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У ЦЕНТРІ УВАГИ

Вітання Президента України особовому складу і ветеранам
Повітряних Сил Збройних Сил України з нагоди професійного свята
Шановні військовослужбовці, працівники Повітряних Сил!
Дорогі ветерани!
Щиро вітаю вас із Днем Повітряних Сил Збройних Сил України.
Завдяки вашій наполегливій, самовідданій службі Повітряні Сили є
потужним видом Збройних Сил України, гарантом безпеки і непорушності
повітряних кордонів нашої Вітчизни.
Сьогодні особовий склад Повітряних Сил з честю виконує свій обов’язок
перед народом, демонструє високий бойовий вишкіл, професіоналізм і
наполегливість під час несення бойового чергування з протиповітряної оборони
та виконання бойових завдань з охорони повітряного простору України.
Пріоритетом розвитку вітчизняного війська стане подальший розвиток
Повітряних Сил. У рамках оголошеного «року Повітряних Сил» передбачається
провести реорганізацію та підвищити ефективність найбільш мобільного,
науково і технологічно місткого виду Збройних Сил України.
Ми пишаємося героїчними подвигами військових льотчиків, які в умовах
щільного вогневого враження виконували самі складні бойові завдання по
прикриттю наших військ з повітря, повітряної розвідки, перевезенню особового
складу і вантажів, знищенню броньованої техніки та вогневих позицій
терористів.
У цей день ми схиляємо голову перед світлою пам’яттю воїнів, які віддали
своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм слава!
Дякую усім вам за вірність присязі, військовому та громадянському
обов’язку, відданість Українському народові.
Переконаний, що ви й надалі надійно стоятимете на варті незалежності та
територіальної цілісності нашої держави.
Бажаю вам мирного неба, натхнення та успіхів у нелегкій ратній службі,
злагоди й добробуту вашим родинам.
Слава Україні!
Слава Повітряним Силам Збройних Сил України!
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 07.08).

2

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
І. Рудь, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. політ. наук

Перспективи нових опозиційних проектів – партія «Життя»
Народні депутати України В. Рабинович і Є. Мураєв, які залишили
Опозиційний блок, створили на базі партії «Центр» нову політичну силу під
назвою «Життя».
Як повідомляє прес-служба партії «Центр», на з’їзді партії 26 липня було
ухвалено рішення про її перейменування, головою партії був обраний
В. Рабинович, а головою політради – Є. Мураєв.
За словами В. Рабиновича, головною метою партії «Життя» є побудова
«нейтральної, незалежної України», яка спиратиметься на потужне сільське
господарство, хай-тек і банківські інституції, розвиток вільного від податків
бізнесу, на молоде покоління, права людини та найжорстокішу боротьбу з
корупцією, скасування «грабіжницьких» тарифів і розвиток прагматичних
відносин із сусідами.
Показовою стала поява на з’їзді «Життя» скандального провокатора
Р. Коцаби, відомого тим, що взимку 2015 р. публічно виступав проти мобілізації
української армії, після чого був звинувачений у перешкоджанні діяльності
Збройних сил України. Утім, недавно його виправдали та звільнили з-під варти.
Як припускають оглядачі, не виключено, що, крім Р. Коцаби, у партію до
Рабиновича – Мураєва підуть також й інші одіозні особи, так чи інакше
пов’язані з «русским миром» в Україні.
Нагадаємо, В. Рабинович був обраний депутатом на виборах у 2014 р. за
списками Опозиційного блоку під № 4. У травні 2016 р. він заявив про вихід з
партії, пояснивши це тим, що потрібно бути «більш радикальним» до діючої
влади, але залишився членом фракції, щоб не втратити мандат депутата.
Є. Мураєв був обраний народним депутатом у 2014 р. за округом № 181
(Харківська область) як самовисуванець, увійшов до фракції «Опоблок», але
3 червня 2016 р. оголосив про вихід з неї. Він назвав Опоблок єдиною
конструктивною опозицією в парламенті, але зазначив, що «наше розуміння
часу не збігається, нам усім, Україні, потрібен зрозумілий проект завтрашнього
дня, бізнес-план країни, навколо якого можуть об’єднатися всі ті, хто хоче не
ламати, а будувати».
За словами нардепа, причиною рішення про вихід з фракції стали не
ідеологічні розбіжності з колегами у фракції, а бажання більшої свободи
маневру для прийняття рішень і готовність до більш активних дій.
Постать Є. Мураєва асоціюється насамперед з телеканалом NewsOne,
який Є. Мураєв купив у розпал Майдану і зробив з нього розкручений
телеканал, в ефірі якого періодично з’являються політики з усіх таборів.
Є. Мураєв стверджує, що фінансує свої медіа-ресурси з власної кишені,
незважаючи на те, що за 2015 р. задекларував 271 тис. грн доходу. Тож у цьому
є зрозумілі сумніви в самостійності фігури Є. Мураєва в керівництві NewsOne.
Інформаційні джерела не виключають, що для фінансування роботи каналу
можуть залучатися як російські гроші, так і ресурси оточення екс-президента
В. Януковича.
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Власне, деякі ЗМІ вважають, що своєю стрімкою кар’єрою екс-голова
Зміївської райадміністрації Є. Мураєв зобов’язаний сімейству Азарових. Якщо
прослідкувати заяви Є. Мураєва на українських ток-шоу, то вони викликають
захоплення в російських ура-патріотичних ботів у коментарях, які висловлюють
сподівання, що він стане ледь не наступним Президентом України.
Погляди Є. Мураєва доволі контраверсійні: він називає події на Донбасі
«громадянською війною» («українській владі допомагають Сполучені Штати, а
невизнаним республікам Донбасу – Росія»), а в кримських подіях звинувачує не
Росію, а коаліцію у Верховній Раді та конкретно О. Турчинова, який тоді
тимчасово керував державою. У своїх інтерв’ю політик ненав’язливо проводить
думку про необхідність налагоджувати економічні зв’язки з Росією, бо ставка на
Євросоюз себе не виправдала. Щоправда, це було в «минулому житті». Поки
важко зрозуміти, яка саме буде ідеологія в партії «Життя». Є. Мураєв зізнається,
що програма партії поки не написана, хоча й запевняє, що знає, як і що робити.
В Опоблоці негативно сприйняли рішення колишніх партнерів по фракції
В. Рабиновича і Є. Мураєва створити власний політпроект. Так, нардеп
Опоблоку М. Скорик виступив з критикою Є. Мураєва з В. Рабиновичем за
«авантюризм, гетьманські амбіції, бажання догодити владі та заробити на
політиці». І зазначив, що їхній розрив з Опоблоком тільки позитивно
відобразився на рейтингу партії – центр «Софія», що контролюється
А. Єрмолаєвим, який співпрацює з одним з лідерів Опоблоку С. Льовочкіним,
дає «опозиціонерам» аж 15,6 %. Цікаво, що Є. Мураєв з прибічниками нової
партії також заздалегідь почали використовувати технології та інструментарій
соціологічних досліджень – ще до оголошення про створення «Життя» на
дружніх ресурсах поширювалася інформація загадкового дослідження, згідно з
яким потенційна партія Мураєва – Рабиновича одразу має 3,4 %, а сам
В. Рабинович входить до десятки фаворитів президентської гонки. Нагадаємо,
що на виборах 2014 р. В. Рабинович як кандидат у Президенти несподівано
набрав аж 2,5 %, випередивши О. Тягнибока, П. Симоненка та нинішнього
голову Опозиційного блоку Ю. Бойка.
Близький до Опоблоку політолог К. Бондаренко вважає, що проект
партії «Життя» буде більше орієнтований не стільки на виборців цієї сили,
скільки на колишнього виборця Компартії: «Я б не сказав, що опозиційне поле
серйозно розмивається. Партія Мураєва – Рабиновича претендує на те, щоб
зайняти нішу радикальної опозиції, яка була втрачена після заборони Компартії.
Виборці, які підтримували КПУ, лише частково підтримали Опозиційний блок,
але більшість з них просто розчарувались і не ходили на вибори. Звісно, що цей
електорат ніколи не підтримає постмайданні партії та діючу владу. Тож можна
спробувати переорієнтувати цих виборців на себе, але поки мені невідома
ідеологія цієї нової партії. Ніша радикальної опозиційності не надто велика – до
7 %, але у Опозиційного блоку вони відкушують мінімально».
Політтехнолог А. Золотарьов, що свого часу співпрацював з
комуністами, сумнівається, що «Життю» вдасться успішно переманити «лівий»
електорат Опоблоку: «На цьому фланзі дійсно є порожнина, але де Рабинович з
Мураєвим і де ліва ідея? Дійсно, “Життя” може розраховувати на
лівоорієнтованих виборців Опоблоку, але не можна казати, що вони займуть
нішу КПУ. Це дуже консервативний електорат, перед яким ще треба довести,
що ти “своя людина”. Тверді виборці КПУ (2,5–3 %, переважно від 50 до
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70 років) досі чекають серпа-молота та червоного прапора».
На думку А. Золотарьова, партія з екс-«опоблоківців» – типовий проектспойлер, що покликаний забирати голоси у їхньої колишньої партії, «бо ніякої
виразної ідеології ані Мураєв, ані Рабинович не несуть. Не можна ж сказати, що
Рабинович – соціал-демократ, якому було некомфортно серед “жирних котів”
Опоблоку. Колись Радикальна партія Ляшка робилася як спойлерський проект,
щоб довести опозиційний театр до абсурду. Не виключено, що і нинішня влада
запускає такий спойлер у вигляді “Життя”».
Політолог В. Фесенко також каже про високу ймовірність «руки
Банкової», тим більше що Адміністрація Президента вже набила в творенні
таких проектів руку: «Очевидно, що АП намагається активно розколювати
електоральне поле Опозиційного блоку і робить це дуже успішно, судячи з
результатів місцевих і проміжних виборів у семи округах. Їм це поки вдається і
без партії Рабиновича – Мураєва. Але поява ще однієї опозиційної сили для
Банкової вигідна, тому допускаю, що якась допомога звідти має місце. До речі,
Мураєв з нового покоління екс-“регіоналів” та колишніх “опоблоківців” – один
з найбільш підготовлених і перспективних. Але навіть при цьому, мені здається,
про жодні електоральні шанси цієї партії не може бути й мови. Скоріше, мають
місце намагання по частинах колоти Опозиційний блок, і це може
продовжуватися».
Такі намагання можуть бути вельми успішними через не найкращу
ситуацію в самому Опоблоці – партія з розумом не може розпорядитися своєю
монополією на колишньому «біло-блакитному» та частково «червоному» полі.
Крім явних проблем з ідеологією, розбіжності між двома основними
угрупуваннями всередині Опоблоку – «ахметівцями» й «фірташевцями» –
нікуди не поділися, хоча їх нібито залагодили балансуючими кадровими
перестановками в керівних органах партії. Провал на довиборах також навряд
чи покращив бойовий дух «опозиціонерів». У таких умовах поява нових
«немайданівських» опозиційних сил може підкосити екс-соратників
В. Януковича, що сподіваються на реванш. «Розділяти і володарювати» та
проводити «багатоходівки», як показала практика, на Банковій уміють краще,
ніж займатися укріпленням позицій президентської політсили.
На своїй сторінці у Facebook політолог Ю. Романенко заявив що чим
більше з рештків Партії регіонів створюватиметься політпроектів, подібних до
створеної В. Рабиновичем і Є. Мураєвим партії «Життя», тим менше в них
шансів на політичне життя.
Свою думку з приводу нової партії висловив також нардеп Б. Береза. На
своїй сторінці у Facebook він прогнозує жорстку боротьбу за електорат.
«Мураєв на гроші Азарова створив політпроект. Перейменував партію “Центр”
в партію “Життя”. Розуміючи, хто робить і на чиї гроші, можна з упевненістю
сказати, що ще один шматок Партії регіонів формалізований. Опоблок, “Наш
край” та “Життя” мають один і той же електорат, тож нехай конкурують», –
зазначив Б. Береза.
Отже, презентація нардепами Є. Мураєвим і В. Рабиновичем нової
політичної партії «Життя», створеної на базі партії «Центр», (яку, у свою чергу,
створив у травні 2014 р. В. Рабинович), говорить про те, що в Україні з’явився
ще один проект, спрямований на захоплення електоральної ніші Партії регіонів.
Володіючи серйозними фінансовими та медіа-ресурсами, зокрема телеканалом
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News-One, цей політпроект може розраховувати на те, щоб успішно
конкурувати з Опозиційним блоком і «Відродженням» у південно-східних
регіонах України (Матеріал підготовлено з використанням інформації
таких
джерел:
http://panoptikon.org/articles/83060-jekspert-novaja-partijarabinovicha-i-ko-bessmyslennyjj-oskolok.html;
http://glavcom.ua/publications/komu-psuyut-zhittya-murajev-ta-rabinovich364789.html; http://apostrophe.com.ua/news/politics/political-parties/2016-07-26/voppobloke-raskritikovali-syezd-novoy-partii-muraeva-i-rabinovicha/66718;
http://www.depo.ua/ukr/politics/chomu-partiya-muraeva-rabinovicha-stanegolovnim-proektom-27072016110000;
https://www.dilovyi.info/rabynovych-imurayev-prezentuvaly-partiyu-zhyttya;
http://ua.interfax.com.ua/news/political/360235.html; http://nahnews.org/875447mu-ra-kakaya-to-partiya-zhittya-ili-na-poroshenko-daleko-ne-uedesh).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Вітання
Голови
Верховної
Ради
України
А.
Парубія
військовослужбовцям Військ зв’язку Збройних сил України з професійним
святом.
У своєму привітанні Голова Верховної Ради А. Парубій заявив: «Шановні
друзі! Сердечно вітаю військовослужбовців Військ зв’язку Збройних сил
України з професійним святом.
Війська зв’язку – важлива складова всього складного військового
механізму, адже саме вони забезпечують комунікацію між різними підрозділами
Збройних сил.
Українські воїни-зв’язківці отримали великий досвід у складі
миротворчих контингентів Організації Об’єднаних Націй, здобувши заслужену
славу.
Сьогодні військові зв’язківці виконують складні бойові завдання на
Донбасі, налагоджуючи зв’язок для координації дій підрозділів під часто
багатогодинними обстрілами. Ця щоденна висококваліфікована, із ризиком для
життя, робота є справжнім подвигом, який заслуговує на глибоку шану
громадян нашої суверенної та незалежної держави.
Бажаю всім вам міцного здоров’я, оптимізму, наснаги у вашій нелегкій
службі, а вашим родинам – миру та благополуччя. Перемоги! Слава Україні!»
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 8.08).
***
Голова
Верховної
Ради
України
А.
Парубій
привітав
військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України з професійним
святом.
Зокрема Голова Верховної Ради А. Парубій заявив: «Дорогі друзі!
Сердечно вітаю військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України з
професійним святом.
Українські повітряні сили ведуть відлік свого заснування від 13 грудня
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1917 р., коли Центральна Рада Української Народної Республіки офіційно
створила Повітряний флот, командувачем якого було призначено підполковника
В. Павленка. Пілоти Армії УНР героїчно протистояли російській більшовицькій
та білій реакційній навалі.
Хочу також нагадати, що організатором Літунського полку Української
галицької армії у селі Красному на Львівщині був син І. Франка, легендарний
військовий пілот П. Франко.
Досвід українських Повітряних сил – це не лише літопис військової
доблесті у минулому, а й історія подвигів сучасності. Так, під час російської
агресії 2014 р. у Криму воїни-авіатори стійко обороняли аеродром Бельбек, а
4 березня того ж року без застосування зброї здійснили легендарну
психологічну атаку – з прапорами в руках і співом гімну України рушили на
озброєних російських бандитів.
Наступальні операції Збройних сил України на Донбасі у 2014 р. були б
неможливі без підтримки авіації. Українські льотчики виконували свій
військовий обов’язок часто на межі повного виснаження, атакуючи колони
противника, що проникали з території Російської Федерації.
Вклоняємося перед героїзмом і жертовністю військовослужбовців
Повітряних сил, які вони проявили у боротьбі за незалежність України.
Нині українські льотчики гідно несуть цілодобове бойове чергування,
оберігаючи спокій наших громадян.
У цей день бажаю вам, щоби, найголовніше, кількість вильотів завжди
дорівнювала кількості посадок, льотної погоди та мирного неба над головою, а
вашим родинам – миру, спокою та благополуччя. Перемоги! Слава Україні!»
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 7.08).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій привітав українських
правоохоронців із професійним святом – Днем національної поліції.
Зокрема Голова Верховної Ради заявив: «Дорогі друзі! Щиро вітаю вас,
українських правоохоронців, із професійним святом – Днем національної
поліції.
Саме Верховна Рада України чинного восьмого скликання прийняла
Закон України “Про Національну поліцію” і цим розпочала докорінну реформу
органів внутрішніх справ.
Рік тому, 4 липня 2015 р., у Києві на Софійській площі відбулася перша
присяга нової поліції на вірність народу України. І за цей рік українські
поліцейські продемонстрували високий професіоналізм, мужність та
ефективність у служінні Українському народу.
Реформа органів внутрішніх справ стала, без перебільшення, однією з
найуспішніших реформ сучасної України.
У складних умовах, коли наша країна виборює своє майбутнє, саме на
вас, українських правоохоронців, покладається місія захисту справедливості,
безпеки всіх громадян держави, а головне, боротьби з корупцією, іржа якої
роз’їдає підвалини держави.
Шановні правоохоронці, бажаю вам успіхів у боротьбі із злочинністю,
міцного здоров’я та щастя. Нехай у ваших родинах завжди панують добробут та
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мир!»
(Офіційний
веб-портал
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 4.08).

Верховної

Ради

***
Перший віце-спікер Верховної Ради України О. Сироїд вважає, що
якщо дострокові парламентські вибори відбудуться за нинішнім законом,
Україна отримає тиранію.
Як заявила О. Сироїд «112 каналу» у неділю 7 серпня: «Люди, які
сьогодні розказують, що цей парламент неспроможний та нелегітимний,
підривають безпеку і суверенітет України. Тому що вибори за нинішніх
обставин є небезпечними з багатьох міркувань, передовсім через виборчий
закон».
«Якщо відбудуться дочасні вибори за нинішнім законом, ми отримаємо
тиранію. Тому що цей парламент може бути не таким добрим, як хтось
сподівався його побачити, але в ньому є хоча б до сотні людей, які не є
політичними рабами. А наступний парламент, швидше за все, це на 100 %
будуть просто раби», – вважає О. Сироїд.
На запитання, чому парламент не прийняв новий закон про вибори, віцеспікер відповіла: «Президент не хоче нового закону про вибори. До чого тут
парламент?» (Офіційний веб-портал новин «Українська Правда»
(http://www.pravda.com.ua/). – 2016. – 7.08).
***
Позафракційний нардеп В. Парасюк заявив, що виходить зі складу
міжфракційного об’єднання «УКРОП», створеного у Верховній Раді VIII
скликання.
Про це В. Парасюк заявив на конференції львівської обласної
регіональної парторганізації «УКРОП».
«Мені боляче, що організація, яка об’єднувала в собі найкращих, починає
спускатись в якийсь незрозумілий рів», – сказав В. Парасюк.
В. Парасюк пояснив, що таке рішення є його виявом протесту.
Крім того В. Парасюк також згадав про Г. Корбана, якого на думку
депутата, партія банально використала.
«Я заявляю про свій вихід з міжфракційного об’єднання “УКРОП” у
Верховній Раді, враховуючи зазначене, прошу це оголосити на черговому
засіданні», – озвучив В. Парасюк свою заяву на ім’я спікера парламенту
(Офіційний веб-портал новин «24 канал» (http://24tv.ua/). – 2016. – 6.08).
***
Позафракційний народний депутат О. Мусій пропонує Верховній Раді
встановити 24 березня Днем пам’яті про українців – жертв геноциду,
вчиненого Польщею в 1919–1951 рр.
Відповідну постанову він зареєстрував 3 серпня та опублікував її на своїй
сторінці у Facebook.
«Сьогодні я зареєстрував проект постанови про вшанування пам’яті
жертв геноциду, вчиненого Польською державою щодо українців у
1919–1951 рр. (№ 5012). Правда має бути вичерпною. Правда не може бути
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однобокою. Уроки історії мають бути визубрені всіма. Це щеплення від
повторень», – написав нардеп О. Мусій.
«Історія українських земель під владою Другої Польської Республіки та
Народної Польщі – це історія несправедливості, гноблення, утисків, репресій –
історія геноциду українського народу, системно та послідовно вчиненого
Польською державою», – йдеться в проекті постанови, яку зареєстрував
О. Мусій.
Нагадаємо, 22 липня польський Сейм ухвалив резолюцію, якою
встановив 11 липня Національним днем пам’яті жертв геноциду, що його
вчинили українські націоналісти проти громадян Другої Речі Посполитої в
період Другої світової війни (Офіційний веб-портал новин «24 канал»
(http://24tv.ua/). – 2016. – 3.08).
***
Центральна виборча комісія зареєструвала народними депутатами
С. Шахова, Р. Богдана та Т. Ричкову.
Ця інформація була оприлюднена у повідомленні Центральної виборчої
комісії у понеділок 1 серпня…
Водночас вказується, що Комісія завершила встановлення результатів
проміжних виборів народних депутатів України 17 липня 2016 р., які відбулися
в семи одномандатних виборчих округах. Не зареєстрованим залишається лише
М. Микитась, що переміг в окрузі № 206 (Чернігів) (Офіційний веб-портал
новин «Українська Правда» (http://www.pravda.com.ua/). – 2016. – 7.08).
***
4 серпня набрали чинності зміни до законодавчих актів України щодо
врегулювання окремих питань правового режиму території, що зазнала
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.
4 серпня 2016 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань
правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи» від 14 липня 2016 р. № 1472-VIII.
Комітетом з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи здійснювалась ґрунтовна
підготовка проекту закону для його розгляду Верховною Радою України. При
підготовці до другого читання до проекту закону надійшло 36 пропозицій від
суб’єктів права законодавчої ініціативи. Закон був прийнятий на засіданні
Верховної Ради України 14 липня 2016 р. за підтримки більшості голосів
народних депутатів України.
Закон спрямований на врегулювання проблемних питань здійснення
наукової, природоохоронної діяльності на території зони відчуження та зони
безумовного (обов’язкового) відселення, а також впорядкування реалізації
владних повноважень органами виконавчої влади на цій території.
Законом визначаються особливості землекористування, спеціального
водокористування, здійснення містобудівної діяльності, охорони атмосферного
повітря на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового)
відселення з метою забезпечення реалізації проектів з перетворення об’єкта
«Укриття» на екологічно безпечну систему та реінтеграції постраждалої
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території внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Відповідно до Закону вносяться зміни до Водного, Земельного кодексів
України, Законів України «Про правовий режим території, що зазнала
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про
природно-заповідний фонд України», «Про екологічну експертизу», «Про
поводження з радіоактивними відходами», «Про архітектурну діяльність», «Про
охорону атмосферного повітря», «Про регулювання містобудівної діяльності».
З метою 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, з урахуванням Закону України «Про правовий режим
території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи» та відповідно до ст. 53 Закону України «Про природно-заповідний
фонд України», Президент України видав Указ «Про створення
Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника» від
26 квітня 2016 р. № 174/2016. Указ набирає чинності з дня набрання чинності
законом України, що врегульовує питання про відведення земельних ділянок
зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала
радіоактивного
забруднення
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,
природоохоронного режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду,
які створюються на території таких зон, а також про скасування вимоги щодо
створення біосферних заповідників виключно на базі природних заповідників,
національних природних парків (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 4.08).
***
Голова підкомітету Комітету з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
І. Рибак узяв участь у засіданнях Асамблеї вкладників Чорнобильського
фонду «Укриття» та Асамблеї донорів Рахунку ядерної безпеки в м. Лондоні.
Голова підкомітету з питань державного моніторингу навколишнього
природного середовища Комітету з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
І. Рибак у складі офіційної делегації України взяв участь у засіданнях
Асамблеї вкладників Чорнобильського фонду «Укриття» (ЧФУ) та Асамблеї
донорів Рахунку ядерної безпеки (РЯБ), які відбулися в головному офісі
Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у м. Лондоні.
Зазначені заходи проводилися в рамках виконання положень
Меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та урядами країн
«Великої Сімки» та Комісією Європейського Співтовариства щодо закриття
Чорнобильської АЕС.
На засіданні Асамблеї вкладників Чорнобильського фонду «Укриття»
делегація України висловила подяку міжнародній спільноті, урядам країнвкладників та ЄБРР за їхні зусилля в реалізації проектів на промисловому
майданчику Чорнобильської АЕС. Було засвідчено, що Україна продовжує
виконувати свої зобов’язання щодо внеску до Чорнобильського фонду
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«Укриття», і в бюджетному запиті на 2017 р. передбачаються витрати на
об’єкти, які вводяться в експлуатацію.
Під час засідання керівник операцій Рахунку ядерної безпеки ЄБРР у
Чорнобилі С. Уайн проінформував присутніх про стан справ з виконання
робіт. Він наголосив, що Асамблея задоволена виконанням Україною своїх
зобов’язань у частині внеску до Рахунку ядерної безпеки 1,4 млн євро.
Представник Японії – країни, що головує у G-7, закликала всіх донорів
долучитися до G-7 і Європейської Комісії щодо наповнення рахунку коштами,
яких бракує.
Українська делегація вручила пану Даунінгу – колишньому голові
Рахунку ядерної безпеки – нагороду від Президента України.
Наступне засідання відбудеться в листопаді 2016 р. в Україні під час
передачі в експлуатацію нового безпечного конфайнменту (насування Арки на
об’єкт
«Укриття»)
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 4.08).
***
Комітет з питань охорони здоров’я рекомендує парламенту проект
закону «Про внесення зміни до статті 9 Закону України “Про лікарські
засоби” щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних
випробувань лікарських засобів» прийняти за основу.
Проект закону поданий народними депутатами К. Яринічем,
Т. Бахтеєвою, С. Березенком, О. Біловолом, О. Богомолець, О. Кириченком,
Т. Донець, О. Колгановою, О. Мусієм, О. Корчинською, І. Сисоєнко,
А. Шипком, І. Шурмою.
Метою законопроекту, як зазначено у Пояснювальній записці, є відкриття
доступу
доматеріалів доклінічного вивчення
та
клінічних
випробувань лікарських засобів, що своєю чергою сприятиме більшій
прозорості, боротьбі з корупцією у цій сфері та забезпеченню достовірності
даних про ефективність і безпечність лікарських засобів.
Для цього пропонується ч. 10 ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби»
доповнити
новим
реченням,
за
змістом
якого
вимоги
щодо
забезпечення державної охорони від розголошення та недобросовісного
комерційного використання інформації, що міститься у реєстраційних
матеріалах, не будуть поширюватися на результати доклінічного вивчення та
клінічних
випробувань
(за
виключенням
інформації
комерційного
конфіденційного характеру, що охороняється законом), а публічний доступ до
них повинен забезпечити центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну
політику
у
сфері
охорони
здоров’я.
Такий
підхід
відповідає встановленим вимогам Модуля 5 Директиви 2001/83/ЄС
Європейського Парламента і Ради ЄС.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України,
посилаючись на термінологічну розбіжність вживаного у цивільному
законодавстві поняття «комерційна таємниця» та пропонованого у
законопроекті «комерційна інформація» (що, на його думку, може сприяти
виникненню ризиків порушення прав інтелектуальної власності), пропонує
законопроект повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи.
Зважаючи
на
те,
що
законопроект
спрямований
на
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забезпечення прозорості національної процедури реєстрації лікарських
засобів, надання достовірних даних про ефективність і безпечність лікарських
засобів, а зауваження ГНЕУ можуть бути враховані під час його
доопрацювання, Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді
України проект закону «Про внесення зміни до статті 9 Закону України “Про
лікарські засоби” щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та
клінічних випробувань лікарських засобів» за результатами розгляду в першому
читанні прийняти за основу. Відповідний проект зареєстровано за № 4074
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 1.08).
***
Комітетом з питань науки і освіти за період четвертої сесії восьмого
скликання проведено 15 засідань Комітету, на яких розглянуто
89 питань, 41 з яких присвячено обговоренню проектів законів і постанов
Верховної Ради України.
Комітет постійно працює над удосконаленням законодавства країни
відповідно до плану роботи. Важливою віхою розвитку науково-освітнього
законодавства стало прийняття за ініціативи Комітету з питань науки і освіти
чотирьох законів України та двох постанов Верховної Ради України.
1 червня 2016 р. проведено парламентські слухання на тему: «Професійна
освіта, як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу країни:
проблеми та шляхи вирішення».
15 червня 2016 р. проведено слухання у Комітеті з питань науки і освіти
на тему: «Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної
системи: стан та шляхи вирішення». 6 травня 2016 р. Комітет провів виїзне
засідання на тему: «Про роботу органів державної виконавчої влади та
місцевого
самоврядування Миколаївської
області
щодо
дотримання
законодавства України про освіту для забезпечення функціонування та якості
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої
освіти».
За період четвертої сесії Комітетом з питань науки і освіти було
проведено:
24 травня 2016 р. круглий стіл на тему: «Освітня політика в умовах
інформаційного суспільства».
3 червня 2016 р. круглий стіл на тему: «Ідеологія вступу до вищих
навчальних закладів України».
17 червня 2016 р. круглий стіл на тему: «Формування духовної безпеки
української нації: теорія, досвід, практика».
16
червня
2016
р.
робоча
нарада
на
тему:
«Про організацію роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти».
За участі представників Комітету відбувалися конференції, відеоконференції, семінари, круглі столи та наради (у т. ч. міжнародні), форуми та
збори
НАНУ,
НАПНУ
та
Всеукраїнський
зліт, Всеукраїнський
фестиваль, IV Міжнародна науково-практична конференція.
Відбулася виставка наукових досягнень Національної академії наук
України та національних галузевих академій наук.
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Опубліковано 12 статей у друкованих виданнях за авторства Л. Гриневич,
О. Співаковського, Т. Кременя, Б. Чижевського, Є. Краснякова.
У рамках міжнародного співробітництва народні депутати – члени
Комітету та представники секретаріату здійснили ряд робочих візитів закордон
у складі офіційних делегацій та провели робочі зустрічі в Комітеті. Здійснено
вивчення міжнародного досвіду про місце та роль коледжів у структурі освіти
Америки, законодавче забезпечення їхнього функціонування, система
управління та фінансування коледжів, роль інституцій у нормативно-правовому
та методичному забезпеченні закладів освіти.
За четверту сесію восьмого скликання опрацьовано 2473 листів і звернень
від колективів навчальних закладів, наукових установ, центральних і місцевих
органів виконавчої влади, громадян, одну електронну петицію, які було уважно
розглянуто та узагальнено для вдосконалення українського законодавства.
Комітет забезпечив прозорість роботи (із залученням громадськості)
перебігу обговорення питань, пов’язаних із законопроектами. До висвітлення
роботи Комітету були залучені представники засобів масової інформації, які
брали участь у його засіданнях і засіданнях робочих груп. Комітетом були
організовані прямі інтернет-трансляції засідань робочих груп та засідань
Комітету
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 8.08).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко в інтерв’ю телеканалу CNN Indonesia
повідомив, що під час переговорів з Президентом Д. Відодо було домовлено
про початок консультацій щодо зони вільної торгівлі між Україною та
Індонезією.
«Ми домовилися з президентом Д. Відодо почати консультації щодо зони
вільної торгівлі сказав глава Української держави.
П. Порошенко наголосив, що Індонезія є важливим партнером України у
Південно-Східній Азії. Країни мають значний потенціал співпраці в багатьох
сферах. «Україна може стати майданчиком для індонезійських інвесторів на
європейський ринок», – підкреслив Президент.
Глава держави сподівається, що сьогоднішній бізнес-форум сприятиме
посиленню співпраці між Індонезією та Україною (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
7.08).
***
Президент П. Порошенко в рамках державного візиту в Індонезію
провів зустріч з представниками індонезійського бізнесу.
Глава держави зазначив, що Індонезія є важливим торговим партнером
України в Південно-Східній Азії. П. Порошенко відзначив значний ріст
товарообігу між країнами, додавши, що більшість товарів (близько 80 %) йде з
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сільського господарства.
«Радий бачити таку велику кількість представників українського та
індонезійського бізнесу на форумі. Це демонструє, наскільки є значним
потенціал співпраці між країнами», – наголосив П. Порошенко.
Президент відзначив плідність переговорів з керівництвом Індонезії,
нагадавши, що в Джакарті було підписано документи, зокрема щодо співпраці в
оборонному секторі, у сфері сільського господарства та візової лібералізації. За
словами глави держави, відбулися продуктивні переговори щодо можливості
виробництва енергетичного обладнання. Значний потенціал співпраці є у
фармацевтичному секторі, додав Президент.
«Маємо якомога скоріше наші унікальні можливості використати для
розширення співробітництва», – зазначив П. Порошенко.
Глава держави проінформував про процес реформування України,
зокрема в сфері боротьби з корупцією, у побудові нової судової системи, у сфері
дерегуляції та децентралізації.
Окремо Президент звернув увагу на можливості, які відкриваються
завдяки Угоді між Україною та ЄС про зону вільної торгівлі. «Україна має стати
майданчиком для доступу на європейський ринок для Індонезії. Водночас ми
вважаємо Індонезію майданчиком на великий азійський ринок», – зазначив
глава держави.
Враховуючи безпекову ситуацію у світі, Президент назвав перспективною
сферою співпраці військово-оборонний сектор.
П. Порошенко нагадав, що Президент України не відвідував Індонезії
близько 20 років. «Тому після цього візиту та зустрічей наші країни та
громадяни стануть ближчими. Наші “двері” та серця відкриті для вас. Ми вас
чекаємо», – резюмував Президент (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 7.08).
***
У рамках державного візиту до Республіки Індонезія Президент
України П. Порошенко провів зустріч зі Спікером Ради народних
представників індонезійського парламенту А. Комарудіном.
Співрозмовники високо оцінили перспективи розвитку партнерських
відносини між Україною та Республікою Індонезія у політичній, торговельноекономічній та гуманітарній сферах.
Глава держави подякував за підтримку з боку Індонезії територіальної
цілісності України. А. Комарудін наголосив, що Індонезія й надалі
підтримуватиме територіальну цілісність і державний суверенітет України.
Президент України закликав індонезійських парламентарів стати на
захист кримських татар, права яких порушуються окупаційною владою Росії.
Сторони погодилися з необхідністю поглиблення міжпарламентського
виміру двосторонніх відносин. Зокрема, йшлося про активізацію контактів
міжпарламентських груп дружби у вищих законодавчих органах двох держав.
А. Комарудін підтримав Україну у її прагненні приєднатися до
Міжпарламентської Асамблеї Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN)
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 5.08).
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***
Президент П. Порошенко та Президент Індонезії Д. Відодо під час
переговорів обговорили питання посилення співпраці в галузі сільського
господарства.
Глава української держави зазначив, що Україна зацікавлена в аграрних
продуктах індонезійського експорту, починаючи від пальмової олії і закінчуючи
кокосами, а також текстилю. «Ми підтвердили свою готовність постачати
товари. Індонезія дуже цікавий ринок для українського зерна, кукурудзи,
крохмалю, соняшникової олії та інших напрямів», – повідомив П. Порошенко
представникам ЗМІ у м. Джакарта.
Президент зазначив, що товарообіг між країнами в 2016 р. порівняно з
2015 р. зріс більше, ніж на 50 %. «Це ще одне підтвердження потенціалу, який
ми маємо», – додав глава держави.
Президент упевнений, що посиленню співпраці сприятиме підписаний
Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та
продовольства України і Міністерством сільського господарства Індонезії щодо
співробітництва в цій сфері (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 5.08).
***
У присутності Президента П. Порошенка та президента Індонезії
Д. Відодо було підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом
Індонезії про співробітництво в оборонній сфері. Документ підписали міністр
закордонних справ П. Клімкін і міністр оборони Індонезії Р. Рячуду.
«Укладена сьогодні Угода в оборонній галузі значно розширить наші
можливості щодо військово-технічного співробітництва, співпраці в сфері
оборонної промисловості та відповідної логістики», – зазначив П. Порошенко
під час спільної з президентом Індонезії заяви для ЗМІ у м. Джакарта.
Глава Української держави подякував за відкритість і надійність
індонезійським партнерам.
Президент України також подякував Індонезії за те, що 19 березня 2014 р.
країна підтримала проект резолюції Генасамблеї ООН щодо незаконної анексії
Криму та агресії Російської Федерації (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 5.08).
***
Президент П. Порошенко відзначив конструктивність і плідність
переговорів з Прем’єр-міністром Малайзії Наджибом Тун Разаком і
подякував за гостинність малайзійській стороні. Президент наголосив, що
для нього велика честь бути першим керівником української держави, який
відвідує з офіційним візитом Малайзію.
«Вражений високими темпами економічного зростання вашої країни.
Відвідуючи Вежі Петронас і Путраджаю, я побачив символи швидкого прогресу
Малайзії та сферу амбітних цілей, поставлених її працьовитими людьми»,
зазначив Президент під час спільної з прем’єр-міністром Малайзії заяви у
м. Путраджая.
Глава держави підкреслив, що Україна розглядає Малайзію як важливого
партнера в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. «Ми повністю дійшли згоди
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щодо необхідності підтримки активного діалогу на високому рівні», – зазначив
П. Порошенко.
Глава держави подякував Малайзії та особисто очільнику малайзійського
уряду за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності
України. Малайзія підтримала резолюцію Генеральної асамблеї ООН 2014 р.
проти незаконної анексії Криму та агресії проти України, нагадав Президент.
«Незважаючи на географічну віддаленість, наші країни мають 25-річну
історію взаємовигідних відносин і плідного співробітництва. Переконаний, що
сьогодні ми відкриваємо новий розділ в особливому партнерстві між Україною
та Малайзією», – зазначив П. Порошенко.
Під час переговорів обговорювались, зокрема гуманітарні питання та
посилення контактів між людьми та розвиток туризму, було розглянуто
можливість відновлення навчання малайзійських студентів в українських
університетах. Президент України додав, що підписані сьогодні договори про
видачу та взаємну правову допомогу у кримінальних справах дадуть змогу
більш ефективно захищати інтерес громадян двох країн.
Президент запросив прем’єр-міністра Малайзії відвідати Україну.
У свою чергу, прем’єр-міністр Малайзії Наджиб Тун Разак висловив
сподівання, що відносини України та Малайзії поглиблюватимуться та
зміцнюватимуться. «Я впевнений, що ми розпочали нову сторінку в наших
взаєминах», – сказав він.
Наджиб Тун Разак підтримав позицію Президента України щодо
існування «визначних можливостей в обох країнах» для розвитку співпраці. Він
також привітав главу Української держави з успішним проведенням реформ в
країні, які роблять Україну більш привабливою для іноземних інвесторів
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 4.08).
***
Президент П. Порошенко та прем’єр-міністр Малайзії під час
переговорів обговорили питання розслідування трагедії літака МН-17, який
був збитий над окупованою територією на Донеччині в липні 2014 р.
«Ми підтвердили нашу спільну позицію щодо необхідності завершити
розслідування трагедії літака MH-17 і залучити всі можливі засоби для
притягнення винних до відповідальності. Це наш спосіб віддати данину пам’яті
невинних жертв, а також наш обов’язок перед їхніми сім’ями», – підкреслив
П. Порошенко під час спільної з прем’єр-міністром Малайзії заяви для ЗМІ.
Президент висловив співчуття всім родинам, які втратили своїх рідних у
результаті цього жахливого злочину.
У свою чергу, прем’єр-міністр Малайзії наголосив на рішучості щодо
необхідності визначити істину та забезпечити справедливий суд і притягнення
винних за цю трагедію до відповідальності. «Зараз ми розглядаємо звіти по
кримінальному розслідуванню і сподіваємось, що слідство завершиться до кінця
цього року», – зазначив він.
Наджиб Тун Разак зауважив, що після публікації цього звіту
представники країн, які проводять розслідування, зустрінуться та погодять план
дій та порядок щодо забезпечення притягнення до відповідальності винних:
«Ми хочемо забезпечити, щоб ті, хто збили цивільний літак, постали перед
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судом» (Офіційне інтернет-представництво
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 4.08).

Президента

України

***
Президент П. Порошенко наголошує, що Україна має чим пишатись –
і своєю армією, і своїми Збройними силами. І військовий парад – це гарна
нагода це продемонструвати.
«Ніхто не забере право українського народу віддавати шану, повагу
українським військовим. І військовий парад – це якраз прекрасна можливість
для того, що б це продемонструвати. Україна має зміцнювати єдність, має
зміцнювати патріотизм. І військовий парад – це є гарна подія для того, щоб це
продемонструвати», – наголосив П. Порошенко під час спілкування зі ЗМІ.
Президент підкреслив, що військова техніка, задіяна у параді, не буде
забрана із зони проведення АТО. «Ви зможете самі переконатися – вся техніка,
яка має бути на фронті, вона буде знаходитись на фронті. Більше того, значна
частина техніки, прямо перед Днем незалежності, буде безпосередньо в зоні
АТО передана у війська», – повідомив він.
Глава держави також закликав не спотворювати події та факти дворічної
давнини: «У нас трагедія відбулася не тому, що ми парад проводили, а тому, що
агресор вторгся на нашу землю. І коли тисячі і десятки тисяч
військовослужбовців регулярних збройних сил Російської Федерації вторглися
до нас, то спроба знайти будь-які інші причини – це перекладання з хворої
голови на здорову. Ми завжди маємо про це пам’ятати».
«У нас не внутрішні конфлікти, як дехто намагається називати це, не інші
причини. У нас – агресія проти незалежної суверенної України, збройна агресія
Російської Федерації, яка була розпочата саме тоді. І в цьому – головна
причина», – наголосив П. Порошенко (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 2.08).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон № 1475-VІІІ «Про внесення
зміни до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для
міжнародної кооперації суб’єктів літакобудування та розвитку
вітчизняного літакобудування».
Закон був ухвалений Верховною Радою України 14 липня 2016 р.
Закон спрямований на створення сприятливих умов для розвитку
вітчизняного літакобудування та передбачає внесення змін до законів України
«Про розвиток літакобудівної промисловості», «Про особливості управління
об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» та
Декрету Кабінету Міністрів України «Про впорядкування діяльності суб’єктів
підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств».
Реалізація Закону дасть змогу підвищити конкурентоспроможність та
обсяги виробництва вітчизняної авіаційної техніки, сприятиме залученню нових
технологій та інвестицій у проекти українських підприємств і забезпечить
створення нових робочих місць.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 2.08).
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***
Прем’єр-міністр В. Гройсман виступає за створення в містах України
«Прозорих офісів», що надаватимуть громадянам якнайбільшу кількість
можливих адміністративних і соціальних послуг. Про це голова уряду заявив
під час розгляду питання про реалізацію на території Дніпра, Києва, Львова,
Одеси та Харкова пілотних проектів щодо створення центрів надання
соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» на засіданні Кабінету Міністрів
України.
«Чого би я хотів добитися, – щоби на кожній території були центри
адміністративних послуг за принципом організаційної єдності, щоб там було
все, – заявив В. Гройсман. – Нам треба, щоби і пенсію могли оформити, і бізнес
зареєструвати».
Голова уряду навів приклад власного досвіду створення чотирьох центрів
надання адміністративних послуг, «де можна оформити і пенсію, і субсидію, і
бізнес, і зареєструвати, і прописати, і все, що необхідно, зробити. Зараз потрібно
поширювати цей досвід якомога швидше», – зазначив він.
«Я би дуже хотів, щоби по всій Україні був саме такий підхід: щоб
людина не бігала по цих чергах, по цих “газовиках”, “енергетиках” і т. д. Має
бути все в одному місці. Не люди мають бігати і просити, а ті, хто задіяні,
чиновники, мають сидіти в одному місці і якісно обслуговувати», – наголосив
Прем’єр-міністр.
В. Гройсман повідомив, що на реалізацію пілотних проектів щодо
створення центрів надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» у
Дніпрі, Києві, Львові, Одесі та Харкові будуть задіяні ресурси Світового банку,
місцевих і центрального бюджетів. «Це синергія, це дуже добрий дає ефект», –
зауважив він (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –8.08).
***
Під час засідання Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністр
В. Гройсман оголосив про початок реалізації його ініціативи щодо
створення Офісу сприяння інвестиціям.
Офіс займатиметься розвитком інвестиційного потенціалу України,
просуватиме країну в світі, займатиметься залученням топ-міжнародних
інвесторів і супроводом їхніх інвестицій, зазначив В. Гройсман.
«Офіс, який ми створюємо, відповідає найкращому досвіду світових
країн, у тому числі Америки. Така програма діє і сьогодні в Сполучених Штатах
Америки. Ми вивчали досвід і Литви, і Польщі, і Грузії, і Чехії, і Німеччини,
взяли найкраще і зараз будемо розпочинати саме цю роботу. Цілі наступні – ми
маємо створити точку входу для залучення інвестицій. Тобто той, хто хоче
інвестувати, або там, де ми бачимо потенційні можливості будь-якої країни, що
вона готова інвестувати в Україну, ми маємо “за руку” привести ці інвестиції,
ми маємо їх супроводити, створити нормальний клімат для того, щоб “під
ключ” будь-яке виробництво, будь-який бізнес-проект був реалізований і
реалізований був успішно. Для нас це надзвичайно важливо, – сказав Прем’єрміністр під час засідання Кабінету Міністрів. – Нам потрібно, щоб ви не тільки
інвестували, а щоб ваша інвестиція була успішною», – підкреслив голова уряду,
звертаючись до бізнесу.
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«Найголовніше – це [Офіс сприяння інвестиціям] не має бути якась
окрема, ще одна інституція, яка займатиметься невідомо чим. Ми маємо прийти
за тими, хто хоче інвестувати і допомогти їм інвестувати. Маємо забезпечити
“під ключ” виконання всіх завдань, які пов’язані з бюрократичними процесами
та дозвільними процедурами, і врешті-решт ми маємо забезпечити те, щоби
кожен бізнес став в Україні успішним», – заявив В. Гройсман.
Офіс сприяння інвестиціям буде створено до 1 вересня 2016 р. як
консультативно-дорадчий орган при Прем’єр-міністрі України. Також до
1 вересня на затвердження уряду буде представлений директор Офісу.
Американський фонд Western NIS Enterprise Fund погодився надати
організаційну та фінансову підтримку створенню Офісу, повідомив
В. Гройсман.
Кабінет Міністрів у понеділок також схвалив запровадження посади
урядового уповноваженого з питань інвестицій, який буде координувати
діяльність майбутнього Офісу та відповідати в уряді за питання, пов’язані з
супроводом інвестицій. Виконання обов’язків урядового уповноваженого
покладено на першого заступника міністра фінансів О. Маркарову, яка працює в
Міністерстві з березня 2015 р., має ступінь магістра державних фінансів з
Університету штату Індіана та 17-річний досвід роботи в інвестиційному
секторі – як українському, так і міжнародному.
Офіс буде співпрацювати з Міністерством економічного розвитку і
торгівлі, Міністерством фінансів, Міністерством закордонних справ,
торговельними представництвами, бізнес-омбудсменами – «з усіма
інституціями, які задіяні в економічному житті нашої країни», а також бізнесасоціаціями, у тому числі міжнародними, такими як Американська Торговельна
Палата, Європейська Бізнес Асоціація та посольствами, зазначив В. Гройсман.
За декілька місяців після початку роботи уряд розгляне доцільність
створення такого Офісу в областях спільно з обласними державними
адміністраціями, муніципалітетами «для того, щоб пришвидшувати роботу з
реальним сектором, інвестиційними проектами», – зауважив Прем’єр-міністр. У
цьому контексті В. Гройсман наголосив на важливості налагодження механізму
співпраці з місцевою владою (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. – 8.08).
***
Уряд працює над реформою системи оцінки праці та пенсійної
системи, що дасть змогу забезпечити достойну заробітну плату для
українських громадян і збільшення пенсій в Україні. Про це заявив Прем’єрміністр України В. Гройсман, відкриваючи засідання уряду.
«Наші два найважливіші завдання сьогодні – питання оцінки праці
українців. Я вважаю, що робота та оплата праці українських громадян є
недооцінена. Тому наше завдання сьогодні – реформувати систему оплати праці
таким чином, щоби кожен український громадянин отримував достойну
заробітну плату, це перше. По-друге, щоб вона була білою, і по-третє, щоби
людина, яка сьогодні працює, отримала і нормальну заробітну плату, з одного
боку, і з іншого боку, на майбутнє, захист пенсійної системи», – заявив
В. Гройсман.
Голова уряду також підкреслив, що потребує змін пенсійна система
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України, у зв’язку з цим на порядку денному стоїть питання забезпечення
сучасних пенсій.
«Це буде означати, що нам потрібно в межах можливостей нашої
економіки та Пенсійного фонду прийняти всі необхідні рішення для того, щоби
пенсія в Україні зростала. У нас є думки з цього приводу, ми над цим питанням
працюємо, ми зараз зважуємо всі можливості економіки, що ми можемо
запропонувати українським громадянам, і обов’язково це запропонуємо», –
повідомив В. Гройсман.
За словами Прем’єр-міністра, уряд презентує такі «не популістичні, а
дуже конкретні кроки» у найкоротші терміни, що будуть відповідати
можливостям Бюджету та економічної ситуації у країні.
«Для нас важливо забезпечити економічне зростання, – наголосив
В. Гройсман. – Від економічного зростання ми можемо мати достатньо
інвестицій в підвищення рівня життя людей» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 8.08).
***
Реформа децентралізації стосується кожної української родини. Вона
впливає на якість послуг, стан системи охорони здоров’я та медицини,
зменшує фінансовий тиск унаслідок запровадження заходів з
енергоефективності.
Про це розповів віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Г. Зубко під час прес-конференції «Децентралізація та
енергоефективність: стан реалізації ключових реформ країни».
За його словами, децентралізація є стратегією національного успіху,
оскільки руйнує стару радянську систему управління, і створює нову –
європейську. Він зазначив, що за півтора роки створено 177 ОТГ. «Ще
798 громад подали заявки щодо об’єднання. 245 громад ініціювали вибори на
своїх територіях. Люди відчувають, що реформа децентралізації змінює їхню
якість життя», – зауважив Г. Зубко.
На його думку, фінансова допомога держави через кошти ДФРР та
субвенції на ОТГ визначає пріоритети розвитку та мотивує громади змінювати
якість життя. «Бачимо потужну волю людей управляти життям громади,
соціальною інфраструктурою, змінювати якість послуг. 777 проектів подано до
ДФРР від регіонального місцевого самоврядування. 881 проект – від 151 ОТГ за
кошти державної субвенції. Це – школи, дитсадки, інфраструктура, заходи з
енергоефективності. Ідеться також про створення поліцейських станцій та
пожежних частин в ОТГ, які вже виконують покладені на них обов’язки. Такі
проекти створюють нову якість життя українців», – наголосив Г. Зубко.
За його словами, бюджетна децентралізація сприяє зростанню місцевих
бюджетів. «На 41 % (26 млрд грн) місцеві бюджети зросли у 2015 р., порівняно
із 2014 р. Цьогоріч за перше півріччя їхнє зростання становило понад
21 млрд грн», – зазначив Г. Зубко. Він наголосив на важливості ефективного
управління цими коштами з боку місцевих органів влади (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 4.08).
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***
До розробки стратегії розвитку українських доріг будуть залучені
фахівці європейського рівня. На цьому наголосив віце-прем’єр-міністр України
В. Кістіон під час інтерв’ю hromadske.ua.
В. Кістіон зазначив, що спочатку варто провести всі необхідні
дослідження з врахуванням навантажень, пересування пасажирів, переміщення
вантажів, а також залізничної мережі.
«Треба в комплексі підійти та сформувати єдине бачення розвитку
українських доріг. Перед тим як починати якусь велику справу, треба для себе
побудувати та розробити відповідний план. Коли буде зрозумілий план, тоді
буде простіше рухатися та визначати пріоритети», – зауважив віце-прем’єрміністр.
Він також розповів, що до розробки мають бути залучені вітчизняні та
закордонні фахівці.
«У першу чергу, це питання Міністерства інфраструктури, Державного
агентства автомобільних доріг, де сконцентровані профільні фахівці. Але
враховуючи, що наша ціль – це Європа, що ми повинні імплементувати вимоги
європейського законодавства, потрібно запросити допомогу для розробки цієї
стратегії експертів, фахівців європейського рівня, Сполучених Штатів
Америки», – зауважив В. Кістіон.
За його словами, Світовий банк готовий надати фінансову допомогу для
розробки цієї стратегії.
«Є підтвердження Світового банку, що вони готові забезпечити
фінансування, принаймні, восьми фахівців європейського рівня. Я думаю, до
цієї групи обов’язково будуть долучені фахівці з української сторони, і ми
розпочнемо в найближчий час роботу для оцінки ситуації, яку ми маємо на
сьогодні, і сформуємо план роботи робочої групи, коли ми зможемо теоретично
вийти на проміжний чи кінцевий документ», – повідомив віце-прем’єр-міністр
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 4.08).
***
Кабінет Міністрів України планує підвищити середній розмір пенсій у
жовтні – листопаді 2016 р. Про це в ефірі телеканалу NewsOne повідомив
віце-прем’єр-міністр України П. Розенко.
«Ми зараз розробляємо програму осучаснення пенсій. Адже пенсії від
1300 до 3000 грн не підвищувалися останні три-чотири роки. Ми зараз шукаємо
ресурс для того, щоб з жовтня – листопада провести осучаснення для цих
категорій громадян», – сказав він.
За словами П. Розенка, увесь додатковий ресурс, який дає економіка, уряд
спрямовує на підвищення соціальних стандартів, у тому числі пенсій. «Як
тільки ми отримали додатковий ресурс, одразу прийняли рішення, що розмір
мінімальної пенсії буде підвищений вдвічі протягом року – з 1 травня 2016 р. і з
1 грудня 2016 р. Більше того, з 1 грудня підвищення відбудеться не на 5 % як
планувалося раніше, а на 10 %», – зазначив він, додавши, що за попередні два
роки соцстандарти підвищувалися лише один раз.
П. Розенко нагадав, що з 1 липня було скасовано оподаткування пенсій
для більш ніж 300 тис. пенсіонерів. Щодо оподаткування пенсій для працюючих
пенсіонерів, віце-прем’єр зауважив, що ця програма діє до кінця 2016 р. «Якщо
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ми побачимо, що фінансовий стан Пенсійного фонду дає нам можливість
відмовитися від цієї програми, ми це зробимо», – підкреслив він (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 5.08).
***
«Інтенсивність підготовки Збройних сил України зросла втричі, –
повідомив міністр оборони України генерал армії України С. Полторак. – Це
дало змогу вже у першому півріччі бути готовими до виконання завдань за
призначенням 11 бригад».
За його словами, з початку 2016 р. в Сухопутних військах було проведено
371 навчання, у Військово-Морських силах – 83, у Повітряних силах –
46 льотно-тактичних навчань.
«Є позитивні зрушення в системі підготовки навчальної бази полігонів, –
відзначив міністр оборони України. – Зокрема, це стосується будівництва
інфраструктури військового містечка на території полігону «Широкий Лан»,
створення сучасного Навчального центру підготовки підрозділів на
Яворівському полігоні та навчального центру Сил спеціальних операцій у
Бердичеві.
Підвищення якості підготовки органів військового управління
підтверджують результати проведених у липні комплексних командно-штабних
навчань «Літня гроза-2016» та «Південний вітер-2016» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 5.08).
***
Робоча група за участі спеціалістів Мінприроди, Мінекономрозвитку,
Мінагрополітики, Держлісагентства, фахівців установ природнозаповідного фонду, представників громадських організацій та екологічного
туризму працюватиме над удосконаленням рекреаційної діяльності на
територіях та об’єктах природно-заповідного фонду.
«Ми починаємо новий етап комплексної співпраці з усіма органами
державної влади, місцевого самоврядування, громадами, громадськими та
туристичними організаціями, які бачать території національних природних
парків і біосферних заповідників своїми партнерами. Екологічний туризм має
стати поштовхом для розвитку рекреаційного потенціалу природно-заповідного
фонду», – зазначив директор Департаменту з питань заповідної справи
І. Іваненко.
Рішення про створення відповідної робочої групи було прийнято на
нараді, яка відбулася 28 липня 2016 р. в Мінприроди за участі вищезазначених
представників. Під час наради фахівці галузі дійшли згоди, що розвивати
рекреаційну діяльність і туризм можливо лише за умови комплексного підходу
до вирішення питання. А для цього потрібно активно розпочати роботу над
покращенням інфраструктури та екологічного середовища на місцях,
удосконаленням логістики та забезпеченням екскурсійними кадрами.
Також прийнято рішення розробити «дорожню карту» для розвитку
рекреаційної діяльності та туризму в національних природних парках і
біосферних заповідниках. Над її розробкою будуть працювати представники
Департаменту з питань заповідної справи Мінприроди і Департаменту туризму
та курортів Мінекономрозвитку за підтримки громадських організацій.
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Зокрема, планується сформулювати «пілотний проект», у якому
відпрацювати взаємодію органів місцевої влади та національних природних
парків і біосферних заповідників з місцевим бізнесом і туристичними
організаціями та установами. Крім того буде розроблена тематична карта
України з позначенням національних природних парків і біосферних
заповідників, як туристичних об’єктів.
«Така спільна співпраця всіх органів державної влади та представників
природно-заповідного фонду та туристичного ринку дасть можливість не лише
обмінятися досвідом, а й напрацювати нове бачення розвитку рекреаційнотуристичної діяльності в межах природно-заповідного фонду», – зазначив
директор Департаменту з питань заповідної справи І. Іваненко.
Також до створення нових екологічних стежок, туристичних маршрутів,
експозицій візит-центрів та інших елементів рекреаційної інфраструктури
будуть залучені спеціалістів місцевих туристичних організацій, туристичного
бізнесу та міжнародних експертів для впровадження їхнього досвіду в
формуванні
якісного
туристичного
продукту
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 2.08).

ПОЛІТИКА
Різких змін у зовнішній політиці США, незалежно від того, хто на
них переможе, очікувати не варто. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів
посол України в США В. Чалий, передає depo.ua.
«Це не тільки моя думка, але і тих, з ким я спілкуюся – не варто все-таки
сприймати подібні заяви кандидата в президенти США від Республіканської
партії (Д. Трампа. – Ред.) як щось остаточне. Потрібно розуміти, що все одно
різких змін у зовнішній політиці США, незалежно від того, хто прийде в Білий
дім, не відбудеться. У тому числі, і по відношенню до України», – запевнив він.
Він підкреслив, що з точки зору прийняття рішень у сфері зовнішньої
політики та безпеки американська система збалансована.
«Зовнішня політика США, можливо, більше залежить від рішень
виконавчої влади, ніж внутрішня, але все одно вона серйозно контролюється
Конгресом і суспільством», – зазначив посол.
На його думку, слова Д. Трампа про Крим варто розглядати як елемент
досягнення короткострокової мети – перемогти на виборах.
Як відомо, в інтерв’ю телеканалу ABC News кандидат у президенти США
Д. Трамп заявив, що більшість мешканців Криму зробили вибір на користь
Росії, і США мають це враховувати.
Раніше Д. Трамп заявив, що готовий розглянути визнання Криму
частиною Росії і питання зняття санкцій у разі обрання на пост глави держави. У
Держдепі назвали заяву Д. Трампа передвиборною риторикою.
Згодом Д. Трамп також заявив, що якщо США спробують силою
повернути Крим Україні, то почнеться третя світова війна (Depo.ua
(http://www.depo.ua/ukr/politics/tramp-ne-zipsue-vidnosini-z-ukrayinoyu---chaliy08082016122500). – 2016. – 8.08).
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***
Украина предложила на саммите G20 в Китае провести встречу
лидеров «нормандской четверки». Об этом заявил министр иностранных
дел РФ С. Лавров.
Россия готова принять участие в саммите.
«Если на это согласны китайские хозяева – на полях саммита “Группы
двадцати” организовать встречу в “нормандском формате”, – то мы будем к
этому готовы. Считаем, что это было бы весьма своевременно», – сказал
российский министр.
С. Лавров также отметил, что Москва обеспокоена военной активностью
Украины на Донбассе, это противоречит минским соглашениям.
«Россию беспокоит нарастание числа подразделений Вооруженных сил
Украины на линии соприкосновения на Донбассе, – сказал он. – Нынешний
всплеск военной активности Украины противоречит духу и букве минских
договоренностей» (ТАСС (http://tass.ru/politika/3520155). – 2016. – 8.08).
***
Глава РФ В. Путин намерен вернуть Украине оккупированный
Донбасс, но на своих условиях. Об этом заявил заместитель министра
Украины по вопросам временно оккупированных территорий и временно
перемещенных лиц Г. Тука в эфире канала «112 Украина».
«Я не верю, что у В. Путина окончательно поехали мозги и он
действительно хочет идти с целью захвата новых территорий Украины. Потому
что РФ и так получила ярмо в виде Крыма и оккупированного Донбасса, с
которым не знает что делать», – сказал Г. Тука, комментируя несколькочасовое
блокирование Россией въезда в аннексированный Крым в связи с проведением
на админгранице военных учений.
«Сейчас главная цель В. Путина – вернуть назад оккупированные
территории, но на своих условиях. Первое условие – немедленное проведение
выборов, что приведет к уменьшению или полной отмене санкций в отношении
России. И второе, на чем будут настаивать кремлевские руководители – это
признание оккупации Крыма как легитимного акта», – считает Г. Тука (РБК –
Україна
(https://www.rbc.ua/rus/news/putin-stremitsya-vernut-ukraine-donbasssvoih-1470563715.html). – 2016. – 7.08).
***
На переговорах в Минске представители Украины выдвинули
несколько требований касательно выборов на оккупированном Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет первый заместитель главного
редактора «Зеркала недели» С. Рахманин в своей статье.
«С высокой степенью можно утверждать, что отечественной “дорожной
карты” как целостного документа нет. Есть концепт, суть которого, по
большому счету, сводится к трем положениям. Первое: реализация ни одного из
пунктов минских соглашений невозможна без неукоснительного исполнения
ключевого требования – установления стабильного режима безопасности.
Вначале полное прекращение огня и боевых действий, отвод войск и
вооружений, затем все остальное. Второе: принятие закона о выборах в
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отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) возможно только
после развертывания международной полицейской миссии. Третье: выборы в
ОРДЛО возможны только после разоружения незаконных формирований, к
которым Киев обоснованно относит так называемые первый и второй
“армейские корпуса”», – пишет автор.
«Москва такую постановку вопроса, разумеется, категорически не
приемлет. В Берлине и Париже от киевских инициатив так же не в восторге, но
и категорического неприятия предложений пока не выразили. Отчасти потому,
что Меркель и Олланду сейчас немного не до нас», – добавил он
(ЦЕНЗОР.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/400769/ukraina_trebuet_politseyiskoyi_missii_na_donba
sse_i_razorujeniya_terroristov_pered_vyborami_zerkalo). – 2016. – 7.08).
***
Глава самопровозглашенной ЛНР И. Плотницкий, на которого в
субботу утром было совершено покушение, обратился с аудиообращением к
жителям республики. Обращение опубликовано на официальном сайте
главы ЛНР. В нем И. Плотницкий возложил ответственность за
произошедшее на пособников украинских и американских спецслужб.
«Хочу успокоить жителей. Я жив и здоров», – заявил И. Плотницкий,
добавив, что любые попытки «спекулировать» на его здоровье являются
«происками пособников украинской стороны».
«Вы знаете: война еще не закончилась и за украинским правительством
стоят, конечно же, спецслужбы Соединенных Штатов Америки и тех, кто
пытается раскачать ситуацию и в Украине, и в целом в мире», – сказал глава
ЛНР.
И. Плотницкий назвал тех, кто стремится сместить власть в ЛНР,
«провокаторами», которые «пытаются раскачать [ситуацию] и привести к
нулю» то, что уже сделано в ЛНР.
«В случае любых дальнейших событий, связанных со мной и с моей
жизнью, информация о таких пособниках украинских и американских
спецслужб, которые находятся в разных точках и ЛНР и, наверняка, даже и в
России, будет доложена или президенту Российской Федерации, или директору
ФСБ. Эта информация уже находится за пределами нашей республики», –
заявил И. Плотницкий.
«Прошу всех соблюдать спокойствие, ничего серьезного не произошло.
Всякий, кто говорит о моей недееспособности, – предатель и враг республики.
Спасибо, скоро буду на работе», – заключил он.
Покушение на И. Плотницкого произошло утром в субботу, 6 августа.
Возле дороги, по которой проезжал автомобиль главы ЛНР, сработал фугас.
И. Плотницкий,
получивший
минно-осколочные
ранения,
был
госпитализирован. Вместе с ним ранения получили еще несколько человек.
Раннее покушение на И. Плотницкого прокомментировал советник главы
Службы безопасности Украины Ю. Тандит. В эфире телеканала «112 Украина»
он заявил, что взрыв рядом с машиной главы ЛНР может быть связан с борьбой
за
власть
в
самопровозглашенных
республиках
Донбасса
(РБК
(http://www.rbc.ru/politics/06/08/2016/57a63b7e9a7947722fe65837). – 2016. –
6.08).
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***
МЗС Польщі офіційно призначило директора польсько-українського
фонду співпраці PAUCI Я. Пєкло послом Польщі в Україні.
Як повідомляє прес-служба польського дипломатичного відомства,
4 серпня глава МЗС В. Ващиковський офіційно вручив призначення новим
польським послам в Україні та Росії. Крім Я. Пекло, нове призначення отримав
дипломат В. Марчиняк, що буде представляти інтереси Варшави в Москві.
Я. Пєкло відомий у Польщі як публіцист, спеціаліст з українських і
східноєвропейських питань, а також директор польсько-української фонду
співпраці PAUCI. Як журналіст він висвітлював революційні події в Румунії
1989 р. та війну в Югославії. На сьогодні послом Польщі в Україні є Г. Литвин,
який обіймає цю посаду з 2011 р. Раніше повідомлялося, що міністр
закордонних справ Польщі В. Ващиковський планує замінити послів у
30 країнах, зокрема в Україні (ZN,UA (http://dt.ua/POLITICS/varshavapriznachila-yana-pyeklo-poslom-polschi-v-ukrayini-215401_.html). – 2016. – 4.08).
***
Заступник міністра закордонних справ України О. Зеркаль заявляє, що
Київ відмовився погодитися з кандидатурою М. Бабича на посаду посла
Росії.
«Це питання зняте з порядку денного. Принаймні так, як воно було
поставлене», – заявила О. Зеркаль 3 серпня в ефірі 5 каналу.
Вона зазначила, що питання про затвердження послом М. Бабича зняте з
ініціативи української сторони.
О. Зеркаль вважає, що відсутність посла не вплине на розвиток
двосторонніх відносин між Києвом і Москвою і нагадує, що посла України у
Росії
вже
давно
немає
(Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/a/27898774.html). – 2016. – 3.08).
***
Генпрокуратура вызывает на допрос Президента П. Порошенко по
делу Евромайдана. Об этом «Українським новинам» сообщил источник в
ведомстве,
информирует
Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/3728793-poroshenko-y-klychko-vyzvaly-na-doprossmy).
П. Порошенко вызывается для допроса как сведетель. Отмечается, что
допрос состоится в августе.
Как сообщает Украинская правда, на допрос также вызывают и мэра
Киева В. Кличко.
Ранее генпрокурор Ю. Луценко сообщил, что были допрошены глава
МВД А. Аваков, глава СНБО А. Турчинов и экс-премьер А. Яценюк. Однако не
уточнил, в рамках каких уголовных производств они были допрошены
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/3728793-poroshenko-yklychko-vyzvaly-na-dopros-smy). – 2016. – 8.08).
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***
Экс-регионала В. Медяника арестовали на два месяца.
Бывший
нардеп
задержан
по
делу
А.
Ефремова
(http://korrespondent.net/ukraine/3728601-eks-rehyonala-medianyka-arestovaly-nadva-mesiatsa).
Печерский районный суд Киева в понедельник, 8 августа, избрал меру
пресечения бывшему депутату от Партии регионов В. Медянику в виде 60 дней
содержания под стражей, сообщает hromadske.ua.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры относительно
меры пресечения в полном объеме. Адвокат В. Медяника заявил, что будет
подавать апелляцию на такое решение.
Как сообщается, под зданием суда в данный момент активисты
«Самообороны» поставили аппаратуру и собираются на акцию.
Как сообщал Корреспондент.net, экс-регионала В. Медяника задержали в
рамках расследования дела бывшего главы фракции Партии регионов
А. Ефремова. Бывшего депутата также подозревают в содействии созданию
ЛНР
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/3728601-eksrehyonala-medianyka-arestovaly-na-dva-mesiatsa). – 2016. – 8.08).
***
Віце-спікер Верховної Ради О. Сироїд вважає, що якщо відбудуться
дострокові вибори за нинішнім законом, Україна отримає тиранію. Про це
вона повідомила в «Люди. Hard Talk» на телеканалі «112 Україна».
За словами віце-спікера, «вибори за нинішніх обставин є небезпечними з
багатьох міркувань».
О. Сироїд вважає, що «якщо відбудуться дострокові вибори за нинішнім
законом, ми отримаємо тиранію».
Вона пояснила, що нинішній «парламент не такий хороший, як хтось
сподівався його побачити, але в ньому є хоча б до сотні людей, які не є
політичними рабами, а наступний парламент, швидше за все на 100 % це будуть
просто раби» (Главком (http://glavcom.ua/news/sirojid-yakshcho-dostrokovivibori-v-radu-vidbudutsya-za-ninishnim-zakonom-mi-otrimajemo-tiraniyu365909.html). – 2016. – 7.08).
***
Лідер Радикальної партії О. Ляшко не підтримує членство України в
НАТО. Про це він розповів в інтерв’ю Цензор.нет.
Політик також повідомив, що думка щодо того, що Україні не варто
ставати членом Північноатлантичного альянсу, його особиста, а не офіційна
позиція партії.
О. Ляшко обґрунтував своє ставлення до вступу в Альянс тим, що
Україна розташована між Росією та країнами НАТО. І Росія, на його думку,
ніколи не дасть нам вступити в НАТО. Як пояснив політик, РФ не захоче, щоб
війська ворога були в неї на кордоні. «Ситуація така: ми йдемо в НАТО, а вони
схопили нас за чобіт і тягнуть назад – захопили Крим і Донбас. Поки ми
намагаємося рухатися, будуть і за другий чобіт тягнути, поки ми не впадемо.
Тобто робити максимально все, щоб розірвати Україну на частини. Це з одного
боку. З іншого – ми рвемося, нас В. Путін тягне за ноги, б’є ножем, ми спливає
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кров’ю, повземо в НАТО, а нам там кажуть: “Ви нам не потрібні. Ми вас не
приймемо ні сьогодні, ні завтра чи післязавтра”. Я питаю: “Навіщо тоді стікати
кров’ю?!”», – зазначив О. Ляшко.
Політик не виключив, що Радикальна партія буде корегувати своє
ставлення до членства в НАТО. Він каже, що це буде предметом для засідання
фракції, задля чого, можливо, буде проведений екстрений з’їзд партії. Він
вважає, що поки Україна буде готова вступити до Євросоюзу, він може
припинити своє існування. «Я вважаю, що ми повинні жорстко сказати: Хлопці,
або ви нам даєте безвізовий режим, або ми припиняємо дію Угоди про
безвізовий режим для громадян Євросоюзу. Потрібно діяти дзеркально», –
вважає О. Ляшко (ТСН (https://tsn.ua/politika/ukrayini-potribno-vidmovitisya-vidchlenstva-u-nato-lyashko-710590.html). – 2016. – 5.08).

ЕКОНОМІКА
Страхові компанії України в січні – червні 2016 р. збільшили збір
страхових платежів за полісами обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів
(ОСАЦВ) на 21,7 % порівняно з аналогічним періодом 2015 р. – до
1,714 млрд грн.
При цьому, згідно з інформацією на сайті Моторного (транспортного)
страхового бюро України (МТСБУ), кількість договорів ОСАГО за вказаний
період збільшилася лише на 0,1 % і становило 3,589 млн.
За даними бюро, загальний обсяг виплачених страхових відшкодувань за
внутрішніми договорами страхування за вказаний період збільшився на 27,3 % –
до 649,79 млн грн. З них 68,384 млн грн виплачено з використанням «євро
протоколу», що в 2,6 раза більше, ніж за перше півріччя минулого року.
МТСБУ зафіксувало збільшення кількості врегульованих вимог про
страхове відшкодування – на 19,8 %, до 58,757 тис. шт. З них з використанням
«європротоколу» – 9,78 тис. шт. (зростання в 2,2 раза).
Моторне (транспортне) страхове бюро України є єдиним об’єднанням
страховиків, які здійснюють обов’язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну
третім особам. Членами бюро є 56 страхових компаній (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/381888/strahovyky-ukrayiny-za-i-pivrichchyazbilshyly-zbir-platezhiv-po-osago-na-21-7). – 2016. – 8.08).
***
Говорити про скасування спрощеної системи оподаткування можна
буде лише після створення умов, за яких бізнес почуватиме себе на загальній
системі настільки ж комфортно, як і на спрощеній. Про це заявив
заступник міністра фінансів Є. Капінус в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».
За його словами, спрощена система на сьогодні певною мірою допомагає
функціонувати та виживати українському мікробізнесу.
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«Говорити про її скасування в нинішніх реаліях передчасно. А можна
буде, на моє переконання, лише після створення умов, за яких бізнес
почуватиметься на загальній системі настільки ж комфортно, як і на спрощеній,
до чого зараз і необхідно докласти максимум зусиль. Тільки після цього ми
зможемо забезпечити поступовий, комфортний для бізнесу перехід від
спрощеної до загальної системи. І, швидше за все, це буде тривалий процес», –
зазначив Є. Капінус.
Нагадаємо, раніше голова Державної фіскальної служби України
Р. Насіров наполягав на тому, що спрощену систему оподаткування потрібно
змінювати, оскільки, на його переконання, це «та група ризику, яку останнім
чеком не проконтролюєш» (ГЛАВКОМ (http://glavcom.ua/news/u-minfini-pokine-bachat-mozhlivosti-skasuvati-sproshchene-opodatkuvannya-365860.html).
–
2016. – 7.08).
***
Кабінет Міністрів збільшив пільги на придбання твердого палива до
2 тис. грн/т і скрапленого газу до 200 грн/балон для населення в 2016 р.
Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в понеділок, 8 серпня.
«Пропонується проект постанови щодо перегляду граничних показників
вартості твердого палива та скрапленого газу для надання населенню пільг і
житлових субсидій. Пропонується встановити граничний показник вартості
твердого палива для надання пільг і субсидій у 2016 р. на рівні 2 тис. грн на
1 тонну твердого палива, що на 23,5 % більше, ніж у попередньому році, і
200 грн на один балон скрапленого газу», – сказав міністр соціальної політики
А. Рева під час засідання уряду.
За його словами, для фінансування цих заходів необхідно збільшити
розмір субвенції з державного бюджету на 1,3 млрд грн, що доведе загальний
обсяг субвенції на ці цілі до 2,5 млрд грн.
При цьому близько 450 тис. сімей, які вже отримали пільги та субсидії в
2016 р., зможуть отримати доплату в зв’язку з підвищенням пільг і субсидій.
Витрати будуть забезпечені за рахунок перерозподілу коштів на субсидії,
які накопичилися на рахунках підприємств надають послуги з результатами
опалювального сезону 2015–2016 рр. унаслідок теплої зими (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/381899/v-ukrayini-zbilsheno-pilgy-naprydbannya-tverdogo-palyva-i-skraplenogo-gazu-dlya-naselennya). – 2016. – 8.08).
***
Українцям уже через кілька місяців прийдуть платіжки на оплату
опалення: тариф на тепло підняли в кілька разів. Крім того, у цьому році
подорожчали світло, газ, гаряча та холодна вода.
За прогнозами Кабінету Міністрів, до опалювального сезону кожна третя
сім’я в Україні оформить субсидію. Тільки в цьому році в знижці на оплату
«комуналки» відмовили 150 тис. сімей: кількість відмов зросла в два рази.
У Мінсоцполітики відзначають: субсидія – безповоротна державна
допомога. Ще кілька років тому в Кабміні планували: якщо субсидія отримана
незаконно (наприклад, сім’я приховала додатковий дохід), доведеться у
двократному розмірі повернути державі гроші. Однак, пізніше цю норму
скасували. На сьогодні навіть та сім’я, яка приховує свої доходи, після
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«викриття» може втратити субсидії, при цьому «зекономлені» гроші повертати
не потрібно.
За словами міністра соціальної політики А. Реви, головна причина, з якої
можуть відмовити у субсидії, – одноразове придбання певного товару на суму
від 50 тис. грн.
Якщо у період 12 місяців до оформлення субсидії було здійснено покупку
або оплачено послуги на суму від 50 тис. грн.
Якщо субсидіант приховує додаткових дохід.
У загальний дохід при нарахуванні субсидії також враховується дохід від
сільськогосподарської діяльності, здачі житла в оренду, дохід від банківських
депозитів або цінних паперів.
Для того, щоб визначити недобросовісних одержувачів субсидій,
Міністерство фінансів проводить масштабну верифікацію. Так, паралельно з
підвищенням тарифів чиновники планують впроваджувати програму з
енергозбереження та перевіряти, чи всі субсидіанти дійсно мають право на
допомогу від держави.
До речі, в Інтернеті можна знайти десятки оголошень про оренду квартир
з гарним ремонтом і оформленою субсидією. У міністерстві економіки кажуть,
якщо сім’я здає квартиру, оформити субсидію вони можуть тільки на те житло,
в якому живуть. Більше того, при оформленні субсидії буде враховуватися і
дохід від здачі в оренду житла. Як припускають чиновники, найімовірніше ті,
хто здає квартири з «субсидіями», приховують додатковий дохід від оренди
(Finance.ua (http://news.finance.ua/ua/news/-/381838/u-kogo-zaberut-subsydiyidlya-ukrayintsiv-vvodyat-novi-pravyla). – 2016. – 7.08).
***
НАК «Нафтогаз України» сподівається за результатами 2016 р.
заплатити 60 млрд грн податків. Це близько 10 % від загальних надходжень
до бюджету цього року.
Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу» у Facebook.
«Ми очікуємо, що податки підприємств групи “Нафтогаз” становитимуть
у 2016 р. 60 млрд грн. Це близько 10 % надходжень до держбюджету цього
року», – йдеться у повідомленні.
При цьому в компанії очікують, що «Нафтогаз» сплатить податків до
бюджету на 25 млрд грн більше, ніж бюджет витратить на пільги та субсидії для
населення.
«Раніше “Нафтогаз” отримував кошти з українського бюджету. Тепер
“Нафтогаз” є джерелом надходжень», – підкреслили у прес-службі (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/381865/naftogaz-planuye-zaplatyty-v-tsomu-rotsi60-mlrd-gryven-podatkiv). – 2016. – 8.08).
***
Производство автотранспортных средств в Украине в январе – июле
текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. сократилось на
39 % – до 2458 единиц.
Об говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».
Согласно данным ассоциации, производство легковых автомобилей за
этот период упало на 34,7 % – до 1903 штук. При этом производство
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коммерческих автомобилей сократилось относительно прошлогоднего
показателя на 38,5 % – до 483 штук, а автобусов – на 77,9 %, до 72 штук.
При этом в июле этого года на украинских заводах было произведено
363 автотранспортных средства, что на 57 % меньше результата прошлогоднего
июля и на 15 % меньше показателя июня этого года.
В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые
автомобили, производство которых относительно июня прошлого года возросло
на 57 % – до 268 штук. При этом все автомобили были выпущены на заводе
«Еврокар», а крупнейший украинский производитель легковых автомобилей
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) за прошлый месяц не
выпустил ни одного автомобиля.
Июльское производство коммерческих автомобилей составило 77 штук,
что на 2,7 % больше, чем в предыдущем месяце, но на 45 % меньше
относительно прошлогоднего июля.
Также за июль было произведено 18 автобусов, что на 77 % меньше, чем
в июле прошлого года, и в три раза больше, чем в июне.
Напомним, производство автотранспортных средств в Украине в первом
полугодии сократилось на 34 % – до 2095 единиц.
По данным ассоциации «Укравтопром», производство автотранспорта в
Украине по итогам 2015 г. сократилось в 3,5 раза – до 8,2 тыс. авто.
Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в
Украине
являются
корпорация
«УкрАВТО»
(Запорожский
автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация
«АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский
автозаводы)
(Finfnce.ua
(http://news.finance.ua/ru/news//381811/avtoproizvodstvo-v-ukraine-s-nachala-goda-upalo-pochti-na-40). – 2016. –
5.08).
***
Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в июне
2016 г. увеличились на 0,9 % по сравнению с маем, при этом рост цен в мае
2016 г. к апрелю 2016 г. составлял 1,5 %.
Как сообщает Государственная служба статистики, эти показатели
приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и
Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на
Востоке Украины.
По данным Госстата, рост цен на СМР в июне 2016 г. к июню 2015 г.
составил 8 %, при этом в мае 2016 г. к маю 2015 г. увеличение цен наблюдалось
на уровне 7,6 %.
Согласно сообщению, в целом рост цен на СМР в январе – июне 2016 г.
к январю – июню 2015 г. составил 9,9 %.
Как отмечает Госстат, рост цен на СМР в июне 2016 г. к маю
зафиксирован во всех сферах строительства. Наибольший рост цен наблюдался
в строительстве нежилых зданий (1,3 %) и других инженерных сооружений
(1,9 %), наименьший – в строительстве комплексных промышленных
сооружений (0,7 %).
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, цены на СМР в Украине в 2015 г.
возросли на 27,1 % по сравнению с 2014 г., при этом рост в 2014 г. к 2013 г.
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составлял 9,5 %, а в 2013 г. к 2012 г. – 5,6 %, в 2012 г. к 2011 г. – 12,6 %
(Finance.ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/381886/v-ukraine-zamedlilsya-rosttsen-na-stroitelno-montazhnye-raboty). – 2016. – 8.08).
***
За підсумками п’яти місяців 2016 р. імпорт товарів в Україну
порівняно з аналогічним періодом 2015 р. скоротився на 6,2 % і становив
14,4 млрд дол.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і
торгівлі (МЕРТ) України.
У структурі імпорту товарів найбільшу частку становить продукція
машинобудування (27,9 %), продукція хімічної промисловості (24,2 %),
мінеральні продукти (18,5 %) і продукція АПК та харчової промисловості
(11,8 %).
Основним торговим партнером України в імпорті товарів за п’ять місяців
2016 р. було Європейський Союз (44,6 %), при цьому частка Росії становила
12 %.
В імпорті товарів з країн ЄС спостерігалося зростання обсягів по
переважній більшості галузей, за винятком мінеральних продуктів і різних
промислових товарів.
Серед регіонів України найбільш негативний внесок у динаміку імпорту
товарів спостерігався по Донецькій (–0,9 п. п.), Запорізькій (–0,7 п. п.),
Полтавській (–0,6 п. п.) і Дніпропетровській (0,5 п. п.) областях.
Решта регіонів України характеризувалися позитивним внеском у
динаміці імпорту за підсумками п’яти місяців 2016 р. Найбільший позитивний
внесок у динаміку імпорту товарів за п’ять місяців 2016 р. продемонстрували
місто Київ (+4,5 п. п.), Волинська (+1,1 п. п.), Львівська (0,7 п. п.), Луганська
(0,5
п.
п.)
та
Харківська
(0,5
п.
п.)
області
(Finance.ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/381897/ukrayina-skorotyla-zakupivli-inozemnyhtovariv). – 2016. – 8.08).
***
В Україні знизяться ціни на гречку. Такий прогноз опублікувало
Міністерство аграрної політики і продовольства.
«У 2016/17 маркетинговому році очікується збільшення пропозиції
гречки на внутрішньому ринку, що може призвести до зниження її ціни», –
відзначили в прес-службі відомства.
Валовий збір гречки очікується на рівні 174,2 тис. т, що на 36 % більше,
ніж у минулому році. А за попередніми оцінками в 2016/17 маркетинговому
році на ринку може бути спожито близько 150–160 тис. т зерна гречки.
«Крім того, активізовано роботу “Аграрного фонду” з метою формування
запасів гречки врожаю 2016 р. На сьогодні в “Аграрний фонд” в наявності є
283 т гречки. За форвардними угодами суспільством уже законтрактовано
3,6 тис. т зерна гречки врожаю 2016 р. Загалом “Аграрний фонд” планує
законтрактувати 10 тис. т гречки нового врожаю», – відзначили в міністерстві.
При цьому Антимонопольний комітет України (АМКУ) продовжує
розслідування на ринку гречаної крупи. Зараз повна інформація від учасників
ринку відсутня, а фактичні ціни реалізації фасованої гречки в окремих випадках
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у травні – червня 2016 р. становили 50 грн/кг.
«Комітет вважає за доцільне відстежити весь ланцюжок постачання
товару на полиці торгових мереж. Уже визначено 25 найбільших постачальників
гречки в всеукраїнських торгових мереж, які опитуються щодо обґрунтованості
підвищення цін на кінцеву продукцію», – уточнили в відомстві (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/381909/v-ukrayini-znyzyatsya-tsiny-na-grechkukabmin). – 2016. – 8.08).
***
Госпродпотребслужба Украины запретила импорт говядины из
стран, где было выявлено нодулярний дерматит, – сообщил руководитель
Госпродпотребслужбы В. Лапа во время пресс-конференции.
По его словам, болезнь быстро распространяется по территории Балкан,
России и их соседей.
«Не все страны соглашаются с ограничениями, поэтому мы ведем диалог
с ними, чтобы оперативно оценить ситуацию», – сообщил В. Лапа. При этом
руководитель Госпродпотребслужбы отметил, что, к сожалению, это не
единственная эпизоотическая проблема рынка – ежегодно ситуация с болезнями
КРС ухудшается.
Собственных коров, овец, свиней в Украине уменьшилось более чем на
3 % – по данным за июль (Finance.ua (http://news.finance.ua/ru/news//381828/ukraina-zapretila-import-govyadiny-iz-nekoryh-stran). – 2016. – 5.08).
***
Украина и Малайзия договорились об избежании двойного
налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно
налогов на доходы.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь президента
С. Цеголко.
«Украина и Малайзия подписали соглашение об избежании двойного
налогообложения», – написал он.
Соглашение было подписано в рамках визита Президента П. Порошенко в
Малайзию.
Согласно сообщению пресс-службы Президента, действие соглашения
распространяется на налоги на доходы, которые взимаются от имени
государства, его административно-территориальных единиц и местных органов
власти независимо от способа их взимания.
Также положения документа определяют условия избежания двойного
налогообложения в Украине и Малайзии, порядок налогообложения
дивидендов, процентов, роялти, доходов от отчуждения имущества и т. д.
Документом также определены отдельные условия налогообложения
пенсий, доходов государственных служащих, артистов, спортсменов и
студентов
(Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/381743/ukraina-imalajziya-dogovorilis-ob-izbezhanii-dvojnogo-nalogooblozheniya). – 2016. – 4.08).
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***
Алжир на днях подписал контракт на закупку украинских переносных
противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Скиф». Об этом сообщил
алжирский ресурс MenaDefense в материале Le Skif, nouveau missile antichar
de l’ANP.
«Этот контракт с Алжиром стал очередным экспортным успехом
производителя комплекса – украинского ГП “ГосККБ “Луч” (Киев) из
государственного национального концерна “Укроборонпром”», – сказано в
сообщении.
Переносной противотанковый ракетный комплекс «Скиф» с лазерной
лучевой системой наведения предназначен для поражения живой силы,
подвижных и неподвижных современных бронированных целей.
Особенностью комплекса является возможность наведения ракеты на
цель с закрытых позиций и укрытий. Комплекс может использовать ракеты
калибров 130 мм и 152 мм в транспортно-пусковых контейнерах с тандемными
кумулятивными (ЖК-2С, ЖК-2М-К) и осколочно-фугасными (ЖК-2ОФ, ЖК2М-ОФ) боевыми частями (Finance.ua (http://news.finance.ua/ru/news//381763/alzhir-kupil-v-ukraine-protivotankovyj-kompleks-skif). – 2016. – 5.08).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Близько 400 вагонів і 700 вантажівок застрягли в Чорноморському
порту і не можуть переправитися до Грузії через транзитні обмеження
Росії.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мінінфраструктури.
Як повідомляється, відправлення з порту Чорноморськ зараз очікують
269 вагонів у напрямку порту Батумі та 129 вагонів у напрямку порту Поті.
Також близько 700 вантажних автомобілів чекають відправки поромами у
напрямку портів Грузії.
У заяві Мінінфраструктури кажуть, що торгова агресія з боку Росії
істотно перевантажила альтернативний маршрут доставки експортних товарів.
Крім того, зміна маршруту спричинила зростання логістичних витрат, тому ці
чинники негативно впливають на український експорт у цілому.
«Протягом тижня необхідно узгодити чіткий графік відправлення поромів
з порту Чорноморська до портів Батумі і Поті (Грузія) для зменшення черг
вагонів і автотранспорту», – заявив заступник міністра інфраструктури України
з питань європейської інтеграції В. Довгань.
В. Довгань повідомив також про проведення Ради директорів зі спільної
експлуатації залізнично-поромної переправи між портами Варна (Республіка
Болгарія), Поті/Батумі (Грузія), Чорноморськ (Україна) до 10 вересня поточного
року (Finance.ua (http://news.finance.ua/ua/news/-/381911/ukrayinski-tovary-nemozhut-potrapyty-v-gruziyu-cherez-rosiyu). – 2016. – 8.08).
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***
В пресс-службе государственного предприятия «ИМТП-Черноморск»,
9 августа 2016 г., сообщается, что Украина нашла способ переправить
Грузии 100 вагонов, заблокированных Россией.
«Во вторник к причалам паромной переправы порта ожидается подход
двух паромов, которые возьмут на борт вагоны, и таким образом затор,
возникший на железнодорожной станции «Ильичевск-Паромная переправа»,
начнет уменьшаться», - отметили в пресс-службе, сославшись на заместителя
начальника паромной переправы В. Геращенко.
Один из паромов может принять около 30 вагонов, их доставят в порт
Батуми. Второй паром возьмет на борт 70 вагонов и пойдет в Поти.
Обратим внимание, что на подходе к порту и третий паром. Он будет
стоять на рейде в полной готовности и сможет в любой момент начать загрузку
вагонами.
В ближайшее время планируется отправление 269 вагонов в направлении
порта Батуми и 129 вагонов в направлении порта Поти.
В Мининфраструктуры отмечают, что «торговая агрессия со стороны
Российской Федерации привела к существенному увеличению нагрузки на
альтернативный маршрут доставки украинских экспортных товаров к рынкам
сбыта
в
страны
Центральной
Азии»
(Бизнес-портал
fdlx.com.
(http://fdlx.com/business-ukraine/62573-ukraina-pridumala-sposob-dostavit-vgruziyu-sotnyu-vagonov-zablokirovannyx-rf.html). – 2016. – 09.08).
***
Евразийская
экономическая
комиссия
(ЕЭК)
возбудила
антидемпинговое расследование в отношении уголков стальных
горячекатаных, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Об этом сообщается в объявлении Министерства экономического
развития и торговли.
Под расследование попали товары по кодам ТН ВЭД 7216 210000,
7216401000, 7216501000, 7216509900, 7228701000. «Объектом расследования
являются уголки стальные горячекатаные равнополочные шириной полки от 20
до 200 мм включительно из углеродистой, низколегированной и легированной
(за исключением коррозионностойкой) марок стали», – отмечается в документах
ЕЭК.
Заинтересованные стороны имеют право в течение 25 дней
зарегистрироваться участниками расследования, в течение 45 дней подать
запрос относительно проведения слушаний в рамках дела и в течение 60 дней
предоставить комментарии и сведения, которые относятся к расследованию.
МЭРТ напоминает, что в ЕАЭС в настоящее время действуют пять
антидемпинговых мер по украинской металлопродукции.
В сообщении ЕЭК, в свою очередь, уточняется, что расследование
возбуждено на основании заявлений предприятий группы «ЕВРАЗ» – ЗСМК и
НТМК, поддержанных «Северсталью» и Магнитогорским МК.
В ЕЭК уведомляют, что по результатам рассмотрения Заявления за
период с января 2013 г. по март 2016 г. установлено, что на фоне снижения
объема потребления Товара на ТТ ЕАЭС на 19,3 % с 2013 по 2015 гг.
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наблюдалось снижение объемов производства и реализации Товара на 18,3 и
18,9 % соответственно и общего объема импорта Товара на 20,8 %.
В период с июля 2015 г. по март 2016 г. (период, за который было
установлено наличие демпингового импорта), на фоне сокращения объема
потребления на 11,6 %, сократились объемы производства и реализации Товара
на рынке Союза на 19,7 и 19,3 % соответственно (по сравнению с аналогичным
периодом 2014–2015 гг.).
Также отмечается, что в анализируемом периоде демпинговый импорт
Товара из Украины занимал преобладающую долю в общем объеме импорта – в
среднем около 90 %.
Крупнейшими производителями длинномерного проката, в том числе
равнополочных стальных уголков, в Украине являются «АрселорМиттал
Кривой Рог», Енакиевский МЗ и Азовсталь (оба входят в группу «Метинвест»)
и Днепровский МК им. Дзержинского (входит в корпорацию ИСД) (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/381907/v-tamozhennom-soyuze-vozbudiliantidempingovoe-rassledovanie-protiv-metallurgov-ukrainy). – 2016. – 8.08).
***
Туреччина готова зробити необхідні кроки для реалізації проекту
«Турецький потік». Про це заявив президент Туреччини Р. Тайіп Ердоган в
інтерв’ю ТАСС напередодні свого візиту до Росії.
«Ми готові негайно зробити кроки у напрямі реалізації цього проекту
(«Турецький потік». – Ред.), обговорити його та прийняти рішення», –
підкреслив Ердоган.
Президент Туреччини додав: «Будь-яких перешкод для цього немає».
Глава турецької держави нагадав, що «найбільше газу Туреччина купує у
Росії».
«За даними на кінець липня 2016 р., обсяг природного газу,
імпортованого з Росії, становив 12,5 млрд куб. м. Це показує, наскільки
важливим економічним партнером у цій сфері є Туреччина», – зазначив
Ердоган.
Відзначимо, «Турецький потік» – проект міжнародного газопроводу
потужністю до 32 млрд куб. м газу в рік. Проектом передбачається, що трубу
буде прокладено по дну Чорного моря з Анапського району Росії в Туреччину.
Далі на кордоні Туреччини та Греції передбачалося будівництво газового хаба,
через який газ подавався б у європейські країни. Таким чином, газопровід дасть
змогу РФ диверсифікувати поставки природного газу в Європу і знизити
залежність постачальників і покупців від країн-транзитерів, зокрема, від
України. Голова НАК «Нафтогаз України» А. Коболєв заявив, що будівництво
«Турецького потоку» має певні ризики для України, однак вважає даний проект
на 90 % блефом (Главком (http://glavcom.ua/news/turechchina-vzhe-gotovabuduvati-gazoprovid-v-obhid-ukrajini--366015.html). – 2016. – 8.08).
***
Кількість діючих нафтових і газових бурових установок у світі у липні
збільшилася за підсумками другого місяця поспіль, говорять дані
американської нафтосервісної компанії Baker Hughes.
У середньому в минулому місяці в світі працювала 1481 установка проти
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1407 у червні. При цьому липневий рівень на 686 нижче за показник за
аналогічний місяць 2015 р.
У США кількість установок за минулий місяць зросла на 32 і становила
449, в Канаді – на 31, досягнувши 94. Таким чином, на частку Північної
Америки в липні доводилося 36,7 % працюючих у світі бурових проти 34,1 % у
попередній місяць і 48,4 % роком раніше.
В Європі кількість бурових у липні зросла на три (до 94), на Близькому
Сході – на одну (до 390), в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – на чотири (до
186) і в Латинській Америці – на вісім (до 186).
Тим часом в Африці число бурових зменшилося на п’ять – до 82, що є
мінімальним показником з квітня 2012 р.
За підсумками 2015 р. середньомісячна кількість нафтових і газових
установок, що діяли дорівнювало 2337 – це найнижчий рівень з 2009 р.
Водночас у 2014 р. в світі працювало максимальне з 1985 р. число бурових –
3578. Таким чином, за минулий рік показник упав більш ніж на третину.
Baker Hughes публікує дані про діючі бурових установках з 1944 р.
Спочатку компанія збирала інформацію тільки в США і Канаді, з 1975 р. – по
світу в цілому (Finance.ua (http://news.finance.ua/ua/news/-/381894/kilkistnaftogazovyh-ustanovok-v-sviti-v-lypni-rosla-2-j-misyats-pospil-baker-hughes).
–
2016. – 8.08).
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