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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Заява Комітету Верховної Ради України у закордонних справах у
зв’язку з ухваленням Сенатом і Сеймом Республіки Польща постанов
від 7 і 22 липня 2016 року щодо Волинської трагедії
Комітет у закордонних справах звернувся із заявою:
«Комітет Верховної Ради України у закордонних справах:
висловлюючи глибоку стурбованість ухваленням Сенатом і Сеймом
Республіки Польща постанов від 7 і 22 липня 2016 року щодо Волинської
трагедії, якою надана викривлена, політично і юридично некоректна оцінка
трагічної сторінки українсько-польської історії, що стосується подій на Волині;
констатуючи, що Україна та Республіка Польща вже дали спільну
об’єктивну оцінку історичним подіям, зокрема на Волині, у погоджених обома
сторонами документах, зокрема таких як:
- Заява Президентів України та Республіки Польщі «До порозуміння і
єднання» від 21 травня 1997 року;
- Заява парламентів України та Республіки Польща у зв’язку з
60-ю річницею Волинської трагедії від 10 липня 2003 року;
- Спільна заява Президентів України та Республіки Польща «Про
примирення – в 60-у річницю трагічних подій на Волині» від 11 липня
2003 року;
- Послання Греко-Католицьких Єпископів України та Римо-Католицьких
Єпископів Польщі з нагоди акту взаємного пробачення і поєднання від червня
2005 року;
- Спільна заява Президента України та Президента Республіки Польща з
нагоди 60-ї річниці акції «Вісла» від 27 квітня 2007 року;
- Спільна Декларація між Українською Греко-Католицькою Церквою та
Римо-Католицькою Церквою Польщі з нагоди 70-х роковин злочину на Волині
від 28 червня 2013 року;
звертаючи увагу на підтвердження такої оцінки у відкритому зверненні
колишніх Президентів України, церковних ієрархів та представників
української інтелігенції до Польської держави, духовних і культурних діячів та
всього польського суспільства від 2 червня 2016 року та відкритому зверненні
колишніх Президентів Республіки Польща та польської інтелігенції до
українського народу від 4 липня 2016 року;
вважаючи, що ухвалення Сенатом і Сеймом Республіки Польща
антиукраїнських постанов перекреслює весь конструктивний політичний і
дипломатичний доробок та зусилля двох держав і народів, спрямовані на
взаємне прощення та примирення і вшанування пам’яті невинно убієнних
українців та поляків;
висловлює жаль, що Сейм Республіки Польща проігнорував пропозицію
Верховної Ради України спільно вшанувати жертв Волинських подій шляхом
ухвалення спільної заяви, проект якої був заздалегідь переданий польським
парламентарям та залишився без будь-якої реакції;
засуджує односторонні дії Сенату і Сейму Республіки Польща, спрямовані
на перегляд позитивних результатів співпраці, яких було досягнуто під час
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конструктивного українсько-польського діалогу за останні десятиліття;
наполягає на тому, що підхід авторів проектів постанов Сенату і Сейму
Республіки Польща до оцінки подій Волинської трагедії є політично
незбалансованим та юридично некоректним;
розглядає прийняття Сенатом і Сеймом Республіки Польща цих постанов
як провокативну акцію націоналістичних сил в Республіці Польща і як таку, що
свідомо спрямована на підрив дружньої атмосфери українсько-польських
взаємин;
заявляє, що вся відповідальність за можливу руйнацію українськопольських відносин має бути покладена на ініціаторів односторонньої відмови
від погодженої формули порозуміння між Україною та Республікою Польща;
зауважує, що повернення до болісних для українського та польського
народу історичних проблем відбулось в момент найбільшої вразливості
Української Держави, яка перебуває у стані війни з Російською Федерацією та,
даючи відсіч збройній агресії Російської Федерації, захищає від агресора
найближчих сусідів демократичної Європи, зокрема Республіку Польща;
усвідомлює, що єдиний шлях до примирення і поєднання між українським
та польським народами лежить через пізнання історичної правди та взаємне
християнське прощення за вчинені кривди в минулому, до якого закликав Папа
Римський Іван Павло ІІ у своєму посланні від 7 липня 2003року;
підтримує доцільність продовження фахового діалогу між істориками
України та Польщі з метою розкриття усіх досі нез’ясованих фактів та обставин
спільної історії на основі достовірних архівних матеріалів, залишаючи простір
для кожної сторони інтерпретувати історичні факти;
знову звертається зі щирим проханням пробачити і пробачає в дусі
християнської моралі та примирення гріхи тих українців і поляків, які в умовах
воєнних потрясінь свідомо чи несвідомо стали на шлях зла, піднявши руку на
беззбройних і беззахисних польських і українських братів і сестер;
закликає нинішні та майбутні покоління українців і поляків продовжувати
стратегічне партнерство та не піддаватися спробам радикальних
націоналістичних політичних сил маніпулювати чутливими сторінками спільної
історії всупереч інтересам українського та польського народів;
звертається до польських колег з наполегливим проханням припинити
політизацію трагічних сторінок спільної українсько-польської історії та
зосередити зусилля на конструктивній побудові взаємин між Україною та
Республікою Польща для зміцнення партнерства в демократичній Європі на
підставі європейських цінностей
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133552.html). – 2016. – 22.07).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Ю. Якименко, мл. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ

Крестный ход УПЦ МП в оценках политиков и экспертов
Дискуссия в украинских СМИ, политикуме и социальных сетях по поводу
Крестного хода,
организованного
УПЦ МП, в
очередной
раз
продемонстрировала глубину общественно-политического кризиса, в котором
оказалась страна в результате политических событий последнего времени.
Напомним, «Всеукраинский Крестный ход мира, любви и молитвы за
Украину», к участию в котором призвал всех прихожан УПЦ МП митрополит
Онуфрий, 3 июля начался в Донецкой области. Встречный Крестный ход
стартовал 9 июля из Почаевской лавры на западе страны. Участники двух
крестных ходов планируют встретиться 27 июля в Киеве на Владимирской
горке и вместе с предстоятелем УПЦ, архиереями и другими представителями
духовенства пройти в главный монастырь Украины – Киево-Печерскую лавру,
где 27-28 июля состоятся торжественные богослужения.
Информационный фон этого события свидетельствует, что противоречия
между представителями и сторонниками действующей власти, с одной стороны,
и их политическими противниками – с другой, – не только не утратили своей
остроты, но и грозят новыми эпизодами политической нестабильности.
Наблюдатели вынуждены констатировать, что к элементам разжигания
межнациональной розни, которыми продолжают пользоваться в своей
пропаганде стороны политического противостояния, теперь добавляются
попытки обострения межконфессиональных отношений, что уже в ближайшей
перспективе может оказать пагубные последствия на процесс стабилизации
общественной ситуации в Украине. При этом, как свидетельствует даже
поверхностный анализ заявлений политиков и обозревателей СМИ, о
соблюдении правовых и моральных норм в оценке событий, связанных с
Крестным ходом, большинство комментаторов не задумывается. Таким
образом, даже если мероприятия УПЦ МП пройдут без особенных эксцессов,
информационная кампания, сопровождающая их, еще долго будет служить
дополнительным источником политической нестабильности в Украине.
Аргументация противников проведения такого мероприятия в целом
сводится к положению о том, что Крестный ход – элемент гибридной войны,
ведущейся против Украины по инициативе правительства и спецслужб
Российской Федерации. При этом подчеркивается, что акция – «рекламный» ход
Московского патриархата, стремящегося сохранить в сфере своего влияния
часть «церковного электората» Украины.
По мнению советника главы МВД, народного депутата А. Геращенко,
озвученному на странице политика в Facebook, Крестный ход организован
«кремлевскими стратегами».
«МВД и СБУ делают свое дело. Внимательно мониторят всю ситуацию
вокруг так называемого “крестного хода”. Изучаются личности организаторов,
источники финансирования и другие сопутствующие детали», – завляет он.
Также А. Геращенко намекает, что участники шествия, которых удастся
идентифицировать, попадут в базу сайта «Миротворец». «Ну да, и
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“Миротворец” тоже не дремлет», – написал А. Геращенко, уточнив, что все
публичные выступления в ходе шествия будут негласно фиксироваться на
видео. Учитывая, что деятельность сайта в последнее время была сопряжена с
громкими, в том числе международными скандалами, направленными на его
дискредитацию, наблюдатели не исключают, что подобные заявления могут
быть использованы для нанесения Украине репутационных потерь.
При этом обращается внимание на высказывания советника главы МВД, о
том, что цель Крестного хода – вызвать столкновения между верующими
УПЦ МП и праворадикалами. Такие заявления могут рассматриваться, как
призыв к последним не способствовать реализации враждебных сценариев,
пытаясь помешать проведению мероприятия, что, впрочем, они, тем не менее,
стараются делать по пути следования прихожан УПЦ МП, независимо от
позиции власти.
Напомним, глава МВД А. Аваков также призвал «радикальные и
проукраинские организации немножко остыть», высказав в то же время
опасения на счет возможного теракта в Киеве во время Крестного хода.
«У нас есть достаточно сил, решимости и воли, и даже ее слишком много,
чтобы эту ситуацию пресечь. Поэтому киевлянам не за что переживать. За что
мы переживаем, за то, что когда сюда подъедет большое количество верующих,
пожилых людей, женщин и так далее, это будет деструктивными силами
использовано для проведения какого-то террористического акта... И именно на
это направлены все наши усилия – обеспечить безопасность этого момента», –
заявляет А. Аваков.
По словам начальника полиции Киева А. Крищенко, 27 июля, когда
участники хода будут в Киеве, к охране правопорядка будут привлечены, кроме
полиции Киева, и силы Национальной гвардии. Их общая численность, по
сообщению главы Национальной полиции Х. Деканоидзе, составит около
2,5 тыс. человек.
«Ожидаемое количество участников – около 20 тыс. было заявлено
представителями УПЦ Московского патриархата, с ними мы тоже проводим
работу. Основная масса участников хода, которая пройдет уже по Киеву, будет
завезена с территории Украины, паломники, централизовано на автобусах… У
нас есть полная информация по лицам, которые есть. Пока там не наблюдается
ни десантников, ни людей спортивных. Это женщины, взрослые мужчины», –
подчеркивает начальник полиции Киева.
О том, что российское руководство готовит провокации во время
Крестного хода в Киеве, заявил и спикер парламента А. Парубий. «Кремль уже
приготовил сценарий провокаций на улицах Киева 26 июля», – считает он.
О том, что Крестный ход УПЦ МП несет риск дестабилизации ситуации в
Украине, заявляет, в свою очередь, глава СБУ В. Грицак. «Тем силам, которые
не желают Украине добра, …нужен Франц Фердинанд, который служил
причиной начала Первой мировой. …Поэтому я хочу подчеркнуть, что СБУ
делает все возможное, чтобы понимать ситуацию, связанную с событиями с
Крестным ходом и отслеживает ситуацию по тем группам или структурам,
которые заинтересованы в дестабилизации или возможности использования
Крестного хода для дестабилизации ситуации в нашем государстве», – заявляет
глава СБУ.
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С заявлением о возможных провокациях со стороны РФ и
«антиукраинских действиях, которые на территории Украины совершает
Московский патриархат», выступил, также, уполномоченный Президента
Украины по делам крымскотатарского народа М. Джемилев.
«Идти на Киев Крестным ходом, который проводит Московский
патриархат, чтобы в столице Украины “молиться за мир” – это по меньшей мере
лицемерие и, без сомнения, очередная провокация Кремля. Не Киев начал эту
войну – бойню начала и продолжает Москва и ее марионетки в Украине,
включая прихвостней в церковных рясах. Если бы это был искренний поход за
мир – московские попы должны были его вести в московский Кремль и там
молиться за прекращение войны», – заявляет представитель ВО «Свобода»
А. Ильенко, подчеркивая, что во время шествия его участники используют
«антиукраинскую символику», в частности, георгиевские ленты, портреты
российского императора Николая ІІ.
«Это все напоминает картину Донбасса весной 2014 года, когда
начинались акции сепаратистов, когда под похожими лозунгами и с такой же
символикой выходили люди, которые впоследствии блокировали украинские
военные колонны, становились ячейкой, что эволюционировала в вооруженные
отряды сепаратистов, наемников и российских оккупантов. Известны и факты
ведения в Украине представителями Московского патриархата откровенной
антиукраинской пропаганды, сотрудничества с боевиками на оккупированных
территориях», – подчеркивает политик.
Такая точка зрения распространена и в экспертном и журналистском
сообществе, она активно тиражируется многими украинскими СМИ.
Так, как пишет газета «День» в материале «Крестный ход: верой едины?»,
луганчане и дончане «раньше были очевидцами таких псевдоправославных
флешмобов с кучкой сектантов, которые носили портреты царя Николая
Второго, Сталина и транспаранты “Хватит кормить Евросодом” во время
активной фазы боевых действий ... Это были не просто православные
мероприятия, как кажется, а элементы имперской политики по насаждению яда
“русского мира”, который в итоге стал фоном для вербовки в “ополчение”,
вылился в бросание металлолома на рельсы, чтобы остановить силы ВСУ, мифы
о “бандеровцах”, захват зданий госучреждений, а в дальнейшем – и в
масштабную войну, в которой погибло уже более десяти тысяч украинцев», –
подчеркивает издание.
Политолог В. Фесенко отмечает, что целью проведения Крестного хода
является дестабилизация ситуации в Украине. Эксперт не исключает
провокаций в ходе мероприятия, поэтому по его убеждению, правоохранители
должны предупредить использование провокационных символов, что может
вызвать негативную реакцию, которая может быть использована Москвой в
своих целях.
«На первый взгляд, крестные ходы православных с призывами к миру не
должны провоцировать конфликт. Но на практике все с точностью как раз
наоборот! Данные две акции провоцируют конфликт в Украине. Поэтому я
согласен со многими теми, кто уже называют организаторов данных “крестных
ходов”. Организаторы, скажем так, скоординированы и согласованы с ФСБ и
имеют непосредственное отношение к спецслужбам РФ», – сказал он. На
вопрос, почему в таком случае украинские спецслужбы не пресекают этих
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мероприятий, политолог отвечает: «Потому что Украина – демократическая
страна, во-первых. Во-вторых, если бы было решение о запрете таких крестных
ходов на Киев, то это вызвало бы скандал, как раз нужный самой России. Это
бы изначально обострило ситуацию. Что же теперь делать? Во-первых, следить
и не допустить, чтобы во время этих акций использовались “однозначные” для
украинцев “символы” за эти два года: георгиевские ленточки, портреты Сталина
и так далее, – все то, что рассматривается как непосредственное проявление
провокации. Поэтому необходимо работать с организаторами акции, теми, кто
ведет людей на Киев, чтобы такие символы не использовали во время данных
крестных ходов»
В. Фесенко прогнозирует, что «если же все-таки количество конфликтных
эпизодов будет нарастать, то это будет провоцировать конфликты. Тогда
правоохранительные органы будут вынуждены реагировать, чтобы не допустить
эскалации».
Политолог Т. Березовец на своей странице в Facebook также заявляет, что
руководство РФ бросило основные силы на политическую дестабилизацию
ситуации в Украине. «Становится горячее. Оппоблок в открытую проводит в
Одессе встречи с польской партией Zmiana, лидер которой Матеуш Пискорский
сидит в Польше как русский шпион. Кремль не скрывает, что не может
победить Украину на Донбассе, потому бросил основные силы на политическую
дестабилизацию», – пишет политолог, выражая уверенность, что перед
противниками власти стоит задача до осени создать в Украине «новые горячие
точки». «И как в 2014 году, этому плану должны помешать украинские
патриоты», – считает Т. Березовец.
О том, что патриоты уже стараются препятствовать акции УПЦ МП,
свидетельствуют заявления ее пресс-службы, а также сообщения СМИ,
освещающих мероприятие.
«Молодые люди в камуфляжной форме из “Правого сектора”…
совершили провокацию во время крестного хода верующих УПЦ, проходящих
путь из Святогорска в Киев в рамках Всеукраинского хода мира», – сообщала
недавно пресс-служба УПЦ МП. Отмечается, что активисты, среди которых, по
данным церкви, присутствовали, в частности, представители полка «Азов», на
границе Харьковской и Полтавской областей начали идти параллельной
колонной с паломниками, выкрикивая при этом оскорбительные лозунги и
брань, а также «запугивали верующих». Как подчеркнули в УПЦ МП,
«верующие на провокацию не отвечали».
СМИ сообщили также, что около полусотни общественных активистов,
участников АТО и представителей «Правого сектора» 18 июля в течение
получаса перекрывали отрезок трассы Житомир-Черновцы, чтобы не допустить
прохождение Крестного хода УПЦ МП вдоль центральных улиц Житомира. Как
заявил один из организаторов пикета О. Черняхович, целью активистов было не
допустить прохождения хода по улице Чудновской и по проспекту Мира, где
дислоцируется 95-я Житомирская отдельная аэромобильная бригада.
Сообщается, что маршрут колонны пришлось изменить.
Обозреватели прогнозируют, что количество подобных эпизодов будет
возрастать.
В то же время наблюдатели из числа противников сегодняшней политики
украинской власти используют такие эпизоды для иллюстрации тезиса о
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заинтересованности в эскалации гражданского противостояния представителей
так называемой «партии войны».
Активное участие в этой полемике, как и в самом мероприятии,
принимают представители пророссийски настроенной оппозиции.
Так, с требованием к правоохранительным органам защитить участников
Крестного хода от возможных провокаций выступил «Оппозиционный блок».
Как подчеркивает народный депутат А. Вилкул, заявления некоторых
чиновников о том, что участники Крестного хода имеют оружие – не
соответствуют действительности.
«Паломники идут под дождем, паломники идут в жару, превозмогая себя,
превозмогая все трудности, идут, молясь за мир. Единственное оружие
православных верующих – это молитва. В Крестной ходе вообще нет политики,
никакой политики нет», – заверяет он.
Власть «сознательно раскручивает маховик войны, нетерпимости и
ненависти в и без того наэлектризованном украинском обществе», – со своей
стороны не преминул выступить с упреком представитель «Оппозиционного
блока» депутат ВР В. Новинский.
«Сегодня в Украине по инициативе Блаженнейшего Митрополита
Онуфрия осуществляется беспрецедентная духовная акция – Крестный ход
православных верующих,.. – чтобы продемонстрировать всеобщую позицию и
совместно воззвать к Господу о прекращении войны и братоубийства, о
возвращении спокойствия и стабильности на нашу землю», – отмечает
В. Новинский на своей странице в Facebook.
Политик заявляет, что поддерживает инициативу УПЦ, которая
«единственная демонстрирует истинное единение Запада и Востока страны». По
его словам, «никаких насильственных акций, никакого применения силы или
призывов к свержению существующего режима не будет – эта акция мирная по
своей сути, и она направлена на то, чтобы показать стремление к миру…».
Тем не менее, подчеркивает он, «вокруг Крестного хода умышленно
нагнетается информационная истерия». «В социальных сетях и СМИ
появляются провокационные заявления о политическом характере Крестного
хода. Верующих пытаются представить вражескими агентами, угрожают
расправиться с участниками акции силовыми методами, пугают возможными
беспорядками и насилием», – заявляет В. Новинский, и указывает, что
апофеозом этой кампании стало заявление Председателя ВР А. Парубия,
который «открыто призвал осуществить репрессии против граждан,
поддержавших мирную неполитическую инициативу Украинской Православной
Церкви. Реплика спикера была приправлена откровенной ложью о мифических
“казаках и сторонниках русского мира с георгиевскими лентами”, якобы
сопровождающих прихожан в их ходе. Данное заявление, озвученное главой
высшего законодательного государственного органа, является очередным
доказательством того, что нынешние власть имущие без зазрения совести
топчут Закон Украины о свободе совести, считают для себя нормой клеветать и
дискриминировать граждан нашей страны в зависимости от их религиозной
позиции», говорит депутат. «Еще более циничной выглядела апелляция г-на
Парубия к правоохранительным органам на фоне того, что, начиная с конца
2014 года и до сих пор ни правоохранительная система, ни власть как таковая не
только не дали ни одного вразумительного ответа по фактам рейдерских атак на
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храмы, принадлежащие канонической Украинской Православной Церкви, но и
во многом выступили застрельщиками и пропагандистами этих противоправных
действий».
«Потакая радикальным настроениям, власть продолжает закрывать глаза
на разжигание в Украине межконфессиональной вражды, а уголовные дела
спускаются на тормозах», – заявляет В. Новинский. По его мнению, это
свидетельствует о том, что «партия войны» заинтересована в сохранении
существующего положения вещей.
Депутат заявил также, что, по его мнению, А. Парубий «не достоин
занимать высокую должность главы Верховной Рады – органа, который призван
представлять интересы всех граждан страны». Он сообщил, что фракция
«Оппозиционного блока» инициирует создание специальной комиссии
парламента, которая даст оценку высказываниям спикера парламента на
предмет наличия в них фактов разжигания межконфессиональной,
межэтнической и межрегиональной розни. Кроме того, уже в ближайшее время
депутаты от «Оппозиционного блока» намерены начать сбор подписей за его
отставку
О заявлениях спикера высказался и глава информационного центра
УПЦ МП епископ Климент, который заявил, что слова А. Парубия «абсолютно
соответствуют всем тем статьям уголовного кодекса Украины, который дает
возможность пресекать все попытки разжигания межконфессиональной розни».
«Я думаю, что официальная реакция должна быть не просто как знак
того, что УПЦ не соглашается и осуждает подобные заявления украинских
политиков, но у нас в Украине есть специальные службы и органы, которые
призваны отслеживать подобные заявления тех политиков, которые разжигают
межконфессиональную вражду, которые своей деятельностью пытаются
усилить очаг тех противоречий, которые сегодня существуют в нашем
государстве. …Специальные службы и органы должны исследовать заявления
Парубия. И я думаю, что его заявления на сегодня абсолютно соответствуют
всем тем статьям уголовного кодекса Украины, который дает возможность
пресекать все попытки разжигания межконфессиональной розни и
дискриминацию граждан Украины по их религиозным убеждениям», – заявил
Климент.
Руководитель аналитического центра «Третий сектор», политолог
А. Золотарев, комментируя распространение негативной реакции части
украинского общества по отношению к Крестному ходу, отмечает: «Это игра
украинской “партии войны”. …Украинский политикум достаточно обширен, но
можно четко выделить те группы, особенно близкие власти, которые работают
на создание конфликтов. Это позволяет им снимать политические и прочие
дивиденды. Информационное поле последних 2-х месяцев фиксирует четкое
нагнетание конфронтации с единственной канонической православной
структурой в стране – с УПЦ. Все эти “вбросы” в информационное поле о том,
что Крестный ход – это “рука Кремля”, “происки ФСБ” и т.д. – это все ведь не
на пустом месте возникло». «Дело не в Крестном ходе как таковом, а в
сознательно нагнетаемой атмосфере ненависти, – заявляет эксперт. – Призывы
“убивать московских попов” и дискуссия о том, как лучше это делать – это как
можно оценить? Социальные сети уже давно превратились в инструмент
массового влияния. То, что там подобное появляется, неслучайно. К сожалению,
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платить по счетам придется всем, вне зависимости от того, в какой кто партии
состоит и каких идеологических взглядов придерживается. Религиозное
противостояние вбивает жесткий клин в общество, и последствия для Украины
могут быть очень плачевными», – считает он.
По мнению эксперта, более правильной позицией власти по отношению к
проводящимся УПЦ МП мероприятиям было бы строгое соблюдение законов.
«Участники Крестного хода не нарушают закон, и претензий к ним быть
не может, – считает А. Золотарев. – Если у нас в стране разрешают
ЛГБТ-марши, то почему же тогда не гарантировать конституционные права и
остальных граждан? Замечу, что украинские крайние правые всегда работают на
усиление того, с чем на словах борются. Поэтому момент нагнетания истерии
может обернуться вполне реальными эксцессами. Украина от этого точно не
выиграет». Примечательным, однако, является использование экспертом
обкатанного кремлевскими политтехнологами «прецедентного» подхода и
упоминание в этом контексте именно марша ЛГБТ. Как известно российская
пропаганда активно эксплуатирует тематику ЛГБТ для дискредитации идеи
евроинтеграции. Финальная точка в виде расшатывающих ситуацию
праворадикалов (вспомним «Правый сектор», «отправляющий поезда с
десантом в Крым и на Донбасс») довершает излюбленный российскими
политтехнологами конструкт, в котором православие с созидательной
смысловой нагрузкой противостоит деструктивным нетрадиционным
меньшинствам и радикальным элементам.
А. Золотареву вторит политический эксперт П. Карназыцкий, по словам
которого нападки на Крестный ход следует считать сопротивлением
«персонажей из “партии войны”». «Сегодня “партия войны” не придумала
ничего лучшего, как объявить о новом “вторжении” Российской Федерации в
дела Украины. Сегодня объектом нападок стал всеукраинский Крестный ход,
который проводит православная церковь», – отмечает политолог. Он
подчеркнул, что эти нападки совершают «эксперты, которые сделали карьеру на
пустых обещаниях, которые они никогда не исполнят». Предчувствуя свой
«уход в небытие» в том случае, если мирный процесс будет развиваться, такие
эксперты «используют любой предлог для того, чтобы привлечь к себе
внимание, оказаться в заголовках». «Поэтому такие эксперты делают довольно
странные заявления» – от призывов просто распинать участников Крестного
хода до утверждения бывшего редактора уважаемой газеты о том, что там чуть
ли не танки под рясами батюшек… Это, конечно, абсурдные заявление, но…
они сегодня популярны», – считает эксперт. «Это действительно мирная
инициатива, это желание граждан показать, что Украина хочет мира, что страна
устала от войны», – заявляет он.
Подобные заявления, равно как и сама акция, могут рассматриваться в
качестве инструмента по «принуждению к миру» Украины, практически
откровенная агрессия в отношении которой желаемого результата не принесла.
Минский процесс, призванный очертить пути выхода из российско-украинского
противостояния на Донбассе, забуксовал, поскольку используется его
основными участниками с разными целями. Для России он служит решению
задачи по установлению прямого диалога Киева и представителей
неподконтрольных территорий как якобы необходимого инструмента мирного
урегулирования конфликта, для Украины – минимизации человеческих потерь и
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затягивания времени действия антироссийских санкций. Учитывая это,
очевидным становится поиск Россией дополнительных рычагов воздействия на
украинскую власть, способных изменить позицию последней в отношении
Минска и быть «сговорчивее» как в вопросе выборов на неподконтрольных
Украине территориях, так и в отношении внесения в Конституцию изменений в
части децентрализации. Одним из таких рычагов является общественное
мнение.
При этом следует принимать во внимание, что, несмотря на то, что
организаторы крестного хода декларируют мирные цели, многие наблюдатели
считают, что это мероприятие, учитывая сложнейшие политические условия в
которых оно проходит, вряд ли достигнет желаемых целей. Тем более, что, как
отмечается в материалах СМИ, многие участники политического процесса, как
из провластного лагеря, так и представители оппозиции, не заинтересованы в
преодолении политического кризиса в стране.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Комітет з питань бюджету підвів підсумки роботи під час четвертої
сесії Верховної Ради України восьмого скликання.
З січня по липень поточного року відбулося 19 засідань Комітету, на яких
розглянуто 943 питання.
Станом на 20 липня на розгляд до Комітету надійшло 98 законопроектів, за
якими Комітет визначено головним, та 889 законопроектів для надання
висновків щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що
регулюють бюджетні відносини.
У числі законопроектів, за якими Комітет визначено головним,
38 законопроектів – про внесення змін до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2016 рік», 55 законопроектів – про внесення змін до
Бюджетного кодексу України та 5 проектів постанов з інших питань.
Упродовж роботи четвертої сесії Комітетом підготовлено на розгляд
Верховної Ради 64 законопроекти, за якими Комітет визначений головним, у
т. ч. 18 законопроектів про внесення змін до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2016 рік», 41 законопроект про внесення змін до
Бюджетного кодексу України, а також один законопроект та 4 проекти постанов
щодо інших бюджетних питань.
Комітет на засіданні 14 липня цього року розглянув проект Основних
напрямів бюджетної політики на 2017 рік, поданий Кабінетом Міністрів як
додаток до проекту постанови Верховної Ради № 4971.
У зв’язку із значним порушенням урядом строків подання проекту
Основних напрямів (незважаючи на численні звернення Комітету), а також
зважаючи на вже триваючий бюджетний процес 2017 року, Комітет ухвалив
рішення: рекомендувати Верховній Раді взяти до відома урядовий проект
Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік, а Комітету з питань
бюджету направити уряду пропозиції народних депутатів та комітетів
Верховної Ради, що будуть подані до такого проекту, для опрацювання та
врахування таких пропозицій при підготовці законопроекту про державний
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бюджет на 2017 рік.
Комітетом
за
період
четвертої
сесії
здійснено
експертизу
788 законопроектів щодо їх впливу на показники бюджетів та відповідності
законам, що регулюють бюджетні відносини, за наслідками чого надано
відповідні висновки профільним комітетам. При цьому до 46 законопроектів
надано пропозиції з приведення їх у відповідність до бюджетного
законодавства.
Комітетом опрацьовано та погоджено 33 звернення головних
розпорядників коштів державного бюджету щодо погодження передачі
бюджетних призначень, розподілу/перерозподілу видатків державного бюджету
та розподілу/перерозподілу трансфертів з державного бюджету місцевим
бюджетам.
У 2016 році, вперше, відповідно до статті 33 Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» розподіл коштів за напрямами
(об’єктами, заходами) за бюджетними програмами, визначеними цією статтею,
здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів, погодженим з Комітетом з
питань бюджету. Зокрема, Комітетом було розглянуто 10 звернень головних
розпорядників коштів державного бюджету, та погоджено розподіл коштів за
напрямами (об’єктами, заходами), а саме: за бюджетними програмами щодо
будівництва (придбання) житла для військовослужбовців (Державної
прикордонної служби України, Національної гвардії України, Збройних Сил
України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України) та проведення ремонтних робіт на автомобільних
дорогах загального користування /зважаючи на стан автомобільних доріг
України та необхідність їх покращення, попередньо Комітетом було проведено
ряд зустрічей з Державним агентством автомобільних доріг та Міністерством
фінансів, на яких обговорювались питання стосовно формування стратегії
відновлення автомобільних шляхів України та поточних завдань на 2016 рік.
Комітетом 14 липня погоджено надання у 2016 році державних гарантій
для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання –
резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування
програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави,
відповідно до рішень Кабінету Міністрів (11 постанов).
Відповідно до пункту 33 розділу VI Бюджетного кодексу Кабінету
Міністрів України доручено погодити з Комітетом Верховної Ради України з
питань бюджету щомісячні індикативні показники надходжень митних
платежів, що застосовуються в рамках дії експерименту з фінансового
забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального
користування державного значення у Волинській, Львівській, Одеській і
Чернівецькій областях та місті Києві. Комітет на своєму засіданні 1 червня п. р.
погодив щомісячні індикативні показники надходжень митних платежів на
2016 рік, подані згідно з відповідним листом Мінфіну. При цьому
рекомендовано Мінфіну забезпечити приведення відповідних надходжень до
місцевих бюджетів, перерахованих за результатами І кварталу 2016 року, у
відповідність до погоджених щомісячних індикативних показників за рахунок
належних сум перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних
показників у наступних періодах цього року, та надання Комітету щомісяця
інформації про виконання щомісячних індикативних показників в
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територіальному розрізі та в розрізі видів митних платежів.
Як і на попередніх сесіях, Комітет протягом четвертої сесії продовжив
практику проведення виїзних засідань, на порядок денний яких було винесено
питання з реалізації започаткованої у 2015 році реформи міжбюджетних
відносин, що покликана забезпечити належним фінансовим ресурсом виконання
повноважень місцевого самоврядування та стимулювати проведення реформ в
інших сферах, насамперед в освіті, охороні здоров’я, державному управлінні, та
щодо адміністративного устрою. Такі завдання поставлені у програмних
документах Верховної Ради України, Президента України, уряду.
Комітет плідно взаємодіяв з представниками Німецького товариства
міжнародного співтовариства (GIZ) і Вестмінстерської Фундації за демократію
в рамках проекту «Підтримка реформи управління державними фінансами» та
Європейською Комісією.
У Комітеті 18 квітня відбулася зустріч членів Комітету з представниками
технічної місії Податково-Бюджетного департаменту Міжнародного валютного
фонду, яка перебувала в Україні з метою оцінки управління державними
інвестиціями. Під час цієї зустрічі було обговорено питання щодо підвищення
ефективності відбору державних інвестиційних проектів, на розроблення та
реалізацію яких у законі про державний бюджет передбачаються відповідні
кошти, та розподілу коштів Державного фонду регіонального розвитку, а також
питання щодо результативності використання видатків державного бюджету на
такі цілі.
Окремі члени Комітету 27 квітня 2016 року брали участь у круглому столі
«Бюджетна політика: прагматичні підходи до стратегічних рішень»,
організованому Інститутом суспільно-економічних досліджень (ІСЕД) з метою
започаткування суспільного діалогу щодо формування бюджетної політики, її
впливу на економічне зростання, а також щодо можливих шляхів впровадження
нової моделі бюджетної системи.
У Комітеті 18 травня відбулася зустріч членів Комітету з представниками
Комітету з питань бюджетного контролю Європейського Парламенту на чолі з
Головою Комітету І. Ґреслє. Під час цієї зустрічі було обговорено питання щодо
перебігу реформ, що здійснюються в Україні, ефективності використання
коштів, що надаються Україні в рамках допомоги ЄС, напрямків співпраці з ЄС
у процесі реалізації таких програм, а також актуальні питання стосовно
реформування державних фінансів та інших сфер державного управління.
Члени Комітету також взяли участь у роботі Міжвідомчої комісії з питань
державних інвестиційних проектів та Міжвідомчої робочої групи при
Міністерстві оборони України щодо реформування системи забезпечення
житлом військовослужбовців Збройних Сил України.
У Комітеті за звітний період (станом на 30.06.2016) опрацьовано
3160 звернень, листів, пропозицій, висновків та іншої кореспонденції
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133565.html). – 2016. – 25.07).
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***
Протягом четвертої сесії восьмого скликання Комітет з питань
аграрної політики та земельних відносин підготував ряд важливих
законопроектів.
Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин під час роботи
четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання працював із
складом шести підкомітетів: з питань земельних відносин; з питань
удосконалення структури державного управління в сфері агропромислового
комплексу, інновацій та з питань базових галузей в агропромисловому
комплексі; з питань ціноутворення та розвитку зовнішньоекономічної
діяльності в агропромисловому комплексі; з питань соціальної політики
агропромислового комплексу, розвитку сільських територій, науки та освіти; з
питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі; з
питань харчової промисловості та торгівлі агропромисловими товарами.
За поданням Комітету ухвалено парламентом та підписано Президентом
України два Закони України:
1. «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення
земельних торгів» від 18.02.2016 № 1012-VIII, метою якого є зменшення
корупції в процесі розпорядження земельними ділянками державної та
комунальної власності, а також оптимізація процедур проведення земельних
торгів;
2. «Про внесення змін до Закону України «Про фермерське господарство»
щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських
господарств» від 31.03.2016 № 1067-VIII, яким створюються належні
законодавчі, економічні та соціальні умови для забезпечення спрощеного
порядку трансформації особистих селянських господарств в сімейні фермерські
господарства, спрощується реєстрація та організація їхньої господарської
діяльності.
Три законопроекти готуються Комітетом до другого читання:
Проект Закону «Про державний контроль, що здійснюється з метою
перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових
продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин», № 0906 від 27.11.2014,
який спрямований на визначення правових та організаційних засад державного
контролю у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів і
кормів, у тому числі побічних продуктів тваринного походження, що не
призначені для споживання людиною, благополуччя тварин.
Проектом визначаються основні завдання та принципи державного
контролю у зазначеній сфері, органи та система державного контролю, порядок
здійснення державного контролю продуктів тваринного походження, а також
безпечності тварин, харчових продуктів і кормів, що ввозяться (пересилаються)
на митну територію України тощо. Метою законопроекту є гармонізація
законодавства України у сфері здійснення державного нагляду (контролю) щодо
перевірки виконання законодавства України про безпечність та якість харчових
продуктів, кормів, здоров`я і благополуччя тварин у відповідність з
Регламентами ЄС № 854/2004, № 882/2004, № 669/2009 та Директивою Ради ЄС
№ 97/78/EC.
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній об’єкта
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нерухомості)», № 2027а від 04.06.2015, яким пропонується врегулювати перехід
прав користування земельною ділянкою, зокрема, встановити процедуру
переходу права користування земельною ділянкою у разі набуття права
власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розміщені на
земельній ділянці. Законопроект сприятиме усуненню колізій та уніфікації
процедур, пов’язаних з вдосконаленням порядку переходу права на оренду
земельної ділянки, а також процедури припинення права постійного
користування у разі набуття права власності на розташовані на ній житловий
будинок, будівлю або споруду. Також даний проект має зменшити
навантаження на суди, оскільки припинення орендних правовідносин та інших
правовідносин землекористування здійснюватиметься у позасудовому порядку.
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління
земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і
охороною земель», № 4355 від 31.03.2016, метою якого є підтримка
добровільного об’єднання територіальних громад та надання органам місцевого
самоврядування реальних повноважень щодо розпорядження землями
комунальної та державної власності в межах та за межами населених пунктів,
оптимізація правового регулювання у сфері здійснення державного контролю за
використанням та охороною земель.
За поданням Комітету очікують розгляду Верховною Радою
5 законопроектів, підготовлених Комітетом до другого читання:
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо врегулювання окремих питань правового статусу земель фермерського
господарства», № 2028а від 04.06.2015, яким пропонується внести зміни до
Земельного кодексу України та Закону України «Про фермерське
господарство», що спрямовані на збільшення кількості нових фермерських
господарств та забезпечення їх ефективного розвитку шляхом спрощення
процедури утворення таких господарств.
Запропонованими змінами пропонується спростити процедуру утворення
фермерських господарств, а саме:
надати право на утворення фермерського господарства усім громадянам
України, незалежно від наявності у них відповідної освіти та досвіду роботи;
законодавчо закріпити статус земельних ділянок фермерських господарств
як земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
продавати земельні ділянки державної чи комунальної власності або права
на них для ведення фермерського господарства виключно на земельних
аукціонах;
встановити механізм переоформлення права оренди земельних ділянок, що
надані фізичним особам та використовуються для ведення фермерського
господарства, на фермерське господарство як суб’єкта господарювання.
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо державного регулювання закупівельної ціни на молоко та підтримки
села», № 2089 від 10.02.2015, який розроблено з метою підтримки особистого
(підсобного) селянського господарства, усунення несправедливого розподілу
додаткової вартості в молочній галузі та зняття напруги в сільській місцевості в
умовах зростання безробіття.
Основним завданням законопроекту є встановлення державного
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регулювання мінімальних закупівельних цін на незбиране сире товарне молоко
другого ґатунку.
Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про побічні
продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною»
(щодо узгодження його положень у сфері поводження з продуктами тваринного
походження, що належать до категорії ІІ, з вимогами законодавства ЄС)»,
№ 2150а від 23.06.2015, метою якого є узгодження положень Закону в сфері
поводження з побічними продуктами тваринного походження, що належать до
категорії II, з вимогами законодавства ЄС.
Завданням законопроекту є створення належних та таких, що відповідають
законодавству ЄС, вимог до поводження з побічними продуктами тваринного
походження, які належать до категорії ІІ, усунення невиправданих бар’єрів для
розвитку тваринницької галузі, а також вироблення органічних добрив та
поліпшувачів ґрунту (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133563.html). – 2016. – 25.07).
***
Комітет з питань національної безпеки і оборони за період четвертої
сесії провів 16 засідань, на яких розглянуто 122 питання.
Голова Комітету С. Пашинський підводячи підсумки роботи, зазначив, що
станом на 15 липня на розгляді у Комітеті знаходяться 287 законопроектів, з
яких для 104 законопроектів Комітет визначений головним виконавцем.
Комітетом підготовлено та подано на розгляд Верховної Ради України
41 законопроект:
- у першому читанні – 34 законопроекти;
- у повторному першому читанні – 2 законопроекти;
- з пропозиціями Президента України 1 законопроект;
- у другому читанні – 4 законопроекти.
Всього на розгляді у Комітеті – 37 законопроектів, з яких він визначений
головним виконавцем.
Верховною Радою за поданням Комітету прийнято 48 Законів України, з
яких на четвертій сесії – 11.
Серед іншого, парламентом, зокрема, було прийнято Закони:
- «Про внесення змін до Закону України “Про державне оборонне
замовлення”»;
- «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності військовоцивільних адміністрацій»;
- «Про внесення змін до Закону України “Про контррозвідувальну
діяльність” (щодо підрозділів забезпечення внутрішньої і власної безпеки
Державної прикордонної служби України);
- «Про внесення змін до статті 11 Закону України “Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” щодо супроводження
військовослужбовців при продовженні лікування у санаторно-курортних
закладах»;
-«Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту
резервістів, які постраждали внаслідок участі в антитерористичній операції, та
членів їх сімей»;
- «Про внесення змін до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну
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підготовку та мобілізацію” щодо звільнення від призову на військову службу
під час мобілізації близьких родичів осіб, які загинули під час безпосередньої
участі в антитерористичній операції»;
- Постанову про затвердження рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 20 травня 2016 року «Про виконання резолюції Ради
Безпеки Організації Об’єднаних Націй від 20 липня 2015 року № 2231 щодо
Спільного всеосяжного плану дій в частині секторальних санкцій».
На виконання Указу Президента України «Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року “Про невідкладні заходи
щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності”» від 24.09.2014 № 744,
де була визначена вимога щодо прискорення формування Сил спеціальних
операцій, Комітетом були розроблені та прийняті Верховною Радою
законопроекти щодо створення Сил спеціальних операцій.
За період четвертої сесії Комітетом проведено 17 лютого поточного року
спільне засідання Комітету та робочої групи Спеціальної контрольної комісії
Верховної Ради України з питань приватизації.
8 липня 2016 року відбулися Комітетські слухання на тему: «Проблеми
учасників антитерористичної операції та шляхи їх вирішення».
На виконання Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні,
затвердженого Постановою Верховної Ради України від 04.06.2015 № 509-VIII
«Про План законодавчого забезпечення реформ в Україні», в Комітеті відбулися
неодноразові засідання робочих груп:
- щодо законодавчого врегулювання діяльності Сил спеціальних операцій;
щодо обговорення законодавчої проблематики про створення та
виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки;
- щодо обговорення законодавчої проблематики оборонно-промислового
комплексу;
- з розробки законопроекту про органи військової юстиції;
- з розробки проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців та деяких
інших осіб.
У Комітеті відбулося заслуховування інформації та оприлюднена
стенограма засідання Ради національної безпеки і оборони України від
28 лютого 2014 року щодо ситуації, яка склалася в державі у кінці лютогоберезні 2014 року (питання анексії Автономної Республіки Крим).
За звітний період Комітетом опрацьовано 1405 документів вхідної
кореспонденції, які надійшли від органів державної влади, громадських
організацій, громадян (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133481.html). – 2016. – 19.07).
***
У Комітеті Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки відбулося засідання
«круглого столу» на тему: «Ратифікація Паризької угоди: що далі?».
До участі долучилися понад 100 осіб: представники депутатського корпусу,
голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження
України, представники Міністерства екології та природних ресурсів України,
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства
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інфраструктури України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України, Представництва ЄС в Україні,
міжнародні та українські експерти, керівники зацікавлених компаній,
громадських організацій.
Ініціатор проведення заходу народний депутат О. Рябчин наголосив, що
імплементація Паризької угоди передусім
сприятиме прискоренню
впровадження інноваційних, високоефективних технологій і матиме як
стратегічну мету закінчення ери викопного палива
задля уникнення
катастрофічних наслідків зміни клімату.
Директор департаменту з питань зміни клімату та збереження озонового
шару С. Гринчук розповіла, що першочерговими кроками Міністерства екології
та природних ресурсів стануть прийняття концепції кліматичної політики
держави та низьковуглецевої стратегії.
Представник Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
О. Мороз наголосила, що попри необхідність переходу до низьковуглецевої
енергетики ми не можемо відмовитися від вугільної енергетики.
Німецький експерт К. Бальс поділився своїми враженнями від поїздки на
Донеччину та розповів, яким чином ресурси цього регіону можуть бути
використані для розвитку альтернативної енергетики. Експерт також зазначив,
що відчувається зростання соціальної напруги через збільшення тарифів, тож
перед урядом постане складне завдання – збалансувати соціально-економічні
інтереси суспільства і забезпечити розвиток альтернативної енергетики, яка є
дорожчою за традиційну. Одним з можливих варіантів політик в такій ситуації є
сприяння впровадженню енергоефективних заходів.
Т. Бебешко, один з основних учасників кліматичних переговорів від
України наголосив на ключовій відмінності Кіотського протоколу від Паризької
угоди: якщо перший договір є «кошиком з рибою», то другий – це «вудочка».
Наразі країни мають сконцентруватися на випрацювані бачення щодо
механізмів імплементації Паризької угоди.
Учасники заходу також наголосили на тому, що важливою частиною дій в
рамках Паризької угоди мають стати заходи з адаптації до змін клімату.
Підсумовуючи засідання круглого столу О. Рябчин підкреслив, що обсяг
роботи по імплементації цього міжнародного договору потребує надзусиль та
координації всіх гілок влади та представників громадянського суспільства,
науки, бізнесу та міжнародної спільноти.
Довідково: 14 липня 2016 року було прийнято проект Закону «Про
ратифікацію Паризької угоди». Таким чином Україна стане 20-ю країною, яка
ратифікує цей договір, випереджаючи ЄС, США, Канаду, Японію. Паризьку
угоду було підписано в квітні цього року 175 країнами світу. Цей міжнародний
договір має на меті не допустити зростання глобальної температури на Землі
більш ніж на 2°С до 2100 року і докласти зусиль, щоб зростання не
перебільшило 1,5°С. Угода має створити умови, за яких кількість викидів стане
такою, яку зможе поглинати середовище без шкоди для природи (Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133559.html). – 2016. – 22.07).
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***
Відбулося засідання експертного «круглого столу» на тему: «Актуальні
аспекти законодавчого регулювання авторського права в Україні: Internet &
Software». В заході взяли участь О. Данченко, голова Комітету з питань
інформатизації та зв’язку; Т. Попова, голова Телекомунікаційної палати
України; А. Малиш (ДСІВ Україна); О. Якимчук (Google Україна); А. Пазюк,
Рада Європи;
В. Шаповал, Microsoft Corporation, народні депутати,
представники ЗМІ та громадських організацій.
Під час «круглого столу» тривало обговорення чинного законодавства у
сфері захисту авторських прав та інтелектуальної власності в Україні, пошук
шляхів його вдосконалення задля правового врегулювання взаємовідносин між
правовласниками, розповсюджувачами та споживачами.
Питання захисту прав інтелектуальної власності сьогодення є одним із
найбільш проблемних для держави. З одного боку, приділяється значна увага
створенню і вдосконаленню законодавчого та нормативного регулювання, з
іншого – поширюється кількість правопорушень та злочинів у цій сфері. У ході
формування ринкової економіки, зниження бюджетного фінансування науки
збільшився відтік за кордон учених. Ситуація, яка склалася у сфері реєстрації та
використання прав інтелектуальної власності в Україні, свідчить, на жаль, про
неефективне функціонування системи її охорони. Хоча цивільно-правові
механізми відіграють найважливішу роль у правовому регулюванні питань
інтелектуальної власності, проте дедалі більш очевидним стає той факт, що у
відриві від норм інших галузей вони не здатні забезпечити надійної правової
основи для вирішення багатьох проблем повсякденної практики створення та
використання результатів інтелектуальної діяльності.
На думку голови Комітету з питань інформатизації та зв’язку О. Данченка,
без вирішення питання інтелектуальної власності не варто очікувати інвестицій
в Україну. «Парламент готовий голосувати за закони щодо захисту
інтелектуальної власності, натомість питання включає проблеми правильної
експертизи та судової реформи. Адже без цього неможливо справедливо
встановити порушення авторського права», – сказав він. За його словами, цей
«круглий стіл» має завершитися виробленням ефективного меморандуму в
галузі захисту авторських прав.
Учасники заходу акцентували увагу на тому, що історично склалося, що за
весь час свого існування, з моменту отримання незалежності і до останнього
періоду Україна так і не зуміла повністю вийти з пострадянського культурного
простору. Всім відомо, що центром пострадянської культури стала Російська
Федерація, в якій культура відчутно підтримується на державному рівні, і яка
свої державні інтереси просуває в Україні не в останню чергу через свою
культурну продукцію. Наслідки цього всім відомі – сьогодні значна кількість
культурної продукції на українському ринку не має відношення до української
національної культури, а український культурний простір спотворюється через
змішування його з пропагандистськими цілями, прямо або латентно
нав’язуваними іншою країною.
Визнання Росії державою-агресором та подальше прийняття Закону
України № 159-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо
захисту інформаційного телерадіопростору України» особливо загострило
питання необхідності державного протекціонізму культурної галузі України.
19

Найбільш очевидним підтвердженням цьому стали зміни в діяльності
українських телерадіоорганізацій, які традиційно заповнювали власну ефірну
сітку фільмами, створеними в Російській Федерації. Після вступу в дію Закону
№ 159-VIII мовники опинилися в ситуації, коли без російської
кінематографічної продукції нічим заповнювати телевізійний ефір. Очевидно,
дане питання могло б бути вирішеним за рахунок українських фільмів.
«Наш Комітет готовий працювати над законодавством у сфері захисту
авторського права, проте питання не вирішиться прийняттям одного закону, а
потребує комплексного підходу, починаючи з реформування судової системи
України» – з таких слів розпочав свій виступ О. Данченко, голова Комітету з
питань інформатизації та зв’язку.
«Тема захисту авторського права в мережі Інтернет визріла давно, але
кожен учасник цього процесу, звичайно, намагається відстоювати свої інтереси.
Проте маю надію, що наш експертний круглий стіл стане важливим кроком до
подальшої плідної співпраці між владою, власниками авторського права та
постачальниками контенту», – зазначив О. Якимчук, директор з питань
взаємодії з органами державної влади компанії «Google Україна».
Своєю чергою, А. Малиш, в. о. голови Державної служби інтелектуальної
власності України, висловила свої сподівання щодо готовності правовласників
та провайдерів телекомунікацій до конструктивного діалогу та пошуку
компромісних рішень, які сприятимуть збалансуванню інтересів всіх сторін.
У своєму виступі А. Афян, керуючий партнер АО «Юскутум»,
охарактеризував чинне законодавство України так: «Сьогоднішня система
захисту авторських прав не покривається чинними нормативними актами, а
законопроект 3081-д “Про державну підтримку кінематографії в Україні” буде
так само не ефективним, він вже зараз не зможе захистити правовласників та
стане знищувати провайдерів».
На думку представників медіа-індустрії, механізм, прописаний в
законопроекті 3081-д, дозволяє правовласнику, який подав повідомлення про
порушення його права інтелектуальної власності, або заблокувати доступ до
цього контенту, або отримати відповідь від особи, яка вважає, що контент
розміщений ним законно. Що далі дозволяє обом сторонам реалізовувати своє
право на захист своїх інтересів у суді, як на цивілізований спосіб вирішення
спорів. Оскільки законопроект 3081-д досить чітко регулює ті відносини, які
раніше не були відрегульовані, він дає законодавчий захист всім учасникам
«екосистеми»: сайтам, правовласникам, хостинг-провайдерам та іншим.
«Насправді представники ринку телекомунікацій теж зацікавлені у захисті
авторських прав і виступають за створення ефективного правового підґрунтя.
Проте проект закону про кінематограф у теперішній редакції накладає на
операторів додаткові зобов’язання, тим самим викреслює їх зі списку союзників
правовласників», – розповіла присутнім Т. Попова, голова Ради Телекомпалати
України.
«Оператори готові виконувати процедуру досудового блокування
піратського контенту строком на п’ять, десять та, навіть, тридцять діб. Але в
результаті вони мають отримати рішення суду, в якому чітко буде вказано, що
дії оператора були правомірними», – наголосив О. Ольшанський, президент
холдингу Internet Invest Group. З іншого боку, виразив своє міркування щодо
чинної процедури захисту авторських прав Ф. Гречанінов, директор із
20

стратегічного розвитку медіагрупи StarLightMedia: «В Україні у всіх є право на
судовий захист своїх інтересів. Але сьогоднішні регуляції, на жаль, не дають
змоги нам, правовласникам, це право реалізувати. Тому що для судового
розгляду потрібно знати власника сайту, на якому розміщений спірний контент.
Сайт, урл сайту, не може бути відповідачем у суді. Часто сайти, що розміщують
нелегально контент, не розкривають своїх власників. Ідентифікація власника
сайту є першим кроком на шляху до правового захисту».
Отже, О. Данченко запропонував наступні кроки для досягнення
консенсусу між правовласниками та операторами, а саме:
підготовка та підписання меморандуму між виробниками контенту та
операторами, як акт саморегулювання та взаємодії у сфері захисту авторських
прав та боротьби з піратським контентом;
продовження обговорення законопроекту, що задовольнить інтереси як
медіа, так і операторів;
проведення експертного семінару інженерів та юристів щодо вироблення
механізму захисту авторських прав з урахуванням розвитку технологій.
Представники правовласників, однак, зауважили, що всі ці запропонованi
кроки не повинні стати бар’єром для підписання законопроекту 3081-д у тому
вигляді, в якому він є зараз, тому що він вже дає змогу захистити від
нелегального використання об’єктів права інтелектуальної власності.
Усі
учасники «круглого столу» виразили готовність до подальшої
співпраці
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133530.html). – 2016. – 22.07).
***
У Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності відбулася зустріч народних депутатів з представниками
Консультативної місії Європейського Союзу.
У зустрічі, яка відбулася 21 липня, взяли участь народні депутати, які є
представниками парламенту в складі Комісії з проведення конкурсу на зайняття
посад директора Державного бюро розслідувань, його заступників, директорів
територіальних органів та керівників підрозділів центрального апарату,
головний радник з управління людськими ресурсами КМЄС Б. Келлі та радник з
питань кримінальних розслідувань Консультативної місії ЄС Б. Хлєбаров.
Під час робочої зустрічі сторони обговорили питання найбільш поширених
та прогресивних
світових форматів, інструментів та критеріїв відбору
претендентів на такі важливі державні посади. Зокрема, головний радник з
управління людськими ресурсами КМЄС Б. Келлі та радник з питань
кримінальних розслідувань Консультативної місії ЄС Б. Хлєбаров представили
опис вимог до кандидатів на посади Директора Державного бюро розслідування
та його заступників, наголосили на перевагах, недоліках та особливостях
застосування представлених критеріїв відбору, а також доцільності
використання запропонованої Консультативною місією Європейського Союзу
матриці
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133553.html). – 2016. – 22.07).
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***
Комітет з питань запобігання і протидії корупції рекомендує
парламенту прийняти за основу проект Закону України «Про оперативнорозшукову діяльність».
Комітет з питань запобігання і протидії корупції на своєму засіданні
розглянув проект Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність,
поданий
народними
депутатами
України
Кожем’якіним
А.
А.,
Паламарчуком М. П., Королем В. М. та іншими, та ухвалив рішення, що
законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства, і
рекомендував Верховній Раді України за наслідками розгляду у першому
читанні прийняти зазначений документ за основу.
Відповідний документ зареєстровано за № 4778.
Також Комітетом розглянуто 115 проектів законодавчих актів на предмет
їх відповідності вимогам антикорупційного законодавства.
12 законопроектів визнали такими, що містять корупціогенні чинники та
не відповідають вимогам антикорупційного законодавства.
Натомість народні депутати України – члени Комітету обговоривши
інформацію представника адвокатів «Героїв Небесної сотні» Маселка Р. А.
щодо співробітниці Центрального управління Служби безпеки України
Мельник І. А. – дружини колишнього співробітника спецпідрозділу «Беркут»,
якого оголошено у розшук, вирішили звернутися до голови Служби безпеки
України Грицака В. С. з пропозицією щодо проведення службової перевірки за
фактом перебування на посаді у Центральному Управлінні Служби безпеки
України співробітниці Мельник І. О., та надати правову оцінку діям посадових
осіб Служби безпеки України, на яких покладені обов’язки роботи з особовим
складом і посадових осіб Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки
України.
Також за результатами обговорення інформації директора Національного
антикорупційного бюро України Ситника А. С. щодо обставин розслідування
кримінального провадження стосовно військового прокурора сил АТО Кулика
К., народні депутати України – члени Комітету ухвалили рішення звернутися до
Генерального прокурора України Луценка Ю. В. з проханням поінформувати
Комітет щодо вжитих заходів Генеральною прокуратурою України внаслідок
відкриття Національним антикорупційним бюро України кримінального
провадження за фактом незаконного збагачення військовим прокурором сил
АТО Куликом К.
Крім того, заслухавши інформацію завідувача секретаріату Комітету
Сорочика Ю. Ю., члени Комітету затвердили План роботи Комітету на вересень
2016 – січень 2017 року та Звіт про підсумки роботи Комітету у лютому – липні
2016
року
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133550.html). – 2016. – 22.07).
***
21 липня 2016 р., в рамках реалізації Стратегії розвитку банківської
системи України на найближчі 5 років, під керівництвом голови Комітету з
питань фінансової політики та банківської діяльності С. Рибалки відбулося
засідання експертної робочої групи з напрацювання пакету законопроектів.
На переконання С. Рибалки, потрібно не лише покращити ситуацію в
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галузі, а й створити потужні стимули для розвитку всієї фінансової системи та
повернення її обличчям до реального сектору економіки.
Учасники зустрічі обговорили систему заходів із відновлення якості
активів банків, оскільки тих кроків, що вже вжила влада, явно недостатньо. Усі
присутні експерти зійшлися в єдиній думці, що система гарантування вкладів та
виведення банків з ринку є на сьогодні недосконалою і повинна працювати на
порятунок банків, збереження активів, а також захист прав усіх вкладників.
«Дії Нацбанку за останні два роки змусили нас говорити про необхідність
зміни законодавства у напрямку забезпечення прозорості діяльності НБУ та
підвищення його відповідальності перед суспільством», – сказав С. Рибалка.
На його думку, важливою метою реалізації Стратегії розвитку банківської
системи України на найближчі роки є запровадження постійно діючої системи
стимулювання кредитування та загального розвитку економіки України.
«Переконаний, що це одне з найголовніших довгострокових завдань влади», –
підкреслив він.
За словами експертів, не менш важливим питанням є реальна загроза
втрати значної частини банків із українським капіталом під час наступної кризи.
Учасники засідання зійшлися на думці, що мають бути створені системні умови
для розвитку різних за розмірами банків, у тому числі й спеціалізованих банків.
«Таким чином основні напрямки роботи з підготовки законопроектів на
наступну парламентську сесію окреслено», – сказав С. Рибалка.
Як повідомлялося, 20 травня Комітет з питань фінансової політики і
банківської діяльності рекомендував Верховній Раді, Кабінету Міністрів, НБУ
та іншим органам влади врахувати в роботі проект Стратегії розвитку
банківської системи України на 2016 – 2020 рр.
Проект Стратегії був також затверджений на всеукраїнському науковопрактичному форумі, який пройшов 19-20 травня на базі Київського
національного економічного університету ім. В. Гетьмана за участі більше
двох сотень банкірів, науковців, експертів-практиків та представників
фінансових та промислових асоціацій.
Громадське обговорення та доопрацювання базового проекту Стратегії
було розпочато після презентації документу 18 квітня на круглому столі у
Верховній Раді. Базовий проект було створено робочою групою незалежних
експертів за ініціативи голови Комітету з питань фінансової політики і
банківської діяльності С. Рибалки. Документ передбачає подолання існуючої
кризи, створення передумов стабільності гривні і банківської системи,
підвищення довіри до регулятора, а також побудову системи стимулів для
прискорення економічного зростання. Серед пріоритетів на найближчі 4 роки –
зміна монетарної політики в сторону сприяння економічному зростанню,
перетворення держбанків в інструменти економічного розвитку, зміна
структури економіки і стимулювання експорту технологічних товарів і
просунутих послуг, залучення іноземного капіталу в рамках національної
економічної політики, підвищення ефективності використання міжнародної
допомоги
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133548.html). – 2016. – 22.07).
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***
У Комітеті
у закордонних справах відбулася зустріч народних
депутатів Г. Гопко, І. Луценко, А. Герасимова, Н. Кацер-Бучковської,
О. Єднака та Л. Ємця з виконувачем обов’язки заступника міністра фінансів
США з питань фінансової розвідки та протидії тероризму А. Зубіним.
Під час зустрічі було обговорено комплекс питань, пов’язаних із дією
запроваджених у 2014 році міжнародною спільнотою, у тому числі, США,
персональних та секторальних антиросійських санкцій, введених після початку
масштабної агресії РФ проти нашої держави. У цьому зв’язку американська
сторона наголосила на рішучій підтримці у питанні збереження існуючих
санкцій, введених проти Росії, а також наголосила на готовності продовжувати
активно працювати з європейськими країнами, які також ввели відповідні
санкції. Було підкреслено, що єдиною підставою для можливої зміни США у
питанні санкцій буде повне та беззаперечне виконання Росією Мінських
домовленостей, а також відновлення суверенітету та територіальної цілісності
України в міжнародно визнаних кордонах. За оцінками представника
Міністерства фінансів США, запроваджені санкції діють доволі ефективно, тож
цей інструмент має зберігатися в арсеналі країн Заходу.
А. Зубін загалом високо оцінив успіхи, досягнуті українським
Парламентом на шляху впровадження внутрішніх реформ. Він зазначив, що
згаданий прогрес є особливо цінним, оскільки його досягнення відбувалося в
умовах відкритої російської агресії проти України. Водночас діяльність
парламенту має бути спрямована на продовження ефективної боротьби з
корупцією, яка стоїть на заваді швидшому просуванню України шляхом
реформ.
Під час спілкування також були порушені актуальні для нашої країни
питання енергетичної безпеки, зокрема, які стосуються реалізації Росією ряду
проектів із транспортування енергоносіїв в обхід території України. Також було
досягнуто спільної згоди щодо активізації інформаційно-роз’яснювальної
роботи, спрямованої на донесення до європейської аудиторії правдивої
інформації про агресивні дії нинішнього російського режиму (Офіційний вебпортал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/133547.html). – 2016. – 22.07).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко під час зустрічі з воїнамиспецпризначенцями підписав Закон про внесення змін до деяких законів
України щодо Сил спеціальних операцій Збройних Сил України № 4795,
ухвалений Верховною Радою України.
«Сьогодні в житті українського спецназу важлива і урочиста подія, яка є
плодом спільної і скоординованої роботи багатьох людей. Сьогодні
підписується закон, яким завершується процес створення Сил спеціальних
операцій Збройних Сил України», - сказав П. Порошенко.
Глава держави наголосив, що це є «абсолютно важливим в умовах
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захисту України від агресії, яку розв’язала проти нас Російська Федерація» та
назвав цей закон «вимогою часу для того, щоб захист України був набагато
більш ефективним».
Закон визначає правовий статус і застосування Сил спеціальних операцій
самостійно чи у взаємодії з іншими видами ЗСУ для спеціальних операцій щодо
утворення сприятливих умов для успішного проведення воєнно-політичних,
економічних та інших заходів в інтересах національної безпеки у сфері оборони
держави.
Президент особливо підкреслив, що під час його міжнародних зустрічей
та іноземних візитів, теми захисту держави, реформи сектору оборони і безпеки,
постачання новітнього озброєння та техніки є ключовими. Глава держави
наголосив, що «перша увага щодо спільних дій та спільних тренувань з боку
наших партнерів із США, Канади, Європейського Союзу та інших країн
приділяється саме силам спеціальних операцій».
Закон розроблений за стандартами НАТО, та повністю відповідає
завданням співробітництва Україна – НАТО в контексті створення ССО, а
також положенням Стратегічного оборонного бюлетеня.
Президент також зазначив, що на сьогоднішній день в Україні вже
створено спеціальний центр та застосовуються спеціальні тренінгові програми,
які дозволяють швидко і якісно готувати спецпризначенців.
Глава держави зауважив, що у 2014 році у спецпризначенців «крім
бойового духу не було нічого – ні форми, ні берців, ні прицілів, нічого».
«Подивіться, яку велику роботу ми зробили за ці два роки. І саме головне –
створено спецназ. І він себе ще покаже», - підкреслив П. Порошенко.
Президент привітав представників Сил спеціальних операцій зі
створенням нового окремого роду військ ЗСУ та наголосив, що ці підрозділи
користуються великою довірою і повагою серед українців.
Реалізація норм цього закону дозволить підвищити стримуючий
потенціал Збройних Сил України за рахунок наявності у їх складі дієвого
інструменту воєнно-силового стримування можливої збройної агресії чи
збройного конфлікту, підвищити можливості захисту суверенітету,
незалежності, територіальної цілісності та національних інтересів України,
рівень обороноспроможності держави, підвищити можливості держави щодо
проведення спеціальних заходів, у тому числі поза межами України, дозволить
досягати воєнно-політичні і воєнно-стратегічні цілі та припиняти конфлікти на
ранній стадії виникнення.
Створення Сил спеціальних операцій відповідає принципам розбудови
демократичного правового суспільства та світовому досвіду розвинених країн у
сфері здійснення спеціальних операцій та забезпечення безпеки (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. –26.07).
***
Президент П. Порошенко доручив Прем’єр-міністрові України
В. Гройсману та голові Київської міської державної адміністрації В. Кличку
вжити заходів з метою забезпечення належного громадського порядку та
публічної безпеки.
«Забезпечення спокою та впевненості у своїй захищеності всіх громадян,
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які проживають і перебувають в Україні, має стати пріоритетним у діяльності
Кабінету Міністрів України», – підкреслив глава держави у листах до очільника
уряду та міського голови Києва.
Президент зазначив, що вчинення у центральній частині міста Києва у
спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб, зухвалого терористичного акту
вимагає посилення заходів щодо протидії злочинності та підтримання публічної
безпеки і порядку у столиці України та регіонах.
Глава держави наголосив на необхідності підвищення оперативності
реагування на правопорушення шляхом використання технічних засобів
контролю за ситуацією в громадських місцях та звернувся з проханням
встановити у всіх обласних центрах, а за потреби – у містах та районних
центрах, в місцях найбільш масового скупчення людей та на територіях,
наближених до них, приладів і засобів зовнішнього контролю
(відеоспостереження) із довготривалим збереженням записів.
У листі також вказано на необхідність посилення протидії
неконтрольованому обігу зброї, вибухівки і боєприпасів.
«Події, що останнім часом відбуваються в Україні, свідчать про зростання
терористичних загроз і різке погіршення криміногенної ситуації, що пов’язані
як з неконтрольованим обігом зброї, вибухівки й боєприпасів всередині країни,
так і з російською агресією, спрямованою на дестабілізацію суспільнополітичної ситуації у державі», – підкреслив П. Порошенко (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. –25.07).
***
Президент П. Порошенко підписав Указ «Про проведення параду військ
з нагоди 25-ї річниці незалежності України».
Військовий парад відбудеться 24 серпня у Києві на вулиці Хрещатик та
майдані Незалежності. Безпосереднє керівництво підготовкою та проведенням
заходу покладено на Міністра оборони України С. Полторака.
Глава держави доручив Кабінету Міністрів забезпечити фінансування та
здійснення в межах повноважень інших заходів, пов’язаних із підготовкою та
проведенням параду, а Державному комітету телебачення і радіомовлення
України – забезпечити трансляцію заходу (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
22.07).
***
Президент П. Порошенко взяв участь в церемонії прощання з
журналістом П. Шереметом, яка відбулася в Українському домі.
В день загибелі журналіста глава держави провів нараду з керівниками
силових структур та доручив створити спільну оперативну групу з числа
найкращих фахівців Національної поліції, Генеральної прокуратури та Служби
безпеки України та залучити у слідчу групу експертів ФБР і фахівців з країнпартнерів з ЄС для розслідування його вбивства.
Президент П. Порошенко під час наради з керівниками силових структур
зазначив, що відбувся жахливий злочин, в результаті якого було вбито патріота і
талановитого журналіста П. Шеремета, для якого Україна стала другою
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Батьківщиною. Глава держави висловив співчуття рідним та близьким
загиблого, зокрема О. Притулі, якій за дорученням Президента має бути надана
охорона.
«Вимагаю створення оперативної групи. Хатіє (Деканоідзе), прошу Вас
особисто цю групу очолити», – зазначив П. Порошенко. Він також звернувся до
Генерального прокурора Ю. Луценка та Голови СБУ В. Грицака з вимогою
відрядити найкращих спеціалістів та слідчих до цієї групи. «Це справа нашої
честі – вжити всіх заходів, щоб в найкоротші терміни цей злочин був
розкритий», – наголосив глава держави.
Президент повідомив, що попросив допомоги у міжнародних партнерів і
обговорив з посольством США в Україні залучення у слідчу групу експертів
ФБР, які мають унікальні методи у дослідженні вибухової техніки. Глава
держави наголосив, що розслідування має бути максимально прозорим.
Президент також доручив міністру закордонних справ зв’язатися з партнерами з
ЄС для того, щоб запросити їхніх експертів для розслідування вбивства
журналіста.
«Прошу не виключати жодної версії», – звернувся глава держави до
очільників правоохоронних органів.
Президент також зазначив, що вчора була важка ситуація на фронті і
рекордна кількість загиблих. Глава держави наголосив: «Ми не маємо забувати,
що країна зараз обороняється від російського агресора і найкращі сини України
віддають свої життя на фронті. І ми не дамо нікому відкрити другий фронт
всередині країни».
Очільники Генпрокуратури, Національної поліції та СБУ проінформували
про перші результати оперативних слідчих дій.
Керівник Національної поліції Х. Деканоідзе повідомила, що слідство
розглядає трагедію як навмисне вбивство, під час якого було використаний
вибуховій пристрій еквівалентний 400-600 г тротилу.
«Усі найкращі слідчі міста та центрального апарату Нацполіції,
займаються розслідуванням вбивства видатного журналіста. Це справа честі для
Національної поліції України і усієї правоохоронної системи», – сказала вона.
Глава держави доручив керівникові Нацполіції в щоденному режимі
інформувати його про хід розслідування.
Генеральний прокурор Ю. Луценко повідомив, що створена слідчооперативна група. «Крім версії вбивство через професійну діяльність ми
розглядаємо можливість версії дестабілізації ситуації в центрі столиці», –
зазначив він.
Ю. Луценко також запропонував посилити увагу за масовими акціями у
столиці найближчим часом. «Я не думаю, що ми повинні щось забороняти, але
будь-які акції у найближчий час повинні організовуватися з застосуванням
рамки металошукачів. Надто багато інформації надходить про можливі
провокації у найближчі дні, і у зв’язку з сьогоднішньою страшною подією з
Павлом це може дійсно бути частиною якогось більшого плану», – сказав
Генпрокурор.
Голова СБУ В. Грицак повідомив, що силові структури із залучення
найкращих фахівців проводять скоординовані слідчі дії. «Ми маємо базу даних
застосування саморобних вибухових пристроїв. Розраховуємо на допомогу і
консультативну, і практичну наших іноземних партнерів», – зазначив він. За
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його словами, СБУ буде працювати над версією, що метою вбивства журналіста
була дестабілізація ситуації в Україні (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –22.07).
***
Президент П. Порошенко зустрівся з делегацією Альянсу лібералів та
демократів за Європу (ALDE) на чолі з Г. Ван Бааленом та
П. 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).
***
Президент П. Порошенко відвідав Державну службу спеціального
зв’язку та захисту інформації України (ДССЗЗІ), де ознайомився із
можливостями сучасної комунікаційної технології захищеного зв’язку.
Глава держави випробував систему захищеного відеоконференц-зв’язку,
зателефонувавши голові Чернігівської обласної державної адміністрації
В. Кулічу, який поінформував главу держави про поточну ситуацію в області.
Президент зазначив, що використання захищеного конференц-зв’язку
розширює можливості ефективної координації та взаємодії з регіонами України
та наголосив, що «в умовах війни, інформація, яка буде передаватися цими
каналами зв’язку буде захищена від тих вух, для яких ця інформація не
передбачена».
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П. Порошенко наголосив на потенціалі захищеного відео-конференц
зв’язку. «Це створює нові можливості для покращення координації нашої
роботи з регіонами. І не лише з губернаторами. Коло абонентів в областях буде
значно розширено», – підкреслив Президент.
Главі держави були продемонстровані виїзні вузли зв’язку та засоби
урядового польового зв’язку. Окрема частина програми була присвячена
перспективам нових інвестиційних проектів в Україні.
Президент також зазначив, що ДССЗЗІ дуже активно проводить роботу по
модернізації систем захисту інформації.
«Наприкінці 2013 – на початку 2014 років ситуація була в жахливою. Ми
мали повністю російське програмне забезпечення. Ми мали повністю відкритий
доступ країни-агресора до усіх наших державних таємниць і фактично з нуля, з
чистого аркушу, доводилося розробляти технічні та програмні засоби захисту
інформації, забезпечити кардинальне переобладнання та перезавантаження
систем конфіденційного зв’язку», – сказав П. Порошенко.
Президент також відзначив важливість співпраці Держспецзв’язку з
Міністерством оборони, Службою безпеки України та прикордонниками щодо
забезпечення захисту військового зв’язку та секретної інформації, яка принесла
позитивні результати (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –21.07).
***
Президент П. Порошенко в присутності керівника Національної поліції
Х. Деканоідзе та її заступника – керівника Патрульної поліції О. Фацевича
підписав Закон (№1446-VIII) «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за
керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи
іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу
та швидкість реакції».
Глава держави зазначив, що другий рік поспіль через агресію Росії на сході
України гинуть українці. Однак, не менш жахливою є статистика загиблих в
мирній частині країни, більшість з яких стали жертвами ДТП. «Кожна п’ята
дорожньо-транспортна пригода у нас скоюється нетверезими водіями», –
підкреслив Президент.
П. Порошенко позитивно оцінив реформу поліції, яка разом з армією стала
символом довіри народу. За словами Президента, можливо, деяким із нових
поліцейських необхідно ще набратися досвіду і певних знань, але вони не
беруть хабарі, виступають на сторожі закону, залишаються ввічливими з
громадянами. «Крім зброї у вигляді пістолета та наручників, треба озброїти
поліцейських правами, законами і відповідальністю за скоєнні правопорушення.
Бо є неприйнятним, коли знахабнілий мажор, викинувши пару тисяч з вікна,
думає, що він може продовжити діяти, створюючи загрозу дорожній безпеці та
безпеці в країні», – наголосив Президент.
Глава держави впевнений, що завдяки підписаному Закону значно
розширяться інструменти правоохоронців для наведення порядку на дорогах.
«Даю вам в руки цю «зброю» та інструменти. Впевнений, що я їх передаю в
надійні, патріотичні, професійні та порядні руки», – зазначив Президент.
П. Порошенко запевнив, що цей закон є першим кроком. За участі
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Президента та керівництва Нацполіції регулярно відбуваються зустрічі,
спрямовані на обговорення та напрацювання кроків, зокрема щодо законодавчої
та фінансової підтримки, для покращення ефективності поліцейських, які мають
бути озброєнні, захищенні та забезпечити порядок на вулицях.
У свою чергу, керівник Національної поліції Х. Деканоідзе зазначила, що
правоохоронці довго очікували на цей Закон. Вона повідомила, що декілька
тижнів назад був запущений пілотний проект відеофіксації на дорогах. «Це буде
хорошим інструментом для превенції (порушень). Ми з’ясували, що кожен
другий наш громадянин порушує правила дорожнього руху щодо швидкісного
режиму – і багато інцидентів, коли виявляють п’яних за кермом, які не
шкодують ні самі себе, ні інших», – зазначила очільниця поліції.
Х. Деканоідзе наголосила, що законодавче забезпечення є важливим для
ефективної роботи поліцейських: «Ваша підтримка, підтримка Верховної Ради
надасть можливість і мотивацію поліцейським, щоб вони працювали над
посиленням безпеки країни».
Керівник Патрульної поліції О. Фацевич зазначив, що більшість ДТП, в
яких гинуть люди, відбуваються через те, що за кермом знаходиться нетверезий
водій. «Коли патрульні зупиняють транспортні засоби та перевіряють водія на
рівень алкогольного сп’яніння, то іноді відчувають шок, бо рівень буває
4 проміле. Кожен громадянин має відчувати, що він несе відповідальність», –
розповів він.
За його словами, підписаний Закон стане внеском у наведення ладу та
дотримання безпеки на дорогах (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –25.07).
***
Восени уряд проведе перевірку виконаних робіт щодо ремонту доріг в
Україні і забезпечить відповідальність винних у можливому відмиванні
виділених на це державних коштів.
«Хочу зараз передати вітання усім дорожнім структурам з тим, що восени
ми перевіримо абсолютно все. Ми виберемо 3-5-7 об’єктів, ми перевіримо все
те, що було реально фактично зроблено. Ми замовимо спеціальні експертизи,
ми знайдемо усі фірми, куди ви перерахували кошти. І якщо ми знайдемо, що
якісь кошти були переведені у готівку, “вимиті”, будете сидіти», – заявив
Прем’єр-міністр України В. Гройсман, відкриваючи засідання уряду у
п’ятницю, 22 липня. «Тому краще працюйте сумлінно, заробіть те, що належить
вам, і покладіть у дорогу те, що належить українському народу. Зараз липень, я
вас попереджаю. Ця інформація буде публічною», – наголосив він.
Прем’єр-міністр зауважив, що уряд запровадив капітальний ремонт країни
у певних напрямках, зокрема розпочав масштабний ремонт доріг. У цьому
контексті голова уряду наголосив: «Важливо, щоб “Укравтодор” ефективно
використовував кожну копійку». «Капітальний ремонт країни – це ознака, яка
теж може додатково створити умови виведення країни з економічної кризи,
тому ефективність цього є надзвичайно важлива», – зауважив Прем’єр-міністр
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –22.07).
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***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман закликає українців брати участь
у публічних, відкритих конкурсах відбору на державну службу, розпочатих у
рамках реформи, для того, щоб допомогти у провадженні необхідних змін у
країні. «Я закликаю усіх українців, які хочуть послужити своїй державі, зробити
це. Не по блату, а публічно, професійно. Ми чекаємо на те, що усі, хто має таке
бажання, прийдуть і будуть працювати на державу. Один в полі не воїн, треба
критична маса людей, яка готова зробити зміни. А тим більше це важливо, коли
цим змінам намагаються протистояти», – заявив В. Гройсман, відкриваючи
засідання уряду у п’ятницю, 22 липня.
Прем’єр-міністр нагадав, що незважаючи на негативні пророкування, цей
уряд з 1 травня розпочав реформу державної служби. Затверджено Комісію з
питань вищого корпусу державної служби, критерії відбору кандидатів, будуть
запущені публічні конкурси.
Уряд буде запроваджувати нові підходи щодо державного управління,
державної служби. «Ми будемо забезпечувати кар’єрне зростання тих, хто
віддано і сумлінно працює по відношенню до держави і своєї справи. Ми маємо
закласти нові традиції нової сучасної системи державного управління», – заявив
він.
За його словами, запровадження електронного документообігу у п’ятницю
в уряді буде сприяти швидкому проходженню необхідних процедур і
підвищенню відповідальності працівників уряду. Глибинні, системні позитивні
зміни розпочнуться саме з Секретаріату Кабінету Міністрів, зауважив глава
уряду.
В. Гройсман зауважив, що в умовах інституційної слабкості особливо
важливо, щоб у владі працювали професійні люди.
«Є люди, які, на превеликий жаль, є не зовсім компетентними або
адекватними по відношенню до тих викликів, які сьогодні є», – зазначив він
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –22.07).
***
Українська економіка показала позитивні тенденції до зростання, і
уряд буде працювати над тим, щоби укріпити і забезпечити сталість цих
позитивних тенденцій. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман,
відкриваючи засідання уряду.
Прем’єр-міністр зауважив, що за останні 4-5 місяці в Україні
спостерігаються позитивні тенденції щодо економічного зростання. Так, у
січні-червні 2016 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, індекс
промислової продукції становить 102 %, індекс будівельної продукції – 109 %,
вантажообіг підприємств транспорту – 102,4 %.
Таке зростання свідчить про те, що в Україні можливо в рази збільшити
обсяги виробленої продукції та показники ВВП, висловив переконання
В. Гройсман.
«Це може бути тільки позитивним сигналом того, що при правильному
підході у тому числі у владі, при підтримці бізнесу, при дерегуляції, при
створенні нормального інвестиційного клімату все буде зростати, – зазначив
В. Гройсман. – Нам потрібно далі укріплювати це зростання і зробити його
сталим. Але для цього треба зробити конкретні речі», – наголосив він.
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Прем’єр-міністр зауважив, що його зустрічі із представниками бізнесу
свідчать про готовність підприємців збільшувати інвестиції в Україну, але
бізнес потребує зокрема прогнозованого податкового законодавства,
справедливого суду, можливості публічної відкритої приватизації, відсутності
ризиків щодо контрольних функцій держави.
У цьому контексті В. Гройсман зауважив, що одним з пріоритетів роботи
уряду залишається реорганізація контролюючих структур, зменшення їх
кількості, підвищення якості їхньої роботи за прикладом європейських країн.
За його словами, потрібно інтенсивніше втручатися в роботу
контролюючих органів України, «які роблять перепони на шляху розвитку
підприємництва».
Глава уряду закликав міністрів постійно моніторити ситуацію на
підпорядкованих їм структурах. «Сигнали, які ми маємо, є достатньо
неприємними, я не буду з ними миритися», – зазначив він.
За його словами, є певні позитивні сигнали у подоланні тиску
контролюючих органів на бізнес, але їх недостатньо.
«Я би хотів, щоби контролюючі структури не зустрічалися із
підприємцями і працювали не своїми м’язами для того, щоб формувати якісь
корупційні запити до бізнесу, а інтелектуально. І найголовніше, щоби не
заважали», – підкреслив В. Гройсман.
Також уряд продовжить подальші відкриті конкурси менеджменту
державних підприємств.
«Треба, щоб у державному секторі ми мали можливість працювати з
людьми, які можуть не просто управляти підприємствами, а виводити їх зі
складного економічного стану в лідери», – підкреслив В. Гройсман (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –22.07).
***
Україна виконала усі заходи, передбачені Меморандумом про співпрацю
із Міжнародним валютним фондом, залишилися декілька технічних
деталей, і уряд працює над їх вирішенням. Про це заявив Прем’єр-міністр
України В. Гройсман під час спілкування із журналістами за результатами
зустрічі із Президентом Європейської Комісії Ж.-К. Юнкером у Брюсселі.
«Уряд України фактично виконав усі необхідні заходи щодо продовження
співпраці із Міжнародним валютним фондом», – заявив В. Гройсман.
Відповідаючи на питання щодо можливостей прийняття необхідних
законів парламентом задля продовження співпраці із МВФ, Прем’єр-міністр
зауважив, що зараз не потрібно приймати нового законодавства. Він зазначив,
що з травня була проведена технічна робота із місією МВФ, «було визначено,
що потрібно зробити, і це було зроблено».
«Зараз є декілька технічних питань, пов’язаних із термінами, які потрібно
визначити щодо певних заходів на майбутнє, і ми працюємо над цим», –
зазначив він.
«Що стосується уряду, все зроблено, все, що стосується парламенту, на
сьогоднішній день теж усі необхідні законодавчі акти зроблені», – заявив
В. Гройсман (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –19.07).
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***
Уряд закладе нову традицію – бути чесним перед громадянами,
відповідально ставитися до обіцянок, даних українському суспільству, та
виконання прийнятих рішень, що дадуть можливість системно змінити
країну та вирвати її зі складної ситуації, на противагу популістам, що
говорять про необхідність змін, але не пропонують конкретних кроків.
Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман, відкриваючи
засідання уряду.
Прем’єр-міністр зауважив, що завтра (23 липня. – Ред.) виповнюється 100
днів роботи нового уряду. «Це символічний рубіж нашої діяльності. Я думаю,
що ці дні були не найбільш легкими у нашому житті, але достатніми, щоби
всеохоплююче розібратися із станом справ», – зазначив він.
В. Гройсман нагадав, що раніше уряд сформував і затвердив План
пріоритетних дій уряду до кінця 2016 року. Він наголосив, що поставлені
завдання та план є антипопулістичними, тому що є реальними.
Глава уряду також зауважив, що нещодавно був представлений Звіт уряду
за ІІ квартал 2016 року. Він наголосив, що уряд буде робити публічними такі
щоквартальні звіти.
«Наше завдання – відповідально виконувати те, про що ми взяли
зобов’язання, те, що затверджене нашим Планом дій уряду», – підкреслив він.
«Ми маємо закласти абсолютно нову традицію – не просто формувати
плани, давати обіцянки, а дуже відповідально ставитися до обіцянок, які ми
даємо українському суспільству. Відповідально ставитися до тих рішень, які ми
приймаємо урядом. Відповідально ставитися до того, щоби кожне рішення, яке
ми прийняли, було реалізоване якомога краще, тому що це є принципово
важливим для українських громадян, для нашої держави. Я вважаю, що ця
традиція є дуже важливою», – підкреслив В. Гройсман.
Уряд закладе нову систему он-лайн моніторингу виконання програм
кожним міністерством, повідомив Прем’єр-міністр.
«Внутрішня система контролю, яка вже розроблена і буде впроваджена
найближчими днями, дає можливість кожному міністру дивитися на хід
виконання завдань, які покладені на Міністерство, з одного боку, з іншого боку,
нам дивитися на те, хто або виконує, або в кого є проблеми із виконанням
взятих на себе завдань. Завдання є єдине – допомогти», – зазначив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр підкреслив персональну відповідальність кожного
міністра за формування стратегічного бачення змін в очолюваних ними
напрямках. «Маємо все робити для того, щоб оперативні завдання вирішувалися
швидко і з високою дисципліною», – зазначив він.
Голова уряду зауважив, що популісти, які завжди розповідають, про те, як
потрібно робити зміни, але не пропонують жодних конкретних кроків, роблять
не що інше як «загравання на болі людей та складній ситуації».
«Наше завдання – інше: ми будемо говорити людям правду, ми будемо
приймати правильні, справедливі рішення, які дадуть можливість системно
змінити країну. Ми маємо приймати ті рішення, які дають шанс країні
вирватися з складної ситуації, яка є сьогодні», – підкреслив В. Гройсман
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –22.07).
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***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман провів нараду щодо проблемних
питань у енергетичній галузі та заходів із підготовки паливноенергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2016/17 року. Учасники
наради обговорили нагальні проблеми паливної галузі, зокрема щодо
забезпечення вугіллям, електроенергією, та ситуацію у газовій сфері.
«Зима – не за горами, і зараз середина літа – той час, коли потрібно
підвести підсумки щодо того, які стоять завдання в центрі і на місцях для того,
щоби ми пройшли осінньо-зимовий на належному рівні, якісно забезпечили
людей електричною енергією, теплом, водою, організували належним чином
прибирання українських доріг. Вважаю, що все це залежить від того, наскільки
буде злагодженою робота і міністерств, і місцевої влади, і як чітко будуть
визначені пріоритети з тих завдань, які сьогодні перед нами стоять», – заявив
В. Гройсман, відкриваючи засідання.
Прем’єр-міністр наголосив на необхідності пошуку шляхів диверсифікації
постачання вугілля, а також поставив завдання забезпечити логістику і його
транспортування. Крім того, потрібно наростити питому вагу атомної
енергетики, наголосив він. «Мова йде про питання національної безпеки нашої
держави», – підкреслив він.
Наступне засідання Штабу відбудеться у серпні, повідомив В. Гройсман.
Штаб буде діяти у постійному режимі. «Мені потрібно постійний моніторинг
тих завдань, які ви виконуєте для того, щоби ми підійшли до осінньо-зимового
періоду», – зазначив він.
У нараді взяли участь віце-прем’єр-міністр України В. Кістіон, міністр
енергетики та вугільної промисловості України І. Насалик, голова правління
ПАТ «Укрзалізниця» В. Балчун, президент ДП «НАЕК «Енергоатом»
Ю. Недашковський, директор ДП «Енергоринок» Ю. Гнатюк, голова НКРЕКП
Д. Вовк, голова правління НАК «Нафтогаз України» А. Коболєв та
представники міністерств і відомств центральних органів виконавчої влади
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –21.07).
***
Реалії, в яких нині перебуває Україна, потребують негайних дій, тому
окрім формування команди Міністерство культури України зосередилось на
реальних справах. Про це повідомив міністр культури України Є. Нищук щодо
звіту про роботу Мінкульту за 100 днів роботи уряду.
«За американськими традиціями президенти в 100 днів повідомляють
суспільство про те, яку вони сформували команду і які намітили робочі плани.
Реалії, в яких нині перебуває Україна, потребують негайних дій, час
стиснутіший, тому окрім формування команди Міністерство культури України
зосередилось на реальних справах – окрім тих пріоритетів, які були затверджені
урядом, ми зосередились також на налагодженні контакту з експертним
мистецьким та громадським середовищем, а також почали впроваджувати
принципи культурної дипломатії. Обмежуватися 100 днями ми не плануємо і
обов’язково продовжимо плідну роботу», – зазначив Є. Нищук.
Для налагодження діалогу між представниками культурно-мистецького
середовища та державними органами Міністерством культури України
здійснюється перехід від управління до врядування у культурній сфері:
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- розпочато реорганізацію Мінкультури і підпорядкованих установ для
надання сучасних функцій і повноважень: стратегічного планування, розвитку
креативних індустрій, літератури і читання, організації державних подій;
- створено «Український інститут книги», як приклад делегування
Міністерством культури України функцій з реалізації політики у сфері
літератури і читання;
- створено Координаційну раду з питань застосування української мови в
усіх сферах суспільного життя України.
В рамках затверджених пріоритетів уряду Міністерством культури:
- запущено Національну система ІККРОМ, яка складається з
Національного виконавчого комітету ІККРОМ, національного координатора та
базової інституції ІККРОМ в Україні (Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник), що дозволить винести на порядок денний
питання реставрації, збереження української реставраційної школи,
запровадження новітніх реставраційних технологій.
- реалізовано проект «Віртуальна реальність Поштової площі», що дає
можливість сучасного переосмислення знайдених артефактів і дозволяє поновому поглянути на їх консервацію та музеєфікацію;
- підготовлено проект Закону України «Про Український культурний
фонд», який було узгоджено Кабінетом Міністрів України та винесено на
засідання Національної ради реформ. Це дасть можливість започаткувати
абсолютно новий і безпрецедентний алгоритм розподілу бюджетних коштів на
мистецькі проекти, як для державного, так і для незалежного сектору.
Разом з цим розпочато виконання Закону України «Про культуру» в
частині переходу на контрактну форму. Станом на сьогодні, оголошено
конкурсні добори керівників в 5 закладах сфери управління Міністерства
культури України.
Вироблені нові підходи до закупівлі книжок для бібліотек (визначення
пріоритетних напрямів літератури на наступний рік, за якими робиться
замовлення видавцям на наступний рік. Перед усім це якісна перекладна
література, сучасна українська література, патріотична література).
- триває моніторинг, інвентаризація і оцінка стану наявних культурних
закладів на місцях за особистою участю Міністра культури України. Вже
відвідані 10 областей.
Запущено проект із адаптації, дослідження та запровадження системи
індикаторів ЮНЕСКО в Україні (Індикаторів впливу культури на соціальноекономічний розвиток – CDIS) для отримання об’єктивних наукових даних про
розвиток сфери культури в Україні. Це дослідження у кількісних і економічно
обґрунтованих показниках продемонструє, наскільки глибоко культура
інтегрована в усі сфери суспільного життя і впливає на державне будівництво.
- підготовлено концепцію Реєстру предметів культурної спадщини, в який
інтегрується інформація про всі предмети культурної спадщини – культурні
цінності.
Оновлено процедуру розподілу конфіскованих культурних цінностей за
участю музейних, архівних та бібліотечних установ. Зазначений крок дозволяє
створити умови для якісного наповнення фондів музейних, бібліотечних та
архівних установ за принципом прозорості і доцільності.
Важливою складовою діяльності Міністерства культури є впровадження
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принципів культурної дипломатії при реалізації проектів:
- вперше Міністерство курує підготовку до участі України у 68-му
Франкфуртському книжковому ярмарку (19-23 жовтня 2016 року).
- вперше унормовано проведення відбору Куратора національного
культурного проекту для представлення на 57-ій Венеціанській бієнале
сучасного мистецтва.
- утворено повноцінне дієве Бюро програми ЄС «Креативна Європа».
Проведено перші консультації з Європейською Комісією щодо подовження
пільгових умов участі України у програмі ЄС «Креативна Європа» на 2017 рік
за 1 євро (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –23.07).
***
Міністерство освіти і науки України активно розширює міжнародну
співпрацю в рамках проекту Горизонт 2020 та за рахунок міжнародних угод
про науково-технічне співробітництво. Про це повідомила очільниця
Міністерства Л. Гриневич на прес-конференції «Звіт про роботу МОН за
100 днів», яка відбулася в Кабінеті Міністрів 22 липня.
«Кількість українських проектів програми «Горизонт 2020» за участю
українських вищих навчальних закладів та науково-дослідних організацій
зросла до 44, а бюджет українських учасників збільшився до
7 мільйонів 601 тисячі євро», – повідомила Л. Гриневич.
Міністр повідомила, що на сьогодні профінансовано 50 білатеральних
проектів спільно з міжнародними партнерами, зокрема, Фондом цивільних
досліджень та розвитку США (CRDF), урядами Словаччини, Французької
Республіки, Республіки Австрія та Індії на загальну суму 1 млн 347 тис. грн.
«Наша наука потерпає від недофінансування, тому ми дуже зацікавлені в
розширені міжнародної наукової співпраці та активно здійснюємо пошук
донорів під актуальні та значущі проекти», – додала Л. Гриневич.
Міністр також нагадала, що триває реформування української науковоінноваційної системи, зокрема проведено перший етап міжнародного аудиту
національної дослідницької системи, який проводиться за підтримки
Європейської Комісії. Результати аудиту очікуються восени 2016 року
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –22.07).
***
Вже за два тижні, з 1 серпня 2016 року в Україні завершується повний
перехід на електронні публічні закупівлі через систему ProZorro. Об’єм ринку
держзакупівель в Україні складає близько 250 млрд грн на рік, а це – величезні
можливості для розвитку бізнесу. Про це заявив заступник міністра
економічного розвитку і торгівлі України М. Нефьодов.
Він нагадав, що в рамках підготовки до переходу була реалізована
масштабна програма з навчання держслужбовців і представників бізнесу. Вона
включала в себе більше 100 навчальних семінарів по всій Україні, перший
масовий державний он-лайн курс на платформі Prometheus, спеціальний ресурс
для замовників http://infobox.prozorro.org/, а також дві програми з навчання
тренерів (Training for Trainers, ToT) в регіонах.
Крім того, з 1 липня за підтримки Посольства США розпочато рекламну
кампанію в п’яти регіонах по залученню бізнесу в ProZorro. Д. Кент, заступник
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глави місії Посольства США в Україні, зазначив, що регіональна кампанія із
залученню бізнесу – це перший спільний проект з командою ProZorro. «Ми
активно підтримуємо антикорупційні ініціативи. Система ProZorro довела свою
ефективність в боротьбі з корупцією в тендерах. За умови активного залучення
бізнесу, громадських активістів сфера публічних закупівель стане зразком
подолання корупції і прикладом для інших», – підкреслив Д. Кент.
Важливим кроком по відновленню довіри до закупівель стала функція
перевірки платежів, яка була інтегрована в ProZorro завдяки підтримці Мінфіну,
порталу Є-Data та проекту .007. «Крім того, за період з 1 квітня, коли
розпочалася перша хвиля переходу, ми відпрацювали “в бойових умовах”
функціонал системи, реалізували нову процедуру закупівель для потреб
Міноборони, перевірили роботу порталу під суттєвим навантаженням та
забезпечили надійну взаємодію центральної бази даних та восьми майданчиків
(і робота з тестування нових майданчиків та їх підключення активно
продовжується). Тому можемо стверджувати, що технічно ProZorro повністю
готова прийняти на себе весь об’єм державних тендерів», – зазначив О. Наход,
генеральний директор ДП «Зовнішторгвидав України».
Успішний розвиток реформи публічних закупівель базується на
трикутнику взаємодії: держава, бізнес і громадське суспільство, розповів
Я. Юрчишин, виконавчий директор Transparency International Україна. Роль
громадського суспільства полягає в організації моніторингу за закупівлями,
пошуку порушень і повідомленні про них. «Система дає активістам безліч
інструментів для моніторингу і аналізу даних закупівель. А Transparency
International разом з партнерами допомагає активістам і волонтерам налагодити
системну роботу в цьому напрямку», – пояснив Я. Юрчишин.
Створення системи ProZorro і її розвиток були б неможливими без
підтримки від міжнародних донорських організацій, оскільки на реалізацію
реформи не було виділено жодної копійки державних коштів. «Реформа
розпочалася більше року тому, і Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) підписав
першу грантову угоду з Transparency International. Тоді фонд узяв на себе ризик,
який не готові були брати інші донорські організації. А вже сьогодні система
ProZorro дозволила державі заощадити більше 2 млрд грн», – розповіла
І. Озимок, керівник програм місцевого економічного розвитку WNISEF.
Вона додала, що від міжнародних організацій важлива не лише фінансова
підтримка, а й створення відповідного тиску на керманичів держави та на тих,
хто намагається саботувати реформу.
Нагадаємо, на засіданні уряду 1 червня відбулася презентація стану
реформи
публічних
закупівель.
За
підсумками
засідання
всім
облдержадміністраціям
було
рекомендовано
застосовувати
систему
електронних закупівель, незалежно від суми тендеру. «Уряд сприятиме
впровадженню ProZorro і не допустить саботажу реформи», – підкреслив
перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України
С. Кубів (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –21.07).

37

ПОЛІТИКА
Нардеп Н. Савченко выступила в поддержку изменений в
Конституцию, предполагающие выборность губернаторов. Такое заявление
нардеп сделала в ходе выступления в Одессе.
Н. Савченко также заявила, что запад и восток Украины сможет
объединить референдум по вопросу административно-территориальной
реформы. «Нужно будет провести референдум, и поставить там такие вопросы,
которые будут объединять страну, например, хотим ли мы децентрализации
власти? Хотите ли вы, чтобы вы могли выбирать губернатора, а не чтобы вам
его назначали из Киева, выбирать мэра? У нас майдан выходил за это самое:
люди хотели больше самостоятельности и полномочий на местах, и чтобы
деньги, которые они зарабатывают, использовались на благо их города или их
села», – пояснила Н. Савченко.
В поддержку выборности губернаторов в Одессе активно выступает нардеп
С. Кивалов.
Также выборность губернаторов ранее поддержали ряд депутатов и
несколько облсоветов, в том числе Киевский, Черкасский и Житомирский
(Корреспондент.net (www.korrespondent.net/). – 2016. – 25.07).
***
Глава самопровозглашенной «Луганской народной республики»
И. Плотницкий ответил на предложение украинского депутата
Н. Савченко о личной встрече. По его словам, их беседа может принести
результат, только если Н. Савченко удастся создать свою команду в парламенте.
«Лидер ЛНР» подчеркнул, что пока Н. Савченко остается миротворцемодиночкой, которая не имеет своей команды и официальных полномочий, «она
рискует биться как рыба об лед и ничего не добиться».
«И никакие встречи со мной ничего не изменят, даже если они будут
ежедневными. Сможет ли Надежда Савченко создать в Верховной Раде
депутатскую группу “За мир и диалог в Донбассе”? Если да – тогда наша
встреча и согласование действий могут оказаться уместными и
результативными», – отметил И. Плотницкий.
Появление такой депутатской группы станет «моментом истины для всего
киевского режима» и покажет, насколько Украина готова выполнить свои
обязательства, подписанные в Минске, добавил лидер сепаратистов
(Корреспондент.net (www.korrespondent.net/). – 2016. – 23.07).
***
Глава так званої «Донецької народної республіки» О. Захарченко переніс
дату «місцевих виборів» з 24 липня на 6 листопада.
Як повідомляється на «офіційному сайті ДНР», указ № 236 підписаний
22 липня.
«Згідно з Указом, день проведення виборів місцевих голів переноситься з
24 липня на 6 листопада 2016 року. Указ Глави ДНР від 18 квітня 2016 року
№ 108 визнано таким, що втратив силу», – йдеться в повідомленні.
Указом від 18 квітня місцеві вибори в «ДНР» переносилися з 20 квітня
на 24 липня.
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Як повідомлялося, 22 червня О. Захарченко заявив, що українська влада
повинна до 14 липня прийняти узгоджений з «ДНР» закон про місцеві вибори
на Донбасі, в іншому випадку дата виборного процесу буде визначена в
односторонньому порядку.
Як відомо, на Мінських переговорах не була узгоджена ні дата місцевих
виборів на Донбасі, ні механізм їх проведення (Радіо Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/a/news/27877487.html). – 2016. – 24.07).
***
Глава Національної поліції України Х. Деканоїдзе заявила, що під час
планованої «хресної ходи» Української православної церкви (Московського
патріархату) в Києві безпеку будуть забезпечувати близько 4,5 тис.
працівників поліції.
«Ми не тільки будемо в Києві забезпечувати правопорядок, а вже кілька
тижнів забезпечуємо його з обох сторін – зі сходу (там іде десь близько 200–250
осіб) і з заходу (зараз близько 800 осіб). Вони вже перебувають у Київській
області, там залучена не тільки Нацполіція, ми співпрацюємо з СБУ і
Нацгвардією», – розповіла вона в ефірі телеканалу «112 Україна».
«Ми будемо максимально залучати наші сили, щоб це пройшло тихо і
спокійно», – додала вона.
За словами глави Нацполіції, після вбивства в центрі Києва журналіста
Павла Шеремета, якого підірвали в авті, вона особисто з сумнівом ставиться до
проведення у столиці якихсь масових заходів, але Конституція гарантує права
на демонстрацію, висловлювання чи пересування.
Днями в Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що для
гарантування безпеки під час «хресної ходи» УПЦ (МП) готові застосувати й
«непопулярні методи» в разі потреби, щоб, як казав заступник голови МВС
України С. Яровий, не допустити «жодної краплі крові».
На міжвідомчій нараді в поліції правоохоронці вирішили створити
координаційну раду з участю МВС, поліції, Нацгвардії, СБУ, прокуратури для
охорони публічної безпеки і порядку під час «хресної ходи».
За словами голови Служби безпеки України В. Грицака, правоохоронці
виробили консолідовану позицію щодо заходів для гарантування безпеки
«хресної ходи». За його словами, це важливо, бо, за даними спецслужби, хода
може бути використана антиукраїнськими силами для дестабілізації ситуації у
країні. «Немає жодних претензій до вірян. Ми поважаємо їхній вибір. Але до
СБУ надходить інформація з різних джерел про присутніх серед вірян
провокаторів. Тому відповідальність за безпеку “хресної ходи”, безумовно,
також мають нести організатори цього заходу», – наголосив В. Грицак (Радіо
Свобода (http://www.radiosvoboda.org/a/news/27877806.html). – 2016. – 24.07).
***
«Хресна хода» прийде в Київ попри пікети Організації українських
націоналістів, заявив протоієрей УПЦ Московського патріархату
В. Земляний.
«Вони мають на це право, якщо вони так думають. Але і ми маємо право
пройти, ми такі ж громадяни України. Людей, можливо, ввели в оману. Ми все
одно будемо іти», – сказав В. Земляний.
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Раніше повідомлялось, що працівники поліції перешкодили активістам
ОУН встановити намети на узбіччі 19-го кілометру траси Київ-Житомир.
Лідер громадської організації ОУН М. Коханівський повідомив, що
активісти очікують зустріти «хресну ходу» УПЦ (МП) 25 липня.
Активісти раніше заявляли про те, що мають намір не пустити учасників
«хресної
ходи»
до
столиці
(Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/news/2016/07/25/hresna_hoda_pryyde_v_kyiv_popry_piket_oun__prot
oiierey_upts_mp_719230). – 2016. – 25.07).
***
Ю. Луценко на посту Генерального прокурора Украины превращает
правоохранительную систему в инструмент преследований оппозиционных
депутатов, чья политическая позиция не удобна нынешней власти,
говорится в заявлении Оппозиционного блока.
По мнению авторов заявления, Ю. Луценко осуществляет избирательное
правосудие, без суда и следствия назначает виновных, оглашает приговоры,
демонстративно давит на судей Конституционного суда в телевизионных
эфирах, а, также организует политические преследования оппонентов власти.
«Систематические нарушения Конституции Украины, неуважение прав и
свобод человека и гражданина стали нормой в работе Генеральной прокуратуры
Украины. Нынешний генпрокурор ведет политическую войну против
несогласных и делает все, чтобы уничтожить любую возможность для
конкуренции с нынешней властью. В условиях, когда экономический курс
провален, а доверие населения к работе власти стремится к нулю, репрессии
против оппонентов становятся последним доводом», – говорится в сообщении.
«Мы требуем прекратить уничтожение бизнеса оппозиционных политиков,
остановить немотивированные личные преследования политиков, четко
следовать букве и духу Конституции и законов Украины», – резюмировали в
партии (МинПром (http://www.minprom.com.ua/). – 2016. – 24.07).
***
Оппозиционный блок требует от правоохранителей отчитаться о
количестве задержанных и привлеченных к ответственности за нарушения
в ходе довыборов в Верховную Раду 17 июля.
«На выборах в Днепропетровске в 27-м округе провластный кандидат
получил победу нечестно, благодаря фальсификациям. Для давления на членов
избирательных комиссий и наблюдателей от оппозиционных партий власть
использовала не только подконтрольные ей парамилитарные формирования, но
и официальные силовые структуры… Международные наблюдатели, которые
зафиксировали эти факты, отметили, что такие выборы не соответствуют
демократическим нормам», – сказал депутат Днепропетровского горсовета от
Оппозиционного блока С. Суханов.
Он также отметил, что правоохранительные органы за два года не только
превратились в инструмент политического давления, но и допустили
существенный рост преступности в нашей стране.
«В результате серьезных массовых нарушений результаты волеизъявления
днепропетровцев оказались существенно искажены. Оппозиционный блок
требует от правоохранительных органов отчитаться о всех задержанных и
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привлеченных к ответственности за нарушения в ходе выборов», – резюмировал
он (МинПром (http://www.minprom.com.ua/). – 2016. – 25.07).
***
Украинские политологи прокомментировали итоги довыборов в
Верховную Раду.
Политолог, директор социологической службы «Украинский барометр»
В. Небоженко считает, что на этих довыборах была предпринята попытка
обесценить народное волеизъявление. «Нам показали, что административный
ресурс очень силен, что власть может вмешиваться в избирательный процесс на
всех уровнях, что кого бы мы с вами не выбрали, нашу волю всегда можно
деформировать», – заявляет он.
Политолог А. Шевченко отмечает, что главный итог этих довыборов –
сокрушительное поражение команды власти: «Ни один из официальных
представителей правящей партии в парламент не попал. Они вынуждены были
добираться туда через “черный ход” – самовыдвижение».
«Власть проиграла во всех смыслах. И это серьезный аргумент в пользу
досрочных выборов. Ведь это промежуточное волеизъявление стало эдаким
смотром сил на политическом игровом поле. Вот только провластная команда
будет делать все, чтобы их избежать. Потому что страшно», – говорит
А. Шевченко.
По словам политолога, очевидно, что будет предпринята попытка укрепить
коалицию новоизбранными депутатами. Правда, если кто-то из новоявленных
народных избранников согласится на это, то, по мнению А. Шевченко,
совершит политическое самоубийство.
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики
Р. Бортник также отмечает, что прошедшие довыборы были достаточно
грязными: применялись инструменты силового давления, запрещенного
информационного противостояния, админресурс.
«Пятеро из семи депутатов непременно станут резервом коалиции и будут
голосовать за нужные президенту решения. При этом не обязательно все они
войдут в БПП. Но эти люди в разной степени аффилированы с теми или иными
группами влияния в окружении президента. Только «Батьківщина» выбивается
из этой канвы. Хоть довыборы и усилили коалицию, но они в то же время
углубили парламентский кризис. Ведь власть оказалась в руках двух
политических сил, которые являются фактически битой картой. Их совокупный
рейтинг составляет максимум 15%...
Это промежуточное волеизъявление стало своеобразным Рубиконом для
БПП, как в свое время местные выборы для «НФ». Оно показало, что партия
президента больше не может быть политическим локомотивом. Ее
электоральный ресурс исчерпан. Кандидаты, идущие на выборы под этим
брендом, не могут выиграть», – говорит Р. Бортник.
Политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко П. Олещук также
отметил, что результаты довыборов – индикатор краха БПП.
«С технологической точки зрения команда власти работала грамотно:
сокрытие кандидатов за “нейтральным внепартийным статусом”, обеспечение
низкой явки, традиционный подкуп, – рассказывает эксперт. – Все должно было
сработать. Но не сработало... Итак, шансов у них нет. На общенациональных
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выборах, когда будет мощная мобилизация всех политсил, они потерпят
поражение. Возможно, не такое сокрушительное, как Ющенко и его команда, но
это не принципиально. В такой ситуации президенту и его ”любим друзям”
остаются два пути. “Путь Ющенко” – попытаться досидеть и сдать власть через
три года. “Путь Януковича” – попробовать всех “нагнуть” и удержать бразды
правления любым способом. Первый путь для них неприемлем. Второй –
опасен», – считает он (Вечерние вести (http://gazetavv.com/). – 2016. – 25.07).
***
Несмотря на то, что оккупация территории Крыма и частей
Донецкой и Луганской областей Украины отодвигает перспективу
членства страны в ЕС, евроинтеграция может послужить механизмом
движения и развития Украины. Об этом говорили эксперты во время
дискуссии на тему «Евроинтеграция после Брексита: какой будет стратегия
Украины, Молдовы и Грузии?», которая состоялась в Киеве 25 июля.
Так, старший аналитик Института мировой политики Л. Литра отметил,
что Евросоюз вдохновляет многие страны реформироваться не только из-за
внутренней необходимости, но и ввиду внешней ситуации. Однако он добавил,
что политика европейского содружества в отношении России не эффективна.
«Де-факто у нас есть Евросоюз, который не готов проводить
трансформационные модели в восточноевропейских странах, но всегда готов
стабилизировать конфликтные ситуации, замораживая их. Однако стоит
отметить, что такая политика усмирения агрессора, которую Европа проводит
последние 10-15 лет, вообще не работает. Наоборот, Россия становится все
более агрессивной в этом регионе. Видим, что в Грузии происходило в
2008 году, что сейчас происходит в Украине. Я думаю, что ЕС должен
немедленно изменить политику по отношению к России и внедрять свои
стратегические цели», – заявил он.
В перспективе украинской ассоциации с ЕС необходимо понимать, какую
роль сыграет евроинтеграция страны в разрешении конфликта на ее территории,
подчеркнул менеджер программ по европейской интеграции Фонда «Открытое
общество» (Грузия) И. Чхиквадзе.
«Оккупация не дает возможности Украине получить членство в ЕС. Но
если мы говорим о перспективе, то можно взять пример Приднестровья, где
тысячи человек, которые живут по ту сторону реки – линии разграничения,
специально едут получать молдавские паспорта для того, чтобы ездить в
Европейский Союз. Это четко демонстрирует, что евроинтеграция может
помочь людям наладить контакты и решить конфликты в дальнейшем. Поэтому
евроинтеграция – это механизм, чтобы двигаться вперед», – сказал он (QHA
(http://qha.com.ua/). – 2016. – 25.07).
***
На пресс-конференции «Невведение военного положения как угроза
украинской государственности», которая прошла в Киеве 21 июля спикеры
назвали несколько уровней угроз, которые несет в себе непризнание на
юридическом уровнефакта агрессии РФ.
По словам судьи Конституционного суда Украины 2006-2015 гг.
В. Шишкина, отсутствие решения по поводу введения военного положения
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несет
угрозы
на
международном,
политическом,
управленческом,
общественном и гражданском уровнях.
Экс-судья Конституционного суда рассказал, что, отказываясь вводить
военное положение, Украина не может обеспечить выполнение прав человека
согласно положениям Третьей Женевской конвенции. Также непринятие
данного решение исключает правовые основания предоставления Украине как
жертве агрессии помощи, в том числе и вооружением.
«Не происходит признание на международном уровне коллаборантских
организаций “ДНР” и “ЛНР” как военно-преступных. Теряются основания для
привлечения
организаторов
военной
агрессии
к
криминальной
ответственности», – сообщил В. Шишкин.
На общественном уровне невведение военного положения чревато
необеспечением прав военнослужащих, семьи погибших в боях не могут
получать социальную помощь и защиту, действия добровольцев могут быть
признаны незаконными с последующим привлечением к уголовной
ответственности.
«Если мы не признаем Россию захватчиком, вынужденные переселенцы не
будут иметь почти никаких прав, ведь в таком случае непонятно, от какой такой
агрессии убежали люди», – добавил герой Украины С. Хмара.
Также не обеспечивается защита прав граждан, проживающих на
оккупированной территории.
«Мы призываем власть Украины ввести военное положение – это
последняя возможность нейтрализовать негативные последствия путинских
заявлений о том, что в нашей стране происходит гражданская война, а не
российская оккупация», – заявил председатель ВОО «Союз офицеров Украины»
А. Скипальский (QHA (http://qha.com.ua/). – 2016. – 22.07).

ЕКОНОМІКА
Обсяг заборгованості за виділеними Національним банком кредитами
рефінансування в червні скоротився на 3,5 %, або на 3,1 млрд гривень до
85,312 млрд гривень.
Про це йдеться в даних Нацбанку.
Від початку року обсяг заборгованості банків перед НБУ скоротився на
19,4 % зі 105,848 млрд гривень.
За червень обсяг коштів на депозитних сертифікатах НБУ скоротився на
13,2 % до 49,732 млрд гривень, з початку року – на 44,6 %
(з 89,845 млрд гривень).
Нагадаємо, за 2015 рік обсяг заборгованості за виділеними Нацбанком
кредитами скоротився на 7,5 млрд з 113,4 млрд гривень до 105,8 млрд
(FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/380319/zaborgovanist-bankivshhodo-refinansuvannya-pered-nbu-v-chervni-skorotylasya-do-85-3-mlrd-gryven).
– 2016. – 18.07)
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***
Державний ощадний банк заявляє, що більше половини зарплатних
проектів у банку належать комерційним компаніям.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку.
З початку року кількість користувачів зарплатних карт Ощадбанку зросла
майже на 200 тис. чоловік.
«Ощадбанк має значну перевагу – досвід багаторічної співпраці в рамках
зарплатних проектів з найбільшими підприємствами в Україні та постійне
вдосконалення банківських продуктів і сервісів. При цьому хочу акцентувати
увагу на тому, що більше половини зарплатних проектів Ощадбанку – не
державні організації, а комерційні підприємства. Багато з них – представництва
міжнародних компаній», – зазначив голова правління банку А. Пишний.
Ощадбанк заявляє, що нині більше 2 млн робітників і службовців більш
ніж 25 тис. підприємств і організацій по всій Україні отримують заробітну плату
саме на картки банку.
Нагадаємо, 100 % акцій ПАТ «Ощадбанк» перебуває в державній
власності.
2015 рік Ощадбанк закінчив зі збитками 12,3 млрд гривень, а 1 половину
2016-го – з прибутком 251,5 млн гривень.
За даними НБУ, на 1 квітня за розміром активів банк посідав 2-ге місце
(180 982,1 млрд гривень) серед 109 активних банків (FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/380742/oshhadbank-zayavlyaye-pro-kilkisnuperevagu-komertsijnyh-kompanij-nad-derzhavnymy-sered-zarplatnyh-proektiv). –
2016. – 22.07)
***
Совокупный убыток топ-100 государственных компаний в 2015 году
сократился на 76,4 млрд грн. Об этом говорится в отчете о финансовых
результатах 100 крупнейших государственных предприятий.
Сто крупнейших государственных предприятий в 2015 г. получили
42,5 млрд грн убытка. В 2014 году убыток составил 119 млрд грн. По словам
замминистра МЭРТ Ю. Ковалив, сократить убыток удалось за счет
стабилизации макроэкономических показателей и обменного курса, а также
повышения цен на газ.
Самым убыточным госпредприятием в 2015 году стал «Нафтогаз». За
прошлый год «Нафтогаз» получил 25,1 млрд грн убытка. Вторым самым
убыточным предприятием стала «Укрзализныця» – 16,8 млрд грн убытка за
2015 год.
Больше всего прибыли принесла «Администрация морских портов» –
3,8 млрд грн. На втором месте по прибыльности за прошлый год находится
«Турбоатом» – 1,5 млрд грн.
Государство владеет 3 458 госпредприятиями. Из них работает
1801 предприятие.
На топ-100 госпредприятий приходится 1,172 млрд грн активов – 86 % от
общего количества (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/07/20/22167711/). –
2016. – 20.07)
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***
Незважаючи на падіння обсягу ринку сигарет в Україні з
82,9 млрд штук у 2012 році до 70,2 млрд штук у 2015 році, учасники
тютюнового ринку є одними з найбільших платників податків у бюджет
України, повідомляє ДФС.
У списку Топ-100 найбільших платників податків до зведеного бюджету
України станом на 1 квітня 2016 року виробники тютюнової продукції «Філіп
Морріс Україна», «ВАТ-Прилуки», JTI, «Імперіал Тобакко Україна» і
дистриб’ютор TEDIS Ukraine посідають 3, 4, 7, 14 і 32 місця відповідно.
Як зазначає офіційне видання ДФС, тютюнову галузь вже кілька років
неофіційно називають одним з найбільш ефективних резервів наповнення
державної скарбниці. Лідери галузевого рейтингу стабільно посідають високі
позиції в загальному рейтингу найбільших платників податків країни. За даними
видання «Рейтинг. Вісник», ринок тютюнових виробів в Україні є одним з
найдинамічніших і висококонкурентних і водночас одним з найбільш
зарегульованих.
Як відомо, останнім часом держава кілька разів на рік піднімала ставки
акцизів. Тільки від акцизних надходжень тютюнового ринку 2015 року
держбюджет отримав 22,2 млрд грн, повідомляє Український центр контролю
над тютюном. Для порівняння, сотня найбільших компаній України сукупно
перерахувала 53,8 млрд грн до зведеного бюджету в 1-му кварталі цього року,
як підрахували в ДФС (FINANCE.UA (http://news.finance.ua/ua/news//380441/tyutyunova-galuz-prodovzhuye-buty-odnym-iz-stabilnyh-dzherelpopovnennya-byudzhetu). – 2016. – 20.07)
***
ПАТ «Укртелеком» в січні – червні 2016 року збільшило дохід на 1,1 %
порівняно з аналогічним періодом 2015 року – до 3,35 млрд грн,
повідомляється у фінзвіті оператора, оприлюдненому на прес-конференції.
Чистий прибуток компанії за першу й половину 2016 року склав
178 млн грн, що на 26 % більше, ніж за аналогічний період 2015 року.
Капітальні інвестиції зросли на 72% – до 113,2 млн грн, EBITDA – на
2,4 %, до 969,6 млн грн. Маржа EBITDA виросла на 0,3 процентних пункту – до
28,9 %.
«Укртелеком» є найбільшим оператором фіксованого зв’язку в країні,
просуває
мобільний
зв’язок
у
стандарті
3G
(FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/380773/ukrtelekom-v-i-pivrichchi-zbilshyvchystyj-prybutok). – 2016. – 22.07)
***
У червні офіційний рівень безробіття знизився на 0,1 процентного
пункту до 1,5 %.
Про це повідомила Державна служба статистики.
За даними Держстату, станом на 1 липня 2016 року в Державній службі
зайнятості було зареєстровано 388,9 тис. безробітних.
На 1 червня в Держслужбі зайнятості було зареєстровано
416,4 тис. безробітних.
Кількість безробітних, що одержали державну допомогу в червні, склала
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314,2 тис. чоловік, середній розмір допомоги на одного безробітного в цьому
місяці становив 1 547 гривень.
Як повідомлялося, в травні офіційний рівень безробіття зберігся на рівні
квітня на 1,6 % (FINANCE.UA (http://news.finance.ua/ua/news/-/380355/uchervni-ofitsijnyj-riven-bezrobittya-znyzyvsya-na-0-1-p-p-do-1-5). – 2016. – 19.07)
***
Німецький бізнес бачить позитив у розвитку української економіки і
готовий нарощувати обсяги торгівлі та інвестицій.
Про це заявив посол України у ФРН А. Мельник.
«Попит на розміщення виробничих потужностей в Україні починає
поступово набирати обертів. І, дай бог, нам вдасться до кінця року переконати
ще не одну німецьку компанію відкрити виробництво в Україні», – заявив
посол.
Говорячи про успішні спільні економічні проекти, А. Мельник згадав про
відкриття на початку нинішнього року нового заводу компанії Kromberg &
Schubert у Житомирі. Загалом в Україні зареєстровано понад 4 тисячі
підприємств з німецьким капіталом, із яких реально активних – понад 2 тисячі.
Чітким сигналом для німецького бізнесу, підкреслює дипломат, є
оптимістична тенденція зростання двостороннього товарообігу з початку року –
за перші 4 місяці більше 20 % (за німецькою статистикою, на яку посилається
керівник дипмісії), це майже 1,8 млрд євро.
Мельник акцентував, що закуповується необхідне для модернізації
української економіки – машини, технічні промислові установки тощо.
За німецькими даними, за перший квартал 2016 року Німеччина
імпортувала українських товарів на 452 млн євро, на 3,23 % більше порівняно з
аналогічним періодом минулого року; німецький експорт в Україну за цей же
період зріс на 29,3 % і склав 857,4 млн євро.
Загальний обсяг товарообігу, таким чином, склав у першому кварталі
року понад 1,3 млрд євро – збільшення на 19,23% (FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/380687/nimetskyj-biznes-gotovyj-zbilshuvatyinvestytsiyi-v-ukrayinu-posol). – 2016. – 21.07)
***
Із січня до квітня поточного року в Україну в режимі імпорту було
ввезено 34 421 автотранспортний засіб, що на 57 % більше, ніж за
аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».
Вартість
увезеного
автотранспорту
оцінено
митницею
в
539,426 млн доларів.
Більше валюти з цієї суми було витрачено імпортерами на закупівлю
легкових автомобілів – 410,5 млн доларів, які були завезені в кількості
23 884 од.
Таким чином, зростання імпорту легкових авто склало 45 %. При цьому
середня вартість ввезеної іномарки виросла на 2 тис. доларів порівняно з
торішньою і склала 17,2 тис. дол.
Комерційних і спецавтомобілів імпортовано 10 222 шт. на суму
124,2 млн долл. Тут зростання склало 94 % відносно перших чотирьох місяців
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2015 року, а середня вартість ввезеного автомобіля збільшилася лише на 3 % і
склала 12,2 тис. дол.
Імпорт автобусів зріс на 76 % щодо аналогічного періоду минулого року
до 315 шт. Водночас митна вартість ввезених автобусів збільшилася на 171 %.
В результаті закупівля автобусів на зовнішніх ринках коштувала Україні
4,7 млн дол., а середня вартість імпортованого автобуса становила 15,1 тис. дол.
(+ 53 % до АППГ).
Найбільшу кількість автотранспорту за звітний період було ввезено в
Україну з Євросоюзу, який забезпечив 2/3 обсягу автоімпорту.
У частині імпорту легкових автомобілів частка ЄС склала 56 %, в
постачанні комерційних і спецавтомобілів – 39 %, а в автобусному сегменті –
67 % (FINANCE.UA (http://news.finance.ua/ua/news/-/380223/import-avtomobilivdo-ukrayiny-vyris-na-57). – 2016. – 18.07)
***
Деякі продавці вже перевиконали річний план за обсягами реалізації
сільгоспмашин.
Генеральний директор компанії «КУН-Україна» А. Лапш повідомив, що
цей рік обіцяє стати для них рекордним з продажу сільськогосподарської
техніки в нашій країні.
«До березня ми вже виконали річний план з продажу, і відтоді двічі
змінювали прогнози в бік збільшення», – зазначив він.
Ні кількісні, ні фінансові показники продажу він не називає, посилаючись
на комерційну таємницю, але каже, що, наприклад, обсяг реалізації просапних
сівалок і плугів у них подвоївся, а обприскувачів – потроївся.
За даними А. Лапша, продажі ростуть не тільки у них, але і в конкурентів.
«По-перше, на ринку сформувався чималий відкладений попит, який
тепер реалізується. По-друге, агрохолдинги впроваджують прогресивні
технології, які вимагають сучасної техніки», – пояснює він масштабне
оновлення українського парку сільгосптехніки.
Крім того, в наших умовах машини вбиваються швидше (за 5 років
замість 7 років у ЄС і США), отже, потребують частішої заміни.
«У вас техніка працює на знос, бо парки недоукомплектовані», – пояснює
експерт.
За оцінками А. Лапша, ємність українського ринку аграрної техніки на
сьогоднішній день складає 0,7-1,1 млрд євро.
«Якби селяни поставили собі за мету укомплектувати парки за
міжнародними нормами, то в країні протягом п’яти років можна було б
продавати техніки на 2-2,5 млрд євро», – підрахував А. Лапш (FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/380581/ukrayinski-agrariyi-masovo-skupovuyuttehniku). – 2016. – 20.07)
***
Оборот розничной торговли в Украине в январе-июне 2016 года
увеличился на 2,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до
527,5 млрд грн. Об этом сообщает Госстат.
Больше всего вырос оборот розничной торговли в Киевской и Львовской
областях – на 8,1 % и 5,5 %, до 27,4 млрд грн и 31,4 млрд грн соответственно.
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Наибольшее снижение оборота зафиксировано в Житомирской области – на
4,4 %, до 13,7 млрд грн. Розничный товарооборот в Киеве за отчетный период
увеличился на 1,5 % – до 84,5 млрд грн.
Госстат отметил, что данные приводятся без учета временно
оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а
также части зоны проведения антитеррористической операции.
По данным Госстата, в 2015 году оборот розничной торговли составил
около 1 триллиона гривен. Это на 20,7% меньше аналогичного показателя за
2014 год (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/07/21/22202693/). – 2016. – 21.07)
***
В январе-июне 2016 г. промышленное производство выросло на 2 % по
сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные приводит
Госстат.
В июне по сравнению с мае 2016 года производство сократилось на 2,1 %.
По сравнению с июнем 2015 года производство сократилось на 3,4 %.
За первое полугодие 2016 года производство в добывающей
промышленности и разработке карьеров выросло на 0,4 % по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Обрабатывающая промышленность
выросла на 3,4 %. Поставки электроэнергии сократились на 0,4 % (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/07/21/22222203/). – 2016. – 21.07)
***
Приватизація обласних енергопостачальних компаній відбудеться в
заплановані терміни. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Фонду
державного майна І. Білоус.
«Енергетична приватизація йде за планом», – сказав він.
Раніше І. Білоус повідомив, що продаж обленерго стартує в серпні 2016 р.
Згідно з планом приватизації, продаж обленерго має відбутися в такі
терміни: Херсонська і Одеська ТЕЦ – у серпні, Тернопільобленерго і
Хмельницькобленерго – в жовтні, Миколаївобленерго, Харківобленерго і
Дніпродзержинська ТЕЦ – в листопаді, Черкасиобленерго, Запоріжжяобленерго
і Миколаївська ТЕЦ – у грудні (FINANCE.UA (http://news.finance.ua/ua/news//380508/pryvatyzatsiya-oblenergo-vidbudetsya-za-planom-bilous). – 2016. – 20.07)
***
Україна збільшила імпорт природного газу з боку Європи в 2,9 раза – з
3,633 до 10,374 млн куб. м, свідчать дані ПАТ «Укртрансгаз».
Так, імпорт газу з боку Словаччини зріс від 2,059 до 8,799 млн куб. м, з
боку Угорщини залишився на рівні 1,575 млн куб. м на добу.
За оперативними даними оператора газотранспортної системи
Словаччини Eustream, заявка на імпорт газу в Україну 17 липня склала
8,8 млн куб. м, а 18 липня – 7,8 млн куб. м.
Як повідомлялося, голова правління НАК «Нафтогаз України»
А. Коболєв 30 червня повідомив, що держхолдинг планує розпочати імпорт газу
для його закачування в ПСГ власним коштом у першій декаді липня, а з третьої
декади липня – за кредитні кошти ЄБРР. Безумовну попередню кваліфікацію на
участь в тендерах на закупівлю газу НАК на кошти ЄБРР пройшли чеська CEZ і
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французька ENGIE.
Згідно з останніми заявами представників «Нафтогазу», мінімальні запаси
в сховищах до початку настання опалювального сезону 2016/2017 років мають
складати 14,5 млрд куб. м газу, що відповідає їх поповненню з квітня на
6,1 млрд куб. м.
Україна в червні 2016 року імпортувала всього 19,7 млн куб. м газу, в
травні – 96,4 млн куб. м. (FINANCE.UA (http://news.finance.ua/ua/news//380317/ukrayina-zbilshyla-import-gazu-z-yevropy-do-10-4-mln-kub-m). – 2016. –
18.07)
***
За перші шість місяців поточного року приватні компанії видобули
понад 2 млрд кубометрів газу, або 20 % від усього видобутого в Україні газу.
Це найвищий показник за всю історію. І це не враховуючи газу,
видобутого в рамках договорів спільної діяльності «Укргазвидобування», а це
ще 500 млн кубометрів, або 5 % загальнодержавного видобутку.
Сьогодні видобуток газу в Україні здійснюють майже 50 приватних
компаній і підприємств, але більшість з них – малі або навіть дрібні, що мають
по одній-дві свердловини. На загальному тлі вирізняються дві найбільші
компанії – «Нафтогазвидобування» (входить у структуру «ДТЕК» Р. Ахметова) і
Burisma Holdings (об’єднує шість видобувних компаній, найбільша з яких
«Еско-Північ», групу пов’язують зі Злочевським). На них припадає дві третини
всього приватного видобутку газу. Більш того, ці дві компанії забезпечують
увесь приріст видобутку газу в країні.
«Нафтогазвидобування» за шість місяців видобула 780 млн кубометрів,
що на 230 млн (41 %) більше, ніж за відповідний період минулого року. Разом з
тим, з березня видобуток газу стабілізувався на рівні 4,3–4,4 млн кубометрів на
добу.
Досить амбітні плани у Burisma Holdings: з початку року видобуток
становить 540 млн кубометрів, приріст – 11 %, а до кінця року обіцяють
наростити видобуток на 50 %. Нещодавно компанія закупила новий флот для
проведення операцій з гідророзриву пласта. Цього року в планах - пробурити
20 нових свердловин.
Ще п’ять компаній можна віднести до групи середніх, серед них
«Укрнафтобуріння»,
«Гео-Альянс»,
«Смарт-Холдинг»
і
«Полтавська
газонафтова компанія».
Решта компаній мають видобуває менш як 10 млн кубометрів на місяць.
«Укрнафтобуріння», третя за обсягами газодобувна компанія, розробляє
Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище на Харківщині. У першому
півріччі видобуто 154 млн кубометрів, це на 34 млн (28 %) більше, ніж за
відповідний період минулого року. Компанія підконтрольна групі «Приват»,
при цьому британська JKX володіє часткою у 10 % (FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/380298/rekordnyj-pokaznyk-tsogo-roku-pryvatnikompaniyi-dobuly-20-vsogo-vydobutogo-v-ukrayini-gazu-infografika). – 2016. –
18.07)
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***
Стоимость газа СПБТ на АЗС выросла. Цены на бензин и дизель не
изменились. Газ СПБТ подорожал на 0,718 % до 10,16 грн. Бензин А 95
премиум в среднем продается по 23,37 грн. А 95 продают по 22,33 грн. Средняя
цена А 92 на украинских АЗС – 21,66 грн. А 76/80 продается по 18,33 грн.
Дизельное
топливо
стоит
19,32
грн
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/07/21/22213922/). – 2016. – 21.07)
***
За п’ять місяців 2016 року Україна імпортувала ядерне паливо на суму
158,334 млн дол. Про це повідомляє Державна служба статистики України.
Україна продовжує диверсифікувати постачання ядерного палива. І за
підсумками п’яти місяців 2016 року в Росії було закуплено палива на суму
95,129 млн дол., а в Швеції – на 67,297 млн дол.
У Росії закуповують паливо у традиційного постачальника – «ТВЕЛ», у
Швеції – в місцевого підрозділу американської компанії Westinghouse.
У 2015 році в росіян купили палива на 643,57 млн дол., у шведів – на
32,687 млн дол.
У 2014-му Україна закупила ядерне паливо на суму 628,176 млн дол.,
зокрема у Росії – на 588,831 млн дол., у Швеції – на 39,345 млн дол.
У 2013 році для українських АЕС закуповували тільки російське паливо –
на 600,596 млн дол.
У 2012 році придбали ЯП на загальну суму 600,334 млн дол., зокрема у
Росії – на 555,355 млн дол., у Швеції – на 44,979 млн дол.
У 2016 році планується розширювати співробітництво оператора
українських АЕС «Енергоатому» і Westinghouse: шведське паливо повинні
завантажити в енергоблок № 5 Запорізької АЕС.
Оператором всіх чотирьох діючих АЕС України є держпідприємство
НАЕК «Енергоатом», яке купує ЯП за контрактами з паливною компанією
«ТВЕЛ» (РФ) і Westinghouse Electric Sweden AB (Швеція).
«Енергоатом» експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними
енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю
13,835 ГВт (FINANCE.UA (http://news.finance.ua/ua/news/-/380583/ukrayinavytratyla-majzhe-160-mln-na-yaderne-palyvo). – 2016. – 20.07)
***
Україна у 2015/2016 маркетинговому році (МР, липень-червень), згідно
з остаточними даними Міністерства аграрної політики і продовольства,
експортувала 39,487 млн т зерна, що на 13,5 % більше, ніж у попередньому
сезоні.
За його даними, експорт пшениці склав 17,4 млн т, кукурудзи –
17,412 млн т, ячменю – 4,41 млн т.
Як повідомляє Мінагропрод, у 2014/2015 МР Україна експортувала
34,805 млн т зерна.
Раніше повідомлялося, що урожай зерна в Україні в 2015 році, за даними
Держстату, оцінюється в 59,96 млн т, що на 6,1 % менше, ніж роком раніше.
Міністерство сільського господарства США прогнозує врожай зерна в
Україні в 2016 році на рівні 59 млн т, прогноз експорту становить близько
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32 млн т (FINANCE.UA (http://news.finance.ua/ua/news/-/379980/ukrayina-u2015-2016-mr-narostyla-eksport-zerna-na-13-5). – 2016. – 16.07)
***
У червні 2016 р. з України було експортовано 14,6 тис. т соняшникової
олії, що стало максимальним місячним обсягом в поточному сезоні. Цей
показник на 21 % перевищує обсяг експорту в травні і в 2 рази – у відповідному
місяці минулого року.
Всього за 10 місяців 2015/16 МР (вересень – червень) експорт цієї
продукції з країни склав 55,43 тис. т, що на 32 % перевищує показник за
аналогічний період попереднього сезону і є рекордним. Також зазначений обсяг
вже перевищив показник за весь 2014/15 МР (55,39 тис. т), як і прогнозували
аналітики ІА «АПК-Інформ».
Основний ринок збуту української соняшникової олії – країни ЄС, куди за
звітний період було поставлено більше 90 % від загального експорту.
Топ-5 країн-імпортерів сумарно закупили 78 % зазначеної продукції, а це
Велика Британія (11,7 тис. т), Нідерланди (11,4 тис. т), Іспанія (9,8 тис. т),
Франція
(6
тис.
т)
та
Італія
(4,5
тис.
т)
(FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/380435/top-5-eksporteriv-ukrayinskoyisonyashnykovoyi-oliyi). – 2016. – 20.07)
***
У минулому, 2015/16 МР, Україна імпортувала майже 7,8 тис. т
гречки – більше, ніж будь-коли раніше. Основний обсяг зернової завезли
наприкінці сезону на тлі зростання дефіциту внутрішньої пропозиції цієї
культури. Так, у травні й червні цього року, коли внутрішні ціни попиту на
гречку досягли небувалих значень – 19-20 тис. грн/т, а відпускні ціни на гречану
крупу зросли до 32-34 тис. грн/т, до України було ввезено 0,9 тис. т і 1,5 тис. т
зернової відповідно, пише «ПроАгро».
Нинішній зліт цін на гречку, що залишив далеко позаду попередню
«гречану кризу» 2010 р., зумовлено скороченням виробництва зернової. У
минулому році зернової в Україні було засіяно всього 132,2 тис. га, урожай же
вдалося зібрати з іще меншої площі – 127,7 тис. га. За середньої врожайності
культури 10 ц/га її валовий збір лише трохи перевищив 128 тис. т за потреби
внутрішнього споживання від 150 тис. т. Настільки великий розрив між
виробництвом і обсягом споживання вже з другої половини сезону почав
стимулювати зростання цін на гречку і готову крупу, яке додатково було
підстебнуте спекуляціями на дефіциті.
Подорожчання гречки, вирощування якої в останні роки для багатьох
виробників було малоприбутковим, якщо не збитковим, спонукало їх у цьому
році збільшити посівні площі під зернову. Крім того, в областях
сільгосппідприємствам і фермерам виплачували по 500 грн дотації за кожен
гектар, засіяний гречкою. В результаті, за даними компанії «ПроАгро», під
урожай 2016 р. аграрії засіяли цією культурою близько 150 тис. га. З огляду на
сприятливі погодні умови, врожайність зернової, за нашою оцінкою, може
скласти 11,5 ц/га, що означає збільшення її валового збору порівняно з минулим
роком на 25-30% – до 165 тис. т.
Такий обсяг збору дозволить забезпечити бездефіцитний баланс
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споживання, призведе до скорочення імпорту і, за нашим прогнозом, знизить
внутрішні ціни на гречку до 12 тис. грн/т після завершення жнив з поступовим її
збільшенням протягом сезону максимально до 14-15 тис. грн/т (FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/380566/ukrayina-zbere-na-tretynu-bilshegrechky-v-novomu-sezoni). – 2016. – 21.07)
***
Україна збільшує експортні поставки хмелю. Як повідомляє AgriSurvey
з посиланням на дані митної служби, в першій половині 2016 року експорт
шишок хмелю з України в грошовому вираженні зріс в чотири рази порівняно з
аналогічним періодом минулого року і склав $516 тис. Обсяги реалізації цієї
продукції за кордон склав 101 тонну (+ 66 тонн порівняно з першою половиною
2015 року).
Половина всього експортованого українського хмелю (52,3 %) припадає
на поставки до Чехії. При цьому в першому півріччі 2015 року частка Чехії
становила тільки 29,9 %.
Цікавий також той факт, що за перші п’ять місяців 2016 року Україна є
другим найбільшим постачальником шишок хмелю в Чехію, займаючи частку в
17,5 % усього закупленого цією країною хмелю. За аналогічний період
минулого року Україна займала частку в 10 %.
Як повідомлялося, за підсумками шести місяців 2016 року Україна
виробила 70,2 млн дал пива, що на 7,4 % менше, ніж за аналогічний період
2015 року (FINANCE.UA (http://news.finance.ua/ua/news/-/380509/ukrayinanaroshhuye-eksport-hmelyu). – 2016. – 20.07)
***
Броварна компанія «САН ІнБев Україна» виходить на ринок сидру в
Україні.
Сидр під ТМ Stella Artois Cidre виготовляють в Англії і до України
імпортують, пише «АПК-інформ».
У компанії вважають цей сегмент дуже перспективним. В Україні ринок
сидру ще насичується, на відміну від Європи.
Він переважно представлений в категорії суперпреміум і середнім
ціновим сегментом.
Роздрібна ціна сидру становитиме близько 50 грн за пляшку.
Як відомо, лідером вітчизняного ринку сидру є компанія «Carlsberg
Україна» із ТМ Somersby (FINANCE.UA (http://news.finance.ua/ua/news//380305/velyka-brovarna-kompaniya-ukrayiny-vyhodyt-na-rynok-sydru). – 2016. –
18.07)
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Надходження до державного бюджету України від приватизації
держмайна в I півріччі склали 42 млн гривень. Це в 2,8 раза менше, ніж за
аналогічний період 2015 року. Про це йдеться в звіті Фонду державного майна
України (ФДМУ). Згідно зі звітом, центральним і регіональним управліннями
ФДМ за звітний період було продано 63 об’єкти державної власності (з них 13 –
у червні). Також було реалізовано 137 об’єктів комунальної власності, з яких 16
– в червні. Крім того, за даними ФДМ, в червні на фондових біржах
виставлялися 19 пакетів акцій підприємств загальною номінальною вартістю
81,8 млн гривень. З них в минулому місяці фонд продав 5 пакетів акцій на
загальну суму 831,3 тис. гривень. Як повідомлялося, МінАП планує до кінця
2016
р.
приватизувати
86 агропідприємств
(FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/380395/z-pochatku-roku-nadhodzhennya-vidpryvatyzatsiyi-skorotylysya-majzhe-vtrychi). – 2016. – 19.07)
***
Национальный банк отозвал банковскую лицензию и ликвидирует
Фидобанк. Об этом сообщается на сайте регулятора.
20 мая 2016 года Национальный банк отнес Фидобанк к категории
неплатежеспособных. В результате оттока денег, в банке начались проблемы с
выполнением обязательств перед клиентами.
С 16 мая 2016 года Фидобанк приостановил все операции с клиентами.
По состоянию на 20 мая 2016 года общая сумма невыполненных
Фидобанком операций клиентов превысила 500 млн грн (9 % от его
обязательств).
После этого в данное финучреждение Фонд гарантирования вкладов ввел
временную администрацию.
13 июня Фонд гарантирования вкладов продлил срок действия временной
администрации в Фидобанке на один месяц – до 19 июля включительно
(Минфин (http://minfin.com.ua/2016/07/19/22119533/). – 2016. – 19.07)
***
Фонд гарантирования после проверки счетов физических лиц в банке
«Михайловский» увеличил сумму выплат вкладчикам на 83 млн грн и уже с
26 июля вкладчики смогут получить свои деньги. Об этом говорится в
сообщении ФГВФЛ.
«Во вторник мы обновим реестр. В этот первый пул будет добавлена
информация на сумму около 83 млн грн. Проверкой установлено, что
сформированные остатки на уже проверенных счетах клиентов не имеют
отношения к схемам с «ИРЦ» и «КИЦ», – рассказала заместитель директорараспорядителя Фонда гарантирования вкладов Н. Рудуха.
Н. Рудуха подчеркнула, что во время проверки Фонд гарантирования
вносил в реестр информацию исключительно о тех клиентах, на счетах которых
остатки сформированы реальными средствами, а не путем недействительных
записей в бухгалтерских документах.
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По ее словам, проверка продолжается, и по ее результатам информация в
реестре вкладчиков будет обновляться еженедельно.
Фонд отмечает, что по состоянию на 21 июля вкладчикам
«Михайловского» было выплачено 454,9 млн грн, что составляет более 45 % от
общей суммы виплат (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/07/22/22248554/). –
2016. – 22.07)
***
За підсумками червня 2016 року Україна залишила топ-10 найбільших
світових виробників сталі. За даними асоціації worldsteel українські металурги
виробили 1,83 млн т сталі, що на 8,6 % менше, ніж роком раніше. Основна
причина скорочення виплавки сталі – складності з логістикою в зоні проведення
АТО, через що низка підприємств скоротили або зупинили виробництво.
Однак за підсумками півріччя Україні вдалося зберегти десяте місце
рейтингу.
За 6 місяців 2016 року світова виплавка сталі скоротилася на 1,9 %, до
794,85 млн т, йдеться в повідомленні worldsteel. У червні сталеве виробництво
практично не змінилося до червня минулого року і склало 135,7 млн т.
При цьому в Україні виплавка за 6 міс. збільшилася на 10,3 % до
12,41 млн т.
Завантаження сталеплавильних потужностей в світі в червні склало
69,4 %.
Найбільшим виробником сталі залишився Китай. Виплавка сталі в КНР за
6 міс. 2016 року скоротилася на 1,1 % до 399,56 млн т.
Україну обігнала Італія, металурги якої в червні збільшили виплавку сталі
майже на 6 % рік-до-року до 2,03 млн т
(FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/380631/ukrayina-zbilshyla-zayavku-na-importgazu-zi-slovachchyny-do-18-2-mln-kub-m). – 2016. – 21.07)
***
Поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні (без урахування
тимчасово окупованої території Криму і Севастополя, частини зони
проведення АТО) на 1 липня 2016 року становило 4,316 млн голів, що на
2,4 % менше, ніж на аналогічну дату 2015 року.
За даними Державної служби статистики, в тому числі поголів’я корів
скоротилося на 3,5 % – до 2,192 млн.
Поголів’я свиней до зазначеної дати зменшилося на 3 % – до 7,492 млн
голів, птиці – на 4,5 %, до 234,429 млн голів.
Кількість овець і кіз у країні станом на 1 липня склала 1,705 млн голів, що
на 3,4 % менше, ніж на аналогічну дату минулого року.
Як повідомлялося з посиланням на статистичні дані, поголів’я ВРХ в
Україні 2015 року скоротилося на 3,5 % порівняно з 2014 роком – до 3,75 млн
голів, свиней – на 3,7 %, до 7,079 млн голів, птиці – на 4,4 %, до 204 млн голів,
овець та кіз – на 3,3 %, до 1,325 млн голів (FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/380380/pogolivya-koriv-i-svynej-v-ukrayiniprodovzhuye-padaty). – 2016. – 19.07)
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***
Виробництво молока в Україні в січні – червні 2016 року (без
урахування тимчасово окупованої території Криму і Севастополя, частини
зони проведення АТО) скоротилося на 1,3 % порівняно з аналогічним
періодом 2015 року – до 5,107 млн т.
Як повідомила Державна служба статистики, м’яса (в живій вазі) у країні
було вироблено 1,559 млн тонн, що на 1 % більше, ніж за аналогічний період
2015 року.
Виробництво яєць скоротилося на 13,8 % – до 7,903 млрд шт.
Як повідомляли ЗМІ з посиланням на статистичні дані, Україна в
2015 році скоротила виробництво м’яса на 19,2 % – до 3,277 млн тонн, молока –
на 4 %, до 10,682 млн тонн, яєць – на 14,3 %, до 16,78 млрд шт. (FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/380386/ukrayina-v-i-pivrichchi-zbilshylavyrobnytstvo-myasa-ale-skorotyla-vyroblennya-moloka-i-yayets). – 2016. – 18.07)
***
Урожай волоських горіхів в Україні знизиться до мінімального
значення за останні 3 роки. Так, за попередніми оцінками, Україна може
зібрати 70-75 тис. тонн, тоді як 2015 року цей показник склав 116 тис. тонн, в
2014 році – 86 тис. тонн.
За оцінками операторів ринку, близько 60 % українського горіха
вивозиться за кордон. Проте дані офіційної статистики показують лише 25 %
обсягів експорту. Решту обсягу можна назвати «сірим експортом».
Попит на український горіх з боку зовнішніх ринків залишається
високим. Девальвація гривні зіграла важливу роль в активізації експорту. Тим
часом, конкурентоспроможність українського товару найчастіше знижується
через невисоку якість його обробки.
Для зміцнення позицій України на світовому ринку вкрай важливо
закласти фундамент під формування промислового вирощування горіхів. Нині
така
тенденція
вже
має
місце
в
Україні
(FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/380376/ukrayina-zbere-rekordno-nyzkyj-urozhajgorihiv). – 2016. – 19.07)
***
Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогнози зростання
світової економіки на 2016 і 2017 роки на 0,1 процентного пункту (п. п.)
порівняно з квітневими оцінками – з 3,2 % до 3,1 % і з 3,5 % до 3,4 %
відповідно, написано в оновленій доповіді «Перспективи розвитку світової
економіки».
Перегляд прогнозів пов’язаний з рішенням Великобританії вийти зі
складу Європейського Союзу (Brexit), яке тягне за собою істотне посилення
економічної, політичної та інституційної невизначеності, пояснює МВФ. Якби
не Brexit, фонд у липні поліпшив би прогнози для світової економіки.
«До голосування про Brexit 23 червня економічні дані й стан фінансових
ринків вказували на те, що світова економіка розвивалася в цілому так, як
прогнозувалося в квітні», – зазначає МВФ.
При цьому МВФ звертає увагу на невелике посилення зростання
економіки emerging markets, особливо Росії та Бразилії, в 2017 році порівняно з
квітневим прогнозом. Минулого тижня МВФ змінив оцінку зниження ВВП РФ в
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2016 році з 1,5 % до 1,2 %, підтвердив прогноз зростання на 2017 рік на
травневому рівні в 1 % (у квітні очікувалося 0,8 %).
Економісти фонду попередили про «явну можливість більшої кількості
негативних наслідків» Brexit для світу в цілому. Однак базовий сценарій на
ближчі два роки передбачає поступове зниження невизначеності в
майбутньому.
Прогноз зростання ВВП Великобританії на цей рік погіршено на 0,2 п. п.
– до 1,7 %, на наступний – на 0,9 п. п., до 1,3 %.
Разом з тим МВФ підвищив оцінку зростання економіки в єврозоні на
2016 рік з 1,5 % до 1,6 %, але знизив прогноз на 2017 рік з 1,6 % до 1,4 %.
Більш стримане зростання економіки США в I кварталі, ніж
передбачалося, спонукало МВФ погіршити прогноз на весь поточний рік на
0,2 п. п. – до 2,2 %, проте оцінку на 2017 рік залишено на рівні 2,5 %.
Наслідки Brexit позначаться і на Японії, де високий курс ієни обмежує
потенціал зростання: в цьому році прогноз знижено на 0,2 п. п., до 0,3 %, але в
наступному році замість зниження на 0,1 % тепер очікується підйом на ту ж
величину завдяки перенесенню термінів підвищення податку на споживання.
У Китаї очікується зростання ВВП на 6,6 % в 2016 році (+ 0,1 п. п. до
квітневого прогнозу) і на 6,2 % в 2017 році (без зміни). Вплив Brexit на
економіку Китаю буде стриманим через обмежені торгові й фінансові зв’язки
КНР
і
Великобританії,
зазначає
МВФ
(FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/380489/mvf-cherez-brexit-pogirshyv-prognozzrostannya-svitovogo-vvp-v-2016-rotsi). – 2016. – 19.07)
***
В прошлом месяце розничные продажи в Великобритании показали
самое большое падение за последние полгода. Это может сигнализировать о
негативных последствиях референдума о выходе страны из ЕС. Об этом
сообщает Bloomberg.
По данным Национальной статистической службы Великобритании,
объем товаров, проданных в магазинах и интернете, упал на 0,9 % в июне.
Продажи, исключая автомобильное топливо, сократились на 0,9 % в прошлом
месяце.
В июне продажи продовольствия сократились на 1,2 %. Продажи
непродовольственных товаров упали на 0,8 %.
Статистическая служба собирала данные с 29 мая по 2 июля. Некоторая
информация была получена уже после референдума, состоявшегося 23 июня.
После референдума, на котором 51,9 % британцев проголосовало за
выход Великобритании из ЕС, индекс потребительского доверия обвалился до
21-летнего минимума (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/07/21/22216439/). –
2016. – 21.07)
***
Ліміт на зняття готівки в Греції, який є одним з умов надання
кредиту від ЄС, стимулює перехід на електронні платежі, згідно зі звітом
Timetric’s Cards and Payments Intelligence Center (CPIC).
У серпні 2015 року ЄС схвалив кредитний пакет на суму 86 млрд євро для
Греції, за умови що грецький уряд вживе заходів з контролю за рухом капіталу.
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Уряду країни слід посилити контроль над відтоком капіталу і ухиленням від
сплати податків через електронні платежі, урізати соцвиплати й підвищити
податки.
Одна з умов ЄС – обов’язковий прийом платіжних карт ритейлерами і
деякими категоріями фахівців – лікарями, юристами, електриками та
сантехніками. Нові правила набули чинності 1 січня 2016 року.
Обсяг ринку e-commerce у Греції демонстрував щорічний приріст у
18,83 % в період з 2011 року до 2015 року. Заходи контролю за рухом капіталу в
країні застосовуються до зарубіжних онлайн-купівель, а транзакції всередині
країни, тим часом, не підлягають контролю і стимулюють e-commerce.
З метою отримання прибутку з нового тренду грецькі банки тепер
пропонують спеціальні карти для онлайн-платежів, такі як передплатна
віртуальна карта Mastercard від банку Piraeus або Національного банку Греції
(FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/380708/kredyt-vid-yesstymulyuye-elektronni-platezhi-v-gretsiyi). – 2016. – 21.07)
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