введения в прошлом году. Об этом сообщает
Blomberg.
Регулятор снизил ставку до 13 % с 15 %. Коридор процентных ставок
установлен на уровне +/- 1 %.
В августе прошлого Центральный банк ввел плавающий обменный курс.
Тогда же базовая процентная ставка была установлена на уровне 17 % (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/07/11/21759168/). – 2016. – 11.07).
***
Іран контролює вже 80 % нафтового ринку, який він займав до
запровадження санкцій в 2012 році.
Про це заявив директор з міжнародних відносин Національної іранської
нафтової компанії М. Гамсарі.
«Зараз Іран видобуває 3,8 млн барелів нафти на добу, а експортує
приблизно 2 млн барелів на добу», – сказав він у інтерв’ю агентству Bloomberg.
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За словами Гамсарі, в перспективі експортні поставки Ірану на піку
можуть перевищити 4 млн барелів на добу.
Частка країн Близького Сходу на світовому ринку нафти досягла 34 % –
максимального рівня з 1975 року; за даними Міжнародного енергетичного
агентства, вони видобувають 31 млн барелів на день.
Через збільшення попиту на близькосхідну нафту на тлі падіння цін є
ризик, що світ стане ще більше залежати від неї, заявив в інтерв’ю Financial
Times керівник МЕА Ф. Біроль (Finance.UA (http://news.finance.ua/ua/news//379821/iran-povernuv-80-naftovogo-rynku-yakyj-vin-zajmav-do-sanktsij). – 2016.
– 12.07).
***
Міністерство закордонних справ Естонії виділило грант у розмірі
100 тис. євро на проект із розробки і запуску інформаційної системи
моніторингу промислового вилову риби в Україні, повідомила прес-служба
Держрибагентства.
Як уточнили у відомстві, завдяки системі моніторингу держава отримає
можливість у режимі реального часу відстежувати обсяги промислового вилову.
«Україна отримає електронну інформацію про операції та угоди у сфері
рибного господарства, історію даних всього сектора професійного рибальства:
дозволи на вилов, дані про вилов і про первинний продаж, декларації про
розвантаження, транспортні документи. Програма також буде інтегрована з
реєстром риболовних суден», – повідомив голова Держрибагентства Я. Ковалів.
«У рамках проекту запланована адаптація інформаційної системи Естонії
згідно з українським законодавством, її модифікація з метою подальшого
застосування в рибному господарстві України», – прокоментував віце-канцлер з
питань харчової безпеки, науки і розвитку міністерства сільського життя Естонії
Т. Кеввай.
У Держрибагентстві додали, що проект із впровадження системи
розрахований на 9 місяців – з вересня 2016-го до травня 2017 року. Він
складається з п’яти етапів. На першому етапі, з вересня до жовтня, естонська
сторона проаналізую рибне господарство України та проведе технічні роботи
(розробить панель адміністратора з базовими функціями, адаптує елемент
звітності) (Finance.UA (http://news.finance.ua/ua/news/-/379873/estoniya-dayeukrayini-grant-na-100-tys-yevro). – 2016. – 12.07).
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