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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Виступ Президента під час заходів з нагоди
Дня хрещення Київської Русі – України
Ваша Святосте!
Ваші блаженства!
Пресвяті отці!
Дорогі українці!
У цей історичний день ми молимося під хрестом святого
рівноапостольного Володимира. З величного постаменту він ніби благословляє
древні київські пагорби, якими ступала нога ще Андрія Первозванного.
Благословляє всю нашу Русь-Україну, яка стоїть у віках вже понад тисячу років
після Володимирового Хрещення, – і стоятиме вічно!
Непохитний фундамент під українську державу своїм доленосним вибором
заклав великий князь-хреститель. Вже за його сина Київ став центром потужної
європейської держави, глибоко інтегрованої у політичні, соціальні і культурні
процеси континенту.
Як мудрий і далекоглядний державний діяч Володимир відчув могутній
потенціал християнства. «Праця Володимира була епохальною в житті
української народу, за що князя цього й названо Великим. Це справді був
великий реформатор, який міцною рукою повів Україну на Захід і прищепив їй
західну культуру», – писав митрополит і просвітитель Іларіон Огієнко.
Вогник благодатного вогню ми отримали з Константинополя, звідки
прибули до нас перші єпископи і священики. З Цар-города христова віра
прийшла до Києва, на береги Дніпра, і вже саме звідси поширилася на інші
східнослов'янські терени та сусідні народи. Константинопольська Церква для
нас була, є й буде Церквою-матір’ю, до якої ми, її чада, зверталися і будемо
звертатися по допомогу, – в тому числі у подоланні розділення, яке сьогодні
болить православним українцям.
За рік, що минув від попереднього Дня Хрещення, багатолітніми трудами
Його Всесвятості Варфоломія відбувся історичний Святий і Великий Собор
Православної Церкви – хоча його й намагалися зірвати деякі деструктивні сили.
Ми знаємо: багато зусиль було докладено Його Всесвятістю для організації
Собору і дуже раді тому, що він успішно пройшов і прийняв важливі
документи.
За цей рік як український Президент я мав добру нагоду зустрітися з
Вселенським Патріархом. Твердо переконався, що Його Всесвятість молиться за
Україну і думає над тим, як допомогти нам вирішити наші проблеми.
Сьогодні я особливо радий вітати серед нас його високоповажного
представника, архієпископа Тельміського Іова. Перекажіть, владико, Його
Всесвятості, що Православна Церква в Україні потребує невідкладної уваги з
боку Вселенського Константинопольського Престолу. Він – єдиний, хто
спроможний допомогти православним України об’єднатися та врегулювати
канонічний статус Української Церкви в структурі світового Православ’я.
Соціологічні опитування показують, що дедалі більша кількість
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православних громадян України хочуть мати, – як це заведено в усьому
православному світі і більшості православних країн – єдину помісну
автокефальну церкву. Церкву, євхаристійно й молитовно поєднану, але
адміністративно незалежну від інших церковних юрисдикцій. Це історичний
тренд, який не може оминути і Україну.
До тих же, хто цього ще не відчуває, хотів би апелювати словами
покійного Митрополита Володимира Сабодана: «Автокефалія – це спосіб
організації церковного життя, свідчення кількісного та якісного зростання
Церкви, її здатності до самостійного буття».
Світлої пам’яті владика нагадував, що завжди після здобуття незалежності
державою починалася дискусія про автокефалію. Так було в Греції, Сербії,
Румунії, Болгарії, Грузії, Албанії тощо.
Ясно, що ми не будемо байдуже спостерігати за втручанням іншої держави
в наші церковні справи, за її спробами використати в своїх інтересах почуття
частини українських православних.
І це одна з причин, чому Верховна Рада аргументовано звернулася до
Архієпископа Константинополя і Нового Риму, Вселенського Патріарха
Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію Православній Церкві в
Україні.
Слід виходити з давнього канонічного принципу: громадянським та
земельним розподілам нехай слідує і розподіл церковних справ.
З великою надією в Києві сприйняли звістку про те, що Священний Синод
Константинопольського Патріархату створює спеціальну комісію для розгляду
заяви українського парламенту.
Впевнений, що завдяки участі Його Всесвятості у вирішенні цього
важливого питання між Українською Церквою та Константинополем складуться
унікальні стосунки, які дозволять подолати чимало негативних тенденцій у
житті сучасного Православ’я.
Шановно українська громадо!
Всі ми пишаємося тим, що наша країна за 25 років засвідчила відданість
демократії; демонструвала й демонструє повагу до прав і свобод громадян,
національну релігійну толерантність. Як, для прикладу, не порадіти тому, що
сьогоднішнє християнське свято прийшли розділити з нами глави інших церков
– Об’єднання іудейських релігійних організацій України Яков дов Блайх і
муфтій Духовного управління мусульман України Ахмед Тамім.
Переконаний, що релігійний мир, взаємна повага державно-церковного
партнерства є вагомим здобутком України. І ми це надбання маємо берегти
особливо тепер, у час великих випробувань.
Два з половиною роки тому Москва розв’язала війну проти золотоверхого
Києва. І речі треба називати своїми іменами. Сам Спаситель вчив, що є чітка
межа між правдою і неправдою: «Нехай слово ваше буде так-так, ні-ні».
Категорично не сприймаю паліативні форми як-то абстрактний «збройний
конфлікт» чи «збройне протистояння». Це оцінки з чужого, неукраїнського
голосу. Те, що відбувається на Сході, називається «нашестям чужинців».
Думаю, цьому українському словосполученню не складно знайти аналог і в
церковнослов’янській мові.
Хочу висловити вдячність тим церквам і релігійним організаціям, усім
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громадам, які твердо стали на захист України як до справді богоугодної справи.
Вдячний тим з вас, хто продовжує підтримувати Божим словом, молитвою
і гуманітарною допомогою наші Збройні Сили, всіх захисників України.
Висловлюю вдячність усім, хто допомагає полегшити страждання мирного
населення, спричинені російською агресією та промосковськими бандами.
Попри міжнародну підтримку нашої боротьби, ми знаємо, що перемога
залежить від нас. І найголовніша духовна зброя нашої перемоги – це наша
єдність.
Звертаюся до вас, дорогі отці та владики, співвітчизники, із закликом і
надалі молитися за воїнів, нащадків Володимирової дружини, які поклали своє
життя, боронячи незалежність нашої Вітчизні. Також закликаю помолитися за
тих героїчних солдат та офіцерів, які зараз несуть службу і захищають нас.
Щоб визволитися нам, українцям, від нашестя чужинців, «молимось до
Тебе, Владико миру i спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть
вороги нашi; i як порох розсипається вiд вiтру, так нехай розвiються їхнi злi
задуми знищити державу нашу Українську».
До нашої спільної молитви за вигнання чужинців хай приєднається
небесний заступник Русі-України, її хреститель, рівноапостольний князь
Володимир. Вірю, Він з нами. Піднявши однією рукою хрест, з іншої не
випускає меча, щоб боронити нашу рідну землю.
Вітаю всіх з Днем Хрещення України.
Вічна пам’ять Володимиру Великому!
Слава Україні!
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-pid-chas-zahodiv-z-nagodidnya-hreshennya-37741). – 2016. – 28.07).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
М. Дем’яненко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Фактор Волинської трагедії
в сучасних українсько-польських відносинах
На початку липня цього року у Польщі відбулася подія, яка не залишилася
поза увагою громадськості і в Україні. Мова йде про ухвалу Сенатом Польщі
резолюції, в якій вшановується пам'ять жертв Волинської трагедії та
пропонується Сейму встановити 11 липня Національним днем пам’яті жертв
геноциду, здійсненого українськими націоналістами проти поляків. А вже 22
липня, Сейм Польщі 442 голосами (утрималися – 10, проти – 0) ухвалив
резолюцію, якою визнав події на Волині у 1943–45 рр. «геноцидом, вчиненим
українськими націоналістами проти мешканців Другої Речі Посполитої». Разом
з тим у резолюції зазначається, що «не можна ані замовчувати, ані
перекручувати польські дії у відповідь щодо українських сіл, під час яких також
гинуло цивільне населення». При цьому в ухваленому документі Сейм
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висловлює солідарність з Україною, яка бореться із зовнішньою агресією щодо
збереження територіальної цілісності країни.
Резонансна резолюція була ухвалена, не дивлячись на той факт, що раніше,
у червні, з ініціативи відомих українських релігійних, політичних, державних і
громадських діячів, інтелектуалів було направлено звернення до суспільства та
державного керівництва Польщі із закликом утриматися від політичних заяв
щодо історичних подій, які зокрема, можуть у подальшому бути використані
третіми силами для загострення польсько-українських відносин. Натомість було
запропоновано повернутися до традиції спільних двосторонніх державних
відозв і разом встановити єдиний День пам'яті жертв польсько-українського
конфлікту під час і після Другої світової війни.
Як наголошується у зверненні, «сучасна війна Росії проти України ще
більше зблизила наші народи. Воюючи проти України, Москва веде також
наступ проти Польщі і всього вільного світу... Пам’ятаймо також, що Київ і
Варшава – це стратегічна східна опора всієї Європи. Маємо усвідомити, що
приклад нашого взаємного порозуміння здатен стати зразком для всього
європейського простору».
Без сумніву, Волинську трагедію можна назвати однією з найжахливіших
та найкривавіших сторінок в історії двох народів. Якщо коротко описати події,
що відбувалися в той період, то в 1943 році на Волині почалося військове
протистояння між польською Армією Крайовою, яка хотіла відновити кордони
країни станом на 1939 рік (тобто повернути собі Західну Україну, яка була
загарбана СРСР), та вояками ОУН-УПА, які хотіли створити суверенну
незалежну державу. Наслідком таких протистоянь стали десятки тисяч
людських жертв з обох сторін конфлікту. У Польщі вважають, що в результаті
етнічних чисток загинули понад 100 тис. поляків і 5–10 тис. українців.
Натомість в Україні говорять про кілька десятків тисяч убитих поляків та до
20 тис. українців. І взагалі ставлення до подій на Волині та у Східній Галичині
1943–1945 років в Україні та Польщі – різне. Польські історики покладають
відповідальність за вбивства цивільного населення виключно на ОУН і УПА, а
більшість українських істориків переконані у відповідальності за ці злочини
обох сторін. Так за словами голови Українського інституту національної пам'яті
В. В’ятровича, «конфлікт був багатошаровим». Зокрема, була не тільки
політична, а й релігійна площина. На Волині зіштовхнулося українське
православне населення і польське римо-католицьке. Й обидві сторони вдавалися
до знищення цивільного населення.
На рівні керівників держав у 2003 році в цьому питанні було досягнуто
певного консенсусу, коли президенти Л. Кучма та А. Кваснєвський виступили зі
спільною заявою «Про примирення в 60-ту річницю трагічних подій на Волині».
Тоді ж на Личаківському кладовищі у Львові був відкритий меморіал загиблим
воякам Армії Крайової. А у липні 2013 року Сейм Польщі відмовився назвати
Волинську трагедію геноцидом поляків.
Проте, останнім часом суперечності в питанні Волинської трагедії знову
посилилися. За словами політичного експерта Є. Магди, вже рік між Україною і
Польщею «постійно виникають якісь гострі кути». В 2015 році після виступу у
Верховній Раді тодішнього польського президента Б. Комаровського
парламентарі ухвалили закон про декомунізацію. У законі, серед іншого,
вшановуються вояки ОУН-УПА, яких у Польщі зі зрозумілих причин
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сприймають неоднозначно. Олії у вогонь додала і Київрада своїм нещодавнім
рішенням про перейменування Московського проспекту на проспект Степана
Бандери, яке було прийняте напередодні дня пам’яті загиблих під час
Волинської трагедії та могло стати додатковим аргументом для деяких
польських політиків. «Це рішення можна оцінювати по-різному, але Київрада
діяла в межах своїх повноважень. Однак, у контексті нинішніх відносин із
Польщею, яка залишається стратегічним партнером України, подібні дії не
зовсім далекоглядні», – вважає Є. Магда.
При цьому дискусії навколо Волинської трагедії та підвищений інтерес до
тих подій викликає сьогодні не стільки історичний аспект, як політичний.
Особливо, з огляду на непростий шлях української євроінтеграції та ролі в
цьому процесі Польщі, яка є найбільш послідовним та важливим захисником
інтересів нашої країни в ЄС.
Для більш об’єктивної оцінки подій доцільно проаналізувати хронологію
та ключові політичні фігури, що ініціювали розгляд даного питання на
державному рівні у Польщі. Так, серед основних ініціаторів фігурує ім’я ще
досить молодого за політичними мірками, проте достатньо амбітного депутата
від правлячої партії «Право і справедливість» М. Дворчіка, який ще раніше
підготував проект закону, яким пропонувалося встановити День пам’яті
мучеництва кресов’ян 11 липня як день апогею протистояння «Кривава неділя».
Але цей проект закону не знайшов продовження і пізніше замість нього
М. Дворчік ініціював подання нижчого по рівню, але більшого за обсягом
документу – проекту постанови Сейму на цю ж тему. В порівнянні з останнім
подібним документом, який був прийнятий Сеймом ще влітку 2013 року
кількість польських жертв цього конфлікту збільшилася на кілька десятків
тисяч осіб. Проте, згідно даних українських дослідників, за ці три роки не
з'явилося жодних нових досліджень щодо Волинської трагедії, які б дозволили
переглянути старі цифри. Тобто залишається незрозумілим, якими даними
оперує М. Дворчік.
Також не зовсім зрозуміло, чиєю як саме варто розглядати ініціативу
М. Дворчіка – як узгоджену позицію партії «Право і справедливість» чи як
самочинні дії радикальної її частини, оскільки єдиного погляду на трагедію не
було і всередині партії. А її лідер Я. Качинський перед обговоренням
Волинської трагедії у Сеймі заявив, що символіка 11 липня не повністю
відповідає контексту і причинам польсько-українського конфлікту, а тому
пропонував визначити днем пам’яті його жертв іншу дату – 17 вересня. Така
позиція Я. Качинського була прийнятною і для української сторони, оскільки
більш точно відображала тогочасний період радянської та німецької окупацій,
які вплинули на розвиток подій, а також факт знецінення людського життя в
умовах війни, що дозволило цьому протистоянню набути жахливих обрисів.
Таку ж позицію як офіційну пізніше озвучив і віце-міністр культури Польщі
Я. Селлін під час виступу на парламентській дискусії. Проте, такий стан речей
не влаштовував М. Дворчіка, який розумів що проект його постанови без згоди
партійного керівництва через нижню палату парламенту може не пройти до
відзначення 11 липня, отже, депутат звернувся до одного із сенаторів. Так,
проект постанови Сейму після несуттєвої редакції перетворився на текст заяви
Сенату та невдовзі був проголосований більшістю голосів.
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Такий розвиток подій викликав досить різку реакцію у Верховній Раді, де
вже готували пропозицію щодо спільної заяви обох парламентів, яка була б
більш консенсусною. А рішення верхньої палати польського парламенту, було
сприйняте українськими депутатами як неповага, що і призвело до ескалації
емоцій, зустрічних звинувачень у науковій та юридичній неретельності
формулювань заяви Сенату та скасування спільної зустрічі польськоукраїнської парламентської групи.
Польські народні обранці, своєю чергою, відреагували на демарш
українських колег. Відповідь українським депутатам і представникам
духовенства у справі історичного примирення між Україною та Польщею в
ефірі одного з українських телеканалів, озвучив вищезгаданий депутат
польського Сейму М. Дворчік. Він виступив від імені 200 сенаторів і депутатів,
зокрема від партії «Право і справедливість». «Ми написали цього листа як друзі
України і українців. Ми усвідомлюємо, що лише тісна співпраця Польщі та
України і налагодження польсько-українських відносин сприятиме безпеці
України. Ми хотіли б з розумінням підійти до цього питання і налагодити тісну
співпрацю України і Польщі», – підкреслив він. Також М. Дворчік зауважив, що
ухвалений документ не спрямований проти України або проти українців, як
його дехто намагається представити. «По-перше, ми б хотіли віддати честь тим
жертвам людиновбивства, які відбувалися у цей час. Кожен українець, кожна
цивільна особа незалежно від національності повинні бути вшановані
встановленням пам'ятного хреста». Депутат передав занепокоєння своїх
польських колег щодо історичної політики, яка проводиться в Україні, коли
вшановуються особи, які мали неоднозначну історію за часів Другої світової
війни. «З огляду на нинішню історичну політику в Україні, може статися так,
що наступне покоління виросте і не буде розуміти, який погляд мають поляки
на цю ситуацію. Нам потрібен щирий діалог, а не політичне з'ясування
стосунків», – вважає М. Дворчік.
Серед іншого в своєму листі польські парламентарії відзначають, що в
Польщі не вшановують людей, які мають на руках кров невинного цивільного
населення. «Ми бачимо героїзм боротьби з нав'язаною після війни радянською
владою, але не розуміємо, чому основи цієї боротьби слід шукати в діях,
спрямованих проти цивільного населення. Ми розуміємо, що Україна потребує
своїх героїв, але для майбутнього не однаково, яке минуле ми вибрали», –
ідеться в посланні. В листі польські політики звернулися до українців із
проханням підтримки у справі встановлення хрестів на могилах невинних
громадян, які були вбиті на території Польщі та України. Польські депутати
закликають утримуватися від дій, які можуть поставити стіну між українцями та
поляками, і запевняють, що вони також утримаються від таких дій. М. Дворчік
підкреслив, що Польща підтримувала, підтримує і надалі буде підтримувати
Україну на її шляху до Європейського Союзу. Йдеться, також, про підтримку з
боку Польщі скасування віз, а також підтримання санкцій проти Росії.
Інтерес останньої в погіршенні українсько-польських взаємин є більш ніж
очевидним, оскільки втрата підтримки Польщі на шляху української
євроінтеграції значно уповільнить цей процес, що в сумі з політичною та
економічною нестабільністю в нашій державі може сприяти активізації та
успіху діяльності проросійських політичних сил. Достатньо ілюстративним у
зв’язку з цією тезою є намір депутатів Державної думи Росії від КПРФ на
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підтримку рішення польського Сейму запропонувати парламенту РФ
розглянути заяву про визнання геноцидом Волинської трагедії. «Державна дума
федеральних зборів Російської Федерації висловлює щирі співчуття польському
народу у зв’язку з національною трагедією і глибоку солідарність з Сеймом
Республіки Польща з питання визнання злочинів українських націоналістів на
території Волині геноцидом. Ця заява Державної думи покликана відстояти
правду про Велику Вітчизняну (Другу світову) війну, її героїв і жертв», –
йдеться в документі.
Російські депутати переконані, що «захист пам’яті про історично значимі
події того часу від політично мотивованих переоцінок та перекручень буде
служити не лише запорукою неприпустимості і неможливості реабілітації
нацизму і його пособників, а й поліпшить російсько-польські відносини».
З іншого ж боку, можливість розвороту України в протилежний від Європи
бік навряд чи влаштує Польщу, для якої сьогодні Україна залишається не лише
партнером, але і певною мірою, «буферною зоною», що убезпечує поляків від
вкрай ненадійного сусідства.
Російський слід в суперечках і звинуваченнях навколо Волинської трагедії
вбачає український громадський діяч, який підписався у зверненні до керівників
Польщі та громадян цієї держави щодо історичного замирення між двома
народами – академік, перший директор Інституту національної пам’яті
І. Юхновський. «Це питання штучно інспіроване російською розвідкою,
безумовно, що серед поляків є багато таких абсолютно безглуздих ненависників
України і прихильників Москви, крім того, підкуплених Москвою. І вся ця
метушня, яка зараз зроблена в польському Сеймі, – це інспірована метушня, і
мені дуже жаль, що поляки пішли на ту інспірацію. Не виключено, що зараз є
дуже багато прикритих недругів України, які живляться кожною поганою
інформацією про нашу державу».
Також І. Юхновський зауважує, що Волинське питання є постійним
каменем спотикання між двома народами попри заклики представників різних
середовищ до прощення. «Цей резонанс довкола теми Волинської трагедії буде і
надалі зроблений поляками, підтриманий росіянами, поширений на європейські
країни, уряди через те, що так звані санкції проти Росії наносять шкоду Росії,
Україні, російський ринок для якої втрачений, але й наносять шкоду і різним
європейським країнам – Угорщині, Італії, Франції. Там багато людей, які
сприяють Росії більше, ніж Україні, тому вони будуть підтримувати ці дії
польських екстремістів. Крапка не може бути поставлена через те, що, поперше, існує безглузда політика Росії, яка за всяку ціну хоче знищити Україну,
існують цілі групи населення в Польщі, які сприяють цій політиці Росії,
негідній політиці. Це продовжуватиметься до тих пір, поки Україна не стане
могутньою державою, поки її могутність стане не меншою, ніж могутність
теперішньої Польщі. І ми маємо для цього всі природні передумови і
виберемось з того хаосу, в якому ми є», – підсумував І. Юхновський.
У свою чергу
політолог, директор Центру політичного аналізу
«Стратагема», шеф-редактор аналітичного порталу «Хвиля» Ю. Романенко
вважає, що союзниками Росії в цьому питанні стали «“генії” з націоналістичних
кіл», які зробили все, щоб цей дискурс перетворився в мейнстрім в польськоукраїнських відносинах. «У Кремлі аплодують стоячи ідіотам з України та
Польщі. Україна стрімко котиться до того, щоб опинитися в ситуації 1918–
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1920 років без ресурсів, союзників і в гордій самоті зі смертельно небезпечним
ворогом. Проте з правильно названими проспектами. Українці так і не
зрозуміли за сто років, що емоційні рішення, що лежать на поверхні, нічого,
крім нових проблем не створюють...
Проблема має наступні наслідки. Якщо Україна матиме ворожу Росію,
союзну їй Білорусь, союзну їй Туреччину, Румунію, готову взяти Буковину,
користуючись слабкістю Києва, дружню Росії Угорщину і Словаччину, і ворожу
або нейтрально ворожу Польщу, то які перспективи будуть у такої Україні? Які
перспективи будуть в України, якщо станеться найгірше і вона втратить ще
вихід до моря? При повному непротивленні США і Західної Європи? Ви
думаєте що таке неможливо? Знаєте, 8–10 років тому мені говорили, що війна з
Росією неможлива і я фантазер», – зазначив Ю. Романенко.
Українська влада, очевидно, розуміє безперспективність ескалації
конфлікту і робить кроки на шляху до примирення. Свідченням цього є той
факт, що Президент України П. Порошенко, приїхавши до Варшави на саміт
НАТО, вшанував пам’ять жертв Волинської трагедії. Зокрема, Президент
поклав квіти до пам’ятника жертвам Волинської трагедії у Варшаві та запалив
лампадку. Жоден з українських високопоставлених чиновників, які були з
візитом у Варшаві, не відвідував Волинський сквер, де розташований
пам’ятник. На думку політичного експерта Є. Магди, це був правильний
виважений крок з боку П. Порошенка. «Треба сподіватися, що таким кроком
Президент зумів перегорнути сторінку в польсько-українських відносинах.
Адже Україна сьогодні перебуває в такій ситуації, коли розкидатися
союзниками просто нелогічно... Власне, не тільки Україні, але й Польщі
потрібно задуматися над тим, що такий конфлікт, по-перше, ослаблює позиції
двох країн, по-друге, це лише на руку Росії. Кремль воює не тільки з Україною,
а й з усією Європою. Москва прагне встановити контроль на європейській
частині континенту», – наголосив експерт.
І вже 22 липня, як стало відомо про результати голосування у польському
Сеймі, П. Порошенко на своїй сторінці у Facebook прокоментував ситуацію:
«Шкодую щодо рішення польського Сейму. Знаю, багато хто захоче
використати його для політичних спекуляцій. Однак, маємо повернутися до
заповіді Івана Павла ІІ – пробачаємо і просимо пробачення. Лише спільними
кроками можемо прийти до християнського примирення і єднання. Лише разом
зможемо з’ясувати всі факти трагічних сторінок спільної історії. І вірю, що ми
продовжимо рухатися саме цим шляхом».
Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України спочатку
закликали не політизувати Волинську трагедію і вирішили чекати подальшого
розвитку подій. А вже після прийняття постанови парламенту Польщі про
геноцид поляків на Волині з боку українців у 1943 році висловили занепокоєння
з цього приводу. Про це заявив міністр закордонних справ П. Клімкін:
«Сьогодні Сейм Польщі ухвалив постанову щодо Волинської трагедії.
Перемогли емоції. Зміст документа викликає занепокоєння. Шкода, що Варшава
не прислухалася до пропозицій українських урядовців, депутатів, видатних
громадських діячів щодо необхідності діяти разом в цьому питанні –
українським і польським історикам вивчити усі аспекти цієї трагедії,
парламентам двох країн ухвалювати спільну заяву».
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Посол України в Польщі А. Дещиця на своїй сторінці у Facebook назвав
ухвалу Сейму Польщі «односторонньою політичною оцінкою подій»:
«Надзвичайно прикро, що частина польських політиків, приймаючи постанову
про вшанування жертв Волині, так і не врахувала неодноразових звернень та
пропозицій української сторони щодо спільної оцінки нашої спільної трагічної
історії. Шкода, що перевагу було надано односторонній політичній оцінці
подій, а не фаховим міжнародним чи хоча б українсько-польським експертним
дослідженням та відповідним правовим висновкам того, що сталося», –
резюмував А. Дещиця. Що ж стосується подальшого розвитку подій, то Посол
висловив упевненість у відповідній реакції з боку українських політиків та
парламентаріїв. «... Напевно, нас чекає період взаємних звинувачень та заяв. І
дай нам Боже всім мудрості, щоб це залишилося лише в площині політичних
дебатів... Без сумніву, що нам самим потрібно відповідно оцінити свою історію і
осудити ті дії та ті військові підрозділи, які відповідальні за злочини перед
мирним населенням. Тим самим ми справедливо відмежуємо їх від загального
героїчного процесу боротьби за незалежність та державність України. І в наших
інтересах зробити це якнайшвидше», – сказав А. Дещиця.
Рішення польського парламенту не стало несподіванкою для Українського
інституту національної пам’яті. Ухвалу назвали закономірним результатом
небажання розібратися з важкою історією та зростання антиукраїнської істерії в
Польщі, яку провокують політичні сили, зокрема представлені в парламенті.
Воно не має нічого спільного із вшануванням пам’яті загиблих, а є лише
інструменталізацією конфлікту минулого для здобуття політичних дивідендів
сьогодні. Голова інституту В. В’ятрович висловив жаль з приводу того, що цим
рішенням Сейму не завершиться антиукраїнська хвиля, яка вже кілька місяців
наростає у Польщі. На осінь там запланована прем’єра пропагандистського
фільму «Волинь», який лише посилить однобоке уявлення про польськоукраїнський конфлікт у минулій війні. «Мені не соромно за українців у цій
дискусії. І громадські, і політичні діячі працювали практично в унісон для того,
щоб пам’ять про минулий конфлікт не стала джерелом нового. Запропонована
вкотре українцями формула “пробачаємо і просимо вибачення” насправді є
єдиним можливим форматом загоєння ран минулого. Але цього разу
простягнута українцями рука зависла в повітрі», – зауважив В. В’ятрович та
висловив сподівання, що попри зміни в польській політиці та завдяки зусиллям
Інституту національної пам'яті, започаткований минулого року діалог істориків
у форматі Українсько-польського форуму буде продовжено.
Заступник директора Інституту національної пам’яті України О. Зінченко
також звернув увагу на негативні тенденції в цьому питанні. Він наголосив, що
за кілька років історики розставили б усі крапки над «і» у спірних питаннях, але
політики не захотіли чекати, а дехто в Україні вже оцінює теперішні польськоукраїнські стосунки як найгірші за весь час від проголошення незалежності. «До
сесійної зали українського парламенту внесений проект постанови, який різко
негативно оцінює останні рухи польських політиків, а найближче зібрання
польсько-української парламентської асамблеї скасоване українською
стороною. Здається, це сталося вперше за всю історію», – зазначив науковець.
І вже після голосування у Сеймі О. Зінченко оприлюднив через Facebook
приголомшливу заяву: «Рішення прийняте. Тільки-но мене звинуватили у тому,
що це я винний у катастрофі із голосуванням у Сеймі. Я виходжу з усіх
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проектів, які стосуються польсько-українського діалогу... Вибачте, у мене не
вистачає сил... По суті сьогоднішнього голосування у Сеймі я вже писав: це
шлях в нікуди. Роки діалогу – коту під хвіст. Я не відчуваю у собі сил щось
робити у цьому напрямку у найближчі роки. Був впевнений, що діалог
можливий. Помилявся. Вибачте». Тобто, як бачимо під загрозою опинилося те
співробітництво, що здійснювалось через різні проекти між двома країнами у
питанні досягнення консенсусу щодо Волинської трагедії.
Резонанс навколо цих подій змусив польську сторону шукати пояснення
своїм вчинкам і одним з ключових посилів не лише для українського, але і для
європейського суспільства стало обґрунтування нею своєї позиції нібито
масштабним (за останні роки) зростанням радикального націоналізму та
суцільною «бандерізацією» України. Часткове пожвавлення націоналістичних
сил хоч і має місце в Україні, (до речі, такі тенденції, на сучасному етапі,
спостерігаються в багатьох країнах Західної Європи) проте, говорити про їх
домінування на загальнодержавному рівні – не коректно. А «головні українські
націоналісти» О. Тягнибок та Д. Ярош на останніх президентських виборах
посіли відповідно 10-те та 11-те місце, набравши по близько 1 % голосів
виборців. Хоча, такі дані, як правило, залишаються поза увагою польських ЗМІ.
Таким чином, можемо констатувати, що форсування польською стороною
питання Волинської трагедії на даному етапі носить більш виражене політичне
забарвлення. Серед причин можуть бути як спроби отримання політичної
підтримки серед населення всередині Польщі, так і розпалювання українськопольської ворожнечі третіми силами (зокрема Росією). Проте, така діяльність не
піде на користь ні Польщі, в меншій мірі, ні Україні – в більшій. Виклики, перед
якими сьогодні стоїть об'єднана Європа, та зовнішня політика Росії також
мають бути єднальним фактором для наших країн (Матеріал підготовлено з
використанням джерел: http://www.memory.gov.ua/news/ukhvala-polskogoseimu-pro-volin-tse-ne-istorichne-rishennya-istorichne-neporozuminnya;
https://www.facebook.com;
http://dt.ua/UKRAINE/gromadski-diyachi-ukrayini-zaproponuvali-polschivstanoviti-spilniy-den-pam-yati-pro-zhertvi-minulogo-210211_.html;
http://www.radiosvoboda.org/a/27830515.html;
http://wz.lviv.ua/news/178915holova-obiednannia-ukraintsiv-u-polshchi-seim-vidkryv-skrynku-pandory;
http://24tv.ua/hto_rozgoyduye_nenavist_mizh_ukrayintsyami_ta_polyakami_navkol
o_volinskoyi_tragediyi_n701893;
http://tsn.ua/blogi/themes/politics/chi-staneadvokat-prokurorom-scho-ne-tak-v-stosunkah-polschi-ta-ukrayini-698996.html;
http://24tv.ua/ru/volyinskaya_tragediya_kakie_perspektivyi_zhdut_ukrainu_bez_pol
shi_n707994;
http://www.depo.ua/ukr/politics/-peremogli-emotsiyi-klimkinzanepokoeniy-polskim-viznannyam-22072016170600;
http://ru.espreso.tv/news/2016/06/20/polskye_deputaty_napravyly_otkrytoe_pysmo_
ukraynskym_kollegam_po_povodu_ystorycheskogo_prymyrenyya;
http://zmiya.com.ua/page/57847076422e8c3ba37078a4/ekspert_rozpoviv_chomu_uk
rayina_ne_mozhe_viznati_volinsku_tragediyu_genotsidom_n704120;
http://24tv.ua/volinska_tragediya_chomu_znovu_rozgorivsya_konflikt_mizh_ukrayi
noyu_i_polshheyu_n704084;
http://www.5.ua/suspilstvo/volynska-trahediia-chyvytrymaiut-ukrainskopolski-vzaiemyny-novu-kryzu-120452.html).
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ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
У Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності відбулося чергове засідання робочої групи з доопрацювання до
другого читання проекту Закону «Про приватну детективну (розшукову)
діяльність».
Учасники засідання обговорили окремі питання законопроекту № 3726.
Зокрема, вони опрацювали положення, покликані законодавчо врегулювати
кваліфікаційно-дисциплінарну діяльність у царині приватної детективної
діяльності, серед них і концептуальні моменти, пов’язані із кваліфікаційнодисциплінарною комісією приватних детективів, порядком її формування,
кількісного та персонального складу з урахуванням відомчої належності, її
функціонування в перехідний період тощо.
Висловлені учасниками засідання зауваження та побажання прийняті для
подальшого аналізу та використання в роботі над зазначеним законопроектом
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://rada.gov.ua/news/Novyny/133612.html). – 2016. – 29.07).
***
28 липня перший заступник Голови Верховної Ради України,
уповноважений Президента з мирного вирішення конфлікту на Донбасі,
представник Тристоронньої контактної групи (ТГК) І. Геращенко відвідала
Донецьку область у рамках робочого візиту.
У ході робочого візиту на Донбас І. Геращенко відвідала КПВВ «Зайцеве»
та «Мар’їнка», де ознайомилась із станом інфраструктури вздовж лінії зіткнення
та з’ясувала актуальний стан розгортання відповідних логістичних центрів.
І. Геращенко акцентувала увагу на перенавантаженості роботи
контрольних пунктів, які наразі пропускають по 6-7 тисяч людей за добу, у той
час як їх пропускна спроможність розрахована на 2 тисячі. «Звісно, велике
навантаження – через непросту безпекову ситуацію. У випадку, якщо
виникають загрози, КПВВ іноді тимчасово припиняють свою роботу. Саме тому
очевидно, що необхідно приймати оперативні рішення, починаючи від побуту
та закінчуючи допомогою прикордонникам, збільшуючи кількісний склад їх
бригад», – підкреслила перший заступник Голови Верховної Ради.
І. Геращенко наголосила, що представники центральної і місцевої влади
мають активніше долучатись до облаштування КПВВ. «Нещодавно
Президентом України було підписано закон, згідно з яким Донеччина отримала
на відбудову 3,8 млрд гривень. Впевнена, що місцева влада має знайти вихід та
з цих коштів виділити гроші на побут та облаштування пунктів перетину лінії
розмежування, щоб забезпечити нормальні умови для своїх громадян», –
наголосила вона.
Особливо І. Геращенко відзначила роботу лікарні м. Курахове, яку
відвідала в межах свого візиту 28 липня.
«Сьогодні нам вдалось побувати в лікарні м. Курахове, яка залишилась
одна на 3 міста, оскільки медичні заклади в Красногорівці та Мар’їнці не
працюють. На неї зараз потрійне навантаження. Я щаслива, що ми змогли
знайти меценатів, які допомогли лікарні, і там встановили цього тижня нове
медичне обладнання, на якому вже провели 7 операцій», – наголосила вона.
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«Нам вдалося переобладнати операційну, але звісно, що допомога необхідна ще,
і ми будемо працювати у цьому напрямку», – додала І. Геращенко.
Окрім того, перший заступник Голови Верховної Ради України наголосила,
що на Донбасі має бути створена достатня кількість госпітальних округів, і що
цей процес має пройти із урахуванням проблем районів, які знаходяться
поблизу лінії розмежування.
У рамках візиту до м. Краматорськ І. Геращенко поспілкувалась із
представниками ЗМІ та громадськості.
Відповідаючи на питання громадян, народний депутат України зауважила,
що в перших числах вересня Верховною Радою буде розглянуто законопроект
про відбудову ушкоджених під час проведення в Донецькій області
антитерористичної операції будинків.
У рамках заходу перший заступник Голови Верховної Ради України також
обговорила нагальні питання місцевого населення щодо соціальних виплат та
пенсій.
Уповноважений Президента також розповіла про два ключові досягнення
переговорів Мінської групи – зупинка повномасштабних військових наступів на
Донеччині та збереження санкцій проти країни- агресора.
І. Геращенко наголосила, що на наступному засіданні Мінської групи буде
розглянуто важливе питання щодо закриття неконтрольованого кордону між
Україною і Росією та залучення Червоного Хреста на території, тимчасово
непідконтрольній українській владі.
І. Геращенко зауважила, що першочерговим питанням для Президента та
української влади в цілому лишається звільнення заручників.
Народний депутат України особливо наголосила, що питанням звільнення
заручників опікується лише українська сторона ТКГ, у той час як бойовики
блокують цей процес.
У рамках поїздки на Донбас вона особисто відвідала Бахмутське СІЗО, де
серед інших утримуються особи, що скоїли злочини проти територіальної
цілісності України. І. Геращенко акцентувала увагу, що українські пенітенціарні
установи відкриті та готові до співпраці з міжнародними гуманітарними місіями
на відміну від пенітенціарних установ, що знаходяться на тимчасово
окупованих територіях та на території Російської Федерації, куди доступ
міжнародним місіям блокується. Також в рамках візиту І. Геращенко відвідала
освітній центр «Донбас Україна» та поспілкувалась із професорськовикладацьким складом вищих навчальних закладів області.
За підсумками зустрічей І. Геращенко наголосила, що існує нагальна
необхідність вирішення зазначених проблем на законодавчому рівні, і сьогодні
Уряд і Парламент мають об’єднати зусилля для впровадження ефективного
державного механізму допомоги громадянам на сході України. (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://rada.gov.ua/news/Novyny/133622.html).
– 2016. –29.07).
***
У Комітеті з питань національної безпеки і оборони здійснено аналіз
звернень, які надійшли протягом четвертої сесії.
Як повідомили у секретаріаті Комітету, більшість звернень, що надійшли
упродовж січня – липня 2016 року, стосувалася законопроектної роботи,
13

зокрема щодо внесення змін до законів України «Про військовий обов’язок і
військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про
альтернативну (невійськову) службу», а також підтримки і прискорення
розгляду відповідних законопроектів Комітетом та Верховною Радою України.
Зміни, що пропонувалося внести до вищеназваних законів, було
спрямовано на:
надання відстрочки від призову на військову службу (строкову та/або під
час мобілізації, на особливий період) новим категоріям військовозобов’язаних;
запровадження нових підстав для звільнення з військової служби під час
дії особливого періоду військовослужбовців, які проходять різні види військової
служби;
врегулювання строку військової служби військовослужбовців, у яких
термін дії контракту закінчився в особливий період та був продовжений понад
встановлені строки до закінчення особливого періоду або до оголошення
рішення про демобілізацію;
удосконалення питань проходження альтернативної (невійськової) служби
та відстрочки від призову на військову службу священнослужителів.
Велика кількість звернень стосувалася підтримки й прискорення розгляду
проектів законів:
про внесення змін до Закону України «Про військовий обов'язок і
військову службу» (щодо уточнення порядку звільнення з військової служби
військовослужбовців за контрактом), № 3760;
про внесення змін до Закону України «Про військовий обов'язок і
військову службу», № 4689.
Ряд звернень, що містили аналогічні прохання, надійшли щодо проектів
законів:
про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу» (щодо уточнення строків військової служби за контрактом),
№ 3710;
про внесення змін до статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу» (щодо розширення переліку підстав розірвання контракту
про проходження військової служби), № 4304.
Звернення, що надійшли, також містили пропозиції стосовно:
удосконалення порядку проходження військової служби та забезпечення
надання медичної допомоги військовослужбовцям;
внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо
непоширення його дії на підприємства, що входять до складу Державного
концерну «Укроборонпром»;
сприяння вирішенню на законодавчому рівні питання стосовно тимчасової
заборони (на час проведення антитерористичної операції) звернення до суду з
приводу стягнення з підприємств будь-якої заборгованості, що виникла до або
під час проведення АТО;
можливості розробки проекту Закону про безумовну амністію учасників
бойових дій в зоні АТО в період з 16.03.2014 по 31.03.2015;
проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус, на виконання зобов’язань України з лібералізації візового
режиму з Європейським Союзом №3224.
14

Також до Комітету надходили звернення щодо:
сприяння в отриманні дозволу на продовження військової служби в
Збройних Силах України (понад граничний вік);
надання дозволу проходити військову службу за контрактом (від учасника
АТО);
присвоєння чергового військового звання та надання статусу учасника
бойових дій;
сприяння у пошуку військовослужбовців, які брали участь в АТО та наразі
перебувають у полоні або вважаються зниклими без вісти;
перейменування частин і з’єднань Збройних Сил України з пропозиціями
про присвоєння їм імен та назв, притаманних українським військовопатріотичним традиціям та національному духу;
відродження Полтавського військового інституту зв’язку;
недопущення рейдерського захоплення Маріупольського державного
університету;
ліквідації Державного концерну «Укроборонпром»;
неприсудження наукового ступеня доктора наук та порушень під час
захисту дисертаційної роботи;
ротації військових капеланів;
вирішення деяких проблемних питань соціального захисту чорнобильців та
інші.
Неодноразово надавалися роз’яснення від імені Комітету щодо
застосування положень законів України «Про оборону України» і «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію» стосовно поняття «особливий період»
тощо.
Звернення відповідно до Закону «Про звернення громадян» надсилалися
для розгляду та відповідного реагування до відповідних державних органів.
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://rada.gov.ua/news/Novyny/133608.html). – 2016. – 29.07).

***
Японська агенція міжнародного співробітництва (JICA) та Японський
Інститут Економічних Досліджень (JERI) зможуть надати Україні
необхідну консультаційну допомогу та супровід у створенні Державного
банку розвитку. Втім, для цього потрібна підтримка не тільки парламенту, а й
уряду, а також – політична воля та готовність української сторони «йти до
перемоги». Про це на своїй сторінці у фейсбук написав голова парламентського
Комітету з питань промислової політики та підприємництва В. Галасюк,
перебуваючи в Токіо.
Як зазначив парламентарій, Державний банк розвитку, створення якого
серед ключових програмних засад Радикальної партії, є одним з головних
інструментів розвитку економіки, на сьогодні потрібен Україні як повітря. «Без
власного банку розвитку ми будемо ще десятки років сидіти на голці
закордонних кредитів, проїдати їх, експортувати сировину, а, отже, остаточно
відстанемо від європейських сусідів», – переконаний В. Галасюк.
«Після створення Банку розвитку японська економіка протягом понад 15
років зростала в середньому більш ніж на 9 % на рік. Країна встала з руїн та
була модернізована», – аргументує свою позицію голова Комітету.
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За його словами, наразі активи Банку становлять 158 млрд дол., а
кредитний портфель –130 млрд дол. Власником Банку на 100 % є уряд Японії,
але в подальшому не виключена приватизація. Інституція діє на основі
спеціального закону та не підпадає під стандартні нормативи центробанку.
Кредитні ставки відрізняються залежно від пріоритетності галузей (історично
перевагу віддавали тим, що приносять валюту), строк кредитування – близько
10 років.
Банк кредитує 40-50 % вартості проекту і взагалі не кредитує
держпідприємства, а лише приватний сектор економіки, а також фінансує
екстрені потреби (подолання наслідків землетрусів, порятунок стратегічних
підприємств). «Якби не DBJ, то Японія втратила б Nissan у 1999 і Japan Airlines
у 2008», – наголосив народний депутат.
«Я ще раз переконався в правильності пропозицій, з якими ми не раз
зверталися до Президента, Прем'єра та спікера. Створення українського
держбанку розвитку – одна з головних складових Антикризового плану
розвитку економіки», – заявив В. Галасюк, пообіцявши одразу після повернення
до України спрямувати відповідний офіційний лист до уряду (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://rada.gov.ua/news/Novyny/133607.html).
– 2016. – 29.07).

***
Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму під
час четвертої сесії восьмого скликання опікувався питаннями соціального
захисту дітей.
Прийнято в цілому і підписано Президентом України Закон України «Про
внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо невідворотності обов'язку
утримувати дитину особами, які позбавлені батьківських прав) № 1370-VIII від
17.05.2016.
Ухвалений закон зобов’язує суд приймати рішення про стягнення
аліментів одночасно з процедурою позбавлення батьківських прав. Водночас
документом передбачено, що в разі відмови законних представників дитини від
отримання аліментів, суд приймає рішення про перерахування аліментів на
особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України та
зобов’язує матір, батька або інших законних представників дитини відкрити
зазначений особистий рахунок у місячний строк з дня набрання законної сили
рішення суду.
Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей,
збереження мережі дитячих оздоровчих закладів» № 2917 та проект Закону
«Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування” (щодо наставництва над дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківського піклування)» № 4784. (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://rada.gov.ua/news/Novyny/133599.html). – 2016. –
28.07).
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***
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення протягом четвертої сесії спрямовував свою законотворчу
роботу на вдосконалення трудових відносин, підвищення рівня соціальнотрудових гарантій, соціального захисту громадян, вдосконалення та
реформування пенсійного забезпечення, прискорення процесу реорганізації
фондів соціального страхування.
Комітетом проведено 14 засідань, на яких розглянуто 147 питань, з них
126 – прийняття рішень по законопроектах.
Основна робота Комітету була зосереджена на здійсненні законопроектної
функції, зокрема щодо попереднього розгляду та підготовки висновків і
пропозицій до законопроектів, які відносяться до предмету відання Комітету.
При цьому з метою прийняття членами Комітету максимально об’єктивних
рішень широко практикувалися звернення до державних органів, наукових
установ та організацій, об’єднань роботодавців і профспілок для отримання
зауважень і пропозицій стосовно законопроектів, а також залучення їх
представників до участі в засіданнях Комітету. Для опрацювання
законопроектів до другого читання створювались робочі групи, до складу яких
включались не тільки народні депутати України, а й представники державних
органів, об’єднань профспілок і роботодавців, фахівці науково-дослідних
інститутів і навчальних закладів, експерти.
За період четвертої сесії Комітетом підготовлено для розгляду Верховною
Радою 65 законопроектів, із них 6, подані Кабінетом Міністрів, та 59 проектів,
подані народними депутатами.
Верховною Радою прийнято в цілому 9 законів: «Про внесення зміни до
статті 32 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” щодо призначення пенсій особам, які стали інвалідами внаслідок
поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час
участі у Революції Гідності» № 1010-VIII від 18 лютого 2016 року
(законопроект № 4022); «Про внесення зміни до статті 40 Закону України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо порядку визначення
заробітної плати для обчислення пенсії» № 1043-VIII від 29 березня 2016 року
(законопроект № 3203); «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо уточнення правових норм, що врегульовують питання визначення
категорій осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному
страхуванню» № 1109-VIII від 19 квітня 2016 року (законопроект № 2275а);
«Про внесення зміни до Закону України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” щодо необхідного страхового стажу для призначення
пенсій інвалідам II групи» № 1110-VIII від 19 квітня 2016 року (законопроект №
2511а); «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання
батькам-вихователям додаткових соціальних гарантій» № 1366-VIII від 17
травня 2016 року (законопроект № 2975; «Про внесення змін до Кодексу законів
про працю України щодо випробування при прийнятті на роботу» № 1367-VIII
від 17 травня 2016 року (проект Закону № 1639; «Про внесення змін до деяких
законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій
грошовій сумі» № 1368-VIII від 17 травня 2016 року (законопроект № 2426);
«Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення»
щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню учасників бойових
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дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні
її проведення» (законопроект № 2095а-д); «Про внесення змін до Закону
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» щодо
соціального захисту членів сімей учасників антитерористичної операції»
(законопроект № 3339).
Верховною Радою також прийнято у першому читанні за основу два
законопроекти, з підготовки яких Комітет визначено головним: про внесення
змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих
категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції № 3252 і про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання допомоги на
дітей померлого годувальника № 4668.
Комітетом постійно проводилась робота з доопрацювання до другого
читання проекту Трудового кодексу України, прийнятого Верховною Радою
5 листопада 2015 у першому читанні № 1658.
З метою доопрацювання до другого читання проекту Трудового кодексу
при Комітеті створено робочу групу, до складу якої увійшли народні депутати,
представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
організацій роботодавців, профспілок, незалежні експерти, науковці.
Протягом звітного періоду робоча група провела біля 27 засідань, які
відбувались майже щотижня по вівторках та четвергах.
Загалом, робоча група опрацювала пропозиції народних депутатів,
зауваження Головного науково-експертного управління Апарату Верховної
Ради України, а також технічні коментарі Міжнародної організації праці.
При здійсненні контрольної функції за вказаний період Комітетом було
проведено слухання у Комітеті, засідання «круглого столу», наради, семінари та
заслухано на засіданнях низку соціально важливих питань.
Протягом звітного періоду Комітетом неодноразово розглядались питання
щодо ходу виконання Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового
державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» та
здійснення процесу реорганізації фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування та здійснення ними управління фінансовими
ресурсами. Зазначені питання розглядались, зокрема, на засіданнях 3 березня,
15 травня, 1 червня, 15 червня та 5 липня.
Члени Комітету та працівники секретаріату брали участь у засіданнях
«круглих столів», робочих груп, семінарах, нарадах, слуханнях.
Вагоме місце у роботі Комітету за період четвертої сесії займав розгляд і
аналіз звернень громадян, громадських та профспілкових організацій, прийом
виборців в громадських приймальнях, опрацювання запитів на інформацію.
У Комітеті опрацьовано 3936 звернень, у тому числі 108 звернень
народних депутатів, 4 депутатські запити та 449 звернень громадян (Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://rada.gov.ua/news/Novyny/133595.html). – 2016. – 28.07).
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***
Під час четвертої сесії восьмого скликання врегульовано ряд питань,
спрямованих на розвиток агропромислового комплексу України.
Під час четвертої сесії восьмого скликання Комітет з питань аграрної
політики й земельних відносин підготував і вніс на розгляд ряд проектів
законів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу України:
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
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
покращувачів грунту.
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо встановлення мінімального строку оренди земельних ділянок
сільгосппризначення, на яких проводиться гідротехнічна меліорація», № 2920
від 20.05.2015, яким пропонується внести зміни до статті 93 Земельного
кодексу України та статті 19 Закону України «Про оренду землі» та встановити
строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є
ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація,
не менш як 10 років, а також визначити на рівні законів України обов’язок
орендарів сприяти належній експлуатації відповідних меліоративних систем та
об’єктів інженерної інфраструктури таких систем на даних ділянках.
Проект Закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України та
інших законодавчих актів щодо правової долі земельних ділянок, власники яких
померли»,
№ 3006 від 01.09.2015, метою якого є оптимізація процедури
виявлення нерухомого майна у складі спадщини, що може бути визнана судом
відумерлою, збільшення матеріальної бази місцевого самоврядування за
рахунок нерухомого майна, розташованого на території юрисдикції відповідних
сільських, селищних, міських рад, яке входить до складу відумерлої спадщини.
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://rada.gov.ua/news/Novyny/133594.html). – 2016. – 28.07).
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***
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування пропонує відхилити проект Постанови «Про
внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про перейменування
окремих населених пунктів та районів” (щодо перейменування міста
Комсомольськ Полтавської області)».
Доповідаючи питання, голова підкомітету з питань місцевих органів
виконавчої влади та територіального устрою М. Федорук сказав, що зазначеним
проектом Постанови пропонується внести зміну до підпункту 13 пункту 1
Постанови Верховної Ради України «Про перейменування окремих населених
пунктів та районів» від 19 травня 2016 року № 1377-VIII в частині
перейменування міста Комсомольськ Полтавської області на місто Горішні
Плавні, визначивши нову назву цього населеного пункту – «Святомиколаївськ».
За визначенням суб’єкта права законодавчої ініціативи, проект Постанови
враховує думку територіальної громади міста Горішні Плавні щодо
перейменування даного населеного пункту на місто Святомиколаївськ.
Комітет звернув увагу, що порядок перейменування населених пунктів
врегульовано Конституцією України, законами України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про географічні назви», Положенням про порядок
вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР,
затвердженим Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня
1981 року, яке діє в частині, що не суперечить Конституції та законам України,
та іншими нормативно-правовими актами.
Пунктом 29 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень
Верховної Ради України віднесено найменування і перейменування населених
пунктів і районів. З огляду на чинне нормативно-правове регулювання, для
вирішення питання перейменування населених пунктів Верховна Рада
Автономної Республіки Крим, обласні ради, Київська та Севастопольська міські
ради вносять до Верховної Ради України подання з обґрунтуванням
пропонованого перейменування населеного пункту, ухвалене на сесії
відповідної ради, до якого додаються: рішення районної або міської (міст
республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) ради,
рішення відповідної сільської, селищної, міської (міст районного значення) ради
щодо перейменування населеного пункту, прийняті з урахуванням думки
громадян; соціально-економічна характеристика населеного пункту.
Під час обговорення також було взято до уваги, що Комітет на своєму
засіданні 6 липня 2016 року ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді
відповідно до пункту 1 частини першої та частини другої статті 114 Регламенту
Верховної Ради проект Постанови «Про внесення змін до Постанови Верховної
Ради України від 19.05.2016 “Про перейменування окремих населених пунктів
та районів” № 4801, внесений народними депутатами України К. Жеваго, К.
Іщейкіним, О. Довгим, В. Боднаром, О. Вілкулом, А. Іванчуком, за результатами
розгляду в першому читанні прийняти за основу і в цілому.
У підсумку обговорення члени Комітету ухвалили рішення
–
рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої
статті 114 Регламенту Верховної України проект Постанови Верховної Ради
України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України № 1377-VIII
від 19.05.2016 р. “Про перейменування окремих населених пунктів та районів”
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(щодо перейменування міста Комсомольськ Полтавської області)», внесений
народним депутатом України С. Капліним, за наслідками розгляду в першому
читанні відхилити.
Відповідний документ зареєстровано за № 4883. (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://rada.gov.ua/news/Novyny/133589.html). – 2016. –
27.07).

***
Комітет з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства під час четвертої сесії Верховної Ради України
восьмого скликання розглянув 74 питання.
За період з лютого по липень 2016 року проведено 13 засідань Комітету.
За результатами ухвалених рішень подано на розгляд питань з висновком
головного комітету 22 законопроекти; попередніх висновків на законопроекти
до головного комітету – 9, розглянуто листів і звернень – 1012.
Під час четвертої сесії Комітет значну увагу приділив питання дерегуляції
ведення бізнесу в будівництві та залученню інвестицій для модернізації ЖКГ. З
цих питань проведено 17 лютого та 30 березня комітетські слухання.
Учасники заслухали інформацію заступника міністра економічного
розвитку та торгівлі Клименко Ю. Л. щодо заходів уряду з поліпшення бізнесклімату в Україні.
Під час слухань на тему: «Проблеми залучення інвестицій для модернізації
ЖКГ» запрошені керівники та експерти Представництв в Україні
Європейського Союзу, ЄБРР, ЄІБ, Швейцарського бюро співробітництва в
Україні, Кредитної установі для відбудови (KfW) в Україні, Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID) та інших міжнародних фінансових організацій
визначили коло проблемних питань, що гальмують інвестиційну діяльність в
Україні, зокрема щодо невідповідної стандартам ЄС нормативно-правової бази
в частині вимог до енергоефективності, недоліків підготовки проектних
пропозицій, організації і проведення тендерних закупівель, фахового рівня
консультантів та персоналу, відповідальних за реалізацію інвестиційних
проектів.
15 червня у Комітеті відбулася розширена нарада, на якій розглянуто
питання «Про шляхи розв’язання проблем забезпечення своєчасного перегляду
тарифів на комунальні послуги та погашення заборгованості різниці в тарифах».
Комітетом в порядку контролю розглянуто два питання. Зокрема, 20 квітня
поточного року розглянуто питання про звернення Президента Міжгалузевої
асоціації «Укртеплокомуненерго» Блащука А. А. щодо критичного стану
підприємств комунальної теплоенергетики.
Народні депутати 11 травня також розглянули Інформацію Кабінету
Міністрів про заходи, що вживаються Урядом для погашення заборгованості в
повному обсязі різниці в тарифах на комунальні послуги, яка виникла у зв’язку
з невідповідністю фактичної їх вартості тарифам, що затверджувалися та/або
погоджувалися органами державної влади чи органом місцевого
самоврядування та Інформацію про результати розширеної наради в Мінрегіоні
України «Підсумки проходження опалювального сезону 2015/16 року,
підготовка та виконання планів заходів до опалювального сезону 2016/17 року.
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Проблемні питання та шляхи їх вирішення» щодо стану підприємств
комунальної теплоенергетики.
18 травня народні депутати розглянули питання про забезпечення
своєчасного перегляду тарифів на комунальні послуги та вирішення проблеми
погашення заборгованості різниці в тарифах, яка виникла у зв’язку з
невідповідністю фактичної їх вартості тарифам, що затверджувалися та/або
погоджувалися органами державної влади чи органом місцевого
самоврядування.
У Комітеті відбулося 8 засідань Робочої групи з підготовки до другого
читання узгодженої редакції проекту Закону про житлово-комунальні послуги
№1581-д, прийнятого Верховною Радою за основу 2 лютого 2016 року.
Комітетом 22 квітня 2016 р. проведено «круглий стіл»: «Державна житлова
політика: проблеми і перспективи», під час якого обговорено питання щодо
необхідності приведення житлових норм до вимог статті 47 Конституції
України, внесення базових змін в існуючий Житловий кодекс Української РСР
(1983 рік) та Житлової Концепції України (1995 рік). (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://rada.gov.ua/news/Novyny/133585.html). – 2016. –
27.07).

***
Питання якості освіти в Україні було одним з пріоритетних в роботі
Комітету з питань науки й освіти під час четвертої сесії восьмого
скликання.
За ініціативою Комітету з питань науки і освіти протягом четвертої сесії
восьмого скликання прийнято чотири Закони України та дві Постанови
Верховної Ради України:
– Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про вищу
освіту» щодо формування штатного розпису вищих навчальних закладів»
(№ 1017-VIІІ від 18 лютого 2016р.);
– Закон України «Про внесення змін до статті 7 Закону України «Про
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованій території України» щодо забезпечення права на здобуття освіти»
(№ 1038-VIІІ від 17 березня 2016р.);
– Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія
проведення антитерористичної операції» (№ 1114-VIІІ від 19 квітня 2016р.);
– Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту»
щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» (№ 1415VIІІ від 14 червня 2016р.);
– Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських
слухань на тему: «Правове забезпечення реформи освіти в Україні» (від 16
березня 2016р. № 1031-VIІІ);
– Постанова Верховної Ради України «Про проведення парламентських
слухань на тему: «Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого
кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення» (01 червня 2016
року) (від 30 березня 2016р. № 1055-VIІІ).
Під час четвертої сесії восьмого скликання Комітет опікувався такими
питаннями:
22

1. Фінансове забезпечення сфери науки і освіти у 2016 році: проблеми та
шляхи покращення (17.02.2016р.).
2. Діяльність Державного підприємства «Інфоресурс», забезпечення
доступу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, виготовлення і
вартість документів про освіту та студентських квитків (12.04.2016р.).
3. Стан фінансування академічної науки та звернення Загальних зборів
Національної академії наук України (20.04.2016р.).
4. Реалізація Закону України «Про державну систему біобезпеки у
створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично
модифікованих організмів» (20.04.2016р.).
5. Стан підготовки до проведення вступної кампанії 2016 року та
формування державного замовлення на підготовку фахівців (18.05.2016р.).
6. Стан викладання фізико-математичних дисциплін у навчальних закладах
України (18.05.2016р.).
7. Стан імплементації Закону України «Про наукову і науково-технічну
діяльність» (18.05.2016р.).
8. Інформація щодо збору, зберігання та опублікування даних, що
містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (18.05.2016р.).
9. Діяльність Державного фонду фундаментальних досліджень у контексті
створення Національного фонду досліджень України. (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://rada.gov.ua/news/Novyny/133584.html). – 2016. –
27.07).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України привітав Т. Мей з призначенням на посаду прем’єра
Великої Британії.
Співрозмовники обговорили актуальні питання двосторонньої та
міжнародної співпраці в контексті рішення Великої Британії про вихід з ЄС.
Президент України висловив вдячність британському уряду за тверду
позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Т. Мей підтвердила, що позиція Великої Британії щодо санкцій проти Росії
незмінна: санкції мають залишатися, поки не буде повністю виконано Мінські
домовленості.
Глава уряду Великої Британії також наголосила на твердій відданості
політиці невизнання анексії Криму з боку Росії.
Сторони висловили зацікавленість у розширенні економічної співпраці між
Україною та Британією.
Під час розмови також обговорювалися питання продовження британської
фінансової та експертної допомоги у впровадженні реформ в Україні та
тренуванні Збройних Сил України.
Глава держави запросив Т. Мей відвідати Україну з візитом (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. –1.08).
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***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
канцлером Німеччини А. Меркель.
Глава Української держави висловив глибоке занепокоєння різкою
ескалацією ситуації на Донбасі і зростанням кількості загиблих через
збільшення російськими бойовиками кількості обстрілів з крупнокаліберної
зброї та продовження Росією постачання для них озброєння. П. Порошенко
також звернув увагу на активізацію російських диверсійно-розвідувальних груп,
які отримують гідну відсіч з боку Збройних сил України.
Президент П. Порошенко наголосив на постійному порушенні Росією
Мінських домовленостей. Він підкреслив важливість консолідації всієї Європи
у питанні не лише збереження санкцій проти Росії, а й їх посилення у разі
подальшого погіршення ситуації на Донбасі.
Співрозмовники домовились інтенсифікувати роботу в Нормандському та
інших форматах. Зокрема, йшлося про узгодження чіткої «дорожньої карти»
імплементації Мінських домовленостей, яка повинна включати виконання
Росією безпекового компоненту.
П. Порошенко також закликав сприяти у звільненні українських
політв’язнів на території Росії та численних українських заручників на
окупованій території.
Окрему увагу було приділено прискоренню ухвалення країнами-членами
ЄС рішення про запровадження безвізового режиму для українських громадян.
Глава Української держави висловив щирі співчуття у зв’язку з
численними людськими жертвами внаслідок нещодавньої хвилі жорстоких
терористичних актів, зокрема у Ніцці та Мюнхені (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
26.07).
***
Президент України провів зустріч з представником Вселенського
Патріархату при Всесвітній раді церков, архієпископом Тельміським Іовом.
Глава Української держави подякував Вселенському Патріарху за увагу,
яку Константинопольська православна Церква-Матір приділяє питанню єдиної
помісної церкви в Україні. Президент особливо відзначив той факт, що
Вселенський Патріархат прийняв до розгляду звернення Верховної Ради
України щодо надання автокефалії Православній Церкві в Україні та сформував
комісію, яка вже розпочала вивчення цього питання. При цьому Президент
висловив сподівання, що враховуючи ситуацію, яка склалася в нашій країні, ця
комісія не буде затягувати свою роботу.
Президент запевнив високого гостя в тому, що українська влада єдина в
своєму прагненні і своєму бажанні мати єдину помісну церкву та зазначив, що
це питання набуває ще більшої актуальності на тлі значних глобальних
потрясінь та викликів.
«Треба просто допомогти вірянам реалізувати прагнення щодо єдиної
церкви», – сказав П. Порошенко.
В свою чергу, високоповажний представник Вселенського Патріархату
архієпископ Іов поінформував Президента щодо роботи комісії та розгляду
питання щодо створення автокефальної української православної церкви.
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«І хоча церква і держава відділені, церква і держави мають
співпрацювати», – зазначив архієпископ Іов.
Архієпископ Тельміський передав Президентові вітання від імені
Святішого
Вселенського
Патріарха
Варфоломія
І
та від
усієї
Константинопольської Матері-Церкви та запевнив в тому, що Вселенський
Патріарх бажає допомогти Україні.
Співрозмовники також обговорили роль держави та церкви в питанні
запобігання використання релігійного чинника задля дестабілізації ситуації в
Україні.
Президент наголосив на тому, що завданням влади було не дати
можливості спровокувати міжрелігійні і міжконфесійні конфлікти та висловив
задоволення тим, як у ці дні спрацювали правоохоронні органи і «не дали
нікому загострити ситуацію».
П. Порошенко також привітав Вселенський Патріархат з успішним
проведенням Вселенського Православного Собору, який минулого місяця
відбувся на Кріті. «Я думаю, що це затвердило і укріпило авторитет Його
Всесвятості в православному світі», – сказав Президент та назвав цей Собор
«абсолютно новим явищем, яке представляє в правильному вимірі ситуацію у
Вселенському
Православ’ї»
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –28.07).
***
Президент П. Порошенко під час урочистих заходів з нагоди хрещення
Київської Русі-України подякував українським церквам та організаціям за
підтримку Збройних Сил України у війні, яку більше двох років тому Москва
розв’язала проти «золотоверхого Києва».
«Категорично не сприймаю паліативні форми як-то абстрактний «збройний
конфлікт» чи «збройне протистояння». Це оцінки з чужого, неукраїнського
голосу. Те, що відбувається на Сході, називається «нашестям чужинців», –
наголосив глава держави, додавши, що цьому українському словосполученню
не складно знайти аналог і в церковнослов’янській мові.
Президент подякував церквам та релігійним організаціям, які продовжують
підтримувати Божим словом, молитвою і гуманітарною допомогою українських
захисників та допомагають полегшити страждання мирного населення,
спричинені російською агресією та промосковськими бандами. Глава держави
закликав святих отців продовжити молитви за загиблих українських воїнів та
військових, які зараз боронять Україну.
«Щоб визволитися нам, українцям, від нашестя чужинців, «молимось до
Тебе, Владико миру i спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть
вороги нашi; i як порох розсипається вiд вiтру, так нехай розвiються їхнi злi
задуми знищити державу нашу Українську», – зазначив П. Порошенко.
Президент також вірить, що до спільної молитви за вигнання чужинців
приєднається небесний заступник Русі-України та її князь Володимир:
«Піднявши однією рукою хрест, з іншої не випускає меча, щоб боронити нашу
рідну землю».
Глава держави зазначив, що попри міжнародну підтримку перемога
залежить від українців. «І найголовніша духовна зброя нашої перемоги – це
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наша єдність», – наголосив Президент (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –28.07).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон України № 1436-VIII «Про
внесення зміни до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення»
щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню учасників бойових
дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення».
Закон, прийнятий Верховною Радою України 7 липня 2016 року,
спрямований на поліпшення соціального захисту учасників антитерористичної
операції.
Зміни до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення»
розширюють перелік категорій громадян, що мають додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню, та включають в нього учасників бойових дій,
зазначених у пунктах 19 та 20 частини першої статті 6 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Зокрема, осіб, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її
проведення.
Зміни стосуються лише осіб, які зареєстровані в державній службі
зайнятості та перебувають на обліку як безробітні.
Реалізація положень Закону сприятиме працевлаштуванню учасників
антитерористичної операції, оскільки відповідно до статті 26 Закону України
«Про зайнятість населення» роботодавцю, який працевлаштує на нове робоче
місце, за направленням Державної служби зайнятості, зазначених осіб, строком
не менше ніж на два роки, щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –29.07).
***
Президент П Порошенко підписав Закон України «Про ратифікацію
Паризької угоди», прийнятий Верховною Радою України 14 липня.
Паризька угода була вчинена 12 грудня 2015 року на Двадцять першій
Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та підписана від
імені України 22 квітня 2016 року у м. Нью-Йорк. Документ вже підписали 177
країн світу та Європейський Союз.
Паризька угода укладена на зміну Кіотському протоколу. Угода
спрямована на прискорення впровадження положень Рамкової конвенції ООН
про зміну клімату та має на меті зміцнення глобального реагування на загрозу
зміни клімату в контексті сталого розвитку та зусиль з подолання бідності.
Паризька угода встановлює основу міжнародного режиму зі зміни клімату,
в той час як механізми, процедури та інші практичні питання щодо
забезпечення співробітництва у рамках Угоди мають бути розроблені протягом
наступних чотирьох років та схвалені на першій сесії робочого органу Угоди –
Конференції Сторін, що є нарадою Сторін Паризької угоди.
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Паризька угода набере чинності, коли не менше 55 Сторін Рамкової
Конвенції, на частку яких припадає щонайменше 55 % загальних глобальних
викидів парникових газів, здадуть на зберігання свої ратифікаційні грамоти,
інструменти про прийняття, затвердження або приєднання. На сьогодні
ратифікували Угоду 19 держав світу, на частку яких припадає в сукупності
0,18 % загальних глобальних викидів парникових газів (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
1.08).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань
правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Документ визначає особливості землекористування, спеціального
водокористування, здійснення містобудівної діяльності, охорони атмосферного
повітря на території зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення
з метою забезпечення реалізації проектів з перетворення об'єкта «Укриття» на
екологічно безпечну систему та реінтеграції постраждалої території.
Законом також врегульовуються питання компетенції центральних та
місцевих органів влади щодо здійснення владних повноважень на території зони
відчуження.
Одночасно набуде чинності Указ Президента України від 26.04.2016 № 174
«Про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного
заповідника», метою якого є збереження в природному стані найбільш типових
природних комплексів Полісся, забезпечення підтримки та підвищення
бар'єрної функції Чорнобильської зони відчуження та зони безумовного
(обов’язкового) відселення, стабілізації гідрологічного режиму та реабілітації
територій, забруднених радіонуклідами, сприяння організації та проведенню
міжнародних наукових досліджень (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –1.08).
***
Президент П. Порошенко підписав Указ «Про території та об'єкти
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення».
Указом оголошується низка територій та об'єктів природного заповідного
фонду заказниками та пам'ятниками природи загальнодержавного значення,
змінюються межі певних територій та об'єктів природного заповідного фонду, а
також створюється у межах села Крива Руда Семенівського району Полтавської
області дендрологічний парк загальнодержавного значення «Криворудський».
Реалізація Указу дасть можливість зберегти біологічне і ландшафтне
різноманіття, унікальні й особливо цінні природні комплекси, та сприятиме
поліпшенню екологічного стану навколишнього природного середовища у
Дніпропетровській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Полтавській,
Тернопільській, Херсонській та Черкаській областях (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
27.07).
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***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман зустрівся з керівниками
дипломатичних установ арабських країн, акредитованих в Києві. Метою
зустрічі було обговорення нагальних питань порядку денного двосторонньої
взаємодії, а також погодження перспективних проектів у співпраці України з
державами регіону.
Відкриваючи зустріч, В. Гройсман зазначив: «Це перша зустріч керівника
українського уряду з послами всіх арабських країн, представлених в Україні. Це
добра нагода обговорити наші двосторонні стосунки, погодити плани щодо
поглиблення наших взаємовідносин».
Глава уряду зауважив, що в Україні та арабських країнах існує багато
можливостей для розвитку як двосторонньої, так і регіональної взаємодії,
зокрема у сферах енергетики, освіти, сільського господарства, ІТ-технологій та
інфраструктури.
«У нас багато сфер для поглиблення нашої співпраці, і я би хотів, щоби ми
максимально використали можливості, які у нас є, – заявив В. Гройсман. – уряд
України зацікавлений у тому, щоби відкрити нашу країну для ваших країн, для
вашого бізнесу, для інвестицій, поглибити торговельні відносини».
Прем’єр-міністр поінформував про кроки уряду заради відновлення
економічного зростання, створення сприятливого бізнес-клімату та розвитку
національної економіки. Зокрема, про практичні заходи з дерегуляції,
приватизації державних підприємств, реформи української митниці, утворення
при Прем’єр-міністрі Офісу супроводження інвестицій.
Глава уряду висловився за створення постійно діючого механізму взаємодії
з арабськими країнами, який дав би можливість аналізувати та в оперативному
порядку вирішувати першочергові питання порядку денного.
«Ми зацікавлені у поглибленні нашої співпраці, у тому, щоб знайти
реальні механізми взаємодії. Моя мета полягає в тому, щоби наш робочий
діалог був постійний», – зауважив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр підтримав пропозицію керівників дипломатичних
представництв
щодо підготовки і
проведення українсько-арабського
економічного форуму, покликаного сприяти активізації торговельного
співробітництва та залученню арабських ділових кіл до процесу приватизації
державних підприємств в Україні.
У цьому контексті В. Гройсман запросив представників арабських країн
взяти участь у повторному аукціоні з приватизації ПАТ «Одеський припортовий
завод». «Для нас це важливо. Ми хочемо публічну, відкриту приватизацію для
України», – зазначив глава уряду. У свою чергу співрозмовники засвідчили
зацікавленість арабських бізнесменів здійснювати інвестиції в Україну.
Керівники дипломатичних представництв арабських країн, відзначаючи
великий потенціал взаємодії з Україною, зокрема у торговельно-економічній
сфері, високо оцінили зусилля уряду України у проведенні реформ та
необхідних змін у різних сферах.
Учасники зустрічі досягли домовленостей стосовно врегулювання
успадкованих з минулого окремих проблемних питань взаємодії України та
арабських країн, зокрема у сферах освіти, візового режиму, оподаткування
дипломатичних місій.
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У зустрічі взяли участь керівники дипломатичних представництв
Саудівської Аравії, Республіки Ірак, Королівства Марокко, Республіки Судан,
Лівії, Алжирської Народної Демократичної Республіки, Держави Кувейт,
Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів, Арабської Республіки Єгипет,
Палестини (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –26.07).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман закликає органи місцевого
самоврядування
використовувати
отримані
унаслідок
фінансової
децентралізації додаткові ресурси на заходи з енергомодернізації, а
громадськість – контролювати ефективність використання цих ресурсів.
За його словами, у органів місцевого самоврядування є величезний
потенціал щодо проведення енергоефективності і енергомодернізації.
«У рамках фінансової децентралізації ми з вами дали можливість органам
місцевого самоврядування – містам, районам, областям, об'єднаним громадам,
органам місцевого самоврядування нижчого рівня – нормально, ефективно
проводити цю роботу. Гроші є на місцях», – зазначив В. Гройсман, відкриваючи
засідання уряду у середу, 27 липня.
Він зауважив, що місцеві бюджети отримали «мільярди гривень, які раніше
централізувалися в Києві і були у розпорядженні чиновників міністерств.
Сьогодні цей ресурс автоматично і справедливо зараховується до місцевих
бюджетів», – зазначив він.
У цьому контексті Прем’єр-міністр підкреслив важливість забезпечення
прозорості і ефективності використання ресурсів місцевих бюджетів.
«Я вважаю сьогодні дуже важливим, щоби громадськість підвищила свою
увагу до органів місцевого самоврядування, до місцевих бюджетів, до того, як
витрачаються ці бюджети, куди вони спрямовуються. Питання прозорості і
ефективності використання цих ресурсів є питанням №1», – підкреслив глава
уряду (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 27.07).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман закликає громадян, плата яких
за житлово-комунальні послуги сягає більше 15 % доходу, скористатися
державною системою субсидій.
«Через механізм адресної системи підтримки кожен, хто має у сукупному
доході плату за житлово-комунальні послуги більше 15 %, ви вже сьогодні
можете звернутися до системи соціального захисту і отримати таку
компенсацію без будь-яких зволікань. Я заохочую вас це зробити», – заявив В.
Гройсман, відкриваючи засідання уряду в середу, 27 липня.
«Але всі ті, хто мають серйозні статки, нормальні доходи, будуть платити
повну антикорупційну ціну», – зазначив він.
Він також відзначив ефективність програми «теплих» кредитів, що дає
можливість проводити енергоефективні заходи. Це особливо важливо після
встановлення єдиної ринкової ціни на газ в Україні, зауважив В. Гройсман.
«Програма дає можливість пришвидшити темпи енергомодернізації, що
буде успіхом і буде робити нашу країну енергонезалежною», – підкреслив він
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –27.07).
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***
Укравтодор з 1 серпня переходить на систему ProZorro. Так само мають
перейти і всі облавтодори. Про це заявив міністр інфраструктури України
В. Омелян на спільному брифінгу з в. о. Голови Державного агентства
автомобільних доріг України Є. Барахом, який відбувся 29 липня 2016 року.
«Це – дієвий механізм для зменшення корупції і значної економії
бюджетних коштів. Ми маємо ситуацію, коли система "Prozorro" економить
державі від 10 до 15 відсотків за кожну закупівлю. Ввівши систему дотендерної
оцінки, ми, я сподіваюся, зекономимо ще щонайменше 30, можливо навіть
100 %, можливо 200 %. Але це будуть більш поодинокі випадки. В середньому
по країні це буде теж економія від 10 до 30 %. Ключовий момент – це коли
корупціонери підуть в тюрми, от тоді зекономимо найбільше», – заявив міністр
інфраструктури України.
Також він наголосив: «Те, що ми робимо сьогодні – ми залучаємо
максимально велику кількість іноземних компаній, які мають великий досвід
будівництва складних об'єктів в Європі, у світі. Вони самі теж хочуть заходити
на український ринок, бо вони бачать, що уряд послідовно виконує обіцяне,
дійсно дороги – це пріоритет для держави. Для того, щоб не було зловживань,
ми максимально спрощуємо зараз процедури участі таких компаній у тендерах
як міжнародних фінансових організацій за їхні кошти, так і за кошти
державного бюджету. Для нас найважливіше – це кількість і якість. Ми
розуміємо, чим буде швидше демонополізований ринок, тим кращу якість робіт
ми отримаємо для країни. Щоб не було таких речей, коли дороги будуються, а
через 4 роки вони стають абсолютно непридатними для експлуатації».
Окремо міністр інфраструктури України наголосив на необхідності
посилення контролю за якістю виконаних робіт: «Ми зараз вже на фінальній
стадії погодження урядової постанови про запровадження системи філій, яка
буде контролювати незалежним чином якість збудованих чи відремонтованих
доріг. На доручення Прем'єр-міністра зараз створюється робоча група в складі
як контрольно-перевіряючих органів, так і фіскальних спільно з Укравтодором
щодо унеможливлення створення так званих чорних ям, коли кошти замість
того, щоб бути спрямованими на ремонт доріг, були спрямовані на задоволення
чиїхось приватних потреб. Окрім цього, в списку працюємо з правоохоронними
органами щодо можливих зловживань під час проведення тендерів. На жаль,
вони мають місце. Не всі обласні керівники перейнялися духом прозорості. Такі
факти коли ми виявляємо, відбувається просто кадрові заміни, негайна передача
справ в правоохоронні органи» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. –29.07).
***
Ратифікація Паризької угоди та ухвалення парламентом екологічних
законів, які є важливою складовою адаптації вітчизняного законодавства до
вимог ЄС – потужний сигнал світові, що Україна почала системно
підходити до вирішення питань охорони довкілля. Про це сказав міністр
екології та природних ресурсів О. Семерак під час презентації звіту «100 днів
роботи Мінприроди».
Він відзначив, що відбулися помітні зрушення в частині гармонізації
українського природоохоронного законодавства до норм ЄС.
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«Ми активні у виконанні вимог Угоди про асоціацію з Європейським
Союзом. У липні у першому читанні схвалено два надзвичайно важливих
євроінтеграційних проекти законів, що безперечно додають плюсів до
інвестиційної привабливості України», – розповів О. Семерак, зазначивши, що
наша держава вперше за тривалий період демонструє якісний підхід до
вирішення питань зміни клімату.
«Україна входить до двадцяти країн світу і до трійки європейських країн,
що першими ратифікували Паризьку угоду. Ми перестали бути мовчазним
спостерігачем у цьому світовому трендові і вперше за багато років
продемонстрували усьому світу, що держава сприймає серйозно проблему зміни
клімату. Фактично ми стали у ряд тих країн, які формуватимуть світовий тренд
збереження клімату у найближчі десятиліття», – сказав О. Семерак.
Він зазначив, що ратифікація Паризької угоди спонукає до швидшого
ухвалення Концепції реалізації державної кліматичної політики та Стратегії
низьковуглецевого розвитку України.
«Ці документи, включаючи також Стратегію адаптації до змін клімату та
закон щодо системи торгівлі викидами парникових газів, уже найближчим
часом Мінприроди винесе на міжвідомче погодження та розгляд уряду», –
розповів О. Семерак (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
28.07).
***
На засіданні уряду міністр енергетики та вугільної промисловості
І. Насалик представив проект розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених
Міністерству енергетики та вугільної промисловості на 2016 рік». Це дасть
можливість забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам
державних вугледобувних підприємств, створити безпечні умови праці.
Зазначені заходи дозволять покращити фінансово-економічний стан державних
вугледобувних підприємств та забезпечити стабільне соціальне становище у
вугільній галузі.
Відповідно до зазначеного проекту буде здійснено перерозподіл видатків
розвитку в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених
Міненерговугілля на 2016 рік у загальному фонді державного бюджету. При
цьому буде зменшено обсяг видатків за програмами «Реструктуризація
вугільної та торфодобувної промисловості» на 150 млн грн та «Державна
підтримка будівництва шахти № 10 «Нововолинська» на 50 млн грн. Водночас
буде збільшено обсяг за програмою «Державна підтримка вугледобувних
підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної
вугільної продукції» на 200 млн гривень.
Такий перерозподіл, за словами міністра, є на сьогодні єдиним шляхом
зняття соціальної напруги в шахтарських регіонах.
І. Насалик також наголосив, що реструктуризація вугільних шахт є
першочерговим завданням для Міністерства. Однак на сьогодні, на перехідний
період, державні вугільні підприємства без державної підтримки існувати не
можуть.
Також І. Насалик повідомив, що програма реформування вугільної галузі
повністю розроблена, представлена на форумі ЕнергоВесна 2016, обговорена на
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засіданні колегії Міненеговугілля, на пленумі з профспілками працівників
вугільної галузі. Міністр наголосив, що готовий представити цю програму на
засіданні уряду.
Під час обговорення члени уряду звертали увагу на важливість врахування
в стратегічному для вугільної галузі документі ратифікованої нещодавно
Паризької угоди, а також розроблення критеріїв підтримки вугільних
підприємств. Оскільки виділення коштів на покриття різниці в собівартості
вугільної продукції дорого обходиться державному бюджету. Також було
наголошено про прискорення реструктуризації та закриття неперспективних
шахт.
Заплановано обговорити Програму реформування вугільної галузі на
найближчому засіданні Урядового комітету та внести для розгляду на засідання
уряду (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –28.07).

ПОЛІТИКА
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі заявила, що бойовики
«ДНР» блокували автомобіль зі спостерігачами і погрожували їм зброєю.
Про це повідомляє «Цензор.НЕТ» із посиланням на сайт ОБСЄ.
«СММ побачила свіжі гусеничні сліди, які, за оцінкою спостерігачів,
залишила бойова машина піхоти. Вони вели на південь від підконтрольного
“ДНР” с. Лукове (72 км на південь від Донецька). О 13:47, рухаючись вздовж
цього сліду, патруль СММ зупинили двоє озброєних членів “ДНР”, які
заблокували дорогу закамуфльованим позашляховиком (машина № 1) і
націлили зброю на спостерігачів Місії. Вони наказали СММ залишити цей
район, що і було виконано спостерігачами.
О 13:49, коли патруль СММ залишав цей район, другий закамуфльований
позашляховик (машина № 2), виїхавши на великій швидкості з бокової дороги і
практично вдаривши ведучий автомобіль СММ, різко зупинився перед
патрулем і заблокував його. Водночас двоє озброєних членів “ДНР” на машині
№ 1 заблокували патруль Місії ззаду. Троє озброєних членів “ДНР” вискочили з
машини № 2 і, поводячись агресивно, націлили зброю на перший автомобіль
патруля СММ. Вони також прокричали, щоб водій відкрив двері автомобіля.
Один із членів “ДНР” жестами показав, що він “переріже горло”, і
сфотографував обидва автомобілі, а також водіїв СММ.
Патруль Місії отримав наказ їхати за членами “ДНР” до блокпоста у
с. Приморське (76 км на південь від Донецька, 5 км на південь від Лукового).
Увесь цей час зброя одного з членів “ДНР” із машини № 2 була спрямована на
спостерігачів СММ. У цей момент патруль Місії зв’язався із регіональним
фахівцем із безпеки СММ, який поінформував Спільний центр із контролю та
координації.
На блокпості у Приморському дев’ять озброєних членів “ДНР”, вигукуючи
лайки і загрозливо жестикулюючи, оточили перший автомобіль патруля СММ.
Один із озброєних членів “ДНР” двічі сказав, що спостерігачів СММ потрібно
застрелити. Інший озброєний член “ДНР” два рази вдарив прикладом гвинтівки
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по лівому передньому крилу першого автомобіля патруля СММ, залишивши на
ньому дві вм’ятини.
О 14:00 патруль СММ відпустили з цього району, і спостерігачі
благополучно повернулися на свою базу в Маріуполі (ЦЕНЗОР.НЕТ
(http://ua.censor.net.ua/news/399784/boyiovyky_dnr_pogrojuvaly_zbroyeyu_sposter
igacham_monitoryngovoyi_misiyi_obsye). – 2016. – 30.07).
***
Генеральний прокурор України Ю. Луценко збирається запропонувати
екс-голові парламентської фракції Партії регіонів О. Єфремову укласти
угоду зі слідством.
Як повідомляє «Цензор.НЕТ» із посиланням на «Українські новини», про
це глава ГПУ заявив на брифінгу 30 липня.
«Я поставлю завдання слідству вже після ймовірного арешту громадянина
Єфремова запропонувати йому укласти угоду зі слідством... О. Єфремов – дуже
цінний свідок, який може дати показання про початковий етап неоголошеної
війни Росії проти України», – сказав він.
За його словами, Генпрокуратура вважає, що екс-депутату були відомі
плани керівництва Росії на початку агресії проти України, а також особи тих,
хто першими завозив російських бойовиків у Луганськ для захоплення будівлі
управління СБУ та обласної адміністрації. Також, на думку Ю. Луценка,
О. Єфремов може дати свідчення про тих, хто фінансував і озброював
бойовиків.
При цьому Генпрокурор підкреслив, що угода зі слідством не врятує
О.
Єфремова
від
кримінальної
відповідальності
(ЦЕНЗОР.НЕТ
(http://ua.censor.net.ua/news/399786/yefremov_duje_tsinnyyi_svidok_yakyyi_moje_
daty_svidchennya_pro_pochatkovyyi_etap_neogoloshenoyi_viyiny). – 2016. –
30.07).
***
Суд постановив залишити під вартою екс-«регіонала» О. Єфремова до
28 вересня. Відповідне рішення зачитав головуючий суддя В. Карабань.
Як відомо, саме на такому запобіжному заході наполягала сторона
обвинувачення (Главком (http://glavcom.ua/news/sud-zalishiv-jefremova-pidvartoyu-na-dva-misyaci-364697.html). – 2016. – 1.08).
***
Постійний представник США при ОБСЄ Д. Бер називає стійке
припинення вогню на Донбасі умовою, необхідною для розгляду можливості
введення в регіон поліцейської місії.
«Фокус зараз на відновленні припинення вогню, що є передумовою для
всього іншого... Після цього необхідно буде оцінити, яке подальше розширення
заходів безпеки необхідне для того, щоб провести вільні й чесні вибори, але
перший крок, незалежно ні від чого – припинення вогню», – сказав Д. Бер під
час телефонної прес-конференції, передає «Цензор.НЕТ» із посиланням на
«Радіо Свобода».
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Д. Бер додав, що чинна Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, відповідно
до свого мандата, є цивільною місією з неозброєними спостерігачами і повинна
такою залишатися.
«Ми повинні подивитися, додатково оцінити, коли настане стабільне
припинення вогню, які додаткові інструменти безпеки можуть бути необхідні й
можуть бути можливі. Очевидно, одним із варіантів, який обговорюється, є
поліцейська місія, присутність сил безпеки певного роду, а СММ продовжить
бути неозброєною місією», – сказав посол.
Д. Бер додав, що ситуація на сході України «за останні тижні серйозно
погіршилася».
Посол США в Україні Д. Пайєтт додав, що це відбувається з вини Росії,
яка продовжує підживлювати конфлікт, поставляючи (проросійським
сепаратистам – ред.) озброєння, боєприпаси, пальне та інше.
Нагадаємо, від кінця квітня на сході України повинен діяти режим
припинення вогню на Донбасі, про що домовилися учасники Тристоронньої
контактної групи. Однак обстріли на Донбасі тривають, а сторони конфлікту
звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.
Україна раніше виступила з ініціативою розміщення на Донбасі
поліцейської місії ОБСЄ, але проти реалізації ідеї виступала Москва і
підтримувані Росією сепаратисти.
Генеральний секретар ОБСЄ Л. Заньєр недавно заявив, що ОБСЄ розглядає
можливість відправки поліцейської місії в контрольовані сепаратистами райони
Донбасу на період проведення там місцевих виборів (ЦЕНЗОР.НЕТ
(http://ua.censor.net.ua/news/399731/umovoyu_dlya_politseyiskoyi_misiyi_na_don
basi_ye_stiyike_peremyrya_posol_ssha_v_obsye_ber). – 2016. – 30.07).
***
Учасник Мінських переговорів від України, кум президента Росії
В. Путіна В. Медведчук стверджує, що звільнення українських заручників,
захоплених у зоні АТО, залежить тільки від нього.
Як інформує «Цензор.НЕТ» із посиланням на «Українську правду», про це
він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
В. Медведчук додав, що це питання не може бути вирішене в Мінську,
попри всі спроби переговорів.
«Особливість полягає в тому, що переговори про звільнення незаконно
утримуваних осіб веду я. Не в Мінську, бо в Мінську багато хто веде
переговори, але в Мінську це питання, на жаль, не вирішити. З керівництвом
“ЛНР” і “ДНР”, з керівництвом Російської Федерації переговори веду лише я», –
сказав він.
В. Медведчук додав, що саме тому він «ніколи не ображав нікого з
представників “ДНР” і “ЛНР”, нікого з представників Росії», тому що з ними
потрібно говорити.
За словами В. Медведчука, він займається звільненням заручників з грудня
2014 року і за цей час організував звільнення 402 осіб. Він додав, що звільнення
заручників зараз уповільнилося, оскільки під контролем Києва перебувають
понад 600 ув'язнених бойовиків, а сепаратисти утримують лише 108
українських заручників.

34

«Ця різниця означає тільки одне – на якомусь етапі ми змінили пропорцію.
Колись мені вдавалося без обміну звільнити 10, 16, 30 осіб. А зараз навіть коли
ми пропонуємо: ми віддамо 50 людей, а ви нам – 25, нам кажуть – ні. Мовляв,
виконайте Мінські домовленості – ухваліть закон про амністію», – сказав він.
За словами В. Медведчука, звільнити О. Сенцова, О. Кольченка та низку
інших зараз не вдається, оскільки вони були засуджені за справами, які не
мають стосунку до мінського процесу. Він додав, що зараз веде переговори про
звільнення дев'яти українських заручників.
«Ми кажемо: є Кольченко, є Сенцов, є Карп'юк, є Клих, є ще кілька осіб –
нам потрібно знайти підстави. Їх усіх засуджено, всі відбувають покарання.
Чому їх потрібно звільнити? Або їх незаконно засуджено і це потрібно
доводити, або є інші причини, які можуть дозволити президенту Російської
Федерації їх помилувати. Це потрібно аргументувати. Про це потрібно
домовлятися, потрібно про це просити – цим я й займаюся, щоб повернути на
Батьківщину громадян України», – сказав В. Медведчук.
Водночас він заявив, що не займається долею українців і кримських татар,
арештованих у Криму.
«Я не отримував такого доручення ані від Президента України, ані від
Міністерства закордонних справ. Якщо це питання порушать, я, звісно, готовий
до обговорення – з огляду на те, що я контактую з представниками російської
влади. Але ці питання переді мною не порушували», – сказав В. Медведчук.
Він також заявив, що В. Путін, на його переконання, прагне миру на
Донбасі, тому у нього з В. Путіним жодних суперечностей немає, а цілі
збігаються.
Також він висловив переконання, що його близькі стосунки з В. Путіним
на
користь
Україні
(ЦЕНЗОР.НЕТ
(http://ua.censor.net.ua/news/399293/peregovory_pro_zvilnennya_zaruchnykiv_iz_r
f_provodju_ya_medvedchuk). – 2016. – 27.07).
***
Переговори про звільнення українських бранців уповноважені вести три
особи, а не лише В. Медведчук, як сам він стверджує.
Як передає «Цензор.НЕТ», про б це в ефірі «Громадського радіо» заявив
радник Голови СБУ Ю. Тандіт.
«Два роки тому офіційно були призначені три людини, які можуть від
імені України вести переговори – В. Грицак, В. Медведчук і Ю. Тандіт. Але ні я,
ні В. Грицак ніколи не натягували на себе ковдру. Більше того, у нас переговори
про звільнення заручників веде насамперед Президент. Дуже багато безіменних
волонтерів, які нам допомагали і допомагають. Є також і представники
духовенства різних церков. І ми як один цим займаємося. І ми не натягуємо на
себе ковдру і не кричимо – я більше всіх звільнив. Я б не хотів оцінювати слова
цієї людини. Ми використовували і будемо використовувати всіх, хто може
допомогти», – прокоментував ситуацію для «Громадського радіо» Ю. Тандит
(ЦЕНЗОР.НЕТ
(http://ua.censor.net.ua/news/399713/uchasnykamy_peregovoriv_schodo_zaruchny
kiv_pryznacheni_grytsak_medvedchuk_i_ya_tandit). – 2016. – 29.07).
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***
Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує поїздку групи
французьких парламентарів в окуповану Російською Федерацією Автономну
Республіку Крим.
«Всупереч численним попередженням з боку української сторони
французькі політики демонстративно порушили законодавство України і
міжнародне право, знехтували офіційною позицією власної держави, яка твердо
стоїть на захисті суверенітету і територіальної цілісності України.
Розглядаємо дії цих політиків як прояв свідомої підтримки агресії РФ
проти України, прийняття ними кремлівської політики утиску прав людини на
окупованому півострові», – йдеться в заяві Міністерства.
У МЗС закликали всіх іноземних громадян чітко дотримуватися
законодавства України та попередили про відповідальність, в т. ч. через
заборону
на
в'їзд
на
територію
України
(ЦЕНЗОР.НЕТ
(http://ua.censor.net.ua/news/399701/mzs_ukrayiny_zasudyv_nesanktsionovanyyi_v
izyt_grupy_frantsuzkyh_deputativ_v_okupovanyyi_krym). – 2016. – 29.07).
***
Франция не признает аннексию Крыма Россией, поэтому поездки или
заявления, к которым не причастна французская власть, не должны
ставить под сомнение эту позицию.
Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение Министерства
иностранных дел Франции.
«Перекройки границ противоречат международному праву. Именно
поэтому международное сообщество, Европейский союз и Франция не
признают незаконной аннексии Крыма. Эта четкая позиция никоим образом не
может быть поставлена под сомнение ни за поездки, ни заявление, к которым не
причастна французская власть», – отметили в МИД Франции (Хвиля
(http://hvylya.net/news/digest/mid-frantsii-prokommentiroval-poezdki-ih-deputatovv-anneksirovannyiy-kryim.html). – 2016. – 1.08).
***
Наміри Росії так чи інакше «оформити» спробу анексії Криму не
скасовують того факту, що півострів належить Україні, заявив під час
телефонної прес-конференції в Брюсселі посол США при ОБСЄ Д. Бер.
За його словами, саме з питання повернення Криму будуть починатися
будь-які розмови про безпеку в Європейському регіоні, передає «Цензор.НЕТ»
із посиланням на «Крим.Реалії».
«Незалежно від того, до яких гімнастичних “вправ” буде вдаватися
Кремль, перемальовуючи території на карті, наша позиція, коли представники
Росії починають говорити про майбутнє європейської безпеки – це те, що будьяку розмова про європейську безпеку починається з питання Криму. І з того, що
Росія намагається перекроїти кордони збройним шляхом у 21 столітті», – заявив
посол.
За словами Д. Бера, він не знає, яку мету ставить перед собою Росія,
підпорядковуючи анексований Крим тому чи іншому своєму федеральному
округу, але впевнений, що російські платники податків платять дуже високу
ціну за такі дії. Посол додав, що, незважаючи на такі потуги Кремля, Крим усе
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одно юридично залишається частиною України, і саме з цього виходять у своїй
політиці Сполучені Штати та інші західні держави.
Крім того, Д. Бер висловився про врегулювання конфлікту на Донбасі,
зазначивши, що Росія повинна підкріпити свої заяви про прагнення миру
конкретними діями, перш за все – виконанням пункту Мінських угод про
повернення ділянки кордону на Донбасі під контроль України. (ЦЕНЗОР.НЕТ
(http://ua.censor.net.ua/news/399689/budyaki_rozmovy_z_rf_pro_yevropeyisku_bez
peku_budut_pochynatysya_z_krymu_posol_ssha_pry_obsye). – 2016. – 29.07).
***
Демобілізовані учасники бойових дій на сході України протестували 29
липня біля Харківської міської ради, вимагаючи виконання закону про
пільговий проїзд у громадському транспорті. За словами ветеранів, їм
доводиться стикатися з дискримінацією, образами з боку водіїв, що
відмовляють у безкоштовному проїзді в маршрутках міського сполучення і
пасажирських автобусах міжрайонних маршрутів області, повідомляє
кореспондент «Радіо Свобода».
Як повідомив заступник міського голови Харкова, відповідальний за
транспортні питання Є. Водовозов, у мерії здивовані доріканнями ветеранів, бо
до них надійшло тільки дві скарги на водіїв громадського транспорту: одна
письмова, ще одна – усна.
«Проблема в перевезенні не лише ветеранів АТО, а і взагалі пільгового
контингенту існує. Називати чорне білим ніхто не буде. На відміну від багатьох
міст ми ні під якими приводами не підписуємо, що в нас є обмеження за
кількістю цих людей. У Харкові немає обмежень: ані в угодах, ані в документах.
Нічого цього немає і не буде, поки не зміниться закон. Якщо ми будемо
ухвалювати місцеву пільгу для перевізників, тоді це буде наша проблема. А
компенсувати за когось ми не маємо права за бюджетним кодексом», – сказав
Є. Водовозов.
Активісти «Спілки ветеранів АТО» і «Всеукраїнського союзу ветеранів
АТО» передали чиновнику міськради звернення, в якому наполягають на
проведенні «круглого столу» за участю міського голови, перевізників,
представників громадських організацій учасників бойових дій на сході України
і пільгових категорій громадян, керівників контролюючих органів із метою
створення прямого діалогу між суспільством, громадянами і владою, а також
наполягають на створенні при Харківській міській раді громадської ради, до
якої ввійдуть представники громадських організацій з метою прозорого
контролю всіх транспортних перевезень Харкова.
Під час акції ветерани не виголошували ніяких гасел, вони тримали в руках
українські прапори і символіку спілки ветеранів бойових дій на Донбасі. Позаду
демобілізованих військовослужбовців, а їх зібралося на акції близько 40,
вишикувалися понад 200 молодих людей із прапорами. Частина учасників
мітингу прибула до мерії на трьох пасажирських автобусах із луганськими
номерами.
За словами міського депутата від фракції «Самопоміч», ветерана АТО
І. Ракича, безпосередньо на фронті в Донецькій і Луганській областях воювали
до
двох
тисяч
харків’ян
(Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/a/news/27888527.html). – 2016. – 29.07).
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***
Депутат-спиочник від «Опозиційного блоку» В. Рабинович та колишній
член цієї фракції, мажоритарник із Харківщини Є. Мураєв створили нову
партію «Життя». Про це Є. Мураєв написав на своїй сторінці у соцмережі.
Партія створена на основі партії В. Рабиновича «Центр», яка у 2014 році
увійшла в «Опоблок».
У вівторок, 26 липня, відбувся з’їзд нової партії, яка планує зайняти ту
саму опозиційну нішу.
В. Рабинович залишився головою партії, Є. Мураєва обрано головою
політради.
Є. Мураєв також оприлюднив у «ФБ» фото зі з’їзду разом з іванофранківським журналістом Р. Коцабою.
Нагадаємо, раніше суд дав Р. Коцабі 3,5 роки ув’язнення через його
заклики до зриву мобілізації й перешкоджання діяльності Збройних Сил в
особливий період. Однак нещодавно його випустили з в’язниці, виправдавши
повністю.
Як відомо, у 2014 році журналіст Р. Коцаба кілька разів їздив на Донбас та
на телеефіри до Москви, висвітлюючи альтернативний Києву погляд на
російську
агресію
проти
України
(НОВИНАРНЯ
(http://novynarnia.com/2016/07/26/opoblokivtsi-rabinovich-i-murayev-stvorilinovu-partiyu-z-kotsaboyu/). – 2016. – 26.07)
***
У посольства России в Киеве прошел митинг в поддержку члена
регионального Меджлиса крымско-татарского народа Эрвина Ибрагимова,
пропавшего в мае, передает украинский телеканал 112.ua.
Участники акции держали в руках плакаты с хештегом «где Эрвин» и
заявляли, что цель акции – обратить внимание общественности на
многочисленные случаи исчезнования крымских татар в аннексированном
Россией Крыму.
Напомним, Э. Ибрагимов пропал 24 мая. После его исчезновения
появилось видео, на котором, как считают представители Меджлиса,
зафиксировано похищение активиста людьми в форме сотрудников ДПС. На
записи видно, как мужчину вытаскивают из его машины и пересаживают в
другую. Позднее житель Бахчисарая нашел брошенные документы.
Исчезновение Э. Ибрагимова – один из последних случаев пропажи людей
(преимущественно – крымско-татарского происхождения) на аннексированном
Россией полуострове. В подконтрольном российскому правительству
Следственном комитете Крыма факт массовых исчезновений отрицают (Радіо
Свобода (http://www.radiosvoboda.org/a/news/27888527.html). – 2016. – 30.07).

ЕКОНОМІКА
В Україні (без урахування тимчасово окупованій території Автономної
Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони проведення
антитерористичної операції) в січні – червні 2016 року підприємства
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транспорту перевезли 291 млн т вантажів, що на 3,9 % більше, ніж за
відповідний період 2015 р. Про це повідомляє Державна служба статистики
України (Держстат).
Вантажообіг склав 152,1 млрд ткм, або 102,4 % від обсягу січня – червня
2015 р. Зокрема, вантажообіг залізничного транспорту зменшився на 5,8 %,
водного – на 35,2%. При цьому вантажообіг авіаційного транспорту збільшився
на 11,9 %, автомобільного – на 6,8 % і трубопровідного – 24,9 %.
У січні – червні 2016 р. залізничним транспортом перевезено у
внутрішньому сполученні та на експорт 136,7 млн т вантажів, що на 0,1 %
більше, ніж в січні – червні 2015 р. Перевезення кам’яного вугілля збільшилося
на 0,6 %, зерна і продуктів перемелу – на 2,9 %, нафти і нафтопродуктів,
цементу – на 9,6 %, чорних металів – на 12,5 %, коксу – на 15,7 %. Разом з цим
перевезення брухту чорних металів знизилося на 24,9 %, будівельних матеріалів
– на 19,7 %, лісових вантажів – на 7,8 %, хімічних і мінеральних добрив – на
5,4 %, залізної та марганцевої руди – на 4,4 %.
У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом зарубіжні
становили 57,4 %. Порівняно із січнем – червнем 2015 року обсяги зарубіжних
перевезень вантажів зменшилися на 13 %.
У січні – червні 2016 р. збільшилися обсяги перекачування вантажів
трубопровідним транспортом. Так, перекачування аміаку, яке складалося лише з
транзиту, зросло на 9,8 %, газу – на 14,3 %. Транзит газу зріс на 31,1 %. Разом з
цим перекачування і транзит нафти скоротилися на 16,8 % і 17 % відповідно.
Нагадаємо, в січні – травні 2016 р. вантажоперевезення зросли на 4,2 %
(FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/380907/v-ukrayini-za-6misyatsiv-vantazhoperevezennya-zrosly-na-3-9). – 2016. – 30.07).
***
«Укрпошту» профінансує європейський банк. Новий гендиректор
«Укрпошти» І. Смілянський окреслив плани реформування підприємства.
Стратегія розвитку «Укрпошти» в першу чергу передбачає завершення
процесу корпоратизації підприємства, а також ліквідацію черг за рахунок
автоматизації відділень поштового зв’язку та впровадження системи
безготівкового розрахунку за комунальні платежі.
Крім того, широка мережа відділень поштового підприємства (11,5 тис.)
потенційно може стати драйвером розвитку малого і середнього бізнесу.
«Укрпошта» має намір також поліпшити доставку посилок. Але не буде
обмежуватися тільки цією функцією.
«Укрпошта» також буде розвивати фінансові послуги та створювати
умови, щоб громадянам було зручніше користуватися ними (FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/381310/ukrposhtu-profinansuye-yevropejskyjbank). – 2016. – 29.07).

***
Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку
України за I половину 2016 року отримав прибуток у розмірі 33,3 мільйона
гривень.
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Про це йдеться в повідомленні НБУ. Зазначається, що вперше з 2014 року
Корпоративний недержавний пенсійний фонд отримав позитивний фінансовий
результат.
«Останні півтора року нова команда Фонду працювала над виведенням
організації на прибуткову діяльність і вже в I півріччі 2016 ми досягли цієї
мети», – зазначив директор департаменту з управління діяльністю
корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ О. Курінний.
За його словами, нинішній команді вдалося здійснити реструктуризацію
проблемних активів, почати претензійно-позовну роботу з повернення
проблемної заборгованості та з 21 березня 2016 р. привести вартість активів
Фонду до ринкової.
«На сьогодні вже здійснено переоцінку активів за МСФЗ, завершено
очищення активів і планових зменшень їх вартості не передбачається.
Коливання справедливої вартості активів можливі тільки в результаті ринкових
факторів: зміни кредитного рейтингу емітентів корпоративних облігацій,
коливання курсу гривні до долара США, зміни процентних ставок по депозитах
і державних облігаціях», – зазначає О. Курінний.
Як звітують в НБУ, під час роботи над очищенням інвестиційного
портфеля були виявлені численні шахрайські схеми виведення коштів
попереднім керівництвом КНПФ НБУ. За фактами розтрати і легалізації
грошових коштів колишніми посадовими особами КНПФ НБУ Служба безпеки
України в лютому 2015 р. відкрила кримінальні провадження.(FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/381315/pensijnyj-fond-nbu-za-pivroku-zarobyv33-3-miljona-gryven). – 2016. – 29.07).

***
Середня економія медичних установ України під час закупівель через
систему електронних торгів ProZorro склала 16-26 %.
Такого висновку дійшли експерти центру політичних студій та аналітики
«Ейдос» (Київ) за підсумками дослідження, проведеного в трьох областях –
Рівненській, Вінницькій та Чернігівській.
За даними центру, лідером економії стала Рівненська обласна клінічна
лікарня, де в рамках чотирьох завершених торгів лікарня уклала контакти на
47 тис. грн, заощадивши 21,6 тис. грн (46 % економії).
Друге місце за рівнем економії посіла Вінницька обласна дитяча клінічна
лікарня, яка оголосила 90 торгів, з яких 74 завершилися контрактами на
1 млн грн (економія 26,9 %).
Рівненська обласна дитяча лікарня провела чотири аукціони і заощадила
10 тис. грн, уклавши угод на 15,8 тис. грн (економія – 21,9 %).
Водночас, експерти центру «Ейдос» виявили маніпуляції під час
закупівель. Зокрема, йдеться про невідповідність умов договору пропозиціям
переможця торгів, висування дискримінаційних умов участі в торгах, нечіткі
формулювання, вимоги щодо надання документів, не передбачених
законодавством, або інформації, яка доступна у відкритих реєстрах,
неукладення замовником договору з переможцями аукціонів та інші порушення.
Як повідомляли ЗМІ, за оцінками «Transparency International Україна»
економія медустанов Києва з початку 2016 року за підсумками торгів,
проведених через систему електронних закупівель ProZorro, становить
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25,6 млн грн, або 20,77 %. З початку 2016 року київські медичні заклади
провели 4 109 тендерів, загальна сума укладених контрактів склала 53,8 млн грн
(FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/381293/ukrayinski-klinikyzaoshhadyly-na-zakupivli-cherez-prozorro-16-26-koshtiv-doslidzhennya). – 2016. –
29.07).

***
Підприємства космічної галузі України в I півріччі збільшили обсяги
виробництва товарної продукції (в порівнянних цінах) – на 47 %. Про це
повідомляє прес-служба Державного космічного агентства України.
При цьому обсяги реалізації продукції зросли на 39,6 % порівняно з
аналогічним періодом минулого року.
За даними Держкосмосу, фактором зростання виробництва і реалізації
продукції космічної галузі стало розширення ринків збуту.
«Державне космічне агентство активно шукає для українських підприємств
нові проекти, які б компенсували втрати від різкого припинення контрактів з
РФ, а вони могли становити до 80 % обороту, і давали б можливість розвитку
виробництва космічної продукції. За перше півріччя обсяги експортних
поставок зросли більш ніж в 1,5 раза. Зараз майже 60 % продукції української
космічної галузі направлено на експорт», – розповів голова Держкосмосу
Л. Сабадош.
За підсумками січня – червня 2016 р. підприємства космічної галузі
виробили і реалізували товарної продукції на суму близько 1,35 млрд грн.
Загальний обсяг валової продукції за цей період становить майже 1,7 млрд грн.
В цілому до сфери управління Держкосмосу належить 26 підприємств і
організацій космічної галузі, з них 17 державних підприємств, 4 акціонерних
товариства
і
5
бюджетних
установ.
(FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/381230/pidpryyemstva-kosmichnoyi-galuziukrayiny-v-i-pivrichchi-zbilshyly-vyrobnytstvo-na-47). – 2016. – 29.07).

***
За попередніми оцінками Національного банку України (НБУ),
внутрішній валовий продукт (ВВП) України в другому кварталі 2016 року
зріс на 1-2 %. Про це заявив заступник голови НБУ Д. Сологуб.
«Якщо в першому кварталі ми бачили дуже невелике зростання ВВП –
десь 0,1 % – то в другому кварталі ми бачимо, що ця цифра покращилася і, за
нашими оцінками, буде більше 1 %, тобто десь в діапазоні від 1 % до 2 %», –
зазначив Д. Сологуб.
Він підкреслив, що це попередня оцінка.
«Можливо, будуть якісь зміни, тому що ситуація волатильна», – уточнив
заступник голови НБУ.
Раніше Державна служба статистики підтвердила оцінку зростання
реального ВВП в І кварталі 2016 року на рівні 0,7 % квартал до кварталу
(сезонно-згладжені дані) і + 0,1 % в річному вираженні після зниження на 1,4 %
в річному вираженні за підсумком IV кварталу 2015 року.
Як повідомляли ЗМІ, НБУ прогнозує зростання ВВП на 1,1 % за
підсумками 2016 року.
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У Бюджетній резолюції уряду прогнозується, що зростання ВВП України в
2017 році прискориться до 3 % за уповільнення інфляції до 8,1 % грудень до
грудня. (FINANCE.UA (http://news.finance.ua/ua/news/-/381201/v-ukrayini-rizkopryskorylosya-zrostannya-vvp). – 2016. – 29.07).

***
Нідерландська компанія Yuzgas B.V. виграла конкурс на реалізацію
проекту з видобутку сланцевого газу на Юзівській площі на сході України, де
раніше планувала займатися видобутком Shell.
«Юзгаз» (Yuzgas B.V.) стала переможцем у конкурсі реалізації проекту
угоди про розподіл продукції (УРП) Юзівської ділянки», – йдеться в
повідомленні. Нідерландська компанія запропонувала наліпші умови реалізації
проекту.
Повідомляється, що в комітет, який визначив переможця конкурсу,
входили керівники профільних міністерств, НАК «Надра України», ТОВ «Надра
Юзівська», народні депутати України.
«В умовах падіння світових цін на нафту в Україні різко зменшився обсяг
робіт з пошуку вуглеводнів. Тому важливі зобов’язання переможця конкурсу
інвестувати кілька сотень мільйонів доларів США в програму геологічного
вивчення Юзівської ділянки (близьку за обсягами буріння до запропонованої
Shell в 2012 році), а також сплатити до державного бюджету бонуси
комерційного виявлення і розробки», – заявили в «Надрах України»
(FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/381132/gollandtsivydobuvatymut-slantsevyj-gaz-na-donbasi). – 2016. – 28.07).

***
Активи працюючих українських банків за червень зросли на 10 млрд грн,
або на 0,8 %, – до 1,261 трлн грн, повідомляє НБУ.
У Нацбанку зазначають, що з початку року активи діючих банків зросли на
7 мільярдів гривень, або на 0,6 %.
Загальні активи діючих банків, які не відкориговані на суму резервів, у
червні знизилися на 25 мільярдів гривень, або на 1,6 %, – до 1,572 трильйона
гривень на 1 липня.
З початку року зафіксовано зростання загальних активів на мільярд
гривень, або 0,1 %.
Капітал банків у червні виріс на 2,43 мільярда гривень, або на 1,7 %, – до
142,263 мільярда гривень.
Також повідомляється, що в червні ліцензій позбавили чотири банки.
Таким чином в Україні залишилося 102 активні фінустанови.
Зазначимо, раніше в НБУ повідомляли про зростання депозитів в
українських банках. Зокрема, в іноземній валюті капіталовкладення підприємців
збільшилися за півроку на 12,6 % в доларовому еквіваленті, або на 572 млн
доларів. У гривні – на 3,5 %, або на 7 млрд гривень (FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/381131/ukrayinski-banky-narostyly-aktyvy-na10-milyardiv). – 2016. – 28.07).
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***
Частка іноземного капіталу в банківській системі в червні збільшилася.
Про це йдеться в повідомленні Національного банку.
Станом на 1 липня 2016 року зі 102 активних (що мають ліцензію) в
Україні банків 39 фінустанов – з іноземним капіталом (на 1 січня – 41 банк з
іноземним капіталом зі 117 активних), зокрема 16 – зі 100-відсотковим
іноземним капіталом (на 1 січня – 17).
Сукупний зареєстрований статутний капітал українських банків на 1 липня
склав 257,051 млрд гривень (на 1 січня – 206,387 млрд гривень).
Чисті активи українських банків на 1 липня склали 1 260,617 млрд гривень
(на 1 січня – 1 254,385 млрд гривень), загальні активи (не скориговані на
резерви під активні операції) – 1 572,028 млрд гривень (на 1 січня 2016 –
1 571,411 млрд гривень) .
Дані наведено без урахування неплатоспроможних банків. (FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/381111/chastka-inozemnogo-kapitalu-vbankivskij-systemi-v-chervni-zbilshylasya). – 2016. – 28.07).

***
Виробництво солі в Україні в червні 2016 р. зросло в 2,3 раза (порівняно з
травневими показниками), до 145 тис. т.
Про це свідчать дані Держстату.
Випуск солі повертається до обсягів минулого року після розпочатого в
березні просідання. Хоча обсяг випущеної в перший місяць літа солі майже
вдвічі менше результатів червня 2015 року – тоді українські виробники
«видали» 218 тонн продукту.
Всього ж за півроку в Україні випустили 646 тис. т солі, що на 30,9 %
менше показників січня – червня минулого року – 935 тис. т (FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/381086/ukrayina-rizko-zbilshyla-vyrobnytstvosoli). – 2016. – 27.07).

***
Обсяг промислової продукції Донецької області (без урахування частини
зони проведення антитерористичної операції) в січні – червні 2016 року
порівняно з січнем – червнем 2015 року збільшився на 5,2 %.
Водночас у червні зафіксовано скорочення виробництва порівняно і з
попереднім місяцем, і з аналогічним місяцем 2015 року. Порівняно з травнем
2016 року червневий обсяг виробленої продукції зменшився на 9,2 %, проти
червня 2015 року – на 4,7 %.
Досягнутий з початку року приріст забезпечено на тлі низької бази
порівняння, адже в січні – червні 2015 року порівняно з аналогічним періодом
2014 року виробництво скоротилося в 2 рази. Таким чином, за останні два роки
(в січні – червні 2016 року порівняно із січнем – червнем 2014 року) обсяг
промислової продукції регіону зменшився на 47,1 %.
У січні – червні 2016 року порівняно із січнем – червнем попереднього
року збільшився обсяг продукції у виробництві, передачі й розподілі
електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря – на 3,8 %, в
металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – на
6,9 %, у добувній промисловості й розробці кар’єрів – на 10,2 %, у виробництві
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гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на
10,3 %, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 16,6 %, у
виробництві коксу та продуктів нафтопереробки – на 35,7 %.
Обсяги продукції базових галузей промисловості регіону в червні
2016 року скоротилися, незважаючи на низьку базу порівняння, і порівняно з
аналогічним місяцем 2015 року: видобуток рядового вугілля знизився на 22,9 %,
готового вугілля отримано менше на 25,4 %, коксу – на 9,9 %, чавуну – на 1,9 %,
сталі – на 11,5 %, готового прокату – на 7,6 %.
З початку року у вугільній, коксохімічній та металургійній промисловості
зберігається позитивна динаміка.
Виробництво електроенергії в січні – червні 2016 року склало
10,9 млрд кВт·год, що більше січня – червня попереднього року на 8,2 %. У
червні виробіток електроенергії зріс порівняно з попереднім місяцем на 18,8 %,
проти аналогічного місяця 2015 року – на 14,2%.(FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/380989/promyslove-vyrobnytstvo-donetskoyioblasti-v-i-pivrichchi-vyroslo-na-5-2). – 2016. – 27.07).

***
Мінфін більше не буде розраховуватися з вкладниками радянського
«Ощадбанку».
Всі борги «Ощадбанку» СРСР, які планувалося повернути українським
вкладникам, вже були виплачені.
Про це заявив міністр фінансів О. Данилюк.
«Всі виплати, які планувалося здійснити, вже були зроблені. Завдання
держави зараз – працювати в межах можливого. Нам головне зараз зробити
справедливий соціальний захист. Пенсіонерам зараз дуже важливо оформити
соціальний захист, інакше можна буде дуже довго говорити про повернення
грошей
“Ощадбанком”»,
–
зазначив
він.
%
(FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/381068/lavochka-zakrylasya-minfin-bilshe-nebude-rozrahovuvatysya-z-vkladnykamy-radyanskogo-oshhadbanku). – 2016. –
27.07).
***
Аптечні продажі в Україні в І півріччі в грошовому вираженні зросли на
17 % порівняно з аналогічним періодом 2015 року – до 26,899 млрд грн.
Як повідомили в компанії «Бізнес Кредит», водночас за шість місяців
аптечні продажі в натуральному вираженні збільшилися на 5 % – до
684,402 млн упаковок.
За даними компанії, зокрема, роздрібні продажі лікарських засобів в січні –
червні в грошовому вираженні зросли на 17 % – до 22,069 млрд грн, в
натуральному вираженні – на 7%, до 424,199 млн упаковок.
Крім того, в червні 2016 року аптечні продажі ліків зросли на 27 %
порівняно з червнем 2015 року – до 3,514 млрд грн в грошовому вираженні та
на 20 % – до 68 млн упаковок в натуральному.
Середньозважена ціна товарів аптечного кошика в червні 2015 року склала
38,9 грн, ліків – 51,7 грн за упаковку, що на 4 % більше, ніж в червні 2015 року.
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Як повідомляли ЗМІ, аптечні продажі в Україні в січні – квітні 2016 року в
грошовому вираженні зросли на 14 % порівняно з аналогічним періодом
2015 року – до 18,324 млрд грн.
За підсумками 2015 року аптечні продажі в Україні в грошовому
вираженні зросли на 18 % порівняно з 2014 роком – до 47,144 млрд грн, тоді як
в натуральному – скоротилися на 18 %, до 1,314 млрд упаковок (FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/381096/ukrayintsi-staly-kupuvaty-bilshe-likiv). –
2016. – 27.07).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Ціни на українське зерно впали на 2,7 % завдяки рекордному врожаю.
Рекордні врожаї пшениці в Україні та Румунії знижують експортні ціни, і
російському зерну доводиться з ними конкурувати.
За даними Інституту кон’юнктури аграрного ринку, на який посилається
агентство, в результаті надлишку зерна на ринку експортні ціни в портах
Чорного моря впали в середньому на 1,8 % (до 162 доларів за тонну).
Як повідомляє міністерство сільського господарства США, рекордний
урожай зберуть у Росії і Румунії, а в Україні буде зафіксований третій за
розміром урожай за всю історію спостережень після розпаду Радянського
Союзу.
«Україна, Румунія і Росія мають колосальні обсяги зерна, які їм доведеться
продати»,
–
заявив
директор
ІКАР
Д.
Рилько
(FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/381025/ukrayina-vytisnyaye-rosiyu-na-rynkupshenytsi). – 2016. – 27.07).

***
За 2008-2015 рр. обсяг квазіфіскальних втрат в Україні склав
128 млрд дол. США, з них 79 млрд (62 %) покриті за рахунок держбюджету.
Зокрема, прямі втрати податкових надходжень становили 25,4 млрд у
доларовому еквіваленті, а видатки державного бюджету – 53,6 млрд.
Зазначені витрати здійснювалися у формі придбання акцій «Нафтогазу
України», банків, а також надання кредитів ФГВФО і не враховувались при
підрахунку дефіциту бюджету – 29,9 млрд дол., а також у формі субсидій і
субвенцій, які відносяться до витрат і відповідно впливали на дефіцит бюджету,
– 23,7 млрд дол.
Суть КФВ полягає в тому, що державна корпорація реалізує товари і
послуги за цінами нижче ринкових. Компенсація може відбуватися таким
чином:
– надання підприємствам субсидій з бюджету;
– надання податкових пільг і розстрочок;
– внаслідок перехресного субсидіювання за рахунок інших споживачів
послуг державних корпорацій;
– у вигляді запозичень державних корпорацій – в короткостроковому
періоді;
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– у формі обміну акцій держкорпорацій, які здійснюють КФВ, на боргові
цінні папери уряду.
Оскільки останній спосіб компенсації КФВ дозволяє занижувати
показники дефіциту держбюджету, уряд несе менші репутаційні втрати у
випадку незбалансованої фіскальної політики. Якщо держава взагалі не
компенсує зазначені витрати або компенсує не в повному обсязі, в
короткостроковому періоді це позитивно позначається на рівні держборгу, але
призводить до погіршення фінансових результатів державних корпорацій –
знижується їх рентабельність, збільшується збитковість. Це, в свою чергу,
призводить до:
– зниження інвестицій та зносу основних фондів підприємств і, відповідно,
до зниження чистої вартості активів підприємств;
– втрат бюджету від недонадходження податків і дивідендів;
–
зростання
запозичень
на
покриття
КФВ
(FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/381158/kvazifiskalni-vtraty-ukrayiny-za-20082015-roky-sklaly-128-milyardiv-dolariv-zmi). – 2016. – 30.07).
***
Асоціація «Союз молочних підприємств України» прогнозує скорочення
вітчизняного виробництва рідких продуктів дитячого харчування в
2016 році на 5-10 % порівняно з 2015 роком – до 15-16 тис. т, повідомив
голова ради директорів асоціації В. Чагаровський.
«У минулому році обсяг виробництва рідких дитячих продуктів був
16,9 тис. т. У цьому році прогнозується на рівні 15-16 тис. т – не більше, ніж в
минулому році», – сказав він.
Експерт зазначив, що 10 років тому, в 2006 році, обсяг виробництва рідких
дитячих продуктів становив 3,9 тис. т.
За словами В. Чагаровського, асоціація також фіксує і скорочення ринку
сухого дитячого харчування.
«У минулому році обсяг ринку був 9,7 тис. т. У цьому році вже йде
зниження приблизно на 6 % порівняно з минулим роком за перше півріччя. У
2014 році обсяг ринку становив близько 11,2 тис. т», – зазначив експерт.
За його словами, на сьогодні в Україні працює тільки один виробник
сухого дитячого харчування – Хорольський молококонсервний комбінат, частка
якого на ринку становить 43 % за підсумками першого кварталу 2016 року, інші
сухі дитячі суміші імпортуються в Україну.
Як повідомляли ЗМІ, за даними Міністерства аграрної політики і
продовольства, на сьогодні частка дитячого харчування вітчизняного
виробництва в структурі споживання українців займає близько 75 %, зокрема
щодо молочних і кисломолочних продуктів – більше 95 %.
В Україні працює 13 підприємств, що займаються виробництвом дитячого
харчування, при цьому тільки три з них мають окремі потужності з виробництва
такої продукції – «Яготинське для дітей» (смт Згурівка, Київська область),
«Данон» (м. Кременчук) і «Вимм-Білль-Данн» (м. Вишневе, Київська область).
(FINANCE.UA (http://news.finance.ua/ua/news/-/380928/vyrobnytstvo-dytyachogoharchuvannya-v-ukrayini-mozhe-skorotytysya). – 2016. – 30.07).
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***
Через арешт рахунків ХТЗ не може виплачувати зарплату.
Судові засідання щодо правомірності арешту рахунків Харківського
тракторного заводу тривають вже чотири місяці. Наступне призначене на
1 серпня.
Київський районний суд Харкова розпочав розгляд клопотання ПАТ
«Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» про скасування арешту
рахунків і активів підприємства, накладених в рамках кримінального
провадження № 22016220000000071.
Як стверджує сторона захисту, «арешт рахунків ХТЗ нібито з метою
збереження підприємства і його промислових потужностей, навпаки, викликав
повну зупинку діяльності». «Робота ХТЗ паралізована, за 4 місяці простою з
конвеєра заводу не зійшов жоден трактор… Все це унеможливлює своєчасність
розрахунків ХТЗ за своїми зобов’язаннями, в тому числі й тими, які стосуються
виплати заробітної плати практично 3 тис. співробітників заводу», – стверджує
адвокат О. Скупинський.
Водночас, за словами директора ХТЗ В. Шевченка, завод продовжує
роботу над проектами стратегічного розвитку підприємства. «Ми зацікавлені в
залученні інвестицій серйозних західних компаній – перш за все американських,
щоб в стислі терміни вийти з кризової ситуації та виконати план санації. Перші
кроки на цьому шляху вже зроблені – зокрема, наш акціонер О. Ярославський
вже зустрічався з послом США, на якій, зокрема, обговорювалися питання
організації такої співпраці», – розповідає Шевченко.
Причиною затягування процесу суддя С. Муратова називає відсутність
оцінки збитку, який нібито було завдано посадовими особами ХТЗ, так само як
не було визначено потерпілого в рамках кримінального провадження. Так,
згідно з Кримінально-процесуальним кодексом єдиним методом встановлення
факту заподіяння шкоди та визначення її розміру є експертиза (судовобухгалтерська, економічна тощо), яка з моменту початку досудового
розслідування так і не була призначена.
Слухання
справи
продовжиться
1
серпня
(FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/381311/cherez-aresht-rahunkiv-htz-ne-mozhevyplachuvaty-zarplatu). – 2016. – 29.07).
***
У червні 2016 року середня заробітна плата збільшилася порівняно з
травнем на 7,1 %, або на 353 грн, – до 5 337 грн в місяць, або близько 215 дол.
за нинішнім курсом.
Як повідомив Держстат, порівняно з червнем 2015 року реальна заробітна
плата зросла на 17,3 %.
На сьогодні середня номінальна заробітна плата штатного працівника в
Україні також становить 5 337 грн і перевищує рівень мінімальної заробітної
плати в Україні (яка становить 1 450 грн) в 3,7 раза. Порівняно з червнем
2015 року середня номінальна зарплата зросла на 24,1 %.
При цьому варто зазначити, що ще три роки тому середня зарплата
українців становила 421 дол. в доларовому еквіваленті (за тодішнім курсом). За
даними Держстату, середня зарплата в липні-2013 (коли оклади українців
вийшли на докризовий рівень вперше за п’ять років) становила 3 429 грн.
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Причому якщо в 2013 році українець на свою зарплату міг купити 314
літрів бензину марки А-95, то в цьому – близько 242 літрів (за нинішньої
середньої ціни по Україні в 22 грн/л). Аналогічна ситуація з «хлібним
індексом»: 770 батонів в 2013-му проти 711 батонів у цьому році (за середньої
ціни в 7,5 грн за півкілограмовий виріб).
Найвища середня заробітна плата традиційно зафіксована у працівників
авіаційної галузі – в середньому 26 085 грн на одного працівника. На другому
місці йдуть фінансисти і страхові агенти – 9 985 грн.
Працівники інформаційної та телекомунікаційної галузей отримали в
середньому 9 315 грн. У транспортників середня зарплата склала 5 688 грн, у
технарів і вчених – 7 744 грн.
Найнижча оплата праці – у працівників пошти і кур’єрів – 2 801 грн.
Середня зарплата в сільському господарстві становить 4 098 грн.
За регіонами найбільша середня зарплата традиційно в Києві – 8 550 грн,
на другому місці Донецька область – 5 999 грн. Найнижча середня зарплата в
Тернопільській і Чернівецькій областях – 4 008 грн і 4 141 грн відповідно.
(FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/381307/serednya-zarplata-vukrayini-v-dolarovomu-ekvivalenti-obvalylasya-vdvichi). – 2016. – 29.07).
***
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уже виплатив вкладникам
ліквідованого Дельта Банку близько 96,6 % всіх виплат.
Про це повідомив заступник директора-розпорядника Фонду А. Оленчик.
«Виплати триватимуть, поки не закінчиться ліквідаційна процедура, а
згідно із законом це може бути максимум 5 років. По Дельті вже виплачено 96,6
(відсотків) всіх коштів», – сказав він.
Оленчик зазначив, що всього до реєстру виплат включено інформацію про
понад 500 тис. вкладників.
Виплати відбуваються через три державні банки (Ощадбанк, Укргазбанк і
Укрексімбанк).
Як повідомляли ЗМІ, 2 березня 2015 року Нацбанк визнав Дельта Банк
неплатоспроможним.
Тимчасова адміністрація в Дельта Банку закінчила роботу 2 жовтня
2015 року.
2 жовтня Національний банк вирішив ліквідувати Дельта Банк.
(FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/381259/fond-garantuvannyavkladiv-uzhe-vyplatyv-vkladnykam-delta-banku-96-6-vsih-vyplat). – 2016. – 29.07).
***
Національний банк погіршив прогноз зростання золотовалютних
резервів з 18,7 млрд доларів до 17,2 млрд доларів в 2016 році.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Нині золотовалютні резерви НБУ складають 13,99 млрд доларів.
При цьому НБУ очікує їх зростання до 17,2 млрд доларів замість 18,7 млрд
доларів, як прогнозувалося раніше.
Разом з тим НБУ поліпшив свій прогноз щодо зростання резервів у
2017 році до 23,5 млрд доларів (раніше прогнозувалося 22,6 млрд доларів).
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Як повідомляли ЗМІ, востаннє Україна отримувала транш від МВФ у
серпні 2015 року.
Місія МВФ працювала в Україні востаннє з 10 до 18 травня, після чого
заявила про виділення Україні чергового траншу в липні (FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/381192/nbu-pogirshyv-prognoz-zrostannyazolotovalyutnyh-rezerviv). – 2016. – 28.07).
***
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні в
червні 2016 року збільшилася на 5,4 % (101,0 млн грн), з початку року – на
4,6 % і на 1 липня склала 1,968 млрд грн, повідомила Державна служба
статистики (Держстат).
За її даними, сума заборгованості із зарплати економічно активних
підприємств збільшилася на 8,5 %, або на 101,4 млн грн, і на 1 липня становила
1,289 млн грн.
Більше половини заборгованості сформовано в Луганській (23,2 %),
Донецькій (19,6 %) і Харківській (10,1 %) областях.
Як повідомляє статвідомство, збільшення заборгованості із заробітної
плати в минулому місяці зафіксовано у Львівській (на 25 %), Чернівецькій (на
24,6 %), Херсонській (на 22,9 %), Сумській (на 14,6 %), Дніпропетровській (на
11,5 %), Донецькій (на 11,2 %), Миколаївській (на 7,4 %), Закарпатській (на 7 %)
областях.
За даними Держстату, на 1 липня основна частка загальної суми боргу
припадала на промисловість (72,7 %), транспорт, складське господарство,
поштову
та
кур’єрську
діяльність
(10
%)
(FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/381119/robota-za-spasybi-zaborgovanist-izzarplaty-v-chervni-zbilshylasya). – 2016. – 27.07).
***
Проект з просування російської продукції на майданчику електронної
торгівлі AliExpress провалився.
Проект стартував у жовтні 2015 року. Із 466 російських компаній, які
запросили до участі, 369 – відмовилися.
Незважаючи на те що розділ з російською продукцією відвідало понад 130
тис. осіб, було зроблено лише 24 замовлення, ще 552 товари було позначено як
«бажані».
У Мінпромторзі пояснили такий явний провал продукції з Росії
здебільшого технічними проблемами: річ у тім, що сайт створено для
китайських компаній і адаптувати його під російські не так уже й просто.
Однак в AliExpress стверджують, що така ситуація склалася саме через
високу вартість російських товарів. Вони не мали попиту, тому що китайські
аналоги набагато дешевше.
Розділ з російською продукцією на AliExpress існує досі, але товари не
продаються, а багато розділів і геть неактивні (FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/381013/rosijski-tovary-provalylysya-naaliexpress). – 2016. – 27.07).
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***
Американська McDonald’s Corp., найбільша в світі мережа ресторанів
швидкого обслуговування, зафіксувала чистий прибуток, виручку і
зростання зіставних продажів нижче очікувань ринку за підсумками
ІІ кварталу 2016 року.
Акції McDonald’s подешевшали на 3,2 % на попередніх торгах у НьюЙорку у вівторок, 26 липня.
Як повідомляється в прес-релізі McDonald’s, її чистий прибуток в квітні –
червні впав на 9 % – до 1,09 млрд дол., тоді як прибуток у розрахунку на акцію
знизився на 1% – з 1,26 до 1,25 дол. Більш повільні темпи зниження прибутку на
акцію пояснюються викупом власних акцій McDonald’s протягом звітного
періоду.
Квартальна виручка знизилася на 4 % – з 6,498 млрд до 6,265 млрд дол.
Аналітики, опитані FactSet, в середньому прогнозували чистий прибуток
McDonald’s на рівні 1,39 дол. на акцію за виручки 6,269 млрд дол.
Звітність за II квартал 2016 року включає “стратегічні відрахування” в
розмірі 20 центів на акцію. Без урахування цих відрахувань і коливань валютних
курсів прибуток McDonald’s у розрахунку на акцію зріс на 13 %.
Глобальні продажі ресторанів McDonald’s, відкритих більше року,
збільшилися на 3,1 % в минулому кварталі, тоді як експерти в середньому
очікували підйому на 3,6 %.
У США цей показник підвищився на 1,8 % (консенсус-прогноз – 3,5 %),
зіставні продажі в США ростуть вже чотири квартали поспіль після двох років
зниження завдяки зміні рецептури сандвічів і нових пропозицій в меню.
Акції McDonald’s подорожчали на 32,6 % за останні 12 місяців, тоді як
фондовий індекс Standard & Poor’s 500 за цей період підвищився на 4,3 %.
Ресторани McDonald’s щодня обслуговують понад 69 млн клієнтів у 119
країнах світу.
У 2016 році компанія має намір збільшити загальну кількість ресторанів на
500
(FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/381006/prybutok-ivyruchka-mcdonalds-v-ii-kvartali-buly-slabshi-za-ochikuvannya-rynku). – 2016. –
27.07).
***
Збиток «Сбербанку» в січні – червні склав 3,026 млрд грн, що на 28,5 %
більше, ніж за відповідний період 2015 року – 2,356 млрд грн.
Про це фінустанова повідомляє в системі розкриття інформації НКЦПФР.
Згідно з квартальним звітом банку, його чистий процентний дохід у січні –
червні 2016 року зріс на 59,3 % і склав 2,140 млрд грн.
Активи банку в січні – червні зменшилися на 7,6 % – до 47,845 млрд грн,
кредити і заборгованість клієнтів зменшилися на 12,1 % – до 39,552 млрд грн.
Статутний капітал за шість місяців виріс на 52,5 % – до 12,465 млрд грн,
власний капітал зріс на 55,8 % – до 3,532 млрд грн.
«Сбербанк» (раніше – ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії») заснований в
2001 році. Його власником є «Сбербанк Росії». За даними Нацбанку, на 1 квітня
за розміром загальних активів банк займав 4 місце (56,373 млрд грн) серед 109
активних банків (FINANCE.UA (http://news.finance.ua/ua/news/-/381020/zbytoksberbanku-vyris-do-3-milyardy-gryven). – 2016. – 27.07).
50

***
Deutsche Bank AG, найбільший комерційний банк Німеччини, скоротив
чистий прибуток у другому кварталі 2016 року на 98 % в зв’язку з
погіршенням доходів від торгових операцій та інвестицій, а також в інших
ключових сферах діяльності.
Як повідомляється в прес-релізі банку, чистий прибуток в квітні – червні
впав до 20 млн євро порівняно з 818 млн євро за той же період попереднього
року.
Виручка Deutsche Bank в минулому кварталі зменшилася на 20 % – до
7,4 млрд євро.
Головний виконавчий директор банку Джон Краян заявив, що Deutsche
Bank досяг прогресу в реалізації багаторічного плану реорганізації операцій. Він
попередив, однак, що за збереження слабких ринкових умов банку “доведеться
поставити більш амбітні цілі в плані часових орієнтирів та інтенсивності
реструктуризації”.
Deutsche Bank скорочує витрати і намагається привести показники
капіталу у відповідність до нових, жорсткіших, регулятивних вимог.
При цьому низькі процентні ставки світових центробанків, а також
економічна невизначеність, пов’язана з рішенням Великобританії про вихід з
Євросоюзу (Brexit), чинять негативний тиск на показники банку.
Виручка від операцій з валютами й інструментами з фіксованою
прибутковістю в минулому кварталі впала на 19 %, до 1,82 млрд євро.
Виручка від торгівлі акціями зменшилася на 31 % – до 720 млн євро.
Підрозділ, що відповідає за обслуговування корпоративних клієнтів та
інвестиційний банкінг, скоротив виручку в квітні – червні на 12 % – до
1,89 млрд євро.
Показник достатності звичайного капіталу першого рівня (Tier 1) трохи
поліпшився порівняно з першим кварталом і на 30 червня склав 10,8 %,
наголошується
в
повідомленні
банку
(FINANCE.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/381051/najbilshyj-komertsijnyj-bank-skorotyvchystyj-prybutok-v-ii-kvartali-na-98). – 2016. – 27.07).
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