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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Звернення Президента
до Українського народу з нагоди річниці проголошення
Декларації про державний суверенітет України
Шановні співвітчизники!
26 років тому абсолютною більшістю голосів депутатів Верховної Ради
Української PCP було ухвалено Декларацію про державний суверенітет
України.
Прийняття цього довгоочікуваного державно-правового акта, покликаного
гарантувати національні інтереси Українського народу, стало насправді
політичним проривом того часу.
Державний суверенітет України проголошувався в Декларації як
верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади Республіки в межах
її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.
Встановлювалося, що територія України в існуючих кордонах є недоторканною
і не може бути змінена та використана без її згоди.
Започаткувавши процес новітнього державотворення в Україні, Декларація
стала першим надзвичайно вагомим кроком до повної Незалежності, 25-річчя
якої ми відзначатимемо цього року. А 1 грудня 1991 р. відбувся Всеукраїнський
референдум, за результатами якого понад 90 % громадян безкомпромісно
висловилися за Акт проголошення незалежності.
Сьогодні перед Україною постали нові виклики: загроза територіальній
цілісності, військова агресія Росії, що підриває політичну, економічну і
соціальну стабільність у країні та призводить до численних людських жертв,
масштабних порушень прав і свобод людини, завдає величезних матеріальних
збитків громадянам України, суб’єктам господарювання, суспільству в цілому.
У зв’язку з цим настала нагальна і надзвичайно важлива потреба провести
зміни, які сприятимуть зміцненню України та дадуть їй змогу стати
прогресивною європейською державою, розбудова якої буде потужною
об’єднавчою ідеєю для всіх українців.
Переконаний, пройшовши важкі випробування, Україна упевнено
рухатиметься обраним шляхом і відкриватиме нові можливості для процвітання
та добробуту своїм громадянам.
Принципи, проголошені у Декларації про державний суверенітет України,
закарбовані у положеннях чинної Конституції України та слугують для нас
правовим і моральним орієнтиром у справі розбудови незалежної європейської
Української держави.
Слава Україні!
Петро ПОРОШЕНКО
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-do-ukrayinskogonarodu-z-nagodi-richni-37671). – 2016. – 16.07).
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Вітання Голови Верховної Ради України А. Парубія з нагоди
26-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України
Шановні співвітчизники!
Щиро вітаю вас з 26-ю річницею ухвалення Декларації про державний
суверенітет України.
Цей документ – перший крок у нашій новітній історії до утвердження
незалежності Української держави. Базові принципи Декларації стали правовим
фундаментом для наступних основних законодавчих актів, серед яких –
Акт проголошення незалежності України та Конституція.
Декларація увінчала тисячолітні традиції українського державотворення.
Цей документ об’єднав українців на шляху до остаточного утвердження
України як суверенної держави.
Нині, коли незалежність і державний суверенітет рідної Вітчизни ми
знову захищаємо на полі бою, єдність нашого народу є надважливою.
Впевнений, що спільними зусиллями ми здобудемо перемогу та утвердимо
суверенітет України назавжди.
Вітаю всіх українців у всьому світі! Переможемо! (Офіційний вебпортал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/133354.html). – 2016. – 16.07).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Потіха, наук. спів роб. СІАЗ НБУВ

Спроби відродження партії «Демократичний Альянс»
9 липня в Києві відбувся позачерговий з’їзд партії «Демократичний
Альянс», на якому було прийнято програмну заяву, в якій делегати та члени
партії задекларували початок роботи над новою партійною програмою
«ДемАльянсу». Ця програма має стати «об’єднавчою платформою нової
політичної сили». Планується, що цю програму буде затверджено на
наступному з'їзді восени поточного року.
В її розробці братимуть участь експерти та регіональні організації партії.
«Нова програма стане також основою для розбудови на основі “Демократичного
Альянсу” першої в Україні об’єднаної сучасної політичної партії, яка, на
відміну від політичних проектів “під вибори”, будуватиметься і діятиме за
трьома головними принципами: відкритість і підзвітність суспільству (партія
працює для людей, а не в інтересах вузького кола замовників); фінансова
прозорість (лише чесні гроші в політиці здатні розірвати злочинне коло корупції
в країні); колективне лідерство (не партія одного імені, а інституція, яка
об'єднує велику кількість відповідальних лідерів на всіх рівнях і в усіх сферах
життя українського суспільства заради реалізації програмних ідей)», –
зазначається в програмній заяві.
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Окрім цього в програмній заяві наголошується, що «ДемАльянс» робить
свій вибір на користь євроатлантичного простору, визначеного Революцією
Гідності. Це цінності, які були покладені в основу сучасної європейської
цивілізації, – права та свободи людини, якісна освіта, високі стандарти життя,
приватна ініціатива як основа добробуту людини і суспільства, самоврядування
громад і відповідальне лідерство – мають стати основою нової України.
Стратегічною метою «ДА» має стати побудова відкритої країни як
частини великого розвиненого світу, інтегрованої у світовий економічний і
культурний простір. «Країна, в якій можна вільно висловлювати свої думки,
працювати та розвивати бізнес, будувати власний добробут із користю для
суспільства. Країна, в якій будь-яка ксенофобія та дискримінація людини є
неприйнятними», – наголошується в програмній заяві.
Під час з'їзду було обрано оновлений керівний склад партії. Співголовами
оновленої партії «Демократичний Альянс» стали її нинішній лідер В. Гацько та
народний депутат (фракція «Блок Петра Порошенка») С. Заліщук, членами
правління партії стали 11 осіб, серед яких – народні депутати С. Лещенко та
М. Найєм (фракція «БПП») і В. Пташник (позафракційна). Членами правління
партії також стали екс-заступник міністра освіти і науки України О. Дерев’янко,
екс-заступник міністра екології і природних ресурсів С. Коломієць, нинішні
члени правління «ДемАльянсу» М. Черкасенко та З. Буйницька, співзасновники
Громадянської платформи «Нова країна» А. Длігач та В. Оленченко. Співголови
«ДемАльянсу» С. Заліщук та В. Гацько також стали ленами правління партії.
Лідери «ДА» наголошують, що їх ключовим завданням на даний момент є
ребрендинг партії і розробка чіткої ідеологічної платформи. На думку експертів,
саме ідеологічна складова стане головною больовою точкою «ДемАльянсу».
Причин багато, ключова одна: більшість провідних політичних партій
підміняють ідеологію популістською риторикою, завдяки чому тримаються на
плаву, тому як хочуть підтримки як з боку пенсіонерів, так і з боку
представників бізнес середовища. Яку ідеологію сповідує та чи інша політична
сила, мало хто може аргументовано пояснити. Навіть ті депутати Верховної
Ради, які влились в «ДА», поки що чітко визначити ідеологію партії не можуть,
але обіцяють, що партія матиме чіткі ідеологічні орієнтири.
Окрім цього, головуючий на з’їзді М. Найєм зазначив, що нові особи, які
вливаються в «ДемАльянс», не ставлять за мету підпорядкувати собі цю
політсилу, а хочуть зробити свій внесок в її розвиток і створити потужну силу в
українській політиці.
Виступаючи на з'їзді, нардеп С. Лещенко наголосив, що майбутня партія
має стати зразком прозорості. Він також вважає, що нове об'єднання має
продовжувати переговори з іншою партією, що формується та яку створюють
колишні заступники Генпрокурора України Д. Сакварелідзе та В. Касько,
депутат В. Чумак та інші політичні і громадські діячі.
Як інформують ЗМІ, планувалось створити об’єднану потужну політичну
силу, яку мав би очолити голова Одеської ОДА М. Саакашвілі. Однак,
переговори зайшли в глухий кут – «група грузинів та Чумака» відстоювала ідею
створення проекту з нуля, з чітким лідером. Натомість група «ДемАльянсу» та
молодих депутатів хотіли створювати партію на базі вже існуючої сили з
колективним лідерством через небезпеку «перетягування ковдри» з боку
М. Саакашвілі.
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Як результат, ні М. Саакашвілі, ні впливових і знакових однодумців з
інших груп на з’їзді «ДемАльянсу» не було: ані з формальним привітанням, ані
з пропозиціями.
Представники «ДемАльянсу» відзначають, що консультації з приводу
співпраці зараз не надто активні і не є конструктивними. Останнім часом
переговорів не було, «ДА» зайнятий своїми проблемами, а «група грузинів та
Чумака» своїми.
Як зазначив лідер «ДемАльянсу» В. Гацько, не варто перетворювати
процес переговорів в безкінечний процес. «Ми розуміли, що потрібно зараз
щось робити. Там такого розуміння не було, і ось вся різниця. Діалог і далі
продовжується, ми зустрічаємося, проговорюємо. Всі ті, хто ставить хрест на
наше об'єднання, працюють на розкол», – зазначив В. Гацько.
Проте, деякі експерти не надто вірять в щирість політиків і вважають, що
партія «Демократичний Альянс» нічим особливим не відрізняється від інших і
буде залежати від деяких олігархів, адже існувати на одні лише партійні внески
буде проблематично. Навіть якщо припустити, що в оновлений «ДемАльянс»
вступлять десятки тисяч рядових українців, навряд чи їх пожертвувань
вистачить на проведення повноцінної виборчої кампанії, та й взагалі –
безперебійне буденне функціонування партії.
За інформацією ЗМІ, найбільшим спонсором «ДемАльянсу» є О. Кардаков
– власник IT-фірм «Інком» і «Датагруп». На початку року він перерахував партії
532 тис. грн (260 тис. в січні і 272 тис. в лютому). За версією журналу «Форбс»,
в 2014-му О. Кардаков зайняв 69-е місце в списку найбагатших українців.
Політичний блогер С. Іванов взагалі вважає, що оновлений
«Демократичний Альянс» за участі С. Лещенка та М. Найєма не є повноцінною
інновацією в українському політикумі. «Я не бачу перспективи в цієї партії.
Незважаючи на мою симпатію до деяких членів, це штучно створений феномен.
Партія об`єднана на компромісах декількох олігархів, серед яких – Григоришин,
Ахметов, Льовочкін. Вони згрупували під одним крилом “молодих
пасіонаріїв”», – зазначив С. Іванов.
За його словами, була така ідея, ще перед 2014 р. створити партію
Майдану. Тоді М. Найєм і С. Лещенко були зайняті переговорами з
Ю. Тимошенко, а потім перейшли до блоку П. Порошенка. «Це не ідеологічна
партія, там зібралися люди із суперечливими концепціями світосприйняття та
внутрішніми парадигмами. Партії за кордоном збирають своїх однодумців чи
людей, у яких є спільна стратегія. У “ДемАльянсу” немає ні стратегії, ні
програми. Це партія піару», – наголосив блогер.
Як відомо М. Найєм, С. Лещенко та С. Заліщук уже тривалий час не
знаходять порозуміння в парламенті з представниками «БПП» і «НФ», тому і
шукали можливість створити незалежну політичну партію. Однак до реальних
дій вони приступили зовсім недавно. Будувати партію, що називається, з нуля
М. Найєм з колегами не стали, домовившись з лідером «Демократичного
Альянсу» В. Гацьком про оновлення очолюваної ним політсили.
Детальніше про причини свого рішення повідомила народний депутат від
«Блоку Петра Порошенка» С. Заліщук. За її словами, вони приєдналися до цієї
платформи, щоб створити можливість об'єднання великого кола фахівців – і
політичних, і громадських.
В інтерв’ю журналістам вона зазначила: «Напевно, ви пам'ятаєте, що ця
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історія не нова і ще під час Євромайдану різні громадські та політичні
ініціативи почали говорити про створення такої політичної сили. Тоді не
вдалося цього зробити на дострокових парламентських виборах в 2014 році».
За словами С. Заліщук, тоді не готові були самі політики, не було
можливості: тоді між оголошенням про дострокові вибори і самими виборами
було всього три місяці. «Не було достатньо нормального законодавчого поля.
Тому зараз, я б сказала, склалася така ситуація, коли нарешті сили об'єдналися
для того, щоб запустити цей процес політичного об'єднання на платформі
“ДемАльянсу”», – наголосила С. Заліщук.
Проте, як зазначив Т. Чорновіл, ці політики вимушені шукати собі нову
політичну силу з можливістю залишитись в політиці. «З одного боку, у Лещенка
та Найєма немає майбутнього в БПП, як і в інших партіях теж, адже Лещенко
пересварився з усіма видатними політиками. У мене враження, що це спроба
самореалізації: є люди, достатньо активні, пасіонарні, хочуть щось робити, але у
них весь час виникає внутрішня конфліктність, вони недружні і дуже часто
максималісти. Я сам це переживав, тому дуже добре розумію психологічний
момент: ми ж кращі, ми можемо щось робити», – зазначив політик.
За його словами, називаючи себе праволіберальною силою, вони хочуть
зайняти нішу поміркованих центристських соціал-демократів, які хочуть
контролювати і, безумовно, чесною, справедливою, але залізною рукою навести
лад у країні. Ця партія, яка могла б отримати максимальну підтримку бізнесу,
малого та середнього підприємництва, навряд чи її отримає, тому що вони
пішли іншим шляхом. Зокрема, бізнес очікує все-таки економічних пропозицій,
а їх немає. «Класика лібералізму – вільний ринок землі, але вони не
наважуються озвучувати такі доктрини. Тому, мені здається, відсутність
реальної ідеології на тлі лише заяв про лібералізм не викличе особливої довіри.
Тим більше, коли в країні війна й дещо інші теми мають значення, говорити про
лібералізм складно», – наголосив Т. Чорновіл.
Окрім цього, на думку політика, отримати гідний результат на виборах
буде досить складно, адже середній клас, на його переконання, зазвичай ігнорує
вибори. А результат діяльності будь-якої партії – це її результат на виборах.
«Потенційно така партія може набрати 3-4 %, але це дуже розсіяний електорат.
Тому через це, а також через те, що вони будуть багато критикувати і мало
ліберальних цінностей проповідувати, думаю, вони мали б увійти в ту частину
опозиційних сил, яка називає себе демократичною опозицією, і потихеньку
“висмикувати” симпатії людей, які на сьогодні готові підтримувати
Ю. Тимошенко і “Самопоміч”», – вважає Т. Чорновіл.
Враховуючи те, що всі ці партії діють на одному «електоральному полі»
існує високий ризик того, що вони просто сегментують свого виборця,
розділивши його на частки, і нікому не вистачить цієї частки, щоб стати
серйозною парламентською силою.
На думку директора «Українського інституту аналізу політики та
менеджменту» Р. Бортника, «ДемАльянс» буде нагадувати ранню «Самопоміч»,
але з більш різкою політичною риторикою. «Я не думаю, що ця партія буде
мати перспективи в плані сформувати політичну силу, яка зможе домінувати в
політичному полі, тобто повторити долю БПП і “Народного фронту”. У
кращому випадку, ця партія зможе подолати парламентський бар’єр і створити
фракцію у Верховній Раді, грати ту роль, яку зараз там грають “Батьківщина”,
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“Самопоміч” і РПЛ», – зазначив експерт.
З ним погоджується політолог В. Фесенко і вважає, що на електоральну
нішу середнього класу (а це не більше 10 % громадян), у якій вони мають намір
працювати, претендують і вже діють і «Самопоміч», і М. Саакашвілі, і «Сила
людей», плюс «ДемАльянс». «Це свідчить, що вони всі будуть боротися за
одних і тих же виборців та в результаті будуть зменшувати шанси один одного»,
– переконаний В. Фесенко.
Проте, експерти вважають, що М. Найєм, С. Лещенко, С. Заліщук та інші
єврооптимісти своєю гучною діяльністю напрацювали собі якийсь рейтинг,
який логічно було б трансформувати в щось відчутне. На тлі падіння рейтингів
пропрезидентських політичних сил перебування в тому ж БПП стає для них
безперспективно.
Разом з тим, як зазначив В. Фесенко, очевидно партія «Демократичний
Альянс» не повторить шлях БПП і «Народного фронту», які буквально за лічені
місяці існування стали провідними політсилами країни. Більш того, новій партії
доведеться пройти період труднощів росту. «Перша проблема, яку потрібно
вирішити, – це показати, що це не модернізований “ДемАльянс”, а нова партія.
Як вони її будуть вирішувати – це питання політичного піару, інформаційної
політики. Подивимося, чи вдасться це зробити», – підкреслив експерт.
Друга найважливіша проблема, за словами В. Фесенка, – гроші. Хто буде
займатися залученням коштів, наскільки вдало? На цьому вже «погоріло» кілька
політичних сил. «І третій напрямок – це створення ефективних регіональних
організацій. Це повинна бути не тільки партія киян, але й партія, яка буде мати
досить активних впливових прихильників у всіх ключових регіонах країни», –
вважає В. Фесенко.
Він переконаний, що новій партії необхідно виробити механізм, при якому
особистісні конфлікти та амбіції не стануть причиною загибелі проекту. Це
політики, які грають самі, за своїми власними правилами. «Знаючи всіх їх, можу
сказати, що всі вони схильні грати як гравці-одинаки. Якщо їм щось не
подобається, вони йдуть. Зараз вони беруть участь у колективному проекті,
який є однією з головних рушійних сил. А ось чи залишаться вони в ньому далі,
зможуть проявити себе саме як групові, командні гравці, питання відкрите. Я
думаю, що для них це буде непростим випробуванням. Якщо не вдасться,
боюся, тоді вони відійдуть і будуть, може, якийсь інший проект розвивати», –
зазначив В. Фесенко.
Окрім цього експерт наголосив, що у М. Найєма, С. Лещенка немає досвіду
партійного, організаційно-політичного. Вони талановиті журналісти, вони
проявили себе як громадські активісти, але створення партії – це досить
серйозний організаційний акт. Це треба вміти робити, особливо створювати
партію нового типу. «Відразу ж питання, хто буде займатися кампанією зі
збирання коштів у нову партію? Скромно припускаю, що, швидше за все,
Василь Гацько. Ні Мустафа, ні Сергій не хочуть цим займатися. А якщо вони не
будуть займатися збором коштів, тим більше, не будуть контролювати
фінансову сторону, – боюся, що, рано чи пізно, вони виявляться, можливо, і
фронтменами, але на другому плані», – наголосив політолог.
Щоправда експерти знаходять і позитивні сторони в проекті під назвою
«Демократичний Альянс». За їх словами, безумовний плюс «ДемАльянсу» як
стартової платформи – це розгалужена структура партії. Осередки у неї є у всіх
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регіонах. Однак, є припущення, що нинішні керівники «ДемАльянсу»
намагатимуться зберегти свій вплив на прийняття рішень. Ймовірно, що однією
з головних рушійних сил будуть С. Лещенко, М. Найєм та С. Заліщук. Але все ж
таки буде поділ ролей. Організаційні функції візьме на себе В. Гацько і він
спробує зберегти контроль над організаційною структурою і для нього вигідно,
щоб партія створюється на базі «ДемАльянсу». Тому не варто говорити, що це
буде партія С. Лещенка та М. Найєма. В. Гацько і його однодумці все ж
матимуть вагоме значення в оновленому «Демократичному Альянсі».
Щодо самої партії, її програми і статуту, того, хто буде союзникам, то це,
ймовірно, стане відомо вже восени – тоді перспективи «Демократичного
Альянсу» окресляться більш виразно (Програмна заява з’їзду Політичної
партії «Демократичний Альянс» // http://dem-alliance.org/aims/programnazayava-z-yizdu-politichnoyi – 2016. – 09.07; У партію «Демократичний альянс»
вступили
Найєм,
Лещенко,
Заліщук
і
Пташник
//
http://expres.ua/news/2016/07/09/193082-partiyu-demokratychnyy-alyans-vstupylynayyem-leshchenko-zalishchuk-ptashnyk. – 2016. – 09.07; Переформатований
«ДемАльянс»
зібрався
на
«Олімпійському»
//
http://tsn.ua/politika/pereformatovaniy-demalyans-zibravsya-na-olimpiyskomu691564.html. – 2016. – 09.07; Старт новых политических проектов: ширма
или
ідеологія
//
http://24tv.ua/start_novyih_politicheskih_proektov_shirma_ili_ideologiya_n705738.
– 2016. – 16.07; Политические беженцы. Обновленный «ДемАльянс» и его
перспективы // http://rian.com.ua/view/20160711/1013000969.html. – 2016. –
11.07; Партія Лещенка і Наєма – це компроміс між олігархами, – Сергій
Іванов
//
http://antikor.com.ua/articles/112867partija_leshchenka_i_najema__tse_kompromis_mih_oligarhami__sergij_ivanov. –
2016. – 10.07; Проти корупції і без Саакашвілі: Яку партію будують Лещенко
та Найєм // http://ua.112.ua/statji/proty-koruptsii-i-bez-saakashvili-yaku-partiiubuduiut-leshchenko-ta-naiiem-323335.html. – 2016. – 09.07).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради А. Парубій зустрівся у понеділок, 18 липня, з
Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні
Е. Бєлоцерковські. Під час зустрічі було обговорено активізацію двосторонньої
співпраці на рівні парламентів обох країн та деталі запланованих візитів
Президента Ізраїлю і Голови Кнессету до України.
А. Парубій відзначив високий рівень взаєморозуміння та довіри між
Україною і Ізраїлем, активну співпрацю на рівні парламентських груп дружби.
Він наголосив, що для України «буде дуже важливою дипломатична
підтримка Ізраїлю, як і більшості країн світу, в умовах російської агресії».
Своєю чергою, пан Посол зазначив, що візит Президента Р. Рівліна
запланований на кінець вересня поточного року з метою участі у заходах із
вшанування 75-ої річниці трагедії Бабиного Яру. У ході цього візиту
передбачено виступ Р. Рівліна у Верховній Раді України. Також на порядку
денному двосторонніх відносин є візит в Україну Спікера Кнессету
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Ю. Едельштейна.
Голова Верховної Ради України поінформував пана Посла про необхідність
узгодження дати візиту відповідно до графіка сесійної роботи парламенту та
підтвердив запрошення пану Едельштейну.
А. Парубій підкреслив, що підписання Меморандуму про співробітництво
між Верховною Радою і Кнессетом Ізраїлю сприятиме поглибленню співпраці.
Також, за його словами, у цьому контексті важливим є питання ратифікації
Україною Договору з Ізраїлем про соціальне забезпечення та Договору про
тимчасове працевлаштування українських працівників у деяких секторах
економіки Ізраїлю. «Ми розглянемо документи у парламенті, підтримаємо і
ратифікуємо Угоду», - сказав він.
Довідково: листом МЗС України від 24 лютого 2016 р. № 650/12-612/1583 на розгляд Апарату Верховної Ради України надіслано отриманий від
Посольства Ізраїлю в Україні та опрацьований ізраїльською стороною
англомовний проект Меморандуму про співробітництво між Верховною Радою
України та Кнесетом Держави Ізраїль (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua/news/Top-novyna/133467.html). – 2016. –
18.07).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій направив телеграми
співчуття голові Сенату Французької Республіки Ж. Ларше і голові
Національних Зборів Французької Республіки К. Бартолону.
«З почуттям глибокого суму дізнався про варварський теракт, що стався у
Вашій країні та призвів до численних людських жертв і значної кількості
постраждалих», – зазначається у телеграмах.
Голова Верховної Ради України від імені народних депутатів України та
від себе особисто висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих
та побажання скорішого одужання постраждалим в результаті цієї трагедії
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133325.html). – 2016. – 16.07).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій під час пленарного
засідання оголосив про останній пленарний день четвертої сесії
парламенту.
А. Парубій наголосив, що український парламент продемонстрував, що
він може протистояти глобальним викликам під час війни. «Бо головне і
найбільше завдання Кремля у гібридній війні – це кинути Україну в хаос
безвладдя, створити умови для перевиборів Верховної Ради України.
Я хочу наголосити, що за період цієї сесії було прийнято 450 актів. Я
нагадаю: тільки в цей липневий тиждень, коли всі говорили, що депутатів не
буде в залі і не буде кому голосувати, тільки у вівторок було прийнято
дванадцять рішень.
Вчора, в четвер (14 липня. – Ред.), ми прийняли 16 рішень. І це є
ілюстрацією дієздатності парламенту. Це – наша відповідь агресору, у томі
числі. Адже Путін, отримавши поразку в своїй концепції “русская весна”, коли
він хотів захопити Україну, вони ввели план номер два, розроблений в Кремлі і
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завдання цього плану – це загальнополітична дестабілізація і зупинка
функціонування органів державної влади», – зазначив А. Парубій.
Голова Верховної Ради наголосив: «Ми маємо пам’ятати і зрозуміти: хто
є ворог. І завдання цього ворога – посварити нас тут в залі, людей, які були
разом на Майдані, які разом в АТО, які пліч-опліч стояли в окопах. Ми сьогодні
всі гуртом, друзі, усі фракції, які є в парламенті, продемонстрували: цей план не
має жодних шансів. Цей план не має перспектив. Український парламент у
найважчі часи Української держави був тим майданчиком, який дозволяв
Україні виходити з кризи».
А. Парубій далі зазначив: «Ми пройшли це випробування. Український
парламент працює. Український парламент ухвалює закони для зміцнення
оборони. Український парламент продемонстрував: ми готові і далі боротися з
корупцією. Це найбільше зло в Україні після Путіна. Бо цей парламент створив
Антикорупційну прокуратуру. Це цей наш парламент створив Національне
антикорупційне бюро. І саме цей парламент після розслідування НАБУ ухвалив
рішення про арешт, в тому числі, і депутата Онищенка, якого звинувачують у
розкраданні мільярдів. Третє. Український парламент продемонстрував, що він
готовий зламати схеми і ухвалювати закони, які не могли ухвалити депутати
жодного попереднього скликання Верховної Ради. Саме ця Верховна Рада
провела декомунізацію наших населених пунктів. Ми перейменували більше
тисячі населених пунктів в Україні. Ми повернули українським містам
споконвічні назви. Це і Олешки на Херсонщині, і Кам’янське – на Дніпровщині,
Бахмут – на Донеччині, Горішні плавні – на Полтавщині. І власне ми цим
продемонстрували, що ми тут, в цьому парламенті, маємо понад триста вперше
за 25 років Української держави, понад триста проукраїнських проєвропейських
депутатів. І це наша відповідь всім тим, які говорять, що парламент не здатен
працювати. Ми не завершуємо роботу Верховної Ради. Ми лише закриваємо
сьогодні чергове пленарне засідання. Наступного тижня нас чекає робота в
комітетах. І я переконаний і твердо знаю, що у випадку загострення ситуації на
сході ми швидко зберемо 150 підписів для того, щоб зібрати позачергову сесію.
Я впевнений, ми буде змобілізовані, ми зберемося для того, щоб
приймати рішення на захист нашої держави, на захист України».
Голова Верховної Ради України А. Парубій оголосив четверту сесію
Верховної Ради України восьмого скликання закритою.
Чергова, п’ята, сесія Верховної Ради України восьмого скликання
розпочне роботу у вівторок, 6 вересня 2016 року (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133328.htmll). –
2016. – 15.07).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій, оцінюючи роботу
Верховної Ради, наголосив, що більшість ключових, стратегічних завдань
були вирішені.
Про це він сказав на підсумковій прес-ценференції.
«Ці завдання ключові, які були поставлені, вони були виконані», –
наголосив Голова Верховної Ради. На запитання щодо оцінки роботи
парламенту він відповів: «Напевнее, я поставив би четвірку. Хоч самому собі
ставити оцінку, в тому числі, і самому собі це не корректно».
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При цьому Голова Верховної Ради зауважив: «Звичайно, хотілося б
набагато більше. От ми в ході нашої розмови говорили – блок місцевого
самоврядування. Ми мали його зробити ще до вересня. Рішення ЦВК. Ми мали
його вирішити. Нові вибори мало проводити вже нова ЦВК. Рахункова палата.
Питання, яке лежить на сьогодні. І по ньому теж немає узгодженості в залі.
Воно мало бути вирішено». «Спецконфіскацію, про яку ми говорили. Мало би
бути вирішено. Я говорю до того, що звичайно плани були великі. Цілей і
завдань було багато. І, звичайно, хотілося б вийти і назвати всі, що вони
виконані. Звичайно, не все вдалось зробити. Але можу сказати головне,
найголовніше: ми всім продемонстрували, що Верховна Рада працює і більшість
ключових, стратегічних завдань, які перед нами стояли, вони були вирішені. І
тому, я б таку поставив би оцінку за цей період роботи», – зазначив він
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133328.html). – 2016. – 18.07).
***
Голова Верховної Ради А. Парубій на сьогодні не бачить підстав
говорити про зміни до Конституції в питанні децентралізації.
Про це він сказав під час підсумкової прес-конференції.
«На жаль, я сьогодні не бачу підстав говорити про зміни до Конституції в
питанні децентралізації», – зазначив А. Парубій.
На запитання, чи можна вважати відповідний законопроект знятим з
розгляду через те, що на сесії його не було розглянуто, з огляду на тлумачення
Конституційного Суду щодо строків розгляду змін до Конституції, Голова
Верховної Ради зауважив, що думки юристів щодо цього розходяться. «Одні
юристи вважають, що ми не можемо, інші юристи кажуть, що ми можемо
законодавчим актом перенести ще на одну сесію можливість розгляду цього
законопроекту», – сказав він.
Голова Верховної Ради зазначив, що одна з найбільших підготовлених
реформ була призупинена «одним політичним пунктом, який не має відношення
безпосереднього до децентралізації».
А. Парубій також припустив, що консенсус у сесійній залі можна буде
знайти: «коли в залі є єдність, немає проблем проголосувати ще раз, можливо,
без одного пункту, направити до Конституційного Суду і на наступній сесії
розглянути»
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133439.html). – 2016. – 18.07).
***
Верховна Рада України ухвалила ключові для співпраці України з
Міжнародним валютним фондом закони.
Про це сказав Голова Верховної Ради України А. Парубій на підсумковій
прес-конференції.
Відповідаючи на запитання щодо ухвалення парламентом законів,
необхідних для співпраці України з МВФ, Голова Верховної Ради зауважив:
«Загалом ми ухвалили 5 законів, 5 розглянули в першому читанні і кілька
законів ще перебувають в процесі розгляду».
При цьому Голова Верховної Ради підкреслив, що вже ухвалені закони
були ключовими.
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«І Прем'єр-міністр вважає, що цього в цілому достатньо для нашої
співпраці з МВФ», – додав А. Парубій (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133453.html). – 2016. – 18.07).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій наголошує, що питання
декомунізації не менше важливе за судову реформу і питання національної
безпеки.
Про це він сказав під час підсумкової прес-конференції.
Голова Верховної Ради зазначив, що історія гібридної війни проти
України – це спосіб на ментальному рівні залишити країну на рівні Радянського
Союзу та імперського мислення.
«Це намагання втримати нас в імперській концепції “руського міра” через
ці назви», – сказав він. А. Парубій наголосив, що питання декомунізації є «не
менш важливим, ніж питання судової реформи, ніж питання національної
безпеки».
«Оздоровлення, оновлення карти України сьогодні – це не менш рішуча
відповідь Путіну, аніж наші успіхи на передовій на сході. Це питання, яке є
стратегічним і концептуальним», – підкреслив Голова Верховної Ради
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133465.html). – 2016. – 18.07).
***
Голова Верховної Ради А. Парубій упевнений, що народні депутати, у
разі необхідності, швидко зберуться на позачергову сесію.
Про це він сказав на підсумковій прес-конференції.
«Я певен, якщо буде активізація бойових дій на сході, і якщо будуть
необхідні рішення Верховної Ради для стабілізації ситуації у країні, ми дуже
швидко зберемо не тільки 150 голосів, а й 226 для роботи у залі», – сказав
А. Парубій і додав: «І нехай тут не буде ні в кого жодного сумніву. Депутати
мобілізовані, всі перебувають у близькій віддаленості, і можемо швидко
зібратися».
Голова Верховної Ради не виключив, що 24 серпня може бути скликана
позачергова сесія парламенту. «24 серпня ми можемо зібратися», – А. Парубій.
Він повідомив, що спілкувався з лідерами парламентських фракцій і вони
запевнили його, що більшість депутатів перебуває в Україні й буде готова до
швидкого скликання сесії (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133431.html). – 2016. – 18.07).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій не бачить підстав для
проведення позачергових парламентських виборів.
«Напругу в парламенті, яка була протягом останнього часу, вдалося
зняти. Сподіваюся, що ми зможемо в найближчі тижні і напередодні вересня
знайти таку робочу платформу, в якій ми би увійшли у вересні в повноцінну
системну роботу», – заявив А. Парубій під час прес-конференції, відповідаючи
на запитання журналістів, чи очікувати країні позачергових парламентських
виборів і кому це вигідно.
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«Я не бачу будь-яких підстав для проведення дочасних виборів, і вважаю,
що дестабілізація в нашій країні щодо проведення дочасних виборів є не
українським сценарієм, а зовнішнім. І ми його бачили на прикладі деяких наших
сусідів, коли країна просто зупинялася на шляху реформ», – наголосив
А. Парубій.
«В цьому парламенті більшість нових депутатів, які пройшли Майдан,
АТО, були громадськими активістами, і думаю, що цей парламент має дуже
великий потенціал», – зауважив Голова Верховної Ради України і наголосив:
«Хочу заспокоїти всіх скептиків: дочасних виборів не буде. Буде ефективна
робота українського парламенту» (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133430.html). – 2016. – 18.07).
***
15 липня у роботі Верховної Ради взяли участь члени Кабінету
Міністрів на чолі з Прем’єр-міністром України В. Гройсманом та
Генеральний прокурор України Ю. Луценко.
Голова Верховної Ради А. Парубій повідомив, що Генеральний прокурор
має право виступити перед Верховною Радою і надав слово Ю. Луценку, після
виступу якого розпочалася «година запитань до уряду».
Головуючий надав слово членам уряду.
Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України
Ю. Ковалів у виступі поінформувала про те, що сьогодні 231-й день, коли
Україна зовсім не купує російського газу.
Ю. Ковалів зазначила, що «ми відмовилися від російського газу тому, що
стали його купувати не за політичними угодами, а ми стали його купувати за
ринковою ціною, платити за нього реальну ціну. І на сьогодні від нас, як від
держави, вже ніхто не може вимагати політичної лояльності, політичних
уступок. Інших речей, які підривали наш суверенітет».
«Насправді уряд своїм рішенням у квітні квітня цього року фактично
встановив ту ціну, яка відповідає європейському ринку. Вперше в історії
України уряд встановив цю ціну прозоро. У формулі ціни, яка передбачена у
рішенні уряду, повністю виключається вплив держави та чиновників на
формування цієї ціни», – додала перший заступник міністра.
Міністр соціальної політики А. Рева повідомив про те, що в умовах
підвищення цін і тарифів на комунальні послуги українським урядом
запроваджено режим постійного підвищення державних соціальних стандартів.
А. Рева, зокрема, повідомив, що перший етап підвищення вже відбувся у
травні цього року на 5,2 %. Другий етап передбачається здійснити у грудні на
10,3 % відсотка.
За словами міністра, загальне підвищення основного соціального
стандарту прожиткового мінімуму до кінця року складе 16 %, що перевищує
прогнозований рівень інфляції і забезпечує поступове відновлення купівельної
спроможності громадян. При підвищенні прожиткового мінімуму збільшуються
розміри мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії, державних соціальних
виплат.
А. Рева також зазначив, що за ініціативою уряду для 276 тис. пенсіонерів
скасовано оподаткування пенсій, розмір яких не перевищує десять прожиткових
мінімумів для осіб, які втратили працездатність.
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Міністр повідомив, що зараз уряд опрацьовує питання додаткового
підвищення мінімальних гарантій у сфері оплати праці з початком
опалювального сезону восени цього року для посилення соціального захисту
населення.
В той же час основним гарантованим механізмом захисту вразливих
верств населення в умовах переходу на ринкові ціни на енергоносії залишається
програма надання житлових субсидій. Урядом забезпечується постійна
актуалізація та вдосконалення програми житлових субсидій для підготовки і
реалізації в умовах опалювального сезону 2016-2017 рр., коли очікується
найбільша чисельність отримувачів субсидій. Насамперед, запроваджено
механізм економного споживання населенням енергоресурсів.
А. Рева у виступі спростував деякі міфи стосовно призначення субсидій.
Прем’єр-міністр В. Гройсман і члени Кабінету Міністрів відповіли на усні
запитання народних депутатів.
Зокрема, В. Гройсман прокоментував виконання меморандуму з МВФ від
31 жовтня 2008 р., заявивши з ложі уряду наступне: «Що стосується тарифів.
Дякую народним депутатам за те, що оприлюднили дуже важливий документ.
Один лідер однієї політичної сили говорить про український газ за 20 доларів,
що є повною нісенітницею. Але говорити – це оголтєлий популізм. У 2008 р.
31 жовтня був підписаний Меморандум з МВФ. Я не підписав жодного
меморандуму, а от є підписи, зокрема прем’єра Тимошенко. І от в пункті 17:
“До кінця 2011 р. ми (уряд) зрівняємо ціни на газ внутрішнього видобутку та
ціни на імпортований газ”».
«Це те, що було зроблено нинішнім урядом, але якби це було зроблено в
2011 р., Україна вже була би енергоефективною, і не було б схем Онищенка, і в
багатьох у цьому залі не було б наддорогих літаків і яхт», – зазначив
В. Гройсман.
На цьому «година запитань до уряду» завершилася (Офіційний вебпортал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133328.htmll). – 2016. – 15.07).
***
15 липня відбулося урочисте закриття Програми стажування у
Верховній Раді України 2015–2016 рр. В урочистому заході взяли участь
Голова Верховної Ради України А. Парубій, Надзвичайний і Повноважний
Посол США в Україні Д. Пайєтт, директор Програми USAID РАДА І. Когут,
голова Правління ГО «Ліга інтернів» Т. Притула, керівництво Апарату
Верховної Ради.
Цього року випускниками Програми стажування стали 75 молодих людей
з усіх куточків України. Протягом восьми місяців вони проходили стажування у
секретаріатах комітетів та підрозділах Апарату парламенту, відвідували зустрічі
з політичними, громадськими, науковими діячами, слухали навчальні курси,
тренінги й лекції. Окрім того, троє інтернів пройшли стажування в Секретаріаті
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, семеро – в Адміністрації
Президента України.
«Україна потребує професійних і чесних державних службовців», –
заявив Голова Верховної Ради України А. Парубій в рамках урочистої церемонії
закриття Програми стажування у Верховній Раді України 2015-2016 років,
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вітаючи інтернів.
За словами А. Парубія, це «важливий день для хлопців та дівчат з різних
регіонів України, які свого часу вперше переступили поріг Верховної Ради» і
стали учасниками цієї Програми стажування.
«Це неоціненний досвід, який ви здобуваєте. І час, який ви провели в
парламенті, стане важливим фундаментом для того, аби ви не просто будували
свою особисту кар’єру, а для того, щоб ви могли ці знання максимально
спрямувати для побудови нової України», – наголосив Голова Верховної Ради.
При цьому спікер парламенту зауважив: «Парламент є найбільш
ефективним майданчиком для того, аби змінювати нашу країну. Бо в усі часи
випробувань молодої України власне парламент був тим майданчиком
стабільності, який дозволяв нам перейти через всі випробування і після
Помаранчевої революції, і після Революції Гідності».
«В парламенті формується нова Україна, а ви і є нова Україна. На вас і
чекає цей парламент для того, щоб ви прийшли сюди і змогли побудувати
роботу більш ефективно. Ви зовсім вільні, виховані в незалежній Україні, і на
вас великий розрахунок і сподівання кожного з українських громадян, бо тут
іде війна не менш важлива, аніж війна на фронті», – сказав А. Парубій. Спікер
парламенту побажав інтернам успіхів і перемог, та закликав до подальшої
співпраці на користь Української держави.
Посол США в Україні Д. Пайєтт висловив сподівання, що серед
присутніх випускників – майбутні народні депутати, можливо, голова
парламенту, депутати місцевих рад, а також виголосив настанову: «Вірте в себе.
Залишайтеся небайдужими. Не вірте, що ви не можете обирати своє незалежне
майбутнє. Продовжуйте демонструвати, що це – нова Україна, якою не буде
керувати корумпована влада. Продовжуйте рухати вперед процес реформ».
Також з вітальною промовою виступили голова Правління ГО «Ліга
інтернів» Т. Притула та директор Програми USAID РАДА І. Когут. Від імені
інтернів до присутніх звернувся випускник К. Сидорчук.
Свій подальший професійний шлях випускники Програми стажування
реалізовуватимуть на посадах помічників-консультантів народних депутатів
України, працівників центральних та місцевих органів влади, в комерційних
установах тощо. Частина інтернів мають намір здобути науковий ступінь в
українських або закордонних вишах.
Довідка. Програма стажування у Верховній Раді України була заснована
у 1995 році. Вона передбачає 8-місячне стажування у секретаріатах комітетів
та підрозділах Апарату ВРУ, зустрічі з відомими діячами сучасності,
прослуховування ексклюзивних навчальних курсів. За 21 рік існування учасниками
Програми стало 1600 осіб, серед яких 4 народні депутати – О. Семерак,
В. Карпунцов, С. Барна, П. Пинзеник. У 2015–2016 рр. Програма реалізовувалася
ГО «Ліга інтернів» на основі Меморандуму про співпрацю з Апаратом
Верховної Ради за підтримки Програми USAID РАДА, що виконується Фондом
Східна Європа (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133381.html;
http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/133379.html). – 2016. – 15.07).
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***
Відбулося спільне засідання П’ятої Міжпарламентської групи у
Національній Асамблеї Кувейту та депутатської групи Верховної Ради з
міжпарламентських зв’язків з Державою Кувейт.
Захід відкрив співголова депутатської групи з міжпарламентських
зв’язків з Державою Кувейт А. Артеменко.
Напередодні заступник Голови Верховної Ради О. Сироїд зазначила, що
«потенціал України й Кувейту не використовували належним чином для
співпраці». «Вочевидь, парламентський обмін свідчить, що ситуація змінилася
на краще. Кувейт може відіграти важливу роль у підтримці татар як своїх
єдиновірців, адже відомо, як потерпають татари в окупованому Криму», –
сказала вона і закликала максимально поширювати інформацію про утиск
єдиновірців.
Крім депутатів – членів групи з міжпарламентських зв’язків з Державою
Кувейт у засіданні взяли участь Надзвичайний та Повноважний Посол Кувейту
в Україні Ю. Хуссейн, голова Комітету у закордонних справах Г. Гопко,
народні депутати М. Джемілєв і Р. Чубаров.
Серед питань, які цікавлять кувейтських парламентаріїв, питання
туризму, медицини, освіти, енергетична та аграрна галузі, нерухомість тощо.
Керівник Міжпарламентської групи дружби у Національній Асамблеї
Кувейту Ф. Аль-Шаї, який відзначив низький рівень товарообігу між країнами,
висловив готовність Кувейту о активізації взаємовигідного співробітництва у
всіх означених галузях. Кувейтський парламентарій наголосив на зацікавленості
українським інвестиційним законодавством, зокрема – питанням захисту
іноземних інвестицій. Промовець акцентував увагу на високому рівні
політичної співпраці та запевнив у тому, що Держава Кувейт і надалі
підтримуватиме територіальну цілісність України.
М. Джемілєв зупинився на проблемах кримських татар у зв’язку з
окупацією Криму та подякував Державу Кувейт за голосування за Резолюцію
Генеральної Асамблеї ООН стосовно підтримки територіальної цілісності
України в 2014 році. Він зауважив, що така позиція дуже важлива для нас на
шляху повернення Криму та окупованих українських територій.
Під час обговорення учасники засідання обмінялися думками щодо
шляхів подальшої співпраці, зокрема, в енергетичній, аграрній та медичній
сферах, туристичній галузі тощо, активізації взаємодії на рівні парламентів обох
країн.
Голова Комітету в закордонних справах Г. Гопко подякувала за переклад
книги Шевченка на арабську мову та подарувала книги про інноваційну Україну.
Підсумовуючи обговорення, народні депутати зауважили, що без змін в
законодавстві та реформ, які будуть направлені на захист іноземних інвестицій,
неможливий розвиток успішної співпраці, адже інвестор має бути впевнений в
тому, що вкладені ним кошти будуть захищені.
Також досягнуто попередню домовленість про проведення українськокувейтського бізнес-форуму в Україні та відновлення найближчим часом
роботи «Міжурядової українсько-кувейтської комісії з питань економічного,
технічного та торговельного співробітництва» (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133369.html). –
2016. – 15.07).
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***
Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради з питань приватизації
провела «круглий стіл» на тему: «Приватизація підприємств
нафтопереробної промисловості України, наслідки і шляхи вирішення
проблем». У роботі «круглого столу» взяли участь народні депутати України,
керівники нафтопереробних підприємств, відповідальні працівники Фонду
державного майна України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості
України, НАН України, представники місцевих органів влади, де розташовані
нафтопереробні заводи, експерти з питань приватизації, ринкового
реформування економіки та енергетики, представники громадськості.
Під час заходу були обговорені причини занепаду вітчизняної
нафтопереробки – з шести НПЗ сьогодні в Україні працює лише
Кременчуцький. Зазначалося, що до цього призвели як існуюча система
державного управління в нафтопереробній галузі, так і діяльність нових
власників активів, що не забезпечили здійснення модернізації основних фондів і
технічного переоснащення приватизованих НПЗ, переведення українських НПЗ
на виробництво продукції згідно з європейськими стандартами (Євро-4, Євро-5),
як це було зроблено у сусідніх державах, котрі на своїх підприємствах довели
глибину переробки нафтової сировини та якість нафтопродуктів до рівня
європейських стандартів, і, відповідно, українські підприємства стали
нездатними конкурувати із заводами Білорусі, Литви, Росії та інших
європейських країн щодо співвідношення ціна-якість нафтопродуктів. Було
наголошено, що внаслідок вищевикладеного Україна опинилася в дуже складній
ситуації, коли понад 80 % нафтопродуктів імпортується.
Учасники круглого столу висловили рекомендації Кабінету Міністрів
України іншим державним установам щодо розробки комплексної програми
розвитку нафтопереробної галузі України, яка б передбачала поглиблення
державно-приватного партнерства у забезпеченні модернізації українських
нафтопереробних заводів, вдосконалення податкової політики щодо умов
імпорту технічного обладнання та більш гнучкого оподаткування
нафтопродуктів
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133335.html). – 2016. – 15.07).
***
У парламенті відбулася міжнародна конференція на тему:
«Міжнаціональні моделі демократичного контролю над секторами безпеки
і оборони» за участі заступника Голови Верховної ради О. Сироїд, віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
України І. Климпуш-Цинцадзе, заступника міністра оборони Україна
І. Долгова, народних депутатів України, представників ОБСЄ, дипломатів,
представників Міністерства оборони України, Національної гвардії України,
Збройних Сил України, громадських організацій, науковців.
Захід організовано Координатором проектів ОБСЄ спільно з Верховною
Радою та Міністерством оборони України
Важливою ознакою держав, що прямують шляхом від тоталітаризму до
демократії, є характер їх законодавства. Закони в молодих демократіях часто
відрізняються суперечливою природою. Тож серед багатьох важливих кроків
17

України під час перехідного періоду є перегляд існуючих стратегій, законів і
положень. Україна пройшла важкий шлях реформування силових структур.
На конференції презентовано Кодекс поведінки ОБСЄ щодо військовополітичних аспектів безпеки та Рекомендації ОБСЄ стосовно управління та
реформування в секторі безпеки.
Учасники мали змогу дізнатися про національні моделі парламентського
та громадського контролю за оборонним сектором в Австрії, Болгарії, Данії,
Німеччині та Норвегії.
Старший співробітник Координатора проектів ОБСЄ в Україні Д. Ерліх
наголосив, що в більшості країн люди намагаються довіряти збройним силам,
натомість оборона є однією з найбільш корумпованих сфер діяльності влади.
«Спроби виховувати та підтримувати доброчесність в оборонному секторі є
важливим для парламентів питанням в контексті збереження національної
обороноздатності», – сказав він. За його словами, здатність парламенту та
суспільства в цілому контролювати силові органи є справжнім лакмусовим
папірцем для перевірки на справжність демократії та верховенства права.
«Подібний нагляд також допомагає посилити ефективність безпекового сектору,
викорінюючи корупцію та посилюючи зв’язок між суспільством та збройними
силами», – підсумував Д. Ерліх.
На думку віце-прем’єр-міністра І. Климпуш-Цинцадзе, ґрунтовні
реформи сектору безпеки необхідні для того, щоб зберегти Україну як державу.
«Нагальність реформ у безпековому секторі засвідчені в наших пріоритетах –
інтеграції в НАТО та ЄС. Ми намагаємося за допомогою наших міжнародних
партнерів реформувати Збройні Сили України, натомість спротив агресії Росії
щодо України лежить в політико-дипломатичній площині. Демократичний
цивільний контроль оборонного сектору – політичний стандарт, одна з умов для
членства в НАТО. Кодекс поведінки ОБСЄ дає змогу встановити
демократичний політичний контроль над оборонним і безпековим секторами,
адже ефективність цього сектору на часі», – наголосила промовець.
Заступник міністра оборони України І. Долгов наголосив: «Для мене
немає питання, чи можна можна поєднати нинішню кризу з проведенням
реформ в оборонному секторі, у тому числі в посиленні інструментів
демократичного громадського контролю в збройних силах. Це потрібно. і вже
відбувається».
Як було задекларовано під час конференції, Координатор проектів ОБСЄ
надаватиме експертну підтримку в розробці концепції та плану дій для
демократичного контролю, допомагатиме діалогу між військовими,
парламентаріями, експертами та громадськістю, сприятиме підвищенню
обізнаності серед загалу через розробку відповідних онлайн-ресурсів.
Проект спиратиметься на експертну підтримку в рамках партнерства з
женевським центром демократичного контролю за збройними силами
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133334.html). – 2016. – 15.07).
***
Заступник Голови Верховної Ради України О. Сироїд наголошує на
необхідності посилення парламентського і цивільного контролю за
сектором оборони. Про це вона заявила на міжнародній конференції
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«Національні моделі демократичного контролю над секторами безпеки та
оборони», присвяченій підходам, що використовуються державами-учасницями
ОБСЄ для забезпечення демократичного контролю за збройними силами та
службами безпеки.
«Цивільний контроль за сектором безпеки є цивілізаційним вибором, бо
без демократичного цивільного контролю за сектором безпеки і оборони не
буває демократії верховенства права», – сказала О. Сироїд.
Заступник Голови Верховної Ради нагадала, що у конституціоналістській
теорії є поняття, що «парламентський контроль за сектором безпеки і оборони є
складовою конституційного права – немає конституції, щоб парламент не
контролював сектор безпеки і оборони».
О. Сироїд зазначила, що «переживши з усіма українцями два роки у війні,
розуміла, наскільки глибокий сенс закладено у цих твердженнях».
«Шлях війни показав нам усі переваги і слабкості українського сектору
безпеки і оборони», – сказала О. Сироїд, наголосивши, що «безперечною
перевагою були люди, спроможні продемонструвати унікальні якості і здібності
у той момент, коли нам довелося стикнутися з агресією, з окупантом».
О. Сироїд констатувала, що «війна оголила повну інституційну
неспроможність, фактичну руйнацію всіх інститутів, які були покликані
забезпечувати сектор оборони».
«Сьогодні ми переживаємо наслідки руйнації сектору безпеки. Для того,
аби визначити шлях для руху вперед, треба визначити дефіцити, розуміти, де
нам бракує спроможності, і бути спокійними у визнанні цього», – сказала вона.
О. Сироїд висловила думку, що «слабкість інститутів в Україні пов’язана з тим,
що ми переживаємо протистояння у цивільному контролі за сектором безпеки і
оборони між парламентом і інститутом Президента». «Вважалося, що це
прерогатива інституту Президента, але контроль від імені народу може бути
лише на рівні парламенту, який є представницьким органом. А Президент має
високу почесну місію Глави держави і не може здійснювати цивільного
демократичного контролю, це є політичний контроль», – сказала вона.
О. Сироїд нагадала, що «сильний сектор системи оборони США
забезпечений, у тому числі, і повним контролем його з боку Конгресу
Сполучених Штатів». «Без забезпечення механізму належного парламентського
контролю за сектором безпеки ми не матимемо спроможних, забезпечених і
сильних Збройних Сил України», – наголосила заступник Голови Верховної
Ради
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/133353.html). – 2016. – 15.07).
***
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування рекомендує парламенту проект Закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статусу
старости села, селища» прийняти за основу.
Доповідаючи проект, голова підкомітету з питань місцевих органів
виконавчої влади та територіального устрою М. Федорук зазначив, що цей
документ внесено з метою більш чіткого визначення статусу старости шляхом
визначення просторових меж його діяльності, кола повноважень, підстав та
порядку дострокового припинення повноважень, гарантій діяльності.
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Доповідач поінформував, що:
- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради
України у своєму висновку висловило ряд зауважень до законопроекту та
вважає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно
повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання;
- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація
міст України» підтримує прийняття зазначеного законопроекту та вважає, що
він спрямований на усунення низки прогалин і колізій у чинному законодавстві;
- Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України зазначає, що законопроект є одним із
пріоритетних законодавчих ініціатив, спрямованих на розвиток місцевого
самоврядування та удосконалення територіальної організації влади.
Відповідно до п. 1 ч. І ст. 114 Регламенту Верховної Ради України
Комітет ухвалив рішення – проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо статусу старости села, селища»
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування та рекомендує Верховній Раді за результатами розгляду у
першому читанні прийняти за основу.
Відповідний документ зареєстровано за № 4742 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133352.html). –
2016. – 15.07).
***
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення підтримав законодавчу ініціативу народних депутатів,
спрямовану на підвищення розмірів пенсій та збереження пенсійних
гарантій, наданих при працевлаштуванні.
Низку заходів з реформування пенсійної системи країни було
запропоновано законопроектами за №№ 4608, 4608-1, 4608-2 (доопрацьований),
4608-3, які були розглянуті на черговому засіданні Комітету.
Під час обговорення ними пропонувалися як кроки по запровадженню
накопичувального рівня, так і заходи з вдосконалення солідарної її складової та
покращення пенсійного забезпечення для окремих категорій пенсіонерів.
Члени Комітету за результатами обговорення підтримали за основу, як
найбільш оптимальний, проект Закону «Про внесення змін до деяких законів
України щодо вдосконалення системи пенсійного забезпечення, встановлення
єдиних принципів призначення пенсій та запровадження накопичувального
рівня пенсійного страхування», № 4608-1.
Цим законопроектом, який, в разі прийняття, набере чинності з 1 липня
2017 р., пропонується поновити проведення щорічних перерахунків пенсій з
1 березня у зв’язку зі зростанням середньої заробітної плати в Україні.
Крім того, проектом пропонується врегулювати правову прогалину, що
виникла з 1 червня 2015 р. у зв’язку зі скасуванням пенсійного забезпечення за
«спецзаконами». Водночас, для працівників, які вже відпрацювали на той час
необхідний стаж та сплатили внески за підвищеною ставкою, пропонується
зберегти надані пенсійні гарантії.
Голова Комітету Л. Денісова висловила сподівання, що цей законопроект
отримає підтримку серед народних депутатів, а автори інших альтернативних
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проектів приєднаються до опрацювання порушених питань на стадії його
підготовки до другого читання.
Урядовий проект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій»
№ 4608 не розглядався Комітетом з урахуванням листа Міністра соціальної
політики від 12.07.2016 р. з побажанням не виносити на розгляд Комітету цей
проект, оскільки триває діалог з представниками МВФ, які вважають, що
запровадження другого рівня пенсійної системи є неможливим, допоки не буде
вжито заходів щодо продовження пенсійної реформи і не буде створено
стабільну основу для системи пенсійного забезпечення (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133342.html). –
2016. – 15.07).
***
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Г. Немиря провів зустріч із Головою
Моніторингової місії ООН з прав людини Ф. Фрейзер.
Сторони обговорили ситуацію в Україні, передусім на сході нашої
держави,
доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини
«Відповідальність за вбивства в Україні з січня 2014 року по травень 2016 р.».
За словами Ф. Фрейзер, у новій доповіді ООН, яку було оприлюднено у
четвер, описуються широко розповсюджені вбивства в Україні з січня 2014 р. та
йдеться про вкрай обмежену відповідальність за них. Зокрема у доповіді
наголошується, що збройний конфлікт в окремих районах Донецької та
Луганської областей, який «підживлюється притоком іноземних бойовиків та
зброї з Російської Федерації, є основною причиною більшості порушень права
на життя в Україні за останні два роки. Він забрав життя близько
2 000 цивільних осіб. Близько 90 % пов’язаних з конфліктом смертей цивільних
осіб були спричинені обстрілами жилих районів.
«Ми спостерігаємо зростання стійкої практики порушень та утисків
права на життя та фізичну недоторканність в країні. Війна породжує війну.
Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за жодну смерть цивільних осіб
в результаті бойових дій. Безкарність за вбивства залишається поширеною,
заохочуючи до їхнього вчинення та підриваючи перспективи справедливості», –
сказала вона.
Крім того, Ф. Фрейзер зауважила, що у доповіді також йдеться про
велику кількість смертей, які мали місце під час масових зібрань, передусім –
під час подій на Майдані та в Одесі, відповідальність за які досі залишається
вкрай обмеженою. У цьому зв’язку вона наголосила, що судові розгляди
натикаються на навмисне перешкоджання та затягування. Вона наголосила, що
управління ООН продовжує наполягати на тому, що розслідування подій на
Майдані та в Одесі мають бути завершені відповідно до міжнародних
стандартів та без зволікань.
Своєю чергою, Г. Немиря подякував ООН за допомогу Україні в
дотриманні прав і свобод людини та за змістовну доповідь. Він наголосив, що
звернеться з відповідними листами до Прем’єр-міністра України В. Гройсмана,
міністра внутрішніх справ А. Авакова та голови Служби безпеки України
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В. Грицака з вимогою розглянути доповідь та рекомендації, викладені в ній.
З повною версією Доповіді українською, англійською та російською
мовою можна ознайомитися за наступними посиланнями:
http://www.un.org.ua/images/Thematic_UA.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/OHCHRThematicReportUkra
ineJan2014-May2016_EN.pdf
http://www.un.org.ua/images/Thematic_RU.pdf (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133339.html). –
2016. – 15.07).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко, 18 липня, зустрівся з делегацією Альянсу
лібералів та демократів за Європу (ALDE) на чолі з Гансом Ван Бааленом та
Пєтрасом Ауштрявічусом.
Глава держави поінформував депутатів Європарламенту про ситуацію на
Донбасі. П. Порошенко підкреслив, що Росія та підтримувані нею бойовики не
виконують безпекові положення Мінських угод, що не дає можливості перейти
до політичного процесу. Президент також наголосив на необхідності
координації дій для деокупації Криму та припинення порушення прав українців
на півострові.
П. Порошенко високо оцінив незмінну підтримку ALDE територіальної
цілісності, суверенітету та незалежності України та жорстку позицію щодо
засудження російської агресії проти України та незаконної анексії Росією
Криму.
Глава держави зазначив: «Зараз моя країна переживає одні з
найскладніших часів у своїй історії, але ми віримо, що разом зможемо зупинити
агресора та звільнити українські території, провести реформи та імплементувати
Угоду про асоціацію».
У ході зустрічі було особливо наголошено на необхідності активізації
спільних зусиль щодо протидії російській пропаганді як в Україні, так і в
Європейському Союзі.
Депутати Європейського Парламенту запевнили у готовності
максимально пришвидшити роботу щодо схвалення рішення про запровадження
ЄС безвізового режиму для громадян України восени цього року. «Україна
виконала свою частину зобов’язань. Тепер черга ЄС дотриматись власних
зобов’язань», - наголосив П. Ауштрявічус.
Глава
держави
закликав депутатів
Європарламенту сприяти
якнайшвидшому завершенню ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС у контексті результатів консультативного референдуму у Нідерландах
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –18.07).
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***
Президент П. Порошенко підписав Указ про внесення змін до чинних
актів Глави держави, що регулюють порядок координації діяльності органів
виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин, яким, зокрема, передбачається
розширення сфери діяльності дипломатичних радників.
Посади дипломатичних радників у разі потреби можуть бути
запроваджені в усіх органах виконавчої влади, включно з обласними
державними адміністраціями, у межах затвердженої граничної чисельності
працівників. Метою залучення зовнішньополітичних фахівців, які мають
значний професійний досвід співпраці з міжнародними партнерами, в органи
виконавчої влади є надання всебічного фахового сприяння в реалізації
ефективної, узгодженої та консолідованої державної зовнішньої політики
України.
Такі зміни є актуальним в умовах протидії російській агресії, пошуку
нових ринків збуту вітчизняної продукції та залучення іноземних інвестицій в
економіку держави.
Проект Указу був розроблений Міністерством закордонних справ
України і внесений на розгляд Глави держави Кабінетом Міністрів України
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –18.07).
***
Президент П. Порошенко наголошує, що винуватці трагедії з літаком
Малайзійських авіаліній рейсу «МН17» обов’язково будуть покарані. Україна,
разом з країнами, чиї громадяни стали жертвами катастрофи, докладає
максимум зусиль для притягнення їх до відповідальності.
«Україна пам’ятає кожного загиблого “МН17”. Тероризм неприпустимий у
будь-якій формі, а винні у цій трагедії мають бути покарані!», – йдеться у заяві
глави держави у другі роковини трагедії, що сталася в небі над окупованою
росіянами частиною Донбасу.
П. Порошенко наголосив, що для розслідування злочину, який забрав
життя 298 людей, та покарання винних Україна спільно з Австралією, Бельгією,
Малайзією та Нідерландами активно працює над створенням міжнародного
механізму для притягнення до відповідальності усіх осіб, винних у збитті літака.
«Цивільний літак, малайзійський “Боїнг-777”, був збитий російськими
терористами із завезеної з Росії зброї російського виробництва. Сьогодні багато
вже зроблено для того, щоб злочинці понесли заслужене покарання. Рада
безпеки Нідерландів провела всеохоплююче технічне розслідування причин
катастрофи. Під егідою Офісу прокурора Нідерландів наразі завершується
кримінальне розслідування злочину», – констатував Президент.
Глава держави підкреслив: лише РФ перешкоджає розслідуванню трагедії.
«Росія, зловживаючи правом вето, заблокувала рішення Ради Безпеки ООН про
утворення Міжнародного трибуналу для розслідування збиття “МН17”, що є
непрямим і логічним доказом її причетності до злочину. Незважаючи на це, ми
спільно з партнерами робимо все необхідне для забезпечення притягнення до
відповідальності всіх винних у цій трагедії», – наголосив він.
Президент також зазначив, що вся Україна, кожен мешканець нашої
держави щиро співчували, і зараз співчуває усім тим сотням людей, у чиї
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домівки 17 липня 2014 року прийшла страшна звістка.
«Я, як і кожен українець, щиро поділяю біль тих, хто втратив у катастрофі
“МН17” своїх рідних, і надалі буду боротися за те, щоб кожен злочинець,
винний у збитті літака, поніс заслужене і невідворотнє покарання», – заявив
П. Порошенко (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –17.07).
***
Президент України провів зустріч із Губернатором Каліфорнії
Д. Брауном.
Глава Української держави подякував Губернатору за його особисту роль в
зміцненні американсько-українських зв’язків та реалізації важливих проектів у
сфері безпеки, зокрема щодо проведення навчань в рамках співпраці між
Національною гвардією України та Національною гвардією Каліфорнії та
розбудови нової патрульної поліції.
Під час зустрічі Президент наголосив на тому, що штат Каліфорнія
першим вшанував трагедію Голодомору 1932-33 років в Україні та встановив у
1986 році у Гранд-парку Лос-Анджелеса меморіал в пам’ять про мільйони
загиблих українців, який сьогодні розповідає світові про злочини сталінського
режиму.
Губернатор Каліфорнії запросив Президента України відвідати США та
ознайомитися з економічним потенціалом його штату, зокрема в сфері високих
технологій та військово-промислового комплексу.
Президент України відзначив величезний потенціал нашої країни в сфері
ІТ та сільського господарства та наголосив на високій зацікавленості
української сторони у співпраці в зазначених перспективних сферах та
залученні інвестицій з Каліфорнії.
Штат Каліфорнія займає шосту сходинку в світі за показником
економічного розвитку (у 2015 році ВВП штату склав майже 2,45 млрд дол
США) та є світовим лідером в комп’ютерній галузі та сфері високих технологій.
Сьогодні на території штату розташовані штаб-квартири найбільших у світі
IT компаній, 18 з яких входять до рейтингу Fortune-500 та мають сукупний
щорічний дохід біля 350 млрд дол. США (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
15.07).
***
Президент П. Порошенко поклав квіти біля посольства Франції в
Україні та залишив запис у книзі скорботи.
Глава держави висловив співчуття рідним та близьким загиблих, у тому
числі українця. Президент назвав особливо цинічним те, що теракт був
організований у День взяття Бастилії – свята, яке є символом французької
революції та цінностей, які пізніше об’єднали всю Європу: свободи, рівності та
братерства.
Україна пліч-о-пліч з нашими французькими партнерами та братами готова
докладати всіх зусиль для боротьби з тероризмом», – наголосив П. Порошенко.
Він підкреслив, що після російської агресії Україна знає, що таке тероризм.
«Українці ховають своїх героїв, і роблять все можливе, щоб припинити
24

терористичні атаки в Україні та по всьому світові», – сказав Президент.
Глава держави відзначив рішучу реакцію французів та влади Франції на
теракти – продовжено надзвичайний стан, французькі сили безпеки активно
працюють, щоб запобігти розширенню та повторенню «поля боя» для
терористів.
Президент сподівається, що об’єднаними зусиллями терористичні атаки
будуть зупинені. Глава держави підкреслив: «Так само, як це було в Парижі, в
Брюсселі та інших містах, наша позиція абсолютно чітка: “Нас не залякати. Ми
не боїмося”».
Президент наголосив: «У ці важки часи ми разом із Францією».
Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні
І. Дюмон подякувала за підтримку українському народу. «Вчора, під час
святкування 14 липня, я нагадувала, яке значення має День взяття Бастилії і про
символи: свободу, рівність та братерство. Ці цінності як раз єднають наші
народи. Для нас важливо, що Ви прийшли, щоб показати, що ми разом»
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –15.07).
***
Президент П. Порошенко в рамках офіційного візиту до
Азербайджанської Республіки обговорив з Президентом Азербайджану
І. Алієвим перспективи співпраці у паливно-енергетичній сфері.
Глава держави наголосив, що основна увага була приділена тому, щоб
задіяти ресурсний потенціал Азербайджану і транзитні можливості України.
Зокрема, були обговорені конкретні проекти щодо доступу азербайджанських
інвесторів на український паливний ринок. «Ми будемо всіляко сприяти цьому
доступу», – зазначив Президент. У свою чергу, І. Алієв нагадав, що в Україні
вже активно працює азербайджанська державна нафтова компанія Socar, яка
інвестувала понад 200 млн дол. та має більше 60 заправних станцій.
Під час переговорів мова йшла про спільну роботу, спрямовану на те, щоб
азербайджанські енергоресурси потрапляли до країн Європейського Союзу
найбільш ефективним та економічно вигідним шляхом.
Президент Азербайджану повідомив, що було детально обговорено
питання реалізації проекту «Одеса-Броди». «Дано доручення, щоб відродити
цей проект, бо Азербайджан постачає на європейський ринок дуже великі
обсяги своє нафти та стає транзитною країною для держав, що розташовані на
східному узбережжі Каспійського моря. Тому відновлення цього проекту
створює хороші можливості», – зазначив Президент Азербайджану. За його
словами, «трикутник між Каспійським, Чорним та Балтійським морем» має
потенціал для співробітництва (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –14.07).
***
Президент П. Порошенко у Баку поклав квіти до пам’ятника Тарасу
Шевченку та зустрівся з українською громадою Азербайджана. Глава
держави розповів українцям про результати переговорів.
Президент повідомив, що в ході зустрічі з азербайджанським колегою
І. Алієвим було домовлено про нарощування товарообігу між країнами.
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«Ми зараз домовилися про те, що в нас втричі зростатиме товарообіг.
Лише зараз за перший квартал він зріс на 20 %, але цього недостатньо», – сказав
П. Порошенко, повідомивши, що завдяки співробітництву у сфері
літакобудування він зросте у двічі.
Глава держави повідомив про домовленості активізації співробітництва у
різних сферах, зокрема, у енергетиці, транспортній і машинобудівній галузях та
військово-технічному співробітництві, у співпраці в культурній сфері тощо.
Обговорювалось і питання транспортування українських товарів у Азербайджан
та інші країни Сходу.
«Головне приділяли увагу металургії, сільському господарству і
енергетиці. Буде азербайджанський газ і нафта – не весь час сидіти на
російських. Будемо диверсифікувати, бо це є питання нашої національної
безпеки», – наголосив Президент.
П. Порошенко також висловив переконання, що виведенню
співробітництва України і Азербайджану на новий рівень сприятиме
відновлення роботи низки міждержавних комісій та Ради президентів. Все це
сприятиме побудові у Азербайджані форпосту для співпраці з іншими країнами
цього регіону.
Президент також відзначив гостинність Баку і азербайджанського народу
та добре ставлення до українців. У цьому контексті П. Порошенко зауважив, що
робитиме все можливе для того, щоб українська громада Азербайджану
почувалися захищеною. «Дуже радий, що в Азербайджані проживає така
громада українців сильних духом», – сказав він (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
14.07).
***
У рамках офіційного візиту Президента України П. Порошенка до
Азербайджанської Республіки відбулася зустріч глави держави із Прем’єрміністром Азербайджану А. Расізаде.
Співрозмовники обговорили широке коло питань двосторонньої взаємодії
в економічній сфері. Йшлося, зокрема, про реалізацію спільних проектів в
енергетичній, транспортній, сільськогосподарській сферах.
Окрему увагу співрозмовники приділили питанню транспортування
азербайджанських енергоносіїв територією України до країн ЄС. Президент
відзначив, що Україна володіє відповідним технологічним потенціалом для
ефективної реалізації цього проекту.
Глава держави також запропонував активно використовувати потенціал
українських компаній для реалізації низки інфраструктурних проектів в
Азербайджані.
У ході зустрічі П. Порошенко та А. Расізаде підтвердили тверду та
беззаперечну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та
Азербайджанської Республіки у рамках міжнародно визнаних кордонів
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –14.07).
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***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман у четвер зустрівся із першим
заступником міністра торгівлі США Б. Ендрюсом. Сторони обговорили
першочергові заходи щодо розширення торговельного та економічного
співробітництва.
«У нас є дуже багато спільних можливостей, де ми можемо практично
розвивати наші стосунки в економічній сфері, – зазначив В. Гройсман на
початку зустрічі. – Переконаний у тому, що ми можемо поглиблювати
торговельну взаємодію. Ми сьогодні відкриті до інвестиційних проектів у
різних сферах».
Сторони детально обговорили можливості підтримки США у процесі
створення Офісу супроводження інвестицій при Прем’єр-міністрі України.
В. Гройсман підкреслив важливість надання консультативної допомоги
американських фахівців у розбудові такого офісу в Україні, про що, зокрема,
було домовлено у рамках його нещодавнього візиту до Сполучених Штатів
Америки. У свою чергу, перший заступник міністра торгівлі США висловив
готовність поділитися американським досвідом, враховуючи успішне
функціонування в США подібного агентства – «Select USA».
«Ваш досвід є надзвичайно важливим, а готовність допомагати нам –
пришвидшить процес створення такого офісу», – зазначив В. Гройсман.
Сторони також обговорили актуальні проблеми американського бізнесу в
Україні.
В. Гройсман поінформував співрозмовника, що нещодавно мав зустріч із
представниками Американської торговельної палати в Україні. За його словами,
надалі такі зустрічі будуть регулярними. Він зауважив, що уряд також
поглиблює співпрацю із бізнес-обмудсменом щодо вирішення нагальних
проблем підприємств.
«Для нас дуже важливо, щоб компанії були успішними і ми будемо усе
робити для того, щоб комфортність лише збільшувалася», – заявив Прем`єрміністр.
З цією метою уряд буде діяти у двох напрямках: оперативно реагувати на
запити бізнесу та інституційно змінювати систему, що дозволить створити
якісний клімат у країні, зауважив він.
Уряд усвідомлює необхідність ухвалення змін до податкового
законодавства, зокрема щодо зміни адміністрування, забезпечення прозорості
обліку, автоматичного відшкодування ПДВ, мінімізації зловживань з боку
контролюючих органів, і працює над вирішенням цих проблем, запевнив
В. Гройсман.
Перший заступник міністра торгівлі Б. Ендрюс відзначив відкритість та
готовність новосформованого уряду України до взаємодії з бізнесом, до
створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій.
Окремо під час бесіди було обговорено заходи стосовно проведення в
Україні реформи митниці. Голова уряду подякував віце-президенту США
Д. Байдену і уряду США за підтримку цієї реформи та направлення в Україну
Місії з оцінки потреб щодо реформування митної служби, яка працювала майже
два тижні та представить свій звіт із рекомендаціями протягом 30 днів.
Обговорюючи процес приватизації державних підприємств, В. Гройсман
поінформував, що 26 липня відбудеться приватизація Одеського припортового
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заводу. «Наше завдання, щоб цей процес був відкритий, публічний», –
наголосив він.
Уряд
продовжуватиме
дерегуляцію,
покращення
інституційної
спроможності країни, реформу державної служби, публічну та конкурсну зміну
менеджменту державних компаній, боротьбу з корупцією. Завдання уряду –
пришвидшити проведення необхідних змін у країні, зазначив Прем’єр-міністр
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –14.07).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман у п’ятницю, 15 липня, здійснив
робочу поїздку до Вінницької області.
У рамках поїздки глава уряду ознайомився з роботою міського центру
соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними
обмеженнями «Гармонія» у м. Вінниця.
В. Гройсман оглянув стан реконструкції трамвайної колії на площі
Гагаріна.
Він також відвідав КП «Вінницька транспортна компанія», де оглянув
трамваї вінницького виробництва (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. –15.07).
***
Прем`єр-міністр України В. Гройсман закликає місцеві влади
розробляти стратегію енергоефективності та проводити модернізацію, що
дозволить зменшити енергоспоживання у країні та зменшити рахунки
людей. Про це глава уряду заявив, спілкуючись із журналістами після запуску
твердопаливної котельні КП «Вінницяміськтеплоенерго» у Вінниці.
«Дуже важливо, особливо на місцевому рівні за підтримки уряду, щоби
кожна міська рада, кожна територіальна громада мали свою стратегію
енергоефективності», – заявив В. Гройсман.
«Підкреслюю, ми можемо у 3-4 рази споживати менше енергії, при тому
що якість послуг буде набагато кращою. Це буде означати, що середній рахунок
у країні буде менше у 3-4 рази, оскільки ми менше споживатимемо енергії», –
зазначив він.
Він навів приклад Вінницької області, у якій завдяки заходам з
енергоефективності упродовж опалювальних сезонів 2014-2015 рр., частини
2016 р. заощаджено 30 % газу, порівняно із 7,2 млрд куб. м газу в усій Україні.
«Я дуже хочу, щоби кожне місто почало модернізацію і дуже швидку», –
наголосив глава уряду.
З цією метою уряд затвердив концепцію Фонду енергоефективності,
нагадав Прем`єр-міністр. Передбачається, що з 1 січня 2017 р. Фонд запрацює
«як механізм повної, дуже динамічної енергомодернізації».
Серед заходів, які потрібно здійснити, за словами В. Гройсмана, –
утеплення будинків, переведення котелень на біопаливо, встановлення біля
кожного будинку системи регулювання тепла.
Прем`єр-міністр зазначив, що Україна є надзвичайно енерговитратна
країна. «Ми на превеликий жаль, можемо констатувати факт, що ми є
імпортером палива, у тому числі газу в Україну, хоча маємо абсолютно
потенційні можливості, за якісної енергоефективності, заміщення газу і
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власного видобутку, стати експортером. Ми можемо експортувати
енергоресурси і отримувати в національну економіку валюту», – наголосив він.
За його словами, за десятиріччя знищення потенціал країни був
поставлений під загрозу: відбулося падіння видобутку, збільшувалася
залежність від «Газпрому», були встановлені невигідні умови взаємодії. «Як
наслідок, ми залишаємося по сьогодні, поки що, неенергоефективною країною»,
– зазначив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр зауважив, що рішення уряду щодо встановлення ринкової
ціни на газ є антикорупційним, не дає можливості існуванню зловживань в
енергетичній сфері, стимулюватиме збільшення обсягів власного видобутку
газу. Разом з тим через систему субсидій уряд забезпечить захист тих, хто
потребуватиме такої допомоги у зв’язку із запровадженням ринкової ціни на
газ.
Також, уряд буде розвивати вироблення електроенергії з гідроенергетики.
Уряд затвердив концепцію розвитку гідроенергетики, нагадав він.
«Таким чином, ми вийдемо на параметри нашої енергонезалежності», –
підкреслив В. Гройсман.
«Зараз є дуже відповідний період. Ми маємо здолати шалений популізм,
безвідповідальність і вийти на новий рівень нашої незалежності, у тому числі
енергетичної», – підкреслив Прем’єр-міністр.
У рамках робочої поїздки у Вінницьку область В. Гройсман взяв участь у
запуску твердопаливної котельні КП «Вінницяміськтеплоенерго» у Вінниці та
ознайомився із її роботою (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
15.07).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман виступає за створення
індустріальних парків у містах України, що дозволить розвивати
національну економіку та сприятиме створенню нових робочих місць.
Під час робочої поїздки у Вінницьку область у п’ятницю, 15 липня,
Прем`єр-міністр повідомив, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України включило Вінницький індустріальний парк до Реєстру індустріальних
(промислових) парків.
«За заявкою Вінницької міської ради Мінекономрозвитку зареєструвало
Вінницький індустріальний парк. Це означає, що цей Вінницький
індустріальний парк є тією територією, офіційно визначеною державою, де
будуть створені нові підприємства, де будуть створені нові робочі місця, де
буде створений український конкурентний продукт. Я би дуже хотів, щоби у
кожному місті був такий індустріальний парк», – заявив В. Гройсман,
спілкуючись із журналістами після запуску твердопаливної котельні КП
«Вінницяміськтеплоенерго».
«Навіть у такий непростий час Вінниця може відзначити, що у Вінницю
інвестиції йдуть і навіть зараз будуються нові заводи, які будуть давати якісну
роботу вінничанам, модернізуються підприємства», – зазначив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр наголосив, що забезпечення зростання економіки є
пріоритетом роботи уряду. «Ми маємо розуміти, що ми маємо витрачати
стільки, скільки заробляємо. І тут важливо, щоби національна економіка
зростала. Ми будемо більше заробляти в Бюджет – Бюджет буде більше
29

інвестувати в якість життя людини. Це є очевидно. Так живуть усі країни, і так
має жити Україна, з успіхом», – наголосив він.
В. Гройсман вручив відповідний сертифікат про включення до реєстру
Вінницького індустріального парку міському голові Вінниці С. Моргунову
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –15.07).
***
У Києві відбулася зустріч тимчасово виконуючого обов’язки першого
заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України генералмайора В. Назарова та командувача Повітряних Сил Збройних Сил України
генерал-лейтенанта С. Дроздова із Секретарем Військово-повітряних Сил
США Д. Лі Джеймс.
Під час зустрічі були обговорені питання двосторонньої співпраці у
контексті поточної воєнно-політичної ситуації в Україні, питання розвитку
Повітряних Сил Збройних Сил України, а також визначено сфери для
майбутнього партнерства та надання допомоги.
За словами генерал-майора В. Назарова, українська сторона зацікавлена у
співпраці за напрямами розвитку бойових спроможностей, розвитку аеродромів
та інфраструктури, а також підготовки льотного і наземного складу відповідно
до стандартів НАТО.
У свою чергу генерал-лейтенант С. Дроздов подякував американській
стороні за надану Повітряним Силам ЗС України допомогу матеріальнотехнічного характеру та допомогу у навчанні військових льотчиків і спеціалістів
аеродромного забезпечення.
Секретар Військово-повітряних сил США Дебора Лі Джеймс відзначила
значний прогрес у здійсненні Україною реформ у секторі безпеки і оборони та
запевнила у подальшій підтримці Сполученими Штатами Америки зусиль
України щодо відновлення її територіальної цілісності, розбудови сучасних
Збройних Сил (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –15.07).
***
Українсько-німецька комісія з науково-технічного співробітництва
розгляне 78 наукових проектів, які були подані українськими інституціями
для отримання грантового фінансування від урядів Німеччини та України
на 2017-2018 роки. Перелік проектів та процедури подальшої роботи
розглядалися та були затверджені 13 липня у Берліні в рамках спільного
засідання українських та німецьких експертів.
«За умовами конкурсу українські науковці мали подавати заявки на
дослідження спільно із представниками наукових інституцій Німеччини. Такі
двосторонні проекти отримують спільне українсько-німецьке фінансування та
відкривають можливість для наших науковців здійснювати дослідження на базі
німецьких наукових інституцій, із використанням такого наукового обладнання,
яке не завжди є в Україні», – розповів заступник міністра освіти і науки України
М. Стріха.
Заявки на фінансування подавалися за двома напрямками – структурні
проекти та традиційні (або проекти мобільності). Структурні проекти покликані
генерувати рішення, які дозволять реформувати систему організації наукової
діяльності в університетах та академіях наук України, а також сприятимуть
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створенню нових наукових кластерів. Традиційні проекти – направлені на
вивчення окремих наукових проблем та підтримують перехресні візити
українських та німецьких науковців, які працюють над вирішення спільних
наукових задач.
Серед 78 поданих заявок – 16 є структурними проектами, за якими
фінансування традиційно більше, та 62 – стосуються реалізації традиційних
проектів. Вже на початку осені будуть визначені 10 з них, які отримають
фінансування.
«Якщо говорити про статистику заявок, то 42 проекти надійшли від
дослідників з університетів, 30 – від інститутів Національної академії наук
України, а решта – від науково-дослідних організацій різних міністерств та
галузевих академій», – зазначив М. Стріха.
Серед лідерів за кількістю поданих заявок – Київський національний
університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет
«Київський політехнічний інститут», Національний технічний університет
«Львівська політехніка» та Інститут фізики напівпровідників імені
В. Лашкарьова НАН України.
Тематика досліджень, які були подані для конкурсного відбору, торкнулася
багатьох актуальних питань, наприклад: дослідження в області нанотехнологій,
вивчення кліматичних змін, епідемій у тваринництві, дослідження та створення
біоактивних сполук, виробництво біоматеріалів, вітроенергетика, розробка
сполук проти раку та діабету, ендопротезування, дослідження та створення
сучасних композитних матеріалів, запровадження технологій очистки стічних
вод, синтез нанокристалів, енергетичний менеджмент, реформування структур
та систем трансферу технологій, розробка ортопедичних імплантатів, спільні
археологічні дослідження доби залізного віку, волоконно-оптичні розробки,
проекти з координації великомасштабних експериментів тощо (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –15.07).

***
Повний пакет законопроектів щодо Державної реформи доріг
зареєстровано у Верховній Раді. Про це на брифінгу 15 липня 2016 р.
повідомив міністр інфраструктури України В. Омелян.
«Сьогодні в Раді зареєстровано повний пакет Державної реформи доріг,
про який ми давно говорили. Мене особисто тішать десятки підписів народних
депутатів, як під законопроектом зі створення Дорожнього фонду, так і під
законопроектом щодо вагового контролю та іншими глобальними проектами
законів, котрі повинні докорінно змінити індустрію та зробити її ефективною. Я
вірю, що з таким самим захопленням цей пакет законів буде проголосовано в
Парламенті і ми зможемо перейти до системного ритмічного фінансування
дорожньої галузі», – наголосив В. Омелян (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –15.07).
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***
Міністерство інфраструктури України підписало меморандум про
співпрацю з Кореєю, в рамках якої в Україні запровадять нові IT-сервіси з
контролю за виконанням робіт, що здійснюються за державний кошт. Про
це на брифінгу 15 липня 2016 р. повідомив міністр інфраструктури України
В. Омелян.
«Ми мали дуже глибоку дискусію та підписали меморандум про
співпрацю. В рамках цієї співпраці, в першу чергу, ми запроваджуємо
абсолютно нові IT-сервіси в Україні, які дадуть прозорість всім виробничим
процесам будівництва в Міністерстві інфраструктури. Це система, яка
забезпечить відслідковування громадськістю, як відбувається ремонт дороги,
будівництво тих чи інших інфраструктурних об’єктів від самого початку робіт і
до їх завершення. В наших планах запровадити систему на державному рівні,
щонайменше в Міністерстві інфраструктури, і забезпечити її функціонування.
Це має бути умовою участі у тендері. Щоб не було зловживань», – розповів
В. Омелян.
Міністр зазначив, що Україна і Корея має досить багато спільного і нам є
що перейняти з корейського досвіду: «Корейська сторона пережила війну і знає
що таке жити під загрозою, так само вони пережили й корупцію, ефективно її
поборовши. Я впевнений, що співпраця в цьому напрямку дасть нам дуже
вагомі результати» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –15.07).

ПОЛІТИКА
Глава Комитета избирателей Украины А. Кошель заявляет, что
промежуточные выборы в Верховную Раду, проходившие в воскресенье,
состоялись.
Об этом он сказал после завершения голосования в семи избирательных
округах (ForUm (www.for-ua.com/). – 2016. – 18.07).
***
Проблемою номер один на проміжних виборах до Верховної Ради у всіх
семи виборчих округах став підкуп виборців. Про це заявив директор Комітету
виборців України О. Кошель (http://ua.112.ua/polityka/problemoiu-nomer-odyn-napromizhnykh-vyborakh-po-vsikh-semy-okruhakh-stav-pidkup-vybortsiv-kvu325692.html).
«День голосування відображав певні тенденції, які мали місце у ході
виборчої кампанії. Ми отримали кампанію, де проблемою номер один став
підкуп виборців, голоси продаються, як і раніше, достатньо масштабно у всіх
семи виборчих округах», – зазначив він.
При цьому О. Кошель підкреслив, що у КВУ задовго до дня виборів
прогнозували, що найбільших проблем варто очікувати у Чернігівській області,
206 округ, і у 144 окрузі у Луганській області. «Це два округи, де було
зареєстровано аномальну високу кількість адвокатів», – пояснив він.
За інформацією О. Кошеля, у Чернігівській області наразі ситуація
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контрольована. «Я думаю, що проблем не буде виникати. А у Луганській
області залишається надзвичайно низький відсоток підрахованих голосів», –
додав він (112.ua (http://112.ua/). – 2016. – 18.07).
***
Основні порушення при голосуванні на проміжних виборах в Раду –
спроби голосування без пред’явлення паспорта і фотографування бюлетенів.
Про це повідомляє громадянська мережа «Опора».
«Частими є випадки видачі бюлетенів без пред’явлення паспорта (на
7 ДВК), спроби фотографування виборчих бюлетенів (на 7 ДВК) і присутність
сторонніх осіб у приміщенні для голосування (на 6 ДВК)», – йдеться в заяві.
Повідомляється, що менш поширені епізоди з перешкодою роботі
громадських спостерігачів (на 5 ДВК), а також спроби вкидання в ящик (на
2 ДВК) і винесення за межі дільниці виборчих бюлетенів (на 2 ДВК).
За фактом порушень спостерігачі склали відповідні акти (UAINFO
(http://uainfo.org/). – 2016. – 18.07).
***
Мэр Чернигова В. Атрошенко ответственен за подкуп избирателей. Об
этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от фракции
Радикальной партии А. Лозовой.
«Виталий Хрустицкий, начальник охраны городского головы Чернигова
Владислава Атрошенко, приехал защищать организатора подкупа избирателей
Светлану Пушкову, задержанную правоохранителями “на горячем”. Со всей
ответственностью можно говорить, что недолюстрированный регионаловский
недобиток Атрошенко несет ответственность за подкуп избирателей на
206 округе», – пишет депутат.
В то же время сам А. Лозовой в ходе столкновений с организаторами
подкупа избирателей был избит из-за того, что пытался помешать массовым
фальсификациям (ForUm (www.for-ua.com/). – 2016. – 18.07).
***
Из сообщения на официальной странице в Фейсбук народного
депутата от «Народного фронта» М. Полякова стало известно об
уголовных махинациях на 206-м избирательном округе на Черниговщине, к
которым якобы причастен главный милиционер области Э. Алехин.
Правоохранители зарегистрировали уголовное производство против кандидата в
народные депутаты от «Батькивщины» Ю. Власенко.
«По состоянию на 18:00 с рабочего места от народных депутатов убежал
начальник главного управления НП Черниговской области Эдуард Алехин, на
телефонные звонки не отвечает. Пожалуй, это последний радикальный аккорд
Алехина на 206 избирательном округе, который решил “хапнуть все”... Требую
срочного возвращения главного милиционера области на рабочее место,
который вместо своих прямых обязанностей по слежению за порядком
проведения довыборов занимается обслуживанием криминала, конкретно:
сейчас идет прямой подкуп в Репкинском районе г. Чернигов», – написал он.
«Только по моему обращению зарегистрировано уголовное производство
42016270000000247 по зафиксированным фактам подкупа избирателей
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кандидата от “Батькивщины” Юрия Власенко, которого крышует и покрывает
Алехин. По возвращению в столицу в первую очередь займусь вопросом
увольнения горе-милиционера Черниговщины! А пока требую срочного
возвращения Алехина на рабочее место!», – отметил М. Поляков (ForUm
(www.for-ua.com/). – 2016. – 18.07).
***
На виборчих дільницях у м. Дніпро зафіксовані системні порушення
виборчої кампанії. Про це повідомила народний депутат від «Батьківщини»
О. Кужель.
За її словами, два дні біля кожної дільниці округу одягнуті однаково
хлопці та дівчата роздавали безкоштовні запрошення в кіно та аквапарк. Ці
флаєри виконані у символіці кандидата Т. Ричкової, яка балотується як
самовисуванець, але сьогодні є помічником міністра оборони.
«Ми розцінюємо ці запрошення як прихований підкуп кандидата в
депутата Т. Ричкової. Це та сама гречка, тільки в іншому вигляді. Всім місцевим
мешканцям відомо, що вхід у аквапарк коштує 250 грн. Флаєри виконані у
стилістиці, кольорах і символіці виборчої кампанії Ричкової. Таке порушення,
як будь-яка інша форма підкупу виборця, є злочином», – наголосила О. Кужель
(UAINFO (http://uainfo.org/). – 2016. – 17.07).
***
О продолжающихся фальсификациях власти на внеочередных выборах
в Верховную Раду по округу № 27 написал на своей странице в Фейсбук
украинский политик А. Вилкул.
По его словам, «на каждом участке члены комиссий от власти по
состоянию на 12.00 завышают явку на 50-60 человек, на 20 % – от реальной».
Кроме того, наблюдатели зафиксировали 3 случая выноса бюллетеней.
Полиция не реагирует, подчеркнул А. Вилкул. «В прошлом посте я описал
схему карусели. На 465-м участке уже поймали 1 карусельщика с паролем 777 и
члена УИК Павла Любича, незаконно выдавшего бюллетень», – отметил он
(МинПром (http://www.minprom.com.ua/). – 2016. – 17.07).
***
Фальсификации, зафиксированные в ходе голосования, могут серьезно
исказить результаты внеочередных выборов депутата Верховной Рады в
округе № 27. Об этом заявили международные наблюдатели П. Хмеловски и
Я. Саноцки, депутаты сейма Польши.
«Основными нарушениями сегодняшнего дня мы считаем массовый
подкуп избирателей», – отметил П. Хмеловски.
«Также нам сообщили о массовых каруселях. Всего в схеме задействовано
около двух десятков участков. …Также нам сообщают о существенном
завышении явки. Мы считаем, что такие факты при массовом применение могут
серьезно исказить выборы в 27-м округе», – подчеркнул Я. Саноцки.
Международные наблюдатели обеспокоены отсутствием адекватной
реакции полиции на попытки помешать свободному волеизъявлению граждан.
Наблюдатели отмечают, что во многих случаях полиция просто не
предпринимает никаких мер.
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«В Днепропетровске на участке № 121191 членов комиссии заставили
подписывать
пустые
протоколы.
Таким
образом
может
быть
сфальсифицировано мнение около 2 тыс. избирателей. При относительно
низкой явке – это существенное искажение волеизъявления днепропетровцев»,
– заявил П. Хмеловски (МинПром (http://www.minprom.com.ua/). – 2016. –
17.07).
***
Народний депутат В. Чумак, екс-заступники Генпрокурора
Д. Сакварелідзе і В. Касько оголосили про створення нової політичної партії
«Хвиля», повідомляє УНІАН.
Зокрема, до ініціативної групи увійшли народні депутати В. Чумак
(позафракційний, екс-БПП), Н. Новак (БПП), колишні заступники генерального
прокурора Д. Сакварелідзе та В. Касько, а також голова всеукраїнської
громадянської платформи «Нова країна» В. Козленко.
«Це буде всеукраїнська партія. Партія, яка буде мати представництво у
всіх регіонах країни, у всіх великих і малих містах, містечках… І на
сьогоднішній день у нас відбувається те, що називається організаційною
роботою по підбору ресурсу», – сказав В. Чумак, відзначивши, що головним
ресурсом є людський ресурс.
«Головна робота – відібрати найбільш готових і найбільш фахових людей,
які є лідерами суспільної думки, з якими можна йти в принципі у бій», – сказав
В. Чумак. Як поінформував депутат, зокрема, на сьогоднішній день працює
номінаційний комітет, і всі бажаючі вступити в партію повинні спочатку прийти
до номінаційного комітету. Цей комітет перевіряє цих людей, збирає про них
наявну інформацію, а потім передає зібрані дані до ініціативної групи, яка
проводить бесіду з охочими вступити в партію та у підсумку відбирає з них
найкращих. Новим членам пропонується на місцях створювати осередки на
регіональному рівні, керівників на місцях ніхто не призначає.
Наприкінці вересня партія планує провести установчий з’їзд, потім
здійснюватиме збір необхідної кількості підписів (як мінімум 10 тис. в
2/3 областей), щоб пройти реєстрацію у Міністерстві юстиції. Ініціативна група
відзначає, що все відбувається виключно на громадських ініціативах і
відповідно
до
чинного
законодавства
(Главком
(http://www.glavcom.ua/news/chumak-sakvarelidze-i-kasko-ogolosili-prostvorennya-novoji-partiji-362262.html). – 2016. – 18.09).
***
Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского
народа считает, что ситуация на фронте может усугубиться во время
каникул Верховной Рады.
«Возможна новая попытка создания «коридора» для соединения Крыма с
сушей России. Но трудно предугадать действия диктаторов такого рода: они,
как правило, не руководствуются базовыми интересами. Ведь, исходя из
соображений интересов страны, Россия не должна была ввязываться в войну с
Украиной. Но она ввязалась», – отметил М. Джемилев.
По его мнению, Россия попытается дестабилизировать ситуацию в
Украине, поэтому нужно быть готовыми к провокациям. В частности, они
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возможны в связи с теми антиукраинскими действиями, которые на территории
Украины совершает Московский патриархат (QHA (http://qha.com.ua/). – 2016.
– 16.07).

ЕКОНОМІКА
Національний банк України продовжив поступову лібералізацію
тимчасових антикризових обмежень на валютному ринку, введених в
2014-2015 роки, в тому числі звільнив від обов’язкового продажу валюти, що
надходить для здійснення іноземних інвестицій в Україну.
Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову № 308,
яка набирає чинності з 11 травня.
Згідно з документом, також НБУ скоротив на 1 день термін бронювання
уповноваженими банками гривневих коштів для покупки валюти за дорученням
клієнтів. Тепер покупка валюти буде можлива на третій операційний день
(режим Т + 2), в той час як раніше це було можливо на четвертий день (режим
Т + 3). Аналогічним чином скорочений термін для операцій по перерахуванню
коштів у гривні на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів.
При цьому, як наголошується на сайті НБУ, проведення таких операцій,
як і раніше вимагає підтвердження регулятора протягом зазначеного терміну
для попередження непродуктивного відтоку капіталу. У зв’язку з цим
інформація, яку банки нададуть для узгодження 5 і 6 травня, буде
підтверджуватися Нацбанком 11 травня. Відповідно, інформація, надана
10 травня, буде підтверджуватися 12 травня, підтвердження по заявкам від
11 травня буде 13 травня і т. і.
Крім цього, НБУ скасував заборону на купівлю іноземної валюти для
розрахунків за продукцію, імпортовану в Україну до 1 січня 2015 року, за
договорами із заміною боржника і/або кредитора. Також ця заборона
скасовується для перерахування коштів в гривні на користь нерезидентів через
кореспондентський рахунок банку-нерезидента, відкритий в уповноваженому
банку.
За оцінками НБУ, зазначені заходи щодо лібералізації валютного ринку
будуть сприяти збільшенню надходжень іноземних інвестицій в Україну, а
також поліпшенню умов для проведення розрахунків у сфері
зовнішньоекономічної діяльності без створення дисбалансів на валютному
ринку
(Finance.ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/375300/natsbank-z-11travnya-pomyakshuye-valyutni-obmezhennya-dlya-inozemnyh-investytsij)/. – 2016.
– 6.05).
***
Державна фіскальна служба констатує надходження 157,5 млрд грн
податків до державного бюджету в січні-квітні поточного року.
Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав голова ДФС
Р. Насіров. «З початку року планові показники по надходженнях до бюджету
перевиконані на 16 млрд грн. До загального фонду державного бюджету
надійшло 157,5 млрд грн», – написав він.
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За його словами, таке перевиконання бюджету свідчить, що економіка
почала виходити з тіні.
Р. Насіров підкреслив, що в першому півріччі 2015 р. середній збір з ПДВ
становив 8 млрд грн в місяць, в листопаді-жовтні 2016 р. – 11 млрд грн, а з
грудня 2016 р. – 12 млрд грн.
Голова ДФС додав, що продовжується робота по виявленню
конвертаційних центрів.
На думку Р. Насірова, щоб бізнес повністю вийшов з тіні, потрібно вже в
цьому році зробити нульову декларацію для абсолютно всіх громадян, статок
яких перевищує мільйон гривень.
Нульове декларування передбачає розкриття інформації про незаконно
нажиті активи в обмін на амністію (Finance.ua (http://news.finance.ua/ua/news//375350/nasirov-pokaznyky-dfs-z-pochatku-roku-svidchat-pro-te-shho-ekonomikapochala-vyhodyty-z-tini). – 2016. – 6.05).
***
Міжнародні резерви України станом на 1 травня 2016 р., за
попередніми даними, становили 13,241 млрд дол., що на 519,5 млн дол., або
на 4,1 %, більше показника на 1 квітня на рівні 12,722 млрд дол.
Як повідомляється на сайті НБУ, зростання резервів у квітні відбулося,
насамперед, завдяки купівлі регулятором валюти для згладжування надмірних
коливань на міжбанківському ринку. Так, чиста купівля валюти Нацбанком за
місяць становила 675,8 млн дол. США.
Також, як зазначається в повідомленні, зростанню резервів сприяли
надходження на користь уряду на суму 661,1 млн дол., у тому числі
651,1 млн дол. у результаті розміщення валютних облігацій внутрішньої
держпозики і 10 млн дол. від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
Одночасно в квітні уряд проводив платежі з погашення й обслуговування
державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті на
114 млн дол., у тому числі 58,4 млн дол. – за обслуговування державних цінних
паперів.
Також у квітні Нацбанк повернув гроші за операції СВОП у сумі
762,2 млн дол.
За оцінками регулятора, поточний обсяг резервів покриває 3,4 місяця
імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань та поточних операцій уряду і
Національного
банку
(Finance.ua
(http://news.finance.ua/ua/news//375373/mizhnarodni-rezervy-ukrayiny-v-kvitni-zrosly-na-4-1-do-13-2-milyarda). –
2016. – 9.05).
***
Транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС)
України в Європу і Молдову в період 1-4 травня 2016 р. у 18 % перевищує
показники аналогічного періоду 2015 року.
Згідно з даними ПАТ «Укртрансгаз», щодобовий обсяг транзиту в перших
числах травня 2016 року становить 209,8 млн куб. м, тоді як в квітні він склав
185,5 млн куб. м, в березні – 218,5 млн куб. м, в лютому – 211,9 млн куб. м, в
січні – 206,7 млн куб. м.
Як повідомлялося, Україна в 2015 р. збільшила транзит природного газу
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до Європи і Молдову на 7,9% (на 4 млрд 884,5 млн куб. м) у порівнянні з
2014 роком – до 67 млрд 081,5 млн куб. м. У тому числі в Європу транзитом
через територію країни в 2015-му поставлено 64,161 млрд куб. м, до Молдови –
2 млрд 920,5 млн куб. м.
У січні-квітні 2016 р. транзит газу через ГТС України зріс на 38,5 %
(на 6 млрд 923,8 млн куб. м) у порівнянні з аналогічним періодом 2015 р. – до
24 млрд 892,8 млн куб. м, в т.ч. в квітні – на 7% (на 361,8 млн куб. м), до
5 млрд 566,2 млн куб. м (Finance.ua (http://news.finance.ua/ua/news//375328/tranzyt-gazu-cherez-gts-ukrayiny-v-pershyh-chyslah-travnya-na-20perevyshhuye-mynulorichni-pokaznyky)/. – 2016. – 6.05).
***
Україна з 1 травня призупинила імпорт природного газу через Польщу.
Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи Польщі
компанії Gaz-System.
У квітні через Польщу було імпортовано 88 454,08 тис. куб. м.
Як повідомлялося, за 4 місяці 2016 років через Польщу було імпортовано
310,49 млн куб. м газу.
У 2015 році через Польщу було імпортовано 141,795 млн куб. м, що
склало всього 0,86% від загального обсягу імпорту в 2015 році з усіх напрямків,
включаючи Росію (16,406 млрд куб. м).
За інформацією «Укртрансгазу» з метою виконання комплексу плановопопереджувальних робіт польський маршрут реверсних поставок газу в Україну
буде
зупинений
з
16
травня
на
2
місяці
(Finance.ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/375335/ukrayina-pryzupynyla-import-gazucherez-polshhu). – 2016. – 6.05).
***
Україна в січні-квітні 2016 р. скоротила імпорт природного газу в
2,5 рази (на 4,353 млрд куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2015 року –
до 2,892 млрд куб. м.
За даними ПАТ «Укртрансгаз», у квітні-2016 імпорт газу становив
0,245 млрд куб. м, що в шість разів менше, ніж у квітні-2015 р.
(1,473 млрд куб. м).
У квітні-2016 надходження по словацькому газовому коридору склали
96 млн куб. м, угорському – 58 млн куб. м, польському – 91 млн куб. м.
Імпорт газу з РФ припинений ще з 26 листопада 2015 р., на сьогодні вже
пройшло 159 календарних днів як Україна не імпортує газ в напрямку з Росії
(http://utg.ua/still-alive/).
Як повідомлялося, Україна в 2015 р. скоротила імпорт природного газу на
15,9 % (на 3,1 млрд куб. м) порівняно з 2014 р. – до 16,4 млрд куб. м.
Імпорт газу з Європи за підсумками минулого року склав 10,3 млрд куб.
м, що в 2,1 рази більше, ніж в 2014-му (5 млрд куб. м). У тому числі імпорт з
боку Словаччини склав 9,7 млрд куб. м, Угорщини – 0,5 млрд куб. м, Польщі –
0,1 млрд куб. м.
Імпорт Україною газу з боку Росії в 2015 році склав 6,1 млрд куб. м, що в
2,4 рази менше, ніж за підсумками 2014 року (14,5 млрд куб. м).
«Укртрансгаз», 100% якого належить НАК «Нафтогаз України», що
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експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу
країни (Finance.ua (http://news.finance.ua/ua/news/-/375138/ukrayina-za-4-misskorotyla-import-gazu-v-2-5-razy). – 2016. – 7.05).
***
За підсумками перших чотирьох місяців поточного року український
ринок нових автобусів продемонстрував зростання в 2,3 рази в порівнянні з
аналогічним періодом 2015 р.
Про це йдеться в повідомленні «Укравтопрому».
З січня по квітень в Україні було зареєстровано 345 продажів нових
автобусів, повідомляє «Укравтопром».
Лідером продажів за цей період стала українська автобусна марка
АТАМАН, продукція якої охопила близько третини ринку з показником
109 автобусів. Такий результат виявився майже в п’ять разів більше, ніж рік
тому.
Автобуси часивоярского заводу марки РУТА посіли друге місце на ринку,
охопивши 16 % продажів. За період з січня по квітень на дороги України
вийшли 56 нових РУТ, або на 8 % більше в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року.
На третьому місці російські ПАЗи, що охопили 12 % ринку нових
автобусів. При цьому реалізація автобусів марки ПАЗ в Україні збільшилася в
4,5 рази до 41 шт.
З результатом 37 автобусів четверту сходинку рейтингу і 11 % ринку
зайняла російська марка ГАЗ. Свій минулорічний результат ГАЗ збільшив в
2,5 рази.
Замикають п’ятірку лідерів автобуси запорізького автозаводу марки
I-VAN, які охопили 10 % продажів. З початку року було зареєстровано 36 нових
I-VANів в порівнянні з 1 шт. за той же період минулого року (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/375316/z-pochatku-roku-v-ukrayini-prodano345-novyh-avtobusiv). – 2016. – 6.05).
***
У квітні 2016 року український ринок нових легкових автомобілів
продовжив впевнене зростання. Зусиллями всіх операторів вдалося
реалізувати 5630 автомобілів, що на 72 % більше, ніж роком раніше, і на 15 %
більше в порівнянні з результатом березня.
Але далеко не всі дилерські мережі у квітні фіксували сплеск інтересу з
боку покупців – все залежало від асортименту і привабливої цінової політики.
Лідером українського ринку залишається Toyota, яка вперше за останні кілька
років змогла подолати позначку у 800 проданих авто за місяць і посіла 14 %
ринку України.
На друге місце в квітні вийшов Volkswagen, майже половину продажів
якого склала модель Jetta. Стрімкий прорив здійснили і дилери Skoda. Їм
вдалося зайняти четверте місце і збільшити реалізацію на 73 %. П’яте місце в
квітні змогли зайняти BMW. Непогано продавали і Kia. А ось дилери MercedesBenz вперше за історію спостережень за авторинком змогли увійти в ТОП-10
українського авторинку – і відразу опинилися на восьмому місці. Тепер у групі
лідерів одразу два преміальні бренди, що відображає нинішні обриси авторинку
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і структуру споживання нових автомобілів.
Завдяки такій активізації, за чотири місяці зростання українського
авторинку вже склало 56 %, а всього було реалізовано майже 18 тис.
автомобілів
(Finance.ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/375174/u-kvitniavtorynok-ukrayiny-zris-na-15). – 2016. – 7.05).
***
Плановий обсяг інвестицій ДП «Антонов» (Київ) в програму
імпортозаміщення на середньострокову перспективу оцінюється в близько
0,6 млрд грн, повідомили на підприємстві.
«У найближчі три роки, протягом 2016-2019 рр., на програму
імпортозаміщення
підприємством
планується
затратити
близько
600 млн грн», – сказав співрозмовник агентства.
За словами представника менеджменту ДП, імпортозаміщення входить в
число ключових пріоритетів ДП «Антонов» в умовах розриву традиційної
кооперації з РФ, і в першу чергу, за програмами двостороннього ВТС.
«В умовах розриву ВТС з РФ, ДП” Антонов “направило майже всі вільні
кошти на імпортозаміщення і розробку нових літаків, які можуть бути
сертифіковані по вітчизняних і європейських стандартах», – сказав він,
уточнивши: «мова йде, в тому числі, про нові транспортні Ан-132, Ан-178,
Ан-188».
Як зазначив співрозмовник агентства, першочерговим напрямком для
інвестицій на сьогоднішній день також розглядається оновлення основних
фондів ДП «Антонов» і технічне переозброєння серійного виробництва.
«Протягом останніх трьох років підприємство вкладає в оновлення
фондів серійного заводу порядку -25 млн грн щорічно», – сказав він,
зазначивши, що вже найближчим часом в рамках програми переобладнання,
серійне виробництво ДП «Антонов» планується поповнити новим європейським
обладнанням (Finance.ua (http://news.finance.ua/ua/news/-/375186/dp-antonov-v2016-2019-rr-planuye-napravyty-na-programu-importozamishhennya-blyzko-600mln-grn). – 2016. – 7.05).
***
Компанія мережевого маркетингу Helix інвестує до кінця цього року
1 млн дол. в стартапи малих бізнесів в Україні.
Про це 7 травня заявив в Києві на відкритті центрального офісу Helix
президент і засновник компанії Д. Нагута.
«Будь-який талановитий молодий бізнесмен може прийти до нас з ідеєю і
отримати з нашого боку інвестиції і партнерство. Компанія своїми інвестиціями
покаже, як потрібно любити Україну і доведе, що в цій країні можна заробляти
гроші, приносити користь суспільству і дарувати людям радість, незважаючи на
фінансові та економічні труднощі», – заявив Д. Нагута.
Helix Global – холдингова компанія, заснована в 2014 р.,
тележурналістом, бізнесменом і меценатом із Хмельницького Д. Нагутом. 49 %
акцій належить великим акціонерам, 13 % – самому Д. Нагуту, ще 2 % – у Helix
Global. Решта 49 % акцій торгуються на міжнародному торговельному
майданчику Helix – BluBeard.
У Helix Global входять Helix Capital Investments Ltd, Helix Capital Ukraine,
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Helix Family (косметика і продукти харчування), Helix Home (товари для дому),
Helix Job, Helix Spa, Helix Land, Sky Park (розважальні дитячі парки в великих
торгових центрах), Helix Travel, Helix money, Helix Академія (компанія
тренінгів) і інший бізнес.
Д. Нагута також анонсував запуск нової мережі кав’ярень 15 травня і
відкриття флагманського магазину товарів Helix Family в Києві на Хрещатику
(Finance.ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/375374/helix-investuye-vukrayinski-startapy-ponad-miljon-dolariv). – 2016. – 9.05).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) зберіг прогноз зростання
економіки України за підсумками 2016 р. на рівні 1,5 % при інфляції в 15,1 %.
Про це йдеться в оновленому доповіді фонду з питань розвитку економік
країн Східної Європи і Балтії, включаючи Україну.
Також фонд зберіг свій прогноз на 2017 рік – 2,5 % зростання ВВП при
інфляції в 11 %.
На думку аналітиків МВФ, показник експорту української продукції в
2016 р. продовжить знижуватися, однак не настільки значно, як в 2015 р.
Зниження складе 4,1 %. При цьому вже в 2017 р. експорт почне зростати – до
3,6 % за підсумками року.
Згідно з прогнозом, показник валового боргу України в 2016 р. складе
152,3 % ВВП, а в 2017-му – скоротиться до 140,3 % ВВП. При цьому держборг
залишиться в межах 92,3-92,8 % ВВП в 2016 та 2017 років роках.
Нагадаємо, місія МВФ працюватиме в Києві в період з 10 по 18 травня.
На думку експертів, цілком можливо, що за підсумками цього візиту Фонд
прийме рішення про виділення Україні чергового траншу (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/375317/mvf-porahuvav-yakoyi-inflyatsiyichekaty-ukrayini). – 2016. – 6.05).
***
Інфляція в Україні в квітні до березня 2016 року прискорилася до 3,5 %
в порівнянні з показником в 1 % в березні до лютого.
Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, в
річному вираженні, до квітня 2015 р., інфляція в квітні 2016 р. сповільнилася до
9,8 % з 20,9 %, зафіксованих місяцем раніше.
З початку року, в січні-квітні, споживчі ціни в Україні зросли на 5,1 %.
Згідно з наведеними даними, в квітні в порівнянні з попереднім місяцем
найбільше подорожчав газ – на 48,4 %, паливо і масла – на 5,4 %, залізничний
пасажирський транспорт – на 3,3 %.
У річному вираженні найбільше зросли ціни на гарячу воду і опалення –
на 77,7 %, електроенергію – на 56,4 %, водопостачання – на 37,2 %.
Найбільше зниження цін у квітні до березня зафіксовано на яйця – 15,2 %,
цукор – 2,7 %, овочі – 2,1 %.
У річному вираженні найбільше зниження цін зафіксовано на яйця –
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15,2 %, фрукти – 10,4 %, паливо і масла – 1,9 %.
Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму
і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, в Україні в березні 2016 р. в порівнянні з попереднім місяцем,
лютим 2016 р., зафіксована інфляція на рівні 1 % після дефляції на рівні 0,4 % в
лютому до січня. У річному вираженні, до березня 2015 р., інфляція в березні
2016 р. сповільнилася до 20,9 % з 32,7 %, зафіксованих місяцем раніше. У січніберезні споживчі ціни в Україні зросли на 1,5 %.
Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в
Україні за підсумками 2016 р. до 12 %, Міжнародний валютний фонд – до
15,1 %, Світовий банк – до 15 % (Finance.ua (http://news.finance.ua/ua/news//375370/inflyatsiya-v-ukrayini-v-kvitni-pryskorylasya-do-3-5). – 2016. – 6.05).
***
Ціни виробників промислової продукції в Україні в квітні 2016 р.
порівняно з попереднім місяцем, березнем 2016 року, зросли на 3,6 %.
Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України,
порівняно з аналогічним квітнем минулого року ціни виробників промпродукції
зросли на 10,1 %, а порівняно з груднем 2015 р. – на 8,2 %.
У добувній промисловості та розробленні кар’єрів у квітні проти березня
ціни зросли на 13,1 %, проти квітня минулого року – на 10,3 %.
У переробній промисловості ціни в квітні порівняно з березнем зросли на
2,3 %, порівняно з квітнем минулого року – на 7,2 %.
В постачанні електроенергії, газу і пари ціни в квітні зросли на 2,9 % до
попереднього місяця та на 17,8 % – до квітня минулого року.
У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування
окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення
антитерористичної операції.
Ціни виробників промпродукції в Україні в березні 2016 р. порівняно з
попереднім місяцем, лютим 2016 р., зросли на 4 %.
У 2015 році ціни виробників промпродукції в Україні (грудень до грудня)
зросли на 25,4 % (Finance.ua (http://news.finance.ua/ua/news/-/375375/tsinyvyrobnykiv-promyslovoyi-produktsiyi-v-ukrayini-v-kvitni-zrosly-na-3-6). – 2016. –
9.05).
***
Теплові електростанції (ТЕС) і теплоелектроцентралі (ТЕЦ) України
в січні-березні 2016 р. збільшили споживання вугілля на 8 % (на 585,2 тис. т)
у порівнянні з аналогічним періодом 2015 р. – до 7 млн 906,4 тис. т.
За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, в березні
2016 споживання вугілля ТЕС і ТЕЦ зменшилося на 2,6 % (на 67,2 тис. т) у
порівнянні з аналогічним місяцем 2015 р. – до 2 млн 488,3 тис. т.
Як повідомлялося, ТЕС і ТЕЦ України в 2015 р. скоротили споживання
вугілля на 17,6 % (на 6 млн 127,5 тис. т) у порівнянні з 2014 р. – до
28 млн 637,6 тис. т (Finance.ua (http://news.finance.ua/ua/news/-/375157/tes-itets-ukrayiny-za-3-mis-zbilshyly-spozhyvannya-vugillya-na-8). – 2016. – 6.05).
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***
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січняберезня 2016 р. склав 1,6 млрд дол., що на 40,7 % більше дефіциту за січеньберезень 2015 р. в 1,1 млрд дол., повідомляється на сайті Національного
банку України.
За даними НБУ, експорт в січні-березні 2016 р. склав 7,05 млрд дол.,
скоротившись порівняно з січнем-березнем 2015 р. на 19,9 %, імпорт скоротився
на 13,1% – до 8,614 млрд дол.
Водночас регулятор зазначає, що в березні дефіцит торгівлі товарами
скоротився завдяки подальшому відновленню експорту на тлі скорочення
енергетичного імпорту.
За даними НБУ, в березні експорт товарів у сезонно скоректованому
вимірі зріс на 2,5 % за рахунок зростання поставок продовольчих товарів і
зростання замовлень на продукцію українського машинобудування.
Згідно з повідомленням, експорт продовольчих товарів у березні
збільшився на 9,4 %, зокрема, обсяги експорту зернових культур зросли на
19 %. Найбільше зріс експорт кукурудзи в Китай завдяки виділенню квот на
імпорт зерна та успішному проходженню сертифікації окремими українськими
агрокомпаніями. Крім того, зріс експорт пшениці в Тайланд і Бангладеш, які
через посуху стали найбільшими споживачами української пшениці в 2016 р.
Нагадаємо, в 2015 році порівняно з 2014 р. експорт товарів з України
знизився на 29,3 % – до 38,135 млрд дол., імпорт – на 31,1 %, до
37,502 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,02 (у 2014 р. –
0,99). Зовнішньоторговельні операції в цей період здійснювалися з партнерами з
217 країн світу (Finance.ua (http://news.finance.ua/ua/news/-/375151/defitsytzovnishnoyi-torgivli-tovaramy-v-sichni-berezni-zris-na-40-7). – 2016. – 7.05).
***
Доходи загального фонду Державного бюджету України виявилися на
14 % меншими відповідного показника 2015 р.
Про це написав екс-міністр фінансів, народний депутат України (БПП)
В. Пинзеник на своїй сторінці в Facebook. За його словами, квітневі оперативні
показники є тривожним сигналом. Парламентарій також підкреслив, що їх
зниження відбулося на тлі інфляції, що перевищує 20 % (дані березневої
звітності за останні 12 місяців) і невеликого зростання економіки. «З початку
року до загального фонду бюджету надійшло 162,2 млрд грн, що лише на 4,6 %
перевищує минулорічне значення і вже не вписується в показник зростання
доходів, передбачений законом про бюджет на 2016 р. – 11,7 %», – зазначив
В. Пинзеник.
Він також додав, що тенденція значного погіршення бюджетної динаміки
триває вже третій місяць поспіль, перейшовши в квітні в мінусові значення. І
ситуації не змінює відсутність поки в доходах коштів від Національного банку
України. За словами В. Пинзеника, при таких тенденціях дохідна частина
бюджету
не
має
шансів
бути
виконаною
(Finance.ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/375326/pynzenyk-u-kvitni-dohodyderzhbyudzhetu-vpaly-na-14). – 2016. – 8.05).
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***
Українці стали ще біднішими. Про це свідчать цифри
Держкомстату, який опублікував структуру витрат і доходів населення за
2015 р.
Згідно з даними відомства, минулого року найбільше грошей українці
витратили на купівлю товарів і послуг (89,8 %). При цьому основними
джерелами поповнення сімейного бюджету традиційно стали зарплата (39 %) та
соціальна допомога (майже 37,8 %). В цілому ж в 2015 р. доходи українців
склали 1,744 трлн грн.
У Держкомстаті зазначають, що в минулому році дохід кожного українця
склав 31 082 грн, що на 4300 грн більше, ніж у 2014-му. Інакше кажучи,
номінально наш гаманець розбагатів на 15 %, але з урахуванням зростання цін
на продукти і тарифи на «комуналку» він фактично збіднів на 22,2 %. Тим
більше що торік зросли і витрати українців на 16,9 %.
Дані Держкомстату явно демонструють, що українці ледве зводили кінці
з кінцями, живучи від зарплати до зарплати, вважають експерти, причому така
ситуація спостерігається другий рік поспіль.
«У 2015 р. інфляція перевищила 43 %, а в 2014-му – 25 %. Та якщо при
таких розкладах навіть взяти до уваги зростання зарплат та інших доходів
населення, все одно за останні два роки, з урахуванням величезної інфляції,
реальні доходи українців упали приблизно на 50 %. Це призвело до того, що в
структурі доходів знижується частка зарплати і зростає соцдопомога, тобто
населення стало більше залежним від допомоги держави», – роз’яснює аналітик
«Простобанк
консалтинг»
І. Нікітченко
(Finance.ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/375212/ukrayintsi-bidnishayut-drugyj-rik-pospilyak-zminylysya-dohody-i-vytraty-v-2015-infografika). – 2016. – 8.05).
***
Fitch прогнозує уповільнення темпів зростання кредитування в
світовому масштабі до 3,7% в 2016 р. під впливом відсутності істотних
поліпшень в міжнародній економічній активності, низьких цін на сировинні
товари, жорсткості умов фінансування і ризиків волатильності, що
зберігаються на фінансових ринках.
«Темп зростання кредитування в світовому масштабі склав 4,7 % в
2015 році», – наводиться в огляді Fitch. У рейтинговому агентстві зазначають,
що зростання прискорилося в порівнянні з 4,3 % в 2014 р., але виявився меншим
пікових посткризових 5,6 % в 2010 р.
Уточнюється, що розвинені країни продемонстрували зростання
кредитування за підсумками третього року поспіль; в 2015 р. він склав
2,5 %. Це найшвидший темп з 2008 р. Країни, що розвиваються Європи увійшли
в смугу помірного скорочення кредитування після двох років уповільнення
зростання.
Як передбачається, темпи зростання кредитування сповільняться в усіх
регіонах, крім країн, що розвиваються Азії. У розвинених країнах зростання
може сповільнитися до 2,1 %, а в країнах Європи, що розвиваються очікується
збереження слабких показників кредитування.
При цьому в огляді Fitch наголошується, що слабкі перспективи
кредитування не зменшують макропруденційних ризиків. «Індикатори
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макропруденційних ризиків, ймовірно, залишаться на поточних рівнях,
незважаючи на погіршення перспектив в кредитуванні, на тлі відновлення
показників кредитування на розвинених ринках і поступового уповільнення на
ринках, що розвиваються», – вважають в агентстві.
Розрахунок зазначених індикаторів здійснюється агентством з метою
виявити накопичення потенційного тиску в банківських системах при
особливому поєднанні умов, наприклад швидкому зростанні кредитування в
поєднанні з бульбашками на ринку житлової нерухомості або на фондовому
ринку (Finance.ua (http://news.finance.ua/ua/news/-/375345/svitove-zrostannyakredytuvannya-spovilnyuyetsya-do-3-7). – 2016. – 6.05).
***
ВВП країн Близького Сходу до 2050 р. через брак прісної води
скоротиться більш ніж на 14 %.
Про це заявили експерти Світового банку (СБ).
Прогноз вчених збудеться в разі, якщо країни Близького Сходу не
доб’ються підвищення рівня опадів у регіоні (наприклад, створенням хмар або
зведенням гори). Останнє, між тим, пов’язане зі зростанням середньорічних
температур (глобальним потеплінням).
У доповіді експертів повідомляється, що дефіцит прісної води також
зросте в США і Західній Європі, однак не матиме значних негативних наслідків
для економіки. З іншого боку, брак ресурсу може сповільнити зростання ВВП
Індії і Китаю.
Також сильно постраждають держави, розташовані в Сахарі і нижче
поясу Сахеля. У цих регіонах нестача прісної води може призвести до падіння
ВВП на 11 %. Аналогічний вплив глобального потепління відчують на собі і
країни Центральної Азії.
Найбільш ефективним способом попередження економічних наслідків
глобального потепління СБ назвав перерозподіл ресурсів з одних регіонів в
інші. Експерти фінансового інституту вважають, що вода є одним з ресурсів,
який повинен мати ціну і продаватися.
В даний час з проблемою нестачі прісної води стикається понад 1,6 млрд
осіб. Наприкінці квітня 2016 р. 175 держав світу підписали угоду, що
передбачає скорочення викидів парникових газів. Як вважають вчені, це
допоможе сповільнити темпи глобального потепління
(Finance.ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/375195/svitovyj-bank-prognozuye-spadekonomik-blyzkogo-shodu-do-2050-roku-cherez-brak-prisnoyi-vody). – 2016. –
7.05).
***
ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН) в квітні
підвищила прогноз світового збору зерна в 2016 р. до майже
2 млрд 526 млн т, що може стати другим найбільшим урожаєм за всю
історію, йдеться в матеріалах ФАО.
«Підвищення цього показника стало наслідком поліпшення прогнозу
виробництва пшениці, насамперед, для Європейського союзу, Росії та України»,
– йдеться в документах. Прогноз збору пшениці становить 717 млн т проти
712,7 млн т за березневою оцінкою.
45

Новий прогноз ФАО світового виробництва фуражного зерна, у тому
числі ячменю, кукурудзи, проса, вівса, жита і сорго, становить 1 млрд 314 млн т
(1 млрд 313 млн т у березні), що приблизно на 1 % нижче врожаю 2015 р.
Прогноз світового виробництва рису збережений на рівні 495 млн т, що майже
на 1 % вище, ніж торік.
«Однак ще протягом кількох місяців не буде до кінця зрозумілий масштаб
впливу погодного явища Ель-Ніньо», – зазначають експерти ФАО.
Світове споживання зерна, як очікується, зросте лише на 1,1 % через
зниження темпів зростання використання зернових, особливо пшениці і
ячменю, для вигодовування худоби. У результаті світові запаси зернових
можуть скоротитися на 3,3 % (на 21 млн т).
Обсяг світової торгівлі зерновими, як очікується, знизиться до 367 млн т у
зв’язку з різким скороченням імпорту в Китай ячменю і сорго, а також імпорту в
ЄС кукурудзи. Водночас поставки кукурудзи в країни, що постраждали
внаслідок посухи у південній частині Африки, збільшаться, зазначає ФАО
(Finance.ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/375264/fao-pidvyshhyla-prognozsvitovogo-vyrobnytstva-zerna-v-2016-r). – 2016. – 8.05).
***
Показники зовнішньої торгівлі Китаю у квітні скоротилися на тлі
намагань влади країни перервати тривале уповільнення темпів зростання
другої найбільшої економіки світу. Як повідомила митна служба КНР, експорт
упав на 1,8 %, порівняно з квітнем 2015 р., передає DW.
Зазначено, що зниження продажів китайських товарів за кордоном
поновилося після неочікуваного зростання у березні на 11,5 %.
Імпорт у квітні скоротився на 10,9 % до аналогічного періоду
попереднього року, що стало 18-м поспіль місяцем падіння на тлі слабкого
внутрішнього попиту. У березні імпорт показав 13,8 % скорочення. Згідно з
офіційними даними, китайська економіка продемонструвала 6,7 % росту –
найнижчий за останні 7 років показник. Опитування промисловців показало
скорочення як активності в індустріальному виробництві, так і кількості
зайнятих людей.
Сальдо зовнішньої торгівлі у квітні склало 45,6 млрд дол. США.
Пекін, намагаючись стимулювати самодостатність економіки та
внутрішнє споживання, послабив контроль за ринками кредитів та нерухомості.
Аналітики відзначають, що вплив цих рішень буде тимчасовим. Березневе
зростання експорту, кажуть вони, пояснюється слабкою базою минулого року та
пожвавленням бізнесу після китайського Нового року у лютому.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Китаю заборонила
економістам і аналітикам публікувати песимістичні прогнози щодо стану
національної
економіки
(Finance.ua
(http://news.finance.ua/ua/news//375377/rist-ekonomiky-kytayu-stav-najnyzhchym-za-ostanni-7-rokiv). – 2016. –
9.05).
***
Іран уклав контракт, який передбачає збільшення поставок нафти на
італійський нафтопереробний завод Saras.
Про це оголосив у суботу в Тегерані заступник міністра нафти Ірану і
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генеральний директор Національної іранської нафтової компанії Р. Джаваді,
передає ТАСС.
«НІНК і НПЗ Saras в Італії уклали контракт, який передбачає збільшення
щоденного обсягу поставок до 65 тис. барелів іранської нафти», – наводить
слова іранського заступник міністра агентство Мехр.
Р. Джаваді підкреслив, що в даний час на це підприємство поставляється
від 30 до 35 тис. барелів нафти на добу з Ірану.
За словами Р. Джаваді, Іран веде переговори з італійським енергетичним
гігантом Eni за угодою про постачання сирої нафти.
«У разі досягнення угоди Іран зможе продавати цій італійській компанії
100 тисяч барелів нафти в день», – зазначив іранський чиновник.
Міністр нафти Ірану Б. Зангане підтвердив, що «на додаток до угод з
продажу нафти готується до підписання угоди з Eni в обсязі 1,5 млрд дол. з
розвитку третьої фази іранського нафтового родовища Дарховен» (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/375380/iran-zbilshyt-postachannya-nafty-doitaliyi). – 2016. – 9.05).
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