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У ЦЕНТРІ УВАГИ

Шановні співвітчизники!
Щиро вітаємо Вас з

Днем незалежності України!
Бажаємо всім нам миру, злагоди, поступу,
гідно пройти через всі випробування і
жити в єдиній демократичній країні, якою кожен
з нас пишатиметься!
Колектив СІАЗ НБУВ
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Виступ Президента П. Порошенка під час церемонії урочистого
підняття Державного прапора України
Бій одлунав… Жовто-сині знамена
затріпотіли на станції знов.
І до юрби полонених
сам курінний підійшов.
Цей вірш, дорогі співвітчизники, в радянські часи був чи не єдиною
згадкою в шкільній програмі про сам факт існування українського
національного прапора. І це стало так, напевно, лише тому, що твір В. Сосюри
формально присвячений героїзації комсомольців. В умовах тотальної цензури
висловити свою думку автор міг лише езоповою мовою, заходячи надто вже
здалеку.
Справжню історію нашого прапора радянська влада тримала за сімома
печатками… Вона пильнувала, аби поєднання синього та жовтого взагалі ніколи
не траплялося на око громадянам. Право на окреме існування ці фарби, звісно
ж, мали. Ну, не затулиш же людям очі на блакитне небо… І не заборониш
ростити золотаві жито чи пшеницю. А от синергії кольорів режим не допускав
категорично і вважав її великим криміналом. Доходило до абсурду: кажуть,
державний стандарт навіть в коробках дитячого пластиліну не дозволяв синім і
жовтим брускам лежати поруч, тільки впереміш з іншими.
Публічно ж вшанувати національний прапор означало здійснити подвиг,
бо влада такі рідкі на той час дії розглядала як особливо небезпечний злочин.
Василь Іванович Кукса та Георгій Митрофанович Москаленко отримали по
кілька років таборів суворого режиму за те, що 50 років тому вивісили
український прапор на даху Київського інституту народного господарства. Поки
Москаленко стояв на сторожі біля пожежної драбини, Кукса вибрався нагору,
зрізав кухонним ножем червоний прапор і замінив на український. Виготовили
цей прапор з двох жіночих шарфів – жовтого і блакитного. З чорної матерії
вирізали тризуб і чорнилом написали «Ще не вмерла Україна, ще її не вбито»…
За цим почерком їх і знайшли...
Той героїчний вчинок, по-перше, ілюструє видатний внесок, який в
досягнення державної самостійності, досягнення нашої незалежності зробило
покоління, що в доросле життя вступило в 60-ті роки. А по-друге, спростовує
затертий міф, ніби незалежність дісталася нам задарма. Це не так. За неї
боролася не одна генерація українських патріотів, а зараз за нашу незалежність
воюємо й ми!
Москва не дарма страшилася нашого прапора. Саме він наприкінці 80-х
поставив до лав національно-визвольного руху мільйони українського люду, а
імперію в результаті ховали під акорд «Ще не вмерла…»
Пройшло 25 років. Як свідчать опитування, понад 90 % українських
громадян пишаються або позитивно ставляться до нашого прапора, герба, гімну.
Так само і до української мови, яку теж вважають одним із атрибутів держави.
Краще, звичайно, якби було всі 100 %. Але для пострадянського
демократичного суспільства наявні показники виглядають надзвичайно
оптимістично.
У такій повазі до національних символів виявляються громадянська
свідомість, вміння і готовність об’єднати сили і подолати виклики і загрози, що
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випали на нашу долю.
Надзвичайно складне завдання для нас – зробити так, щоб наш прапор
знову з’явився над Донецьком та Луганськом, над Сімферополем та
Севастополем.
Мешканка окупованого Луганська, яку ми по відео знаємо як Ганну
Іванівну, у день народження Тараса Шевченка, попри реальну загрозу своєму
життю, прийшла до пам’ятника поету із синьо-жовтим прапором. Патріоти
України 18 березня цього року розгорнули український прапор на узбережжі
Криму.
Згадаю й мужній вчинок українського воїна, хоча і не можу назвати
імені, бо він розвідник. Завдяки йому на початку липня наш стяг замайорів над
окупованим об’єктом біля Мар’їнки, під обстрілами окупантів. Раніше бійцями
Сил спеціальних операцій Збройних сил України було піднято наш прапор над
селищем Зайцеве на околиці Горлівки.
Це все кроки до повернення нашого українського прапора на Донбас. Це
кроки до повернення прапора в Крим. І хіба це не символічно, коли Олег
Верняєв, донеччанин родом, своїм олімпійським золотом прославляє Україну,
наш прапор і наш гімн у далекому Ріо-де-Жанейро?
Сьогодні я хотів би згадати мужній вчинок Героя України Володимира
Рибака, який сколихнув мільйони українських сердець. Він зробив надзвичайно
важливу справу – він віддав своє життя захищаючи прапор України в рідній
Горлівці.
Сьогодні тут, поруч з нами донька Володимира – Марія Рибак.
Дорогі українці!
Прошу вшанувати пам’ять Героя України Володимира Рибака й усіх
загиблих за незалежність України хвилиною мовчання.
«Боже великий єдиний, нам Україну храни…» Крім державного, маємо
ще цей духовний гімн. 18 серпня виповнилося 180 років від дня народження
його автора Олександра Кониського. Хотів би, щоби добра згадка про цього
просвітителя стала одним з важливих акцентів сьогоднішнього свята. До речі,
музику до нашого духовного гімну написав сам Микола Лисенко.
Дорогі співвітчизники!
Зараз прямо звідси, із Святої Софії, я вирушаю до лінії фронту. Вирушаю,
щоб привітати із Днем Державного прапора і з ювілеєм – 25-ю річницею нашої
української Незалежності – тих, хто є головним гарантом нашої свободи, волі,
демократії і державної самостійності. Сьогодні відбудеться передача у війська
ще однієї величезної партії військової техніки та зброї.
У важких виснажливих боях народилося нове українське військо. Воно
сильне не лише потужним патріотичним духом, як було попервах. А зараз ще і
потужною зброєю, технікою, професіоналізмом.
І дозвольте ж від вашого імені і від імені всього українського народу
вклонитися нашим героям-захисникам.
А завтра вся Україна, святкуючи річницю нашої Незалежності,
символічно вшанує наших воїнів, з великою гордістю дивлячись військовий
парад, дивлячись на наші нові Збройні сили! Ця завтрашня подія, як і
сьогоднішня передача техніки, ще раз продемонструють результати роботи
нашої військової промисловості. І кожен громадянин України повинен бачити
техніку і зброю, в які він інвестує, сплачуючи військовий збір та інші податки.
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Бо армія у нас по-справжньому є народна і користується заслуженою довірою і
шаною українського народу.
Щиро вітаю усіх з Днем Державного прапора!
Слава Україні!
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 23.08).

Голова Верховної Ради України А. Парубій привітав українців з
Днем Державного прапора України
Шановні співвітчизники!
Вітаю вас із Днем Державного прапора України. У цей день ми
вшановуємо один з найвищих державних символів, адже прапор України – це
прапор боротьби нашого народу за незалежну державність. Це символ
тисячолітнього державотворення України.
З княжих часів – ще у битвах під Грюнвальдом та Оршею – українські
воїни йшли у бій під стягами синьо-жовтих барв. Під цим прапором боролися
Українські січові стрільці, воїни армії УНР та ЗУНР. 29 квітня 1918 р. синьожовті прапори на своїх кораблях підняли моряки Чорноморського флоту у
Криму. З цим прапором у руках давали відсіч загарбникам українські повстанці
20-х років на Наддніпрянщині, січовики Карпатської України та воїни
Української повстанської армії.
Синьо-жовтий прапор став символом української діаспори по всьому
світу. Саме під цим стягом українці в еміграції продовжували боротьбу за
державність України.
Цьогоріч ми вшановуємо 50-ліття геройського чину Георгія Москаленка
та Віктора Кукси, які 1 травня 1966 р. розірвали та скинули з будівлі Київського
інституту народного господарства червоне окупаційне полотнище та
встановили на його місці зшитий власноруч синьо-жовтий прапор із тризубом.
За цей вчинок окупаційна влада кинула відчайдухів до таборів суворого
режиму, але вони пережили заслання і сьогодні живуть поруч з нами у
незалежній Україні. Вклоняюся перед мужністю цих людей.
Нині державні прапори знову майорять на передовій фронту боротьби з
російськими окупантами. Під синьо-жовтими кольорами на блокпостах та в
окопах обороняють спокій українського народу та всього вільного світу наші
воїни. Сьогодні окремо хочу подякувати цим лицарям, які гордо несуть та
бережуть державний стяг.
Закликаю всіх українців у різних куточках України і у всьому світі у цей
день підняти на будинках, де вони живуть і працюють, синьо-жовті прапори як
символ нашої тисячолітньої державності, як данину пам’яті всім борцям, які
поклали своє життя за волю України, як символ нашої перемоги.
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 23.08).
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Вітаємо заступника генерального директора НБУВ –
керівника СІАЗ, доктора історичних наук, професора
Горового Валерія Микитовича з присвоєнням йому
почесного звання «заслужений діяч науки і техніки України»
Колектив Служби інформаційноаналітичного
забезпечення
органів
державної влади (СІАЗ) Національної
бібліотеки
України
імені
В. І. Вернадського вітає заступника
генерального директора НБУВ –
керівника СІАЗ, доктора історичних
наук, професора Горового Валерія
Микитовича з присвоєнням йому
почесного звання «заслужений діяч
науки і техніки України» (Указ
Президента України № 338/2016 «Про відзначення державними нагородами
України з нагоди
25-ї річниці незалежності України»
(http://www.president.gov.ua/documents/3382016-20385)).
Доктор історичних наук, професор Валерій Микитович Горовий –
досвідчений вчений, спеціаліст у сфері розвитку соціальних комунікацій,
вивчення впливу електронних інформаційних технологій на розвиток
соціальних
процесів
сучасного
суспільства,
бібліотекознавства,
бібліографознавства.
У творчому доробку В. М. Горового такі вагомі монографічні дослідження,
як «Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації» (К., 2015,
16,43 др. арк.), «Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного
суспільства» (К., 2005, 17,8 др. арк.), «Соціальні інформаційні комунікації, їх
наповнення і ресурс» ( К., 2010. 18,8 др. арк.), в яких розглянуто основні
тенденції еволюції сучасних соціальних комунікацій та вітчизняного
інформаційного простору в контексті прояву загальних закономірностей
розвитку інформаційного суспільства, детально висвітлено інформаційні
особливості національного розвитку в еволюційному процесі, організаційні
механізми сучасної інформаційної діяльності, традиції та новації національного
інфотворчого середовища, внесок України у міжнародну інформаційну
діяльність, проблеми інформаційної безпеки постіндустріального суспільства.
Учений є автором розробки науково-дослідних тем: Особливості розвитку
соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства; Сучасні
тенденції розвитку соціальних інформаційних комунікацій і шляхи їх
ефективного використання; Еволюція бібліотечних установ в умовах розвитку
інформаційного суспільства; Проблеми існування і розвитку інформаційного
суверенітету в умовах в умовах активізації глобальних впливів та ін.
У 2012 р. Горовий Валерій Микитович отримав почесну нагороду
Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років
Незалежності України».
Зусиллями проф. В. М. Горового в НБУВ сформовано потужний напрям
сучасного вітчизняного бібліотекознавства – дослідження інформаційноаналітичної діяльності бібліотек у забезпеченні інформаційного супроводу
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управлінської діяльності та процесів реформування українських держави і
суспільства.
Вітаючи доктора історичних наук, професора В. М. Горового з
присудженням йому почесного звання «заслужений діяч науки і техніки
України», з почуттям глибокої вдячності і пошани колектив СІАЗ щиро бажає
йому здоров’я, творчого натхнення, досягнення нових наукових горизонтів,
нових здобутків у науково-педагогічній діяльності, підтримки і розуміння з
боку колег, рідних і близьких, миру і злагоди!
Колектив СІАЗ НБУВ

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

Збір ранніх зернових в Україні:
підсумки, прогнози, оцінки експертів
Збиральна кампанія 2016 р. у розпалі і вже з’явилася можливість підбити
перші підсумки. Так, за даними прес-служби Міністерства АПК України станом
на 15 серпня 2016 р. на території нашої держави завершується збирання ранніх
зернових. Як повідомляє прес-служба МінАПК, «врожай зібрано з площі
9,6 млн га, що становить 99 % до прогнозу, врожайність складає 39,4 ц/га».
Зокрема:
– пшениця зібрана на площі 6,16 млн га або 99 % до прогнозу,
намолочено 26,4 млн т зерна (у 2015 р. – 26,7 млн т) при врожайності
42,8 ц/га (у 2015 р. – 39,4 ц/га);
– ячмінь обмолочений на площі 2,86 млн га (99 %), намолочено 9,8 млн т
зерна (у 2015 р. – 8,5 млн т) при врожайності 34,1 ц/га (у 2015 р. – 30,4 ц/га);
– жито зібране на площі 138 тис. га (97 %), намолочено 373 тис. т зерна
(у 2015 р. – 359 тис. т) при врожайності 26,9 ц/га (у 2015 р. – 25,3 ц/га);
– овес обмолочений на площі 188 тис. га (90 %), намолочено 481 тис. т
зерна (у 2015 р. – 469 тис. т) при врожайності 25,6 ц/га (у 2015 р. – 23,7 ц/га);
– горох зібраний на площі 236 тис. га (99 %), намолочено 763 тис. т
(у 2015 р. – 392 тис. т), врожайність 32,3 ц/га (у 2015 р. – 23,3 ц/га).
Крім того, ріпак обмолочений на площі 434 тис. га (96 % прогнозу),
намолочено 1,1 млн т (у 2015 р. – 1,7 млн т) при врожайності 26,2 ц/га (у 2015 р.
– 25,7 ц/га). Як повідомляє прес-служба МінАПК, найвища урожайність ранніх
зернових становить у Вінницькій (55,3 ц/га), Хмельницькій (53,7 ц/га),
Черкаській (52,0 ц/га) та Київській областях (49,9 ц/га).
Аграрії України демонструють у цілому непогані результати. Так, за
інформацією директора Департаменту землеробства та технічної політики в
АПК В. Топчія, сім областей України вже повністю завершили жнива. «На
11 серпня валовий збір зернових культур та зернобобових склав 37 млн т. На
відповідну дату минулого року було 35 млн т. Показник урожайності наразі
39 ц/га, минулорічний показник 36 ц/га», – зазначив він. В. Топчій також
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поінформував, що валовий збір зерна у 2016 році в Україні очікується в межах
61 млн т. «Завершено збирання ранніх зернових у Дніпропетровській,
Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Херсонській Вінницькій та Полтавській
областях», – повідомив чиновник. – Найбільший вал зерна намолотили в
Одеській області 3,8 млн т, Вінницькій – 3,0 млн т, Харківській – 2,6 млн т,
Запорізькій – 2,5 млн т, Дніпропетровській – 2,4 млн т та Миколаївській –
2,3 млн т».
Загалом, як інформують ЗМІ, аграрії України в цілому виконали прогнози
на врожай у 2016 р.
У центральних регіонах збір ранніх зернових вже фактично завершено.
Так, під час збирання ранніх зернових на Дніпропетровщині на полях
області працювали понад 60 тис. аграріїв та більше 3,5 тис. комбайнів. На
сьогодні зібрали 2,2 млн т зернових.
За інформацією начальника управління агропромислового розвитку
Дніпропетровської ОДА В. Удовицького, на Дніпропетровщині у 2016 р.
очікується зібрати 2,3 млн т зерна, із них 1,5 млн т – пшениці. «Отже у
підсумку, отримаємо близько 70 % якісного зерна. Це дуже хороший врожай.
Він дозволить повністю забезпечити потреби Дніпропетровщини», – розповів
начальник управління агропромислового розвитку Дніпропетровської ОДА
В. Удовицький.
Аграрії області вже планують збиральну кампанію пізніх зернових та
готують ґрунт під посів озимих культур. Першим під врожай 2017 р. посіють
озимий ріпак. Ці роботи стартують у середині серпня. У вересні почнуть сіяти
озиму пшеницю, завершать посівну кампанію озимим ячменем. У планах
посіяти близько 800 тис. га озимих культур.
На Черкащині закінчується збір озимих зернових культур.
Як повідомляє заступник голови Черкаської облдержадміністрації
О. Головко, «збір урожаю триває організовано. На сьогодні озиму пшеницю
скошено на 215,7 тис. га, обмолочено на 134 тис. га (62 %), середня урожайність
становить 39,5 ц/га. Триває збір озимого ячменю, середня урожайність цієї
культури становить 36,2 ц/га; озимого жита – 27,8 ц/га; озимого ріпаку – 27 ц/га.
Із 26 червня хлібороби області розпочали збір ранніх ярих зернових і бобових
культур. Урожайність ярого ячменю становить 32,2 ц/га, вівса – 16 ц/га; гороху
– 24,1 ц/га». Паралельно зі збором урожаю вивільнені площі готуються під посів
озимих (із пл. 286,4 тис. га вже підготовлено 73 тис. га (25 %).
У Вінницькій області завершили збирання ранньої групи зернових та
зернобобових культур. По всіх категоріях господарств з 545,2 тис. га площ
ранніх зернових та зернобобових культур, які підлягають до збирання, зібрано
на площі – 545,2 тис. га (100 %). Намолочено – 3015,1 тис. т, при середній
урожайності 55,3 ц/га (у 2015 р. – 45,2 ц/га), а саме:
– озимого ячменю з 50,6 тис. га, що підлягає до збирання, зібрано на
площі 50,6 тис. га (100 %), намолочено 264,2 тис. т при урожайності 52,2 ц/га
(у 2015 р. – 40,2 ц/га);
– ярого ячменю з 82,9 тис. га, що підлягає до збирання, зібрано на площі
82,9 тис. га (100 %), намолочено 382,3 тис. т при урожайності 46,1 ц/га
(у 2015 р. – 37,4 ц/га);

8

– озимої пшениці з 384,2 тис. га, що підлягає до збирання, зібрано на
площі 384,2 тис. га (100 %), намолочено 2249,5 тис. т при урожайності
58,5 ц/га (у 2015 р. – 48,3 ц/га);
– ярої пшениці з 12,8 тис. га, що підлягає до збирання, зібрано на площі
12,8 тис. га (100 %), намолочено 63,8 тис. т при урожайності 49,6 ц/га (у 2015 р.
– 36,7 ц/га);
– гороху з 10,3 тис. га, що підлягає до збирання, зібрано на площі
10,3 тис. га (100 %), намолочено 38,0 тис. т при урожайності 36,8 ц/га (у
2015 р. – 24,0 ц/га);
– озимого та ярого жита з 2,2 тис. га, що підлягає до збирання, зібрано на
площі 2,2 тис. га (100 %), намолочено 8,6 тис. т при урожайності 38,8 ц/га (у
2015 р. – 29,7 ц/га);
– вівса з 2,2 тис. га, що підлягає до збирання, зібрано на площі 2,2 тис. га
(100 %), намолочено 8,7 тис. т при урожайності 40,4 ц/га (у 2015 р. –
27,7 ц/га).
Гречки з площі 10,0 тис. га, що підлягає до збирання, зібрано – 241 га
(2,4 %), намолочено – 447 т при середній урожайності – 18,5 ц/га. Озимого
ріпаку з площі 34,0 тис. га, що підлягає до збирання, зібрано на площі –
34,0 тис. га (100 %), намолочено – 96,9 тис. т при середній урожайності –
28,5 ц/га (у 2015 р. – 27,7 ц/га). Ярого ріпаку з площі 1,2 тис. га, що підлягає до
збирання, зібрано на площі – 870 га (72,0 %), намолочено – 2,4 тис. т при
середній урожайності – 27,2 ц/га (у 2015 р. – 12,5 ц/га).
Також позитивні результати жнив ранніх зернових у аграріїв
Полтавської області. Як повідомив заступник керівника департаменту
агропромислового розвитку в Полтавській області О. Палій, «на Полтавщині
зібрано 100 % ранніх зернових, тож вже можна сказати, що жнива закінчились.
Зібрано 1 млн 511 тис. т зерна, що на 50 тис. більше, ніж минулого року.
Урожайність зерна цього року теж вища. Якщо в 2015 році вона становила 39,5,
то цьогоріч − 41,5. Пізні культури, такі як соя, соняшник, кукурудза, будемо
збирати пізніше. Зазначу, що очікується гарний урожай, адже були для цього
досить сприятливі погодні умови».
На півдні України зернова кампанія завершилася дещо раніше.
Зокрема, Одеська область зібрала рекордний урожай ранніх зернових
культур – 3,8 млн т зерна. У минулому році цей показник був на рівні
2,9 млн т зерна, у 2014 – 3,2 млн т. Саратський район став лідером Одеської
області за врожайністю. За підсумками збирання ранніх зернових місцеві аграрії
зібрали 53 ц/га. На другому місці розташувався Кодимський район з показником
47,6 ц/га. Третє місце дісталося Тарутинському району – 45,7 ц/га. Слід
нагадати, що під врожай 2016 р. аграріями Одещини посіяно 255 тис. га ячменю
та 503 тис. га пшениці.
На Херсонщині станом на 1 серпня 2016 р. в усіх категоріях господарств
зернові та зернобобові культури зібрані на площі 580,7 тис. га проти
672,3 тис. га в минулому році, одержано 19254,2 тис. ц зерна, що на
3518,0 тис. ц, або на 15,4 % менше, ніж торік, урожайність цих культур
зменшилася на 0,7 ц/га і становила 33,2 ц. У загальному обсязі виробництва
зернових та зернобобових культур пшениця становить 66,0 %
(12712,0 тис. ц), ячмінь – 32,8 % (6310,7 тис. ц), зернобобові культури – 0,7 %
(142,2 тис. ц). В усіх категоріях господарств зібрано ріпаку 577,3 тис. ц з площі
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23,6 тис. га, урожайність становила 24,5 ц/га, у тому числі ріпаку озимого з
площі 22,8 тис. га зібрано 558,4 тис. ц при врожайності 24,5 ц/га.
На Сході України збирання ранніх зернових вже завершилось.
12 серпня заступник голови Харківської обласної державної адміністрації
(ХОДА) М. Беккер повідомив, що на сьогодні в Харківській області прибрано
99 % площ ранніх зернових і зернобобових культур. «У цілому намолочено
понад 2 млн 678 тис. т. При цьому 8 районів області намолотили понад
100 тис. т зернових і зернобобових: це Балаклійський, Барвінківський,
Близнюківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Ізюмський, Лозівський та
Первомайський райони», – розповів М. Беккер. Середня врожайність зернових і
зернобобових по області становила 40,4 ц/га – це на 5 ц/га більше, ніж минулого
року. Найбільшу врожайність показали господарства Чугуївського та
Барвінківського районів – понад 51,8 ц/га. У 10 районах області врожайність
становилаа понад 40 ц/га. «Вже зараз можемо говорити, що, незважаючи на
зменшення посівних площ порівняно з минулим роком, ми виконуємо планові
показники, які були поставлені перед аграріями головою Харківської ОДА
І. Райніним», – зазначив М. Беккер.
Зокрема, озима пшениця цього року була посіяна на площі на 100 тис. га
меншій, ніж торік. Але за рахунок підвищення середньої врожайності до
45,4 ц/га аграрії отримали вал понад 2 млн т урожаю – на рівні минулого року.
За врожайністю озимої пшениці лідирують три райони: Барвінківський –
55,5 ц/га, Чугуївський – 59,1 ц/га та Золочівський – понад 50 ц/га.
Співвідношення продовольчого зерна до фуражного – 40 до 60 %. За словами
М. Беккера, такі показники повністю забезпечують потребу Харківської області
в зерні та не дають підстав говорити про підвищення цін на соціальні сорти
хліба.
В агропромисловому комплексі контрольованої Україною частини
Донецької області також завершено збирання врожаю ранніх зернових та
зернобобових культур.
Станом на 09.08.2016 р. (за оперативними даними) ранні зернові та
зернобобові культури обмолочено на площі 457,8 тис. га, або 100 % до
уточненої
прогнозованої
площі, намолочено
зерна
в обсязі
–
1 млн 591,9 тис. т (у початково оприбуткованій вазі) (у 2015 р. –
1 млн 278,6 тис. т), при врожайності 34,8 ц/га (у 2015 р. – 29,3 ц/га), у тому
числі:
– озимі культури обмолочено на площі – 328,8 тис. га (100 % до
прогнозу), намолочено зерна в обсязі – 1 млн 240,4 тис. т (у 2015 р. –
1 млн 32,6 тис. т), при врожайності 37,7 ц/га (у 2015 р. – 31,8 ц/га);
– ранні ярі зернові культури обмолочено на площі – 129 тис. га (100 % до
прогнозу), намолочено зерна в обсязі – 351,5 тис. т (у 2015 р. – 246 тис. т), при
врожайності 27,3 ц/га (у 2015 р. – 22,1 ц/га).
У поточному році значних успіхів у вирощуванні та збиранні врожаю
ранніх зернових та зернобобових культур досягли сільськогосподарські
підприємства таких районів Донеччини:
– Бахмутский (валовий збір – 121,4 тис. т, урожайність 44,8 ц/га);
– Ясинуватський (валовий збір – 47 тис. т, урожайність 43,6 ц/га);
– Покровський (валовий збір – 122,4 тис. т, урожайність 39,4 ц/га);
– Волноваський (валовий збір – 155,9 тис. т, урожайність 32,4 ц/га);
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– В-Новоселківський (валовий збір – 112,7 тис. т, урожайність
31,4 ц/га);
В неокупованій частині Луганської області завершуються збиральні
роботи ранніх зернових і зернобобових культур врожаю 2016 р. Про це
повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.
Луганські аграрії намолотили 959 тис. т зерна. Урожай зібрано з площі
279,5 тис. га, що становить 97 % до прогнозу. Середня врожайність становить
34,3 ц/га. У тому числі за станом на 8 серпня 2016 р.: озима пшениця зібрана на
площі – 213,4 тис. га (98 %), намолочено 801,5 тис. т зерна (у 2015 р. –
657,7 тис. т) при врожайності 37,6 ц/га (у 2015 р. – 28,0 ц/га); озимий ячмінь
зібрано на площі – 3,5 тис. га (89 %), намолочено 10,5 тис. т (у 2015 р. –
5,9 тис. т) при врожайності 30,1 ц/га (у 2015 р. – 19,3 ц/га); озиме жито зібрано
на площі – 1,2 тис. га (73 %), намолочено – 2,7 тис. т зерна (у 2015 р.– 4,8 тис. т)
при врожайності – 21,9 ц/га (у 2015 р. – 18,1 ц/га); овес зібрано на площі –
4,3 тис. га (84 %), намолочено – 10,9 тис. т зерна (у 2015 р. – 9,3 тис. т) при
врожайності 25,4 ц/га (у 2015 р. – 13,6 ц/га); горох прибраний на площі –
1,2 тис. га (101 %), намолочено – 3,5 тис. т зерна (у 2015 р. – 1,5 тис. т) при
врожайності 28,8 ц/га (у 2015 р. – 14,4 ц/га); ярий ячмінь зібрано на площі –
53,5 тис. га (97 %), намолочено – 124,4 тис. т зерна (у 2015 р. – 97,0 тис. т) при
врожайності 23,3 ц/га (у 2015 р. – 19,5 ц/га).
Сьогодні перше місце в рейтингу територій зі збирання ранніх зернових і
зернобобових культур на контрольованій Україною частині Луганської області
займає Марківський район з урожайністю – 41,9 ц/га, друге місце –
Новоайдарський район з урожайністю 40,8 ц/га та Білокуракинський район з
урожайністю 36,5 ц/га – третє.
У Західному регіоні України збір ранніх зернових також майже
завершено. Спекотне та відносно без дощів літо дало змогу розпочати збір зерна
на два тижні раніше, ніж зазвичай. І вже нині з полів Чернівецької області
зібрали близько 70 % усього урожаю. Власне, придатних до збирання врожаю
земель на Буковині є майже 69 тис. га, з яких найбільшу площу займає озима
пшениця – 45,4 тис. га За словами директора департаменту агропромислового
розвитку ОДА О. Варжевського, темпи збирання врожаю в області – непогані,
загальна урожайність – 38 ц/га. Фахівці кажуть, що це дещо замало, зважаючи
на те, що запланували. Як пояснив О. Варжевський: «Такий стан справ
викликала посуха – у березні і квітні не було дощів, якраз в той час відбувалося
формування маси травостою, і не було вологи, аби вона сформувалася». Тому,
за словами директора департаменту агропромислового розвитку ОДА
О. Варжевського, на площах Чернівецької області маємо від 20–25 до
40 центнерів пшениці з гектара. Частина ранніх зернових у Новоселицькому,
Хотинському, Кельменецькому та Сокирянському районах Чернівецької області
постраждали від тривалого бездощів’я. Однак під кінець зернозбиральної
кампанії ситуація нормалізувалася, зазначив директор департаменту
агропромислового розвитку ОДА.
На Львівщині вже зібрали 46 % посівів озимого ячменю – культури, що
дозріває першою. Отримана середня урожайність становить 55,6 ц/га, що більше
на 11,6 ц/га, ніж торік. Про це повідомила директор департаменту
агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Н. Хмиз.
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«До збирання приступили в усіх районах, окрім гірських. Станом на
12 липня обмолочено понад 14 тисяч гектарів та намолочено 78 тисяч тонн
зерна», – зазначила Н. Хмиз. За словами чиновниці, найкращі темпи збирання
врожаю у хліборобів Кам’янко-Бузького, Стрийського, Самбірського,
Радехівського, Сокальського, Старосамбірського та Золочівського районів.
Зокрема, показники високої урожайності досягнуто в таких
господарствах: 100 ц/га – СФГ «Перлина» Радехівського району, 65,1 ц/га – ФГ
«Сяйво Стрий» Стрийського району, де зібрано 100 % площі озимого ячменю.
Продовжують збирати і мають високі результати урожайності у ПП «Західний
Буг», де отримано 73,2 ц/га озимого ячменю, ТзОВ «Норбік Агрі» – 70,9 ц/га,
ТзОВ «Галичина Захід» Стрийського району – 70,0 ц/га, ТзОВ «Агро ЛВ
Лімітед» – 65,3 ц/га.
Варто зазначити, що окремі господарства вже розпочали збирати озиму
пшеницю та озимий ріпак.
Збір ранніх зернових у Хмельницькій області провели всі райони
області. Вже обмолочено 32 тис. га ранніх зернових, а середня врожайність
становить 48,1 ц/га. Про це говорили на селекторній нараді в Хмельницькій
ОДА. Найвища врожайність – Волочиський р-н: 60 ц зерна з гектара,
Дунаєвецький – 58, Ново-Ушицький – 51, Чемеровецький – 50. Окрім того,
господарства області зібрали врожай гороху з 5 тис. га – врожайність 34 ц/га,
ріпака зібрали з 19 % площ, врожайністю – 28 ц/га, ярий ячмінь 50 ц/га.
Підбивати кінцеві підсумки жнив ранніх зернових у 2016 р. поки що
доволі рано, однак експерти вважать їх успішними, при цьому зазначаючи, що
через хороший врожай зернових у світі вартість українського аграрного
експорту не буде високою. Утім, Україна матиме шанс закріпитися на світовому
ринку серед лідерів і стати конкурентоспроможною не лише в якості, а й в ціні.
Керівник
аналітичного
департаменту
Консалтингової
групи
«ААА» М. Колесник, зокрема, висловила думку, що валовий збір врожаю
зернових має бути не менше, ніж минулого року. Експерт зазначила, що
цьогорічний збір пшениці виявився кращим, ніж розраховували навіть на
початку весни (на попередні негативні прогнози вплинула посушлива осінь).
Однак потім погодні умови склалися досить сприятливо. Наразі за оцінкою
керівника
аналітичного
департаменту
Консалтингової
групи
«ААА» М. Колесник, очікується врожай зернових не менше ніж 60 млн т.
Водночас голова Аграрної партії України В. Скоцик вважає, що попри
високий врожай, експорт зернових буде меншим – майже на 10 %. «Це
пов’язано з тим, що маркетинговий рік буде закінчуватися у наступному році і
минулого року були накопичені залишки з попереднього врожаю. В цьому році
цих залишків фактично немає, тому матимемо той експорт, який буде вирощено
протягом цієї збиральної кампанії. Тому це буде менше на 3-4 мільйони тонн –
ніж минулого року», – підкреслив В. Скоцик.
Експерт з аграрних ринків С. Курбатов одним з головних факторів, що
вплинув на врожайність, назвав зміну структури посівних площ.
Брак фінансування змусив компанії перейти на культури, які коштують
дорожче: замість традиційної пшениці фермери цьогоріч посіяли більше
соняшника. За словами експерта, вперше в українській історії площа, засіяна
соняшниками, дорівнює площі, відведеній під пшеницю. Відтак, в Україні
очікується рекордний врожай соняшника – на рівні 12–13 млн т. Однак,
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зауважує експерт, це може зіграти з аграріями злий жарт: через
перевиробництво ціна на нього може впасти.
С. Курбатов також прогнозує врожай зернових понад 60 млн т. Але, за
його прогнозами, ситуація на світових ринках не буде сприятливою: «Ті самі
Штати – наші головні конкуренти, Бразилія, Аргентина, Америка також
збирають рекордні врожаї».
Відтак прибуток від експорту не буде високим. Утім, Україна, вважає
експерт, очевидно, наростить долю експорту до 37 млн т і зможе стати в один
ряд з топ-експортерами. «За таких низьких цін українська продукція стає більш
конкурентнішою: ми зможемо конкурувати не тільки по якості, але вже навіть і
в ціні із ключовими лідерами світового експорту. З одного боку – ми
недоотримаємо виручку, але нарощуючи об’єми і стаючи більш конкурентними
на зовнішніх ринках, ми стаємо стратегічними партнерами для тих країн, які
традиційно імпортують», – говорить С. Курбатов.
Отже, збір ранніх зернових в Україні в цілому завершено. Українські
аграрії при доволі скромній матеріальній базі і не завжди сприятливих погодних
умовах змогли добитися пристойних результатів, які за обсягом не
поступаються минулорічному результату і сягатимуть більше 60 млн т.
У той же час, за оцінками деяких експертів, експортні можливості галузі
цього року будуть у прямій залежності від світової кон’юнктури на зернових
ринках. Тому робити прогнози щодо обсягів експорту зернової продукції наразі
дещо зарано (Матеріал підготовлено з використанням інформації таких
джерел:
http://pravda.press/news/economic/v-ukraini-zavershuyutsya-zhnivarannikh-zernovikh-kultyr---23903/;
http://minagro.gov.ua/node/22038;
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=7DD1638BF0565F8C
C2257FFF004A5157; http://0552online.com/news/8823-yak-prohodyat-zhniva-nahersonschin.html;
http://apostrophe.com.ua/ua/article/politics/2016-08-15/vukraine-nazrevayut-krestyanskie-buntyi---lider-agrarnoy-partii/6794;
http://www.chas.cv.ua/33786-na-bukovin-zhniva-rozpochalisya-na-dva-tizhnranshe-nzh-tork-uzhe-dobgayut-kncya.html;http://khm.depo.ua/ukr/khm/zhnivapochalis-u-vsih-rayonah-hmelnichchini-16072016090100;
http://novadoba.com.ua/29767-zhnyva-uspishno-startuvaly-na-cherkaschyni.html;
http://vestnik.in.ua/2016/08/08/na-poltavshhini-zavershilis-zhniva/;
http://www.vinnitsa.info/news/vinnichchina-ochikuye-rekordni-urozhayi-zernazhniva-pochnutsya-ranishe.html; http://ab.org.ua/zaporizki-agrariyi-vzhe-zibralibilshe-dvoh-milyoniv-tonn-zerna-novogo-vrozhayu/;
http://ubr.ua/market/agricultural-market/ukrainskie-agrarii-namolotili-378-mlntonn-zernovyh-425557;
http://www.radiosvoboda.org/a/27883010.html;
http://dn.gov.ua/informatsiya-pro-pidsumky-zbyrannya-rannih-zernovyh-tazernobobovyh-kultur-urozhayu-2016-roku-na-terytoriyi-donetskoyi-oblasti-na-0908-2016/; http://kharkivoda.gov.ua/news/82119).
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ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України А. Парубій під час зустрічі з
керівниками дипломатичних представництв наголосив на важливій ролі
української дипломатії у захисті інтересів держави.
Він нагадав, що в минулому столітті українська державність була
втрачена, у тому числі й через відсутність підтримки на міжнародному рівні. За
його словами, «подібний розрахунок був зроблений і зараз, коли після Майдану
російські окупаційні війська увійшли на територію української держави».
«Паралельно мілітарним наступом почалася спроба дестабілізації ситуації в
країні зсередини і дискредитація України на міжнародному рівні», – наголосив
Голова парламенту.
А. Парубій акцентував увагу присутніх на тому, що, незважаючи на те що
Росія закрила своє посольство, намагалася відкликати дипломатів, поширювала
чутки, що в Україні відбувся переворот, українська влада нелегітимна й не може
розраховувати на дипломатичну підтримку, позиція українських послів у цій
ситуації відіграла одну з ключових ролей. «Об’єднані українські посольства
стали на передовій, виконуючи і дипломатичну роль, і роль інформаційних
осередків для захисту України на міжнародній арені, – сказав він. – Кожен з вас
відіграє ключову роль!»
Цю важливу роль, на думку Голови Верховної Ради, українська
дипломатія «виконує не лише під час захисту від мілітарної потуги Кремля, а й
для об’єднання проти окупантів».
А. Парубій зазначив, що нинішня гібридна війна – це війна глобальна і
йде на усіх фронтах: дипломатичному, економічному і на сьогодні вже й
мілітарному. Об’єднання навколо інтересів України залишається ключовим
питанням: «Україна для Росії важлива, але вона – не кінцева ціль. Головне для
Росії – це відновлення впливу Кремля над величезним простором, а це
неможливо без контролю над Україною» (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 22.08).
***
Під час зустрічі з керівництвом дипломатичних установ за кордоном
А. Парубій підкреслив, що «і Майдан, і наш захист на фронті був, є і буде
спрямований на те, щоб будувати іншу країну». Тому, за його словами,
український парламент ухвалив одне з найбільш досконалих антикорупційних
законодавств у Європі, «адже ми усвідомлюємо, що корупція є найбільшим
злом після Путіна».
Голова Верховної Ради підкреслив, що «парламент рішуче та послідовно
впроваджує законодавство, яке потрібно для подолання цього зла, що неначе
ракова пухлина проїла всі частини українського суспільства». «Парламент і
надалі буде стояти на тому ж шляху», – наголосив він.
На його переконання, для парламенту важлива реформа української армії,
тому виділені кошти для нашої армії «неспівмірні з тим, що були раніше». «Це
при тому що Україна переживає дуже важкий економічний час. Ми проводимо
законодавство, яке дозволяє нам створювати нові види військ, такі як Сили
спеціальних операцій, яких так бракувало в перші місяці агресії російської армії
проти України, – сказав він. – І, найголовніше, український парламент докладає
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усіх зусиль для налагодження тісної співпраці з іншими країнами світу».
А. Парубій зазначив, що цього не завжди достатньо, водночас українські
депутати не діяли в міжнародних відносинах так, як діяли останні два з
половиною роки. Він також підкреслив, що депутати дуже часто, допомагаючи
та підтримуючи дипломатичний корпус, їхали в найвіддаленіші куточки світу,
щоб розповісти правду про Україну, щоб розповісти, як Україна захищає свою
незалежність, як вона бореться.
У такій ситуації, на думку Голови парламенту, важливо максимально
скоординувати і поїздки делегацій, і співпрацю на місцях з посольствами, щоб
ми говорили «одним голосом». «Коли Україна говорить “одним голосом”, вона
стає сильнішою, – сказав він. – Попри намагання розколоти українське
суспільство та владу, що є одним із ключових завдань гібридної війни, яку веде
Кремль проти України, намагання дестабілізувати ситуацію в Україні,
пересварити між собою українську еліту для того, щоб збільшити свій вплив,
щоб зробити Україну слабкішою».
На думку Голови Верховної Ради, найголовніше, що може робити
парламент у цій ситуації, – «проводити реформи, творити нову Україну,
демонструвати, що Майдан був і є спрямований на побудування іншої країни».
А. Парубій підкреслив, що «парламент є на вістрі цієї боротьби, бо,
власне, через Верховну Раду України часто намагаються посіяти цю
дестабілізацію і в українській владі, і в українському суспільстві». «Я
переконаний, ці плани не матимуть жодної перспективи, як не мали й
перспективи попередні плани Путіна щодо України. Я переконаний, що разом,
всі гуртом, як одна велика команда: і українські депутати, і посли України в
різних державах, і наші хлопці, які сьогодні в АТО захищають кордони нашої
країни, – ми зможемо добитися того, щоб збудувати вільну, незалежну,
цивілізовану, успішну, європейську країну. Впевнений, що ми крок за кроком
йдемо до цього успіху!» – сказав він (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 23.08).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій назвав членство України у
Європейському Союзі й НАТО стратегічною метою. «Це відображено в
українському законодавстві, – підкреслив він. – І тільки в тому бачимо гарантію
розвитку, успіху і, найголовніше, безпеки нашої країни».
Голова парламенту також зазначив, що «надзвичайно важливим є
об’єднання країн вільного світу навколо України». «Вкрай важливо мати дуже
чіткі і тверді орієнтири і пріоритети, які необхідно доносити в усіх країнах
світу, говорячи про Україну», – сказав він під час ХІІ наради керівників
закордонних дипломатичних установ України в понеділок, 22 серпня, у Києві,
зауваживши, що на позицію України не має впливати ставлення до цього
окремих країн і політиків.
На переконання Голови парламенту, «тиск на Російську Федерацію і
захист України може відбуватися по двох ключових фронтах: мілітарний, на
якому утримує позиції реформована, оновлена українська армія; водночас також
не менш важливі санкції, які застосовували країни вільного світу». «І у цьому
контексті питання санкцій залишається пріоритетним. Потрібно, щоб вони не
тільки залишались, а й ставали більш жорсткими», – наголосив А. Парубій.
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За його словами, останні два роки продемонстрували, що крок за кроком
вдається досягати успіху. «Ми показали, що можемо об’єднувати міжнародне
співтовариство навіть тоді, коли це є неможливим, – підкреслив він. – Ми
впевнені, що будемо й далі досягати мети, бо за нами правда».
Водночас Голова парламенту наголосив на необхідності надання Україні
летального озброєння, бо вона «захищає безпеку вільного світу і потребує
підтримки»
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 22.08).

***
Голова Верховної Ради України А. Парубій скерував подання щодо судді
М. Чауса на розгляд профільного комітету ВР.
Як повідомив Голова Верховної Ради України А. Парубій, «16 серпня
2016 р. Голова Верховного Суду України вніс до Верховної Ради України
подання Генеральної прокуратури України щодо надання згоди на затримання
та арешт (тримання під вартою) судді Дніпровського районного суду Києва
М. Чауса».
Голова Верховної Ради заявив: «Я негайно скеровую його до профільного
комітету, Комітету з питань правової політики та правосуддя, для надання
відповідного висновку. Як тільки комітет прийме своє рішення, я винесу це
питання на розгляд Верховної Ради України. Моя принципова позиція: у
питанні боротьби з корупцією не може бути жодних компромісів. Це наш
найстрашніший внутрішній ворог, і боротьба з ним повинна бути такою ж
нещадною, як боротьба проти зовнішнього агресора» (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 16.08).
***
Група народних депутатів відвідала пункт пропуску «Гоптівка»
Харківської області з метою ознайомлення із фортифікаційним проектом
«Стіна» (Європейський вал).
У неділю, 21 серпня, група народних депутатів, зокрема А. Тетерук,
В. Корчик, І. Єфремова та О. Петренко, проінспектували перебіг будівельних
робіт на кордоні з Росією у Харківській області.
За словами А. Тетерука, раніше жоден уряд серйозно не опікувався
облаштуванням кордону, через що навіть існували ділянки, відведені під
фермерське господарство. Парламентарі дійшли висновку, що обсяг виконаних
робіт «відповідає національним інтересам країни».
Народні депутати наголосили, що вивчатимуть це питання в комплексі –
не лише в контексті фінансування, яке необхідне для завершення проекту, а й
законодавчого врегулювання обладнання державного кордону.
«Я сьогодні побачив, що на вежах достатньо обладнання. Тобто є й
тепловізори, і камери. Як вони працюють, нам показали. Ми побачили, що вони
обслуговуються незалежними енергоносіями. Це вселяє надію, що ми йдемо у
напрямі того, аби наш державний кордон був повністю облаштований, як це і
має бути у дійсно незалежній країні», – додав народний депутат В. Корчик,
зазначивши, що статистика засвідчує відчутне зменшення незаконного перетину
кордону
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 22.08).
16

***
Голова парламентського Комітету з питань промисловості та
підприємництва В. Галасюк попередив про загострення проблем у гірничометалургійному комплексі. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, нардеп заявив: «Чого чекають Президент та Голова ВР,
зволікаючи з підписанням та оприлюдненням закону № 3868 про тимчасове
трикратне підвищення експортного мита на металобрухт, який покликаний
стабілізувати діяльність українського ГМК?». В. Галасюк пояснив, що подальше
затягування набрання чинності ініційованого ним з О. Ляшком і колегами
«металургійного закону» разом з проблемами з транспортування сировини для
металургійних заводів Укрзалізницею може призвести до продовження падіння
курсу гривні та зростання цін у магазинах. «Промисловці та суспільство
розуміють, що це неприпустимо! Чи розуміє це влада?» – пише В. Галасюк.
Нагадаємо, крім дефіциту металобрухту на внутрішньому ринку, у
гірничо-металургійному комплексі склалася критична ситуація через проблеми
з перевезенням ПАТ «Укрзалізниця» сировини для металургійних підприємств.
Про це у своєму зверненні до голови парламентського Комітету з промисловості
й підприємництва повідомило об’єднання підприємств «Укрметалургпром».
Зважаючи на зазначене, В. Галасюк офіційно звернувся до Прем’єрміністра для невідкладного налагодження належного транспортного
обслуговування Укрзалізницею підприємств ГМК. «Транспорт не повинен бути
“вузьким місцем” для виробництва, через яке металургійна галузь недоотримує
експортну виручку», – вказує нардеп.
Голова комітету також пропонує провести спільну нараду за участі
керівництва Міністерства економічного розвитку й торгівлі України,
Міністерства інфраструктури, Міністерства енергетики та вугільної
промисловості, Комітету Верховної Ради з питань промислової політики та
підприємництва та фахівців ОП «Укрметалургпром» задля напрацювання плану
невідкладних заходів (Веб-портал новин «24 канал» (http://24tv.ua). – 2016. –
18.08).
***
У Комітеті з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи триває підготовка до
другого читання проекту закону про оцінювання впливу на довкілля.
Метою законопроекту (№ 2009а-д) є встановлення правових і
організаційних засад здійснення оцінювання впливу на довкілля та забезпечення
виконання Україною зобов’язань у рамках міжнародних договорів:
– Конвенції про оцінювання впливу на навколишнє середовище в
транскордонному контексті (Конвенція еспо);
– Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі
прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля
(Оргуська конвенція).
Невиконання Україною ряду зобов’язань за конвенціями вже стало
предметом розгляду та прийняття рішень щодо визнання України такою, чиє
законодавство не відповідає положенням Оргуської конвенції (п. 3 Рішення
ІV/9h наради сторін) та Конвенції еспо (Рішення IV/2 2008 р.).
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Однією з причин прийняття таких рішень є відсутність
належної процедури оцінювання впливу на довкілля, яка б, зокрема,
забезпечувала можливість громадськості брати участь у прийнятті рішень, які
можуть мати негативний вплив на довкілля.
Також прийняття такого закону передбачено Угодою про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом з метою забезпечення імплементації у
національне законодавство положень директив Європейського парламенту та
Ради, зокрема 2011/92/ЄС про оцінювання впливу окремих державних і
приватних проектів на навколишнє середовище та 2003/4/ЄС про доступ
громадськості до інформації про навколишнє природне середовище.
До законопроекту надійшла велика кількість зауважень і пропозицій від
народних депутатів України.
Також за дорученням Голови Верховної Ради України надійшли
пропозиції від Конфедерації будівельників України, які мають бути розглянуті
на найближчому засіданні комітету.
При підготовці законопроекту до другого читання також будуть
розглянуті зауваження і пропозиції народних депутатів України, які були
виголошені при його розгляді на пленарному засіданні (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 17.08).
***
У Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення розпочато роботу з підготовки проекту закону «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності державної
служби зайнятості».
16 серпня 2016 р. при Комітеті Верховної Ради України з питань
соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення розпочала свою
роботу робоча група з напрацювання проекту закону «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо діяльності державної служби
зайнятості».
Склад робочої групи затверджено її головою, народним депутатом
України, головою підкомітету з питань регулювання трудових відносин та
зайнятості населення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної
політики, зайнятості та пенсійного забезпечення О. Дроздиком.
До складу робочої групи увійшли представники Міністерства соціальної
політики, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку й
торгівлі, Міністерства юстиції, всеукраїнських об’єднань профспілок і організацій
роботодавців.
Необхідно зазначити, що таку робочу групу створено на підставі рішення
комітету від 13 липня 2016 р., прийнятого за результатами проведених слухань
у комітеті на тему: «Мета та шляхи реформування Державної служби
зайнятості»
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 17.08).
***
Звіт про міжнародну діяльність Комітету з питань інформатизації
та зв’язку під час IV сесії восьмого скликання
Комітет з питань інформатизації та зв’язку створений 4 грудня 2014 р.
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відповідно до Постанови Верховної Ради України № 22-VII «Про перелік,
кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого
скликання».
Протягом IV сесії восьмого скликання представники комітету взяли
участь у заходах, передбачених Планом міжнародних зв’язків:
– Всесвітній саміт з питань інформаційного суспільства (2–6 травня
2016 р., Женева, Швейцарія). Найбільша подія у сфері інформаційнокомунікаційних технологій і майданчик для діалогу впливових IT-експертів з
усього світу. Основна мета зустрічі – вироблення основних завдань у побудові
відкритого для всіх інформаційного суспільства, у якому кожен міг би
створювати інформацію і знання, мати до них доступ, користуватися та
обмінюватися даними;
– Урядова зустріч на високому рівні під час 55 конференції Інтернеткорпорації з присвоєння імен та номерів (5–10 березня 2016 р., Марракеш,
Марокко). Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, або ICANN –
міжнародна некомерційна організація, створена у 1998 р. за участі уряду США
для регулювання питань, пов’язаних з доменними іменами, IP-адресами та
іншими аспектами функціонування Інтернету. Щороку відбувається три зустрічі
для обговорення важливих проблем управління Інтернетом за участі всіх
зацікавлених сторін. У рамках конференції та засідання урядового комітету
корпорації відбувається один раз на рік урядова зустріч на високому рівні для
погодження політики розвитку мережі на державному рівні;
– 11 березня 2016 р. голова комітету О. Данченко взяв участь у роботі
української делегації в Європарламенті. Протягом декількох днів українські
парламентарі презентували план реформ в усіх напрямах, звітували про свою
річну роботу та консультувалися з європейськими колегами;
– конференція з е-урядування (30–31 травня 2016 р., Таллін, Естонія).
Таллінська конференція з електронного урядування проводиться щорічно з
метою публічного обговорення тенденцій розвитку державних послуг за
допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, вивчення впливу
е-урядування на темпи економічного зростання і прозорість діяльності органів
державної влади;
– EuroDIG-2016 (9–10 червня 2016 р., Брюссель, Бельгія). Участь
представників комітету в зазначеному заході була передбачена Планом
міжнародних зв’язків Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації
та зв’язку на 2016 р. EuroDIG є регіональним форумом з управління Інтернетом,
на якому обговорюються питання публічної політики, пов’язаної з ключовими
елементами управління Інтернетом. Метою заходу є пошук спільного розуміння
щодо розвитку Інтернету у Європі, захисту прав людини в кіберпросторі та
досягнення інтересів бізнесу та користувачів;
– Всесвітня конференція World e-Parlament-2016 (28–30 червня).
Конференцію за підтримки парламенту Чилі проводить Міжпарламентський
союз, заснований у 1889 р.
Натомість, зважаючи на відсутність відповідних програм технічної
допомоги та фінансування з боку держави, не вдалося відвідати центри новітніх
досягнень у галузі інформаційно-телекомунікаційних технологій ZTE,
HUAWEI, XINWEI у КНР.
До висвітлення роботи комітету неодноразово залучалися представники
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засобів масової інформації. Зазначені заходи знайшли відображення на вебсторінках сайту Верховної Ради України й Комітету з інформатизації та зв’язку,
у статтях та інтерв’ю друкованих засобів масової інформації тіа телепередачах.
19 травня 2016 р. секретарем комітету проведено особистий прийом
громадян. Заявникам надано всебічну допомогу у вирішенні нагальних питань.
На сьогодні на розгляді в комітеті є 115 законопроектів, щодо 12 з
яких комітет визначено головним. Ці питання комітет має розглянути і внести
відповідні пропозиції щодо них до головного комітету.
Комітетом під час роботи IV сесії восьмого скликання отримано 510 заяв і
звернень від центральних та місцевих органів виконавчої влади, профільних
організацій представників ринку інформаційно-комунікаційних технологій,
бізнесу й громадян, які були розглянуті та враховані для використання в
подальшому під час удосконалення законодавства.
Під час засідань комітету для отримання позицій зацікавлених сторін з
питань, обговорюваних під час засідань, залучалися представники органів
державної влади, профільних асоціацій, громадянських організацій і бізнесу.
Основним принципом роботи комітету була прозорість, відкритість і готовність
до діалогу.
Питання організаційно-інформаційного та консультативно-методичного
забезпечення обслуговування діяльності комітету здійснювалися секретаріатом
комітету
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 17.08).
***
Про нормотворчу роботу підкомітету з питань адміністративних
послуг, державних символів і нагород Комітету з питань державного
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування
Підкомітетом з питань адміністративних послуг, державних символів і
нагород за період IV сесії підготовлено до розгляду 11 проектів законів України,
щодо яких комітет визначався головним:
– «Про внесення змін до Закону України «Про державні нагороди України»
(щодо вдосконалення законодавства в сфері відзначення громадян за особисті
заслуги перед Україною)» № 2140а від 22.06.2015 р.;
– «Про позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення
осіб, які сприяли чи підтримували збройну агресію Російської Федерації проти
України або своїми діями створили загрозу національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України» № 2858 від 15.05.2015 р.;
– «Про вшанування героїзму і самопожертви Героїв Небесної Сотні іноземців
та осіб без громадянства» № 3432-1 від 24.11.2015 р.;
– «Про внесення змін до статті 10 Закону України «Про державні нагороди
України» (щодо почесних звань в авіаційній галузі)» № 3356 від 26.10.2015 р.;
– «Про внесення змін до Закону України «Про державні нагороди України»
(щодо встановлення державних нагород України для відзначення громадян за
особисті заслуги перед Україною)» № 2417 від 18.03.2015 р.;
– «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
відзначення
та
встановлення
додаткових
гарантій
добровольцям
антитерористичної операції)» № 2837 від 13.05.2015 р.);
– «Про внесення зміни до статті 8 Закону України «Про державні нагороди
20

України» щодо запровадження медалі «За участь у ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи» № 3494 від 19.11.2015 р.;
– «Про Державний Герб України» № 4035 від 05.02.2016 р.;
– «Про державні символи України» № 4103 від 18.02.2016 р.;
– «Про державні символи України, порядок їх використання та захисту»
№ 4103-1 від 03.03.2016 р.;
– «Про внесення змін до Закону України «Про адміністративні послуги»
щодо фінансування діяльності центрів надання адміністративних послуг»
№ 4058 від 15.02.2016 р. (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 18.08).
***
Обговорення законопроектів у рамках роботи Комітету з питань
паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
відбувалося на засіданнях підкомітетів, робочих груп, нарад і круглих столів.
Серед найважливіших законопроектів, підготовлених комітетом для
розгляду, є ті, що стосуються адаптації законодавства до вимог Третього
енергетичного пакету і є зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію
з ЄС, – проект закону «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (реєстр. № 2966-д),
який на сьогодні повернуто до комітету для підготовки до повторного другого
читання. Документом пропонується визначити порядок формування, правовий
статус і організацію діяльності Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, чіткі межі її
компетенції та повноваження, необхідні для реалізації покладених на неї
завдань. Також комітет рекомендував прийняти за основу проект закону «Про
ринок електричної енергії України» (реєстр. № 4493), який визначає правові,
економічні та організаційні засади функціонування ринку електричної енергії і
регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом,
купівлею-продажем, постачанням електричної енергії для забезпечення
надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам з
урахуванням інтересів споживачів, розвитку ринкових відносин, мінімізації
витрат на постачання електричної енергії і мінімізації негативного впливу на
навколишнє природне середовище.
Крім того, чекають на розгляд у Верховній Раді:
– проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України в частині безпеки
експлуатації атомних електростанцій» (реєстр. № 4839) за авторства
О. Домбровського, О. Лівіка, О. Ксенжука, В. Бандурова. Метою такого закону
є забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України в частині безпечної
експлуатації атомних електростанцій і запровадження особливої процедури
погашення заборгованості державним підприємством «Національна атомна
енергогенеруюча компанія “Енергоатом”»;
– проект закону «Про розкриття інформації у видобувних
галузях» (реєстр. № 4840), розроблений О. Бєльковою, О. Домбровським,
О. Рябчиним, Н. Кацер-Бучковською, сприятиме встановленню прозорості у
сфері видобутку вуглеводнів, обізнаності громадськості щодо сплат податків
видобувними компаніями тощо. Документ встановлює конкретні зобов’язання
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щодо розкриття інформації, способи розкриття та відповідальність суб’єктів
розкриття інформації;
– проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про
теплопостачання» (щодо стимулювання виробництва теплової енергії з
альтернативних
джерел
енергії)» (реєстр.
№
4334) за
авторства
О. Домбровського та інших. Метою закону є створення підґрунтя для
стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії у
сфері теплоенергетики. Проектом пропонується внесення змін до ст.10 ЗУ «Про
теплопостачання» у частині розширення повноважень КМУ у сфері
теплопостачання. Зокрема, пропонується закріпити на рівні закону
затвердження порядку компенсації суб’єктам господарювання, що виробляють
теплову енергію на установках з використанням альтернативних джерел енергії
включно з теплоелектроцентралями, ТЕС і когенераційними установками,
різниці між тарифом на теплову енергію. Змінами до ст. 20 пропонується
встановлення стимулюючих тарифів на теплову енергію для суб’єктів
господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з використанням
альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, ТЕС і
когенераційні установки для потреб установ та організацій, що фінансуються з
державного й місцевих бюджетів, а також для потреб населення, на рівні 90 %
діючого для суб’єкта господарювання тарифу на теплову енергію, вироблену з
використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів.
Також комітетом було проведено 10 круглих столів на теми:
– «Щодо умов передачі газорозподільних систем, що перебувають у
державній власності, у користування операторам газорозподільних систем»;
– «Запровадження в Україні обліку природного газу в одиницях енергії.
Якість природного газу»;
– «Реформа корпоративного управління і відокремлення функцій із
транспортування та постачання природного газу НАК “Нафтогаз України”
(Unbundling) – важливі шляхи для забезпечення енергетичної безпеки України»;
– «Cистемні зміни для збільшення видобутку газу в Україні» (на прикладі
ПАТ «Укргазвидобування» та Держгеонадра);
– «Енергетичні субсидії в Україні та перші результати реформи»;
– «Стан виконання Національного плану дій з відновлювальної
енергетики на період до 2020 року: парламентський контроль»;
– «Щодо порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни
електричної енергії, затвердженого Постановою НКРЕКП від 03.03.2016 р.
№ 289»;
– «Ринок природного газу: перші результати і проблеми»;
– «Обговорення реалізації Ініціативи прозорості у видобувних галузей
(ІПВГ) в Україні та проекту закону “Про розкриття інформації у видобувних
галузях”»;
– «Ратифікація Паризької угоди: що далі?».
За період IV сесії восьмого скликання у комітеті відбулися чотири
комітетські слухання, у тому числі виїзні, на такі теми:
– «Стабілізація ситуації у вугільній галузі та перспективи її розвитку до
2020 року»;
– «Як забезпечити зростання ВВП за рахунок зниження енергоємності
України? Європейський досвід енергетичного переходу»;
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– «Про стан та перспективи енергозабезпечення столиці. Тарифна політика у
сфері енергетики та комунальних послуг»;
– «Стратегічний розвиток ядерної галузі України».
За результатами комітетських слухань ухвалено відповідні рекомендації
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 19.08).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко взяв участь в урочистій церемонії підняття
Державного прапора України на Софійській площі. Разом з Президентом
Державний прапор України піднімала донька Героя України В. Рибака Марія.
У церемонії взяли участь дружина глави держави М. Порошенко, Голова
Верховної Ради України А. Парубій, члени уряду, народні депутати,
військовослужбовці.
Глава держави наголосив, що в повазі до національних символів
виявляються громадянська свідомість, вміння і готовність об’єднати сили й
подолати виклики та загрози, що випали на нашу долю. «Надзвичайно складне
завдання для нас: зробити так, щоб наш прапор знову з’явився над Донецьком
та Луганськом, над Сімферополем та Севастополем», – сказав П. Порошенко.
Президент нагадав, як мешканка окупованого Луганська, яку ми по відео
знаємо як Ганну Іванівну, у день народження Т. Шевченка, попри реальну
загрозу своєму життю, прийшла до пам’ятника поету із синьо-жовтим
прапором, а патріоти України 18 березня цього року розгорнули український
прапор на узбережжі Криму.
«Згадаю й мужній вчинок українського воїна… Завдяки йому на початку
липня наш стяг замайорів над окупованим об’єктом біля Мар’їнки, під
обстрілами окупантів. Раніше бійцями Сил спеціальних операцій Збройних сил
України був піднятий наш прапор над селищем Зайцеве на околиці Горлівки, –
зазначив глава держави. – Це все кроки до повернення нашого українського
прапора на Донбас. Це кроки до повернення прапора в Крим». Президент назвав
символічним те, що О. Верняєв, донеччанин родом, своїм олімпійським золотом
прославляє Україну, наш прапор і наш гімн у далекому Ріо-де-Жанейро.
Президент також нагадав про мужній вчинок Героя України В. Рибака,
який сколихнув мільйони українських сердець. Він зробив надзвичайно важливу
справу – він віддав своє життя захищаючи прапор України в рідній Горлівці.
Учасники заходу вшанували пам’ять Героя України В. Рибака й усіх
загиблих за незалежність України хвилиною мовчання.
У свою чергу донька В. Рибака Марія сказала, що, поки живі символи
держави – герб, гімн і прапор, безперечно, живе держава. «Наш синьо-жовтий
стяг – це знак незламного духу нашого народу у боротьбі за свободу та
відстоювання своєї незалежності. Де майорить український прапор, там є
Україна. Так вважаю я, і так вважав мій батько В. Рибак», – сказала донька
Героя України.
М. Рибак зазначила, що її батько віддав своє життя за право бути вільним
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українцем, жити в демократичній суверенній європейській державі. Він був
справжнім громадянином своєї країни (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 23.08).
***
Перемога в боротьбі за незалежність – це не лише відновлення
територіальної цілісності України, а й відновлення і піднесення її
економіки, процвітання держави й поліпшення добробуту її громадян,
переконаний Президент П. Порошенко.
«Перемогти в нашій вітчизняній війні за незалежність – це є історична
відповідальність кожного українця, де б він не жив. Коли ми говоримо про
перемогу, то йдеться не лише про відновлення суверенітету, територіальної
цілісності і незалежності нашої держави, не лише про деокупацію Криму і
Донбасу, але ми говоримо і про успішні реформи і фундаментальні зміни, які
мають відбутися в самій Україні», – наголосив глава держави під час зустрічі з
представниками української діаспори.
П. Порошенко зазначив, що у цьому Батьківщина покладається на
українців усього світу так само, як і в багатьох інших питаннях: «Ми теж
спираємося і на вашу підтримку, і на ваш досвід».
Президент особливо відзначив роботу в Україні представників
української громади, які в складний для держави час погодилися підтримати її.
Зокрема, волонтера, громадського діяча У. Супрун, яка з 1 серпня цього року
виконує обов’язки міністра охорони здоров’я і «несе відповідальність за
впровадження реформ у цьому непростому міністерстві». Глава держави також
згадав Б. Витвицького, який пристав на пропозицію Генерального прокурора
Ю. Луценка й допомагає у реформуванні української прокуратури. Нагадав
П. Порошенко й роботу Н. Яресько, яка більше року здійснювала реформи на
посаді міністра фінансів і нині також допомагає Україні.
«Кожен на своєму місці і всі разом ми впроваджуємо фундаментальні
зміни в країні», – підкреслив Президент.
Глава держави констатував нелегке просування таких серйозних змін, але
наголосив на важливості продовження шляху, спрямованого на модернізацію
країни задля її успіху.
«Влада має міняти все й одночасно, долати спротив та інерцію потужних
груп впливу. Можновладцям при цьому слід мінятися й вдосконалюватися
самим, щоб відповідати дедалі суворішим вимогам українського суспільства. І
все це треба робити в умовах війни. Але я наголосив із самого початку: війна не
є виправданням за відсутність реформ. Треба робити все для того, щоб долати
руйнацію значної частини промисловості внаслідок бойових дій», – підкреслив
П. Порошенко.
Президент зауважив, що влада намагається не лише підтримувати і
розвивати армію, а й шукати нові ринки збуту українських товарів, у тому числі
в рамках зони вільної торгівлі з ЄС, розвивати співробітництво вітчизняних
підприємств з бізнесом східних країн тощо.
«Ніхто не зупинить Україну. Після 14 кварталів падіння вже два квартали
поспіль як почав зростати ВВП. Я розумію, що того на хліб не намастиш… Але
макроекономічна стабілізація відкриває шлях до поступового відновлення рівня
життя», – наголосив глава держави.
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Президент навів приклади відкриття в Україні ряду підприємств з
іноземним капіталом. «Вони гривнею, доларом, євро голосують за нашу
незалежність. Ми кардинально змінилися. І коли ми забезпечимо зростання
інвестицій, я впевнений, що тоді люди і почнуть відчувати справжні результати
реформ», – сказав П. Порошенко.
Водночас Президент наголосив, що всі ці зміни в державі стали можливі
завдяки українському війську, яке за останні два роки кардинально змінилося та
поступово розвивається й далі. «Так, наша армія й сьогодні не жирує. Вона має
право і повинна багато ще що отримати, в тому числі і з того, що Україні наразі
ще не по кишені, про що ми поки що можемо лише мріяти. Але кожного божого
дня, з його поміччю та ціною надзвичайних зусиль кожного українця ми крок за
кроком зміцнюємо нашу обороноздатність. І головним гарантом нашої
незалежності є наші Збройні сили України», – наголосив він.
У цьому контексті глава держави відзначив і підтримку міжнародної
коаліції та української громади у світі. «Вагома частина цієї підтримки –
різнобічна, різнопланова допомога від нашої рідні. Від найближчих і
найдорожчих у світі людей – від української діаспори. Ви підставили плече в
усьому: від цивілізованого лобізму в органах влади своїх країн до волонтерства
на фронті й участі в боях за Україну. Кошти збирали навіть діти. Усі ми в
Україні вдячні українській громаді світу, від Америки і Канади до Австралії та
Нової Зеландії, яка активно підтримує свою історичну Вітчизну», – сказав
Президент.
П. Порошенко згадав героїчних українців, які повернулися на Батьківщину
задля її захисту, М. Паславського та В. Сліпака. Пам’ять про їхній подвиг і
пам’ять усіх українців різних поколінь, які в різні часи полягли за незалежність
України, присутні вшанували хвилиною мовчання (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
22.08).
***
Президент П. Порошенко під час зустрічі з української діаспорою
запевнив, що єдність України та консолідація українців як сучасної
політичної нації є головним пріоритетом.
«Статус української мови як єдиної державної буде наповнюватися
реальним змістом, але з повагою до прав національних меншин. Вони, як
показали події останніх двох років, міцно стоять на позиціях українського
державного патріотизму. І держава має це цінувати», – наголосив глава держави
під час культурно-мистецької акції «Урочиста академія “Українці світу –
Україні”» у Національній опері, присвяченій українській діаспорі у світі.
П. Порошенко нагадав, що минулого місяця був підписаний закон, який
передбачає збільшення частки україномовних пісень на радіостанціях, рівно як і
її частки в розмовних програмах. «Користуючись нагодою, хочу публічно
переказати “привіт” власникам та топ-менеджерам деяких телевізійних каналів:
панове, частка української мови у вас неприпустимо мала. І перш ніж проявити
законодавчу ініціативу, пропоную ринку згадати і про совість, і про
саморегуляцію», – підкреслив Президент.
Глава держави наголосив, що українці пишаються українським
громадянством і державними символами, шанують українську мову й гімн.
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Президент зазначив, що зовнішня загроза прискорила процес формування
сучасної української політичної нації на засадах громадянського патріотизму.
Однак наскільки вражаючу єдність демонструє суспільство, настільки
роз’єднаним і егоїстичним є політичний клас. «Москва завжди користалася в
своїх інтересах перевагами демократичних систем в сусідніх державах, щоб
поглинути їх: починаючи з часів Новгорода та Речі Посполитої, завершуючи
Центральною Європою після Другої світової. І зараз вона не приховує свого
прагнення поміняти владу в Києві», – підкреслив П. Порошенко, нагадавши, що
протягом останніх тижнів до московської риторики повернулися вирази «хунта»
і «люди, які захопили владу в Києві». І це не залишає сумнівів, що тутешні
балачки про дострокові вибори почули і в Кремлі, упевнений Президент.
Глава держави закликав представників української діаспори допомогти в
консолідації українських проєвропейських політичних сил. «Вас поважають і
чують в більшості партій і громадських рухах», – додав Президент.
П. Порошенко також розраховує на підтримку українських православних
церков у США та Канаді в церковному питанні. Він нагадав, що публічно
підтримав звернення Верховної Ради до Вселенського Патріарха Варфоломія як
предстоятеля нашої церкви-матері щодо надання Томосу про автокефалію
православній церкві в Україні (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 22.08).
***
Президент П. Порошенко під час зустрічі з представниками
української діаспори зазначив, що в умовах зростаючого євроскептицизму у
Європі, який активно підтримується Росією, зростає потреба в консолідації
сил українців у Європейському Союзі і всьому світі.
Глава держави наголосив, що багато визнаних фахівців вважають, що і в
міграційній кризі не обходиться без «руки Москви», адже ще за радянських
часів Близький Схід був нашпигований агентурою. За словами Президента,
міграція стала суворим випробуванням на міцність для Євросоюзу.
«За таких умов нам з вами слід, як ніколи, координувати зусилля.
Протидіяти російській пропаганді в усьому світі. Розширювати коло симпатиків
та друзів України. Використовувати всі законні інструменти для того, щоб
боротися за збереження і посилення санкцій проти Росії, які проти неї
запроваджені за анексію Криму та окупацію Донбасу», – наголосив
П. Порошенко.
Глава держави додав, що в стратегічному плані слід працювати на
перспективу членства України в ЄС і НАТО, оскільки в Україні громадська
думка з цього питання змінилася і настав час активніше впливати на громадську
думку на Заході. Президент також закликав українців за кордоном агітувати й
пояснювати, що Україні потрібна підтримка поставками зброї, «причому ще
вчора, бо завтра буде пізно».
Окремо глава держави звернув увагу на важливість тиску на Росію щодо
звільнення українських заручників і політв’язнів, які перебувають на
окупованих територіях чи в російських тюрмах. «Все глобальне українство має
докласти зусиль до захисту прав українців в Росії. Там українські громадяни та
громадські організації, попри те що їхні члени є законослухняними та
лояльними громадянами Федерації, перебувають під значним тиском з боку
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силових структур. Показовим є приклад Бібліотеки української літератури.
Боюсь, що вони скоро спалять всі книжки, а бібліотекарів зашлють на Сибір», –
наголосив Президент.
Глава держави підкреслив: «Росія – це єдина країна світу, де українцям
вже майже офіційно відмовляють у праві на етнічну визначеність». Президент
нагадав слова президента Росії В. Путіна про те, що українці та росіяни один
народ, які схожі із фразою Сталіна «Украинцы – те же русские». Глава держави
зазначив: «І Путіну, і Сталіну я хотів би відповісти словами Ліни Костенко
“Україна – це супер. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі
види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного
світу їй немає ціни”».
Президент підкреслив, що саме існування української діаспори є знаком
упевненості для України й того, що «де б ти не був у цьому світі, там завжди
десь світиться українське віконце».
Президент наголосив, що українська діаспора виросла в унікальне явище
на етнополітичній мапі світу: мільйони українців проживають за державними
кордонами України. Глава держави підкреслив, що іноземні українці, ставши
громадянами інших країн та активними членами тамтешніх політичних націй,
не забувають свою історичну Батьківщину. «Російсько-радянська імперія
викорінювала український національний дух як тільки могла: голодоморами,
репресіями, Сибіром, русифікацією. Та все те, що вона намагалися винищити
тут, ви дбайливо зберігали там. І, неначе благодатний єрусалимський вогонь на
Великдень, передали в Україну, щойно вона стала на шлях відновлення нашої
незалежності. І цей вогонь вже нікому й ніколи не загасити», – наголосив
П. Порошенко, нагадавши, події останніх років: спочатку українці повалили
проросійський маріонетковий режим В. Януковича, потім стали на заваді
планам Кремля розчленувати Україну на кілька частин, поховали проект
«Новоросія».
Президент вручив державні нагороди представниками української діаспори
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 22.08).
***
Президент П. Порошенко запросив українців відвідати військовий
парад, який відбудеться 24 серпня до 25-ї річниці Незалежності України.
«Добра порада: 24 серпня прийдіть подивитись парад. Це демонстрація, в
першу чергу, українському народові, що нам є чим і як захистити мир та спокій
нашої держави та нашого народу», – зазначив глава держави під час церемонії
вручення ключів від квартир співробітникам СБУ. За словами Президента,
військовий парад проводиться, щоб продемонструвати ворогу українську міць, а
союзникам і партнерам – що за два роки Україна побудувала з нуля нову армію,
Збройні сили та інші силові підрозділи.
Глава держави подякував українським захисникам, у тому числі
співробітникам СБУ, за роботу в захисті територіальної цілісності, суверенітету
й незалежності України (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 22.08).
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***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
президентом Турецької Республіки Р. Ердоганом.
У контексті спроби військового перевороту, яка сталася у Туреччині в ніч з
15 на 16 липня 2016 р., глава Української держави підтвердив підтримку з боку
України законно обраних президента та уряду Турецької Республіки.
Р. Ердоган запевнив П. Порошенка в незмінності позиції Туреччини щодо
підтримки незалежності та територіальної цілісності України у її міжнародно
визнаних кордонах. Президент Туреччини також заявив, що Турецька
Республіка не визнає окупації Криму та продовжуватиме усіляко підтримувати
кримських татар.
Сторони відзначили обопільну налаштованість продовжувати докладати
усіх зусиль з метою поглиблення стратегічного партнерства між двома
державами. Лідери двох держав окремо обговорили питання розвитку взаємодії
в енергетичній сфері.
Президент України висловив своєму турецькому колезі співчуття з
приводу нещодавніх терористичних актів, що забрали життя людей на сході
країни
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 20.08).
***
Президент України П. Порошенко скоординував позиції з президентом
Словаччини А. Кіскою напередодні неформального Братиславського саміту
ЄС у вересні.
Глава держави подякував президенту Словаччини за послідовну підтримку
суверенітету й територіальної цілісності України та поінформував про розвиток
ситуації на адміністративному кордоні з Автономною Республікою Крим і на
Донбасі.
Під час телефонної розмови було наголошено на важливості продовження
зусиль, у тому числі і в рамках нормандського формату, з метою виконання
Росією мінських домовленостей, передусім у безпековій сфері.
Президент України відзначив ефективність солідарності ЄС проти агресії
Росії та наголосив на важливості дотримання режиму санкцій ЄС до повного
виконання Москвою узятих на себе зобов’язань у рамках мінського процесу.
Сторони також обговорили актуальні питання порядку денного
двосторонніх відносин і міжнародного співробітництва.
Глава держави висловив надію на підтримку Словаччини, як головуючої у
ЄС країни, України на євроінтеграційному шляху, зокрема в контексті
ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС, запровадження Євросоюзом безвізового
режиму для українських громадян і енергетичної солідарності з Україною.
Глави двох держав обговорили також співробітництво України та
Словаччини в рамках міжнародних організацій (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
20.08).
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***
Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з віце-президентом
Сполучених Штатів Америки Д. Байденом.
Глава Української держави поінформував віце-президента США про
напружену безпекову ситуацію на адміністративному кордоні з Автономною
Республікою Крим і на Донбасі, де тривають обстріли з боку бойовиків, зокрема
із забороненої крупнокаліберної зброї, а також масштабні військові навчання
поблизу російсько-українського кордону.
Співрозмовники підкреслили важливість політико-дипломатичних зусиль з
метою деокупації Криму. Віце-президент США наголосив на послідовному
дотриманні США невизнання окупації Криму.
П. Порошенко та Д. Байден підкреслили важливість продовження зусиль, у
тому числі і в рамках нормандського формату, з метою виконання Росією
мінських домовленостей, зокрема в безпековій сфері.
Сторони також обговорили важливість надання найближчим часом Україні
траншу МВФ і надання кредитних гарантій США (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
19.08).
***
Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з президентом
Європейської ради Д. Туском.
Глава держави поінформував співрозмовника про цинічні провокації
Російської Федерації в окупованому Криму та ескалацію її агресивних дій на
Донбасі. Окремо було обговорено стан виконання мінських домовленостей.
П. Порошенко наголосив на необхідності посилення міжнародної присутності
на Донбасі, зокрема шляхом розширення поля діяльності місії ОБСЄ, у тому
числі на території Криму, та розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ на
Донбасі.
Глава Української держави відзначив важливість рішучого реагування ЄС
на російські провокації та штучне нагнітання напруженості. «Після останніх
подій у Криму не має бути жодних ілюзій щодо намірів Російської Федерації.
Санкції та їх посилення – це дієвий механізм впливу», – наголосив
П. Порошенко.
Президент Європейської ради надав високу оцінку діям глави держави та
виваженій позиції української сторони, яка не піддається на підступні
провокації Росії у Криму.
Д. Туск підтвердив свою принципову позицію щодо збереження санкцій
Європейського Союзу та запевнив у беззаперечній підтримці України з боку
ЄС. «Ми твердо залишаємося на позиції підтримки суверенітету та
територіальної цілісності України», – підкреслив очільник Європейської ради.
Президент Європейської ради особливо підкреслив, що Україна
залишається серед ключових пріоритетів ЄС, солідарність з якою у світлі
протидії зовнішній агресії обговорюватиметься, у тому числі, у рамках
неформальних зустрічей держав-членів ЄС у Братиславі у вересні.
Співрозмовники також обговорили питання перспектив ухвалення
найближчим часом Євросоюзом рішення про лібералізацію візового режиму для
громадян України та скоординували подальші кроки у цьому напрямі.
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Глава держави підтвердив запрошення президенту Європейської ради
відвідати Україну для участі в заходах у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії
Бабиного Яру (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 17.08).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
президентом Франції Ф. Олландом і федеральним канцлером Німеччини
А. Меркель.
Глава Української держави висловив глибоку стурбованість у зв’язку з
нещодавньою провокацією Російської Федерації у тимчасово окупованій нею
українській Автономній Республіці Крим, що призвело до різкого загострення
безпекової ситуації.
За словами П. Порошенка, звинувачення України з боку Кремля у начебто
здійсненні диверсійної діяльності на півострові покликані, серед іншого,
дискредитувати Україну в очах міжнародних партнерів.
Особливе занепокоєння викликає той факт, що російська сторона
використала зазначену провокацію як привід для торпедування роботи в рамках
нормандського формату та процесу імплементації мінських домовленостей.
У свою чергу А. Меркель і Ф. Олланд наголосили, що невизнання
тимчасової окупації Криму є їхньою незмінною позицією, яку вони не піддають
жодним сумнівам.
Лідери Німеччини та Франції пообіцяли всебічно сприяти деескалації
ситуації та висловили готовність разом працювати над її вирішенням.
Співрозмовники підтвердили прихильність до спільних зусиль для
врегулювання ситуації на Донбасі та в тимчасово окупованому Криму
виключно політико-дипломатичними засобами й наголосили на необхідності
продовження послідовної взаємодії у нормандському форматі (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. – 16.08).
***
Президент України зустрівся з родинами українців, що перебувають у
полоні в проросійських бойовиків.
Під час зустрічі Президент П. Порошенко поінформував мам і дружин
заручників про перебіг переговорного процесу в питанні звільнення заручників.
Глава держави наголосив, що для української сторони цей пункт мінських угод,
так само як і безпекове питання є пріоритетними. Україна наполягає на
безумовному звільненні всіх заручників, яких утримують як на окупованій
території, так і в Російській Федерації.
П. Порошенко підкреслив, що він порушує це питання на всіх
міжнародних зустрічах.
За словами Президента, зустріч з мамами й дружинами полонених
готувалася давно й для нього дуже важливо надати конкретну інформацію щодо
долі заручників. Він назвав надзвичайно важливим той факт, що сьогодні можна
говорити про підтвердження інформації щодо 45 заручників. «А це означає, що
ми будемо боротися за їх якнайшвидше звільнення. Це дасть можливість нам
потроїти зусилля для того, щоб якнайшвидше були позитивні новини», – сказав
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Президент.
П. Порошенко підкреслив, що звільнення заручників залежить напряму від
Російської Федерації, яка повинна в цьому питанні натиснути на бойовиків
щодо виконання цього ключового пункту мінських угод.
Глава держави підкреслив, що питання звільнення українців з полону є для
нього пріоритетним. Його уповноважені займаються цим 24 години на добу та
постійно доповідають про будь-які зміни в цьому процесі.
За його словами, з початку війни вже знайдено і звільнено
3 тис. 080 заручників. На сьогодні в полоні перебуває 107 цивільних і
військових громадян України.
Президент подякував матерям і дружинам за їхню мужність, мудрість та
витримку і зазначив, що для нього як глави держави дуже важлива їхня позиція
та підтримка своїх чоловіків. П. Порошенко підкреслив, що важливо тримати
спільну лінію в питанні звільнення всіх українських полонених.
Президент поінформував, що 19 серпня заступник глави Адміністрації
Президента України К. Єлісєєв у Берліні передасть списки з прізвищами
45 заручників до офісів президента Франції та канцлера Німеччини для того,
щоб у європейських столицях знали про кожного українця, якого утримують у
полоні. «Для того щоб ми разом вимагали їх негайного, безумовного і
якнайшвидшого звільнення».
П. Порошенко також підкреслив важливість того, що вперше за два роки
міжнародна гуманітарна місія ООН була допущена до заручників. Україна
наполегливо вимагає, щоб представників Міжнародного комітету Червоного
Хреста було допущено до окупованих територій, щоб вони отримали доступ до
тюрем і були залучені до пошуку та звільнення полонених. Це питання знову
порушуватиметься у Мінську під час чергового раунду переговорів, а залучення
міжнародних організацій дасть хороший поштовх у просуванні цього процесу.
Президент також зауважив, що жодного звільнення не відбувається без
участі Служби безпеки України й українська сторона готова до найширших
компромісів у питанні звільнення.
У свою чергу голова СБУ В. Грицак зазначив, що Служба безпеки виконує
всі доручення Президента задля того, щоб був знайдений компроміс і звільнено
українських заручників. «Ми не імітуємо процес і не робимо піар. Кожного дня
за кожного хлопця іде боротьба. Поки 107 хлопців не витягнемо – ми не
зупинимось», – наголосив В. Грицак.
Представник мінської групи, перший заступник Голови Верховної Ради
України І. Геращенко підкреслила, що 26 серпня і 7 вересня, на наступних
зустрічах у Мінську, це питання буде одним з пріоритетних. «Ми сподіваємось,
що отримаємо конкретні пропозиції щодо звільнення 45 полонених», –
зазначила вона.
Рідні полонених звернулися до Президента з проханням зробити все
можливе для прискорення процесу звільнення українців. «Найбільш складне
питання “Коли звільнять?”. Хочу попросити вас зробити все можливе і
неможливе – я розумію, що ви це робите. Але хочеться ще раз звернутися, щоб
якомога скоріше наші близькі були вдома», – зазначила дружина полоненого
військового Н. Бесараб.
Дружина полоненого військового О. Жемчугова зазначила, що ця зустріч є
довгоочікуваною для всіх родичів: «Вдячна, що ви вселили надію. Сподіваюсь,
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що не тільки в моє серце, а і в серця присутніх. Дуже багато залежить від Вас,
як від глави держави, що ви зможете і знайдете варіанти, щоб звільнити всіх».
У зустрічі також взяли народні депутати І. Луценко та О. Білозір та
представники Об’єднаного центру звільнення заручників (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
18.08).
***
Президент П. Порошенко не виключає оголошення мобілізації та
запровадження воєнного стану.
«Сьогодні ми маємо різке загострення ситуації як у Криму, так і на Сході.
При чому на Сході ситуація кардинально змінилася», – сказав П. Порошенко під
час спілкування з журналістами на Львівщині. Глава держави наголосив, що «в
останні десять днів крупнокаліберна артилерія терористів б’є по штабах та
складах, які розташовані на відстані 20–25 км від лінії зіткнення вглиб
території».
Глава держави наголосив, що обстріли здійснюють артилерійські
розрахунки військ Російської Федерації, які «цілеспрямовано приїжджають,
щоб вбивати українців».
Президент підкреслив, що, не применшуючи важливості розвитку
економіки та створення нових робочих місць, надзвичайно важливими є
оборона та безпека держави, які залишаються першим пріоритетом. За словами
глави держави, у разі загострення ситуації буде оголошена чергова хвиля
мобілізації і запроваджено воєнний стан: «Якщо буде продовжуватися
загострення, буде моїм указом і мобілізація оголошена, і запроваджено воєнний
стан».
«Нічого важливішого за Україну, за незалежність нашої держави, за нашу
свободу і демократію не існує», – підкреслив П. Порошенко. При цьому глава
держави зазначив, що «поки жодної хвилі мобілізації не оголошено».
Президент наголосив на тому, що на сьогодні діє чітка програма набору до
контрактної армії, збільшено рівень грошового забезпечення, істотно покращена
якість харчового, речового та медичного забезпечення. «Це створює
можливість, щоб 45 тис. українців з початку року записалися до контрактної
армії», – підкреслив глава держави, наголосивши, що до українського війська
йдуть добровольці, що значно підвищує якість Збройних сил. Це дало
можливість демобілізувати четверту та п’яту хвилі мобілізації і не оголошувати
нової, але «це не означає, що мобілізації не буде взагалі».
Президент зазначив, що Збройні сили України готові дати відсіч будь-яким
діям терористів, і подякував міжнародним партнерам України, які «ведуть
політико-дипломатичну боротьбу, щоб стримати агресора і повернути його до
виконання мінських домовленостей і до переговорів в нормандському форматі»
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 18.08).
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***
Президент П. Порошенко, перебуваючи з робочою поїздкою у Львівській
області, зустрівся з особовим складом 16-ї окремої бригади армійської
авіації.
Глава держави наголосив, анексія та окупація Криму, гібридна війна на
Донбасі стали для нас справжньою вітчизняною війною за нашу незалежність,
за нашу волю, свободу, демократію. «Не припиняючи свої спроби зірвати
мінський процес, роблячи абсолютно безвідповідальні заяви про вихід з
нормандського переговорного формату, зараз ворог різко збільшив
інтенсивність обстрілів позицій наших військ на сході держави», – зазначив
глава держави.
Президент підкреслив, що сьогодні вночі була рекордна кількість
обстрілів, яка дорівнює майже 100. Значна кількість з них з використанням
крупнокаліберної артилерії. Нині ворог зосередив вогонь крупнокаліберної
артилерії по командним пунктам, складам, які розташовані у 8–12, а інколи й у
22 км від лінії зіткнення. «Ці провокації ворог збирається використати на
виправдання власних кроків по зриву мінського процесу», – наголосив глава
держави.
За словами Президента, під час його інтенсивних консультацій з
керівництвом США, Європейського Союзу, Німеччини, Франції він отримав
тверде запевнення у підтримці України в її визвольній боротьбі за власну
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.
«Ймовірність ескалації конфлікту залишається дуже значною. Та й
повномасштабного російського вторгнення по всіх азимутах ми теж не
виключаємо. Ми готові – наші Збройні сили – дати відсіч ворогу і на Сході
України, де ворог окупує Донбас, і вздовж адміністративного кордону з
Кримом, коли б ці провокації не мали місце – зараз щодня, чи під час Дня
Незалежності, – підкреслив П. Порошенко. – Можу наголосити і повідомити
українському народові: українські Збройні сили готові дати відсіч на будьякому напрямку». Президент повідомив, що за його дорученням начальник
Генерального штабу, генерал армії В. Муженко перебуває у зоні АТО та
особисто переконався у проведенні артилерійських обстрілів з боку ворога.
Водночас Президент висловив упевненість, що за складної ситуації це
норма, коли Збройні сили України постійно мають бути готові до виконання
завдань будь-якої складності. Для цього воїни повинні мати добрий вишкіл,
здатність до миттєвого та ефективного реагування на дії противника.
«Український народ, армія, влада, як одна дружна родина, спільно
працюють на оборону держави. Ми бачимо, як зростає бойовий потенціал
Збройних сил. Якісні перетворення відбуваються у кожній військовій частині, у
кожному підрозділі. Звичайно, часом не так швидко, як хотілося би, але зміни
вже незворотні», – додав він.
Президент зауважив, що 16-та бригада армійської авіації, підрозділи якої
пройшли важкі випробовування на Сході україни, сьогодні є потужною
бойовою одиницею Збройних сил України – зі своїм бойовим героїчним
літописом і досконалою бойовою майстерністю. Уже 8 березня 2014 р. 16-та
окрема бригада армійської авіації була піднята по тривозі та відбула для
виконання завдань на Схід України. Підрозділи бригади мужньо та ефективно
виконували завдання з авіаційного забезпечення дій наземних військ. Брали
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участь в операціях зі звільнення населених пунктів Слов’янськ, Красний Лиман,
Краматорськ, Дружківка, Бахмут, Торецьк, Дебальцево, Амвросіївка,
Степанівка, Савурівка та ін.
За словами глави держави, нині особовий склад бригади, як і тисячі
солдатів та офіцерів на Сході та Півдні України, і надалі відстоюють свободу й
незалежність нашої держави. За цей час вертолітниками бригади було здійснено
близько
3,5
тис.
бойових
вильотів.
За
мужність
і
героїзм
36 військовослужбовців 16-ї бригади відзначені державними нагородами.
Президент зауважив, що держава піклується про військовослужбовців: уже
розроблено проектно-кошторисну документацію на будівництво 48-квартирного
житлового будинку для військовослужбовців бригади. Уже розпочаті тендерні
процедури за програмою ProZorro, для того щоб кожна копійка коштів
українського бюджету й українських платників податків була використана з
максимальною ефективністю.
П. Порошенко подякував кожному військовому за вірність присязі та
віддану службу Українській державі: «Ви – справжній “золотий фонд” країни.
Для вас честь, свобода і Батьківщина є не просто словами, а змістом життя».
«Як Верховний головнокомандувач Збройних сил України звертаюся до
вас з вимогою – не втрачати набуті в боях потенціал та навички. Постійно
вдосконалювати знання, льотну майстерність та навченість, посилювати
пильність та, у разі загострення обстановки, не вагаючись виконати визначені
бойові завдання», – звернувся до військових Президент.
Глава держави підкреслив, що ми багато чому навчилися за ці два роки
війни. За це навчання і за ці знання ми заплатили кров’ю наших кращих синів.
Але ми можемо констатувати, що українська армія відроджена, народжена
народом України за ці два роки, стала однією з найпідготовленіших,
найпатріотичніших, найсильніших на континенті. «Вірю, що спільними з вами
зусиллями ми повернемо мир та спокій на усю територію Української держави»,
– сказав він.
Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання вісьмох загиблих
льотчиків бригади. «Своїми життями, захищаючи Вітчизну, пожертвували
солдат Б. Крупніцький, капітани І. Грішин та Д. Шингур, майори М. Топчій і
Р. Мазунов, підполковники Р. Плоходько, О. Сабада, С. Руденко й А. Бєлкін.
Схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за Україну.
Вічна їм слава», – сказав Президент.
П. Порошенко також поспілкувався з дружинами загиблих
військовослужбовців і наголосив, що пам’ять про їхніх чоловіків-героїв має
залишитися назавжди в історії України, а на їхньому прикладі мають
виховуватися наступні покоління українських воїнів (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
18.08).
***
Нову мисливську службу в Україні планують створити за прикладом
Нацполіції до кінця року, до неї мають наміри залучити учасників АТО. Про
це повідомила т. в. о. голови Держлісагентства Х. Юшкевич в інтерв’ю
24 каналу.
«Ми проаналізували стан мисливського господарства. Скажу відверто – він
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критичний. У порівнянні з минулим роком, кількість парнокопитних у
підпорядкованих нашому агентству лісах зменшилася на 2,6 тис. голів. І це
досить велика втрата для мисливського фонду країни», – повідомила
Х. Юшкевич.
За її словами, для виправлення ситуації необхідно створювати мисливську
службу. «Фінансова ситуація в країні складна. Тому будемо працювати над тим,
щоб залучити до проекту закордонних інвесторів. Сподіваюся, що до кінця року
ми зможемо її запустити», – додала т. в. о. Держлісагентства.
Вона повідомила також, що на нову мисливську службу будуть покладені
функції щодо боротьби з браконьєрством, моніторингом якості ведення справ у
мисливських угіддях і надання практичної чи навчальної допомоги мисливцям.
«Створюватися ця служба буде за прикладом Національної поліції
України. Будь-хто зможе подати заявку на участь у конкурсі. Пройти співбесіду,
тестування і приступити до роботи. Це буде зовсім нова, ні на що раніше не
схожа структура. Заробітна плата буде збільшена. Мова йде про суму, не меншу
8 тис. грн на місяць, – зазначила Х. Юшкевич. – Впевнена, що з кадрами у нас
не буде проблем. Сьогодні в країні дуже багато ветеранів АТО. Хороших,
чесних і патріотично налаштованих людей, які вміють поводитися зі зброєю.
Більшість з них залишилася без роботи після демобілізації. Створивши службу,
ми не тільки зможемо кардинально змінити ситуацію в мисливській галузі, а й
дати хорошу, достойну роботу тисячам ветеранів» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 22.08).
***
Міністерство екології та природних ресурсів України зацікавлене в
співпраці з держбанком АБ «Укргазбанк» і Міжнародною фінансовою
корпорацією щодо залучення фінансування екологічних програм. Про це
заявив міністр екології та природних ресурсів О. Семерак під час зустрічі з
головою правління «Укргазбанку» К. Шевченком і представниками
Міжнародної фінансової корпорації (IFC).
Міністру презентували спільний проект з розвитку напряму еко-банкінгу
та впровадження фінансових механізмів для розбудови зеленої економіки і
відновлювальної енергетики.
«Надання державним банком кредитування підприємствам-забруднювачам
для модернізації обладнання та встановлення автоматизованої системи онлайнмоніторингу викидів в атмосферне повітря не лише зменшить їх кількість, а й
значно покращить екологічну ситуацію», – сказав О. Семерак.
Готується підписання тристороннього рамкового меморандуму про
співпрацю між Мінприроди, АБ «Укргазбанк» та IFC щодо розвитку
біоенергетики, відновлювальної енергетики та енергоефективності як базових
сегментів «зеленої економіки».
У свою чергу голова правління АБ «Укргазбанк» К. Шевченко підкреслив,
що в Україні існує величезний незадіяний потенціал для інвестицій у проекти
відновлювальної енергетики. «Використовуючи досвід і знання IFC, ми
сподіваємося розкрити цей потенціал і зробити український бізнес більш
ефективним. І наше завдання як державного банку максимально сприяти
зниженню енергонавантаження та енергоємності вітчизняних підприємств,
домогосподарств, тому що це є запорукою енергетичної безпеки нашої
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держави», – сказав К. Шевченко.
Крім того, міністр звернув особливу увагу на те, що підтримка
фінансовими інституціями бізнесу на цьому етапі важлива, адже імплементація
директив ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища потребує
впровадження більш жорстких екологічних стандартів. Відповідно збільшаться
видатки підприємств на впровадження природоохоронних заходів.
О. Семерак висловився за залучення до такої співпраці інших фінансових
установ України.
Раніше міністр звернувся до українського бізнесу з пропозицією стати
партнерами в захисті навколишнього природного середовища, в «озелененні»
економіки України, низьковуглецевому розвитку та швидкому скороченню
шкідливих викидів у довкілля.
Також О. Семерак звернув увагу на важливість залучення фінансування
для розвитку відновлювальної енергетики в зоні відчуження (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 19.08).
***
Заступник міністра соціальної політики В. Мущинін і представники
Мінсоцполітики зустрілися з М. Профазі, головою представництва
Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні.
Зокрема, ішлося про результати дослідження МОМ з моніторингу ситуації
щодо ВПО в усіх регіонах України. Нагадаємо, МОМ запроваджена
Національна система моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними
особами.
Мета моніторингу – оцінювання процесів інтеграції/реінтеграції ВПО,
соціально-демографічних характеристик і становища ВПО в місцях їх
переселення, тенденцій мобільності та економічної інтеграції ВПО. Метою
запровадження Національної моніторингової системи в Україні на основі
підходів матриці відстеження переміщення є підтримка уряду України в зборі та
аналізі інформації щодо соціально-економічних характеристик ВПО та
домогосподарств, що складаються з ВПО, а також викликів, з якими вони
зустрічаються. Наразі відбувається оцінювання результатів проекту,
відповідність запланованих і фактичних показників.
М. Профазі звернувся до Мінсоцполітики з пропозицією долучитися до
модифікації методології майбутніх досліджень ВПО, які відбуватимуться кожні
три місяці. У відповідь заступник міністра В. Мущинін зазначив, що
міністерство з вдячністю приймає таку пропозицію. Адже, за його словами, такі
результати будуть дуже корисними для подальшої роботи у сфері державної
соціальної політики (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
19.08).
***
Бюро правової допомоги – це нове обличчя Міністерства юстиції. Тут
громадяни зможуть отримати консультації і захист своїх прав, а також
скористатися електронними сервісами Мін’юсту. Про це під час відвідин
Млинівського бюро правової допомоги, яке запрацювало в тестовому режимі,
під час робочої поїздки до Рівненської області повідомив міністр юстиції
П. Петренко.
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«Бюро правової допомоги – абсолютно нова структура з новою
концепцією. Тут людина отримує консультацію, захист адвоката і роз’яснення
того, які вона має права в цій країні. Бюро правової допомоги – це нове обличчя
Міністерства юстиції. Я розраховую, що жителі цього містечка, так само як і
наші громадяни в усіх куточках країни приходитимуть сюди і дійсно
отримуватимуть консультацію та допомогу», – зазначив очільник Мін’юсту.
Міністр юстиції також провів робочу нараду з новопризначеними
керівниками бюро правової допомоги, які вже з вересня почнуть працювати в
13 населених пунктах регіону. «У мене сьогодні дуже позитивні враження після
спілкування з новопризначеними керівниками бюро правової допомоги. Це
зовсім інша якість людей, які працюватимуть в цій системі. Це молоді люди, які
пройшли через конкурс, які мають досвід правової роботи і які не працювали в
державних органах. Вони не мають вірусу багаторічної державної служби і
йдуть на роботу для того, щоб реально допомагати людям», – зауважив він.
Міністр юстиції також поінформував присутніх, що по всій Україні
заплановано відкрити 430 бюро правової допомоги, які прийдуть на зміну
застарілим райуправлінням юстиції. Громадяни тут зможуть отримати
юридичну консультацію та адвокатський захист. Крім того, співробітники бюро
допомагатимуть українцям скористатися усіма електронними сервісами
Мін’юсту. «Майже 390 з таких бюро вже укомплектовані, ми плануємо
повноцінно цю систему запустити з вересня місяця. Тож з осені по всій Україні,
навіть у найбільш віддалених районних центрах, запрацюють наші бюро
правової допомоги, які допомагатимуть українцям», – наголосив очільник
Мін’юсту.
Міністр юстиції також відвідав Рівненський обласний перинатальний
центр, де вручив свідоцтва про народження батькам шести малюків: чотирьох
дівчаток і двох хлопчиків.
«Загалом на Рівненщині сервіс з отримання свідоцтв у медичних закладах
працює у 17 з 18 пологових. З початку року документи, не виходячи з медичної
установи, отримали батьки майже 1 тис. 300 малюків. А це значить, що кожен
третій малюк покидає пологовий з першим своїм документом. Загалом по
Україні ця послуга надається вже в 463 медичних закладах. А менше ніж за рік з
моменту запуску сервісу свідоцтва в пологових отримали батьки майже 50 тис.
нових
українців»,
–
сказав
П.
Петренко
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 18.08).
***
Найближчим часом в українському війську буде запроваджено
інститут військового духовенства. Про це 18 серпня під час брифінгу в пресцентрі Міністерства оборони повідомив заступник директора, начальник відділу
департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики
Міністерства оборони України О. Щербінін.
За словами посадовця, останні роки в нашій державі стали визначальними
в становленні системи забезпечення реалізації військовослужбовцями Збройних
сил України права на свободу світогляду та віросповідання. «Ухвалено низку
спільних важливих рішень щодо формату і перспектив військово-релігійних
відносин, окреслено їхню кінцеву мету – поетапне запровадження у Збройних
силах України інституту військового духовенства (капеланства). На сьогодні
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вносяться останні коригування в нормативно-правову базу оборонного
відомства, що дасть можливість найближчим часом запровадити інститут
військового духовенства (капеланства)», – повідомив О. Щербінін.
За його словами, на сьогодні триває остаточне узгодження із
заінтересованими підрозділами оборонного відомства питань щодо необхідної
чисельності військових капеланів з урахуванням можливих фінансових витрат
на ці заходи. На посаду щодо координації діяльності військових капеланів
планується призначити цивільну особу.
О. Щербінін також поінформував, що Кабінетом Міністрів України в липні
2014 р. прийнято рішення про запровадження служби військового духовенства у
Збройних силах, Національній гвардії та Державній прикордонній службі
[Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 р. № 677-р «Про
службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах,
Національній гвардії та Державній прикордонній службі» (назва документа – за
першоджерелом)]. На виконання вищезазначеного рішення видано Наказ
Міністерства оборони України від 27 січня 2015 р. № 40 «Про затвердження
Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у
Збройних Силах України» (назва документа – за першоджерелом),
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 р. за
№ 161/26606.
За словами заступника директора, начальника відділу департаменту
військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства
оборони України, з метою задоволення конституційних прав на свободу
світогляду і віросповідання для військовослужбовців Збройних сил України та
членів їхніх сімей, за поданням Ради у справах душпастирської опіки при
Міністерстві оборони України затверджено Концепцію душпастирської опіки у
Збройних Силах України (назва документа – за першоджерелом), яка є
перехідним документом від нештатної душпастирської опіки до повноцінного
інституту військового духовенства.
Душпастирська опіка віруючих військовослужбовців здійснюється із
залученням священнослужителів місцевих приходів у взаємодії з Радою у
справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України.
Крім того, за сприяння Ради у справах душпастирської опіки при
Міністерстві оборони України щороку, починаючи з 1995, проводяться
військові паломництва як в Україні, так і за її межами.
Так, у міжнародному військовому паломництві до м. Люрд (Франція)
брали участь близько 900 військовослужбовців і членів їхніх сімей. На території
України лише у 2015 р. у паломництві до Чудотворної ікони Божої Матері, що у
Зарваниці Тернопільської області, взяли участь понад 400 військовослужбовців.
У поточному році військове паломництво до чудотворної ікони Зарваницької
Божої Матері заплановано на вересень.
«Залучення Збройних сил України до проведення спільних з релігійними
організаціями заходів дозволяє зміцнити довіру українського народу до армії та
підняти престиж військової служби», – підкреслив О. Щербінін.
Представник департаменту військової освіти, науки, соціальної та
гуманітарної політики Міністерства оборони України також поінформував про
проведення, за двосторонніми домовленостями, навчання у форматі двоп’ятиденних курсів зі священнослужителями, які відправлялися в район
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проведення антитерористичної операції на волонтерських засадах, як військові
капелани.
Курс прослухали понад 600 священнослужителів Української православної
церкви Київського патріархату, Української греко-католицької церкви, Союзу
вільних церков християн євангельської віри України, Всеукраїнського союзу
об’єднань євангельських християн-баптистів, Всеукраїнського союзу церков
християн віри євангельської – п’ятидесятників (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 18.08).

ПОЛІТИКА
Україна підготувала документи до ООН для направлення миротворчої
місії на Донбас. Про це на прес-клубі в Києві заявив постійний представник
України в ООН В. Єльченко, передає «РБК-Україна».
«У нас все заготовлено. Є навіть проекти документів для затвердження: і
про офіс підтримки ООН в Україні, і про спеціального представника
генерального секретаря, і про посередницьку місію генерального секретаря
ООН – все це є. Ще на що ми сподіваємося, що все-таки новий наступний
генсек ООН буде більш серйозно до нас ставитися», – сказав він.
«Я дуже хочу, щоб швидко минули ці три або чотири місяці, щоб ми мали
іншого генерального секретаря ООН, з яким можна буде сісти і набагато більш
серйозно поговорити про наші проблеми», – додав В. Єльченко (Главком
(http://glavcom.ua/news/ukrajina-pidgotuvala-dokumenti-v-oon-dlyanapravlennya-mirotvorciv-na-donbas-368486.html). – 2016. – 22.08).
***
Україна підготувала пакет документів до Міжнародного трибуналу
ООН щодо порушення Росією конвенції ООН з морського права. Про це
повідомив міністр закордонних справ П. Клімкін, відкриваючи нараду з
послами.
«Найближчими днями ми подамо кейс документів до суду в рамках
Міжнародної конвенції з морського права», – сказав він.
П. Клімкін додав, що найближчими тижнями Україна подасть до суду
документи, «які доводять порушення Росією угод, що в Криму справжня расова
дискримінація, що Росія порушує антитерористичні угоди».
Як відомо, Росія після анексії Криму здійснює активну розвідку покладів
нафти й газу на українському шельфі. Міжнародний трибунал ООН розглядає
суперечки, що стосуються геологорозвідувальних робіт і видобування корисних
копалин
у
міжнародному
районі
морського
дна
(Главком
(http://glavcom.ua/news/ukrajina-podaje-do-sudu-oon-pozov-proti-rf-shchodoporushennya-morskogo-prava-368354.html). – 2016. – 22.08).
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***
Постійний представник України при ООН В. Єльченко зустрівся з
першим заступником генерального секретаря всесвітньої організації
Я. Еліассоном. Про це повідомляє постійне представництво України в ООН в
Twitter.
На зустрічі постпред обговорив із замгенсеком поїздку в Крим президента
РФ В. Путіна, а також концентрацію російських військ на Донбасі.
«В. Єльченко зустрівся з першим заступником генсека ООН Я. Еліассоном.
Обговорили протиправне перебування В. Путіна в Криму. В. Єльченко також
привернув увагу Я. Еліассона до концентрації російських озброєнь уздовж
російсько-української границі в Криму та Донбасі», – ідеться в повідомленні
(Главком
(http://glavcom.ua/news/postpred-ukrajini-v-oon-rozpoviv-pronezakonniy-vizit-putina-do-krimu-368126.html). – 2016. – 20.08).
***
В рамках «нормандського формату» підготовлено проект документу
про розведення військ вздовж лінії розмежування на Донбасі.
Про це повідомив посол України у Німеччині А. Мельник, передає
«Громадське».
«Днями було узгоджено цей проект. І зараз йдеться про те, щоб під час
телефонної розмови із Путіним, яка відбудеться найближчим часом, цей
документ якось матеріалізувати», – сказав він.
За його словами, головними питаннями лишаються проблема безпеки і
проведення виборів на Донбасі (Главком (http://glavcom.ua/news/putinuzaproponuyut-noviy-dokument-shchodo-rozvedennya-viysk-na-donbasi-posol368519.html). – 2016. – 23.08).
***
Перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в
Україні А. Хуг вирушає на Донбас для переговорів із бойовиками, зокрема про
свободу пересування спостерігачів місії, повідомила її прес-служба.
Як ідеться в повідомленні, він зустрінеться з керівниками збройних
формувань з приводу перешкоджань свободі пересування членів місії, включно
з інцидентом у с. Лукові, а також обговорити заходи, необхідні для тривкого
виконання мінських домовленостей, зокрема, про припинення вогню.
Згаданий у повідомленні інцидент стався 29 липня в селах Лукові й
Приморському на півдні окупованої частини Донеччини. Там бойовики під
погрозою застосування зброї прогнали спостерігачів, потім жестами
погрожували їм «відрізати голови», а словесно обіцяли розстріляти їх,
змушували їхати під збройним конвоєм, перш ніж урешті відпустили.
Після згаданого інциденту в Лукові ОБСЄ вже багато разів домагалася
зустрічі з очільником угруповання ДНР О. Захарченком членів її спеціальної
моніторингової місії в Україні, щоб обговорити погрози спостерігачам із боку
бойовиків його угруповання, але той продовжував відмовлятися від зустрічі.
Місія ж продовжує наполягати на відповідальності за порушення, пов’язані зі
створенням перешкод роботі її членів, мовиться в повідомленні ОБСЄ.
Такі інциденти ставалися і в інших випадках; за словами керівництва місії,
90 % випадків перешкоджання її діяльності стається на окупованих територіях.
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Із приводу тих таких випадків, що ставалися на вільній частині України, ОБСЄ
не мала скарг на реакцію на них української сторони (Главком
(http://glavcom.ua/news/v-obsje-budut-domagatisya-vid-boyovikiv-svobodiperesuvannya-sposterigachiv-368327.html). – 2016. – 22.08).
***
У Міністерстві оборони США вважають, що Росія концентрує свої
війська та озброєння на кордоні з Україною лише для проведення регулярних
щорічних військових навчань. Про це заявив речник Міністерства оборони
США капітан Д. Дейвіс. При цьому він додав, що у Вашингтоні занепокоєні
дедалі гострішою риторикою з боку і Москви, і Києва, передає радіо «Свобода».
«Нас непокоїть те, що Росія далі окупує Крим, нас непокоїть підвищення
рівня насильства на Сході України, – заявив він. – Але ми не бачимо того
“єдинорога”, якого вистежує багато хто, – тієї ідеї, що має статися якесь масове
короткотермінове нарощування сил чи пересування військ». «Гадаю, що
пересування, які ми спостерігаємо, пов’язані з майбутніми навчаннями, і ми не
бачимо такого масового нарощування сил, на яке натякали», – наголосив
речник.
Він додав, що США продовжують уважно відстежувати ситуацію.
Як повідомлялося, 18 серпня Президент України П. Порошенко заявив, що
на Донбасі залишається ймовірність загострення, не виключено також
повномасштабне
російське
вторгнення
(Главком
(http://glavcom.ua/news/pentagon-zagrozu-povnomasshtabnoji-viyni-rosiji-zukrajinoyu-perebilshuyut-368169.html). – 2016. – 20.08).
***
Новий посол США в Україні М. Йованович записала вітальне відеозвернення до українців, воно розміщене на каналі Youtube Посольства США.
«Доброго дня, Україно! Мене звати Марі Йованович. Мені випала честь
стати новим послом Сполучених Штатів в Україні. Мені надзвичайно приємно
повернутися в Україну. Мені дуже подобалося жити і працювати в Україні. І
зараз я з нетерпінням чекаю на можливість мандрувати нею і пізнавати всі її
куточки разом з моїм собакою..., зустрітися зі старими друзями та знайти нових
і з’їсти цілу миску справжніх українських вареників», – заявила М. Йованович.
Також новий посол США висловила підтримку суверенітету України. «Ми
здалеку спостерігали за великими досягненнями України протягом останніх
двох років. Але зробити треба ще багато. І я сподіваються працювати разом з
вами, щоб підтримувати суверенну територіальну цілісність, демократичну і
заможну Україну. Слава Україні!», – зазначила вона (Главком
(http://glavcom.ua/news/noviy-posol-ssha-yovanovich-zapisala-zvernennya-doukrajinciv-368478.html). – 2016. – 23.08).
***
Консервативна партія Канади продовжує закликати уряд Росії
дотримуватися своїх зобов’язань за мінськими угодами.
Тривала ескалація Росією агресії та насилля на Сході України є явним
порушенням мінських угод. Про це заявив тіньовий міністр оборони Канади
Д. Безан.
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«Росія почала мобілізовувати важку військову техніку, включно з танками
та винищувачами. Минулого тижня в окремі дні траплялося по 50 порушень
режиму припинення вогню. Тривала ескалація Росією агресії та насилля на
Сході України є явним порушенням мінських угод», – сказав Д. Безан.
Він закликав Росію негайно звільнити територію України та дотримуватися
своїх зобов’язань за мінськими угодами.
«Консервативна партія Канади продовжує закликати уряд Росії негайно
вивести підрозділи з усієї української території та задля військової деескалації у
регіоні дотримуватися своїх зобов’язань згідно з мінськими угодами», –
зазначив опозиціонер (Главком (http://glavcom.ua/news/konservativna-partiyakanadi-zaklikala-rosiyu-negayno-vivesti-viyska-iz-usijeji-ukrajinskoji-teritoriji368111.html). – 2016. – 20.08).
***
VI Всесвітній форум українців ухвалив заяву «щодо зусиль України,
світового українства та міжнародного співтовариства з деокупації та
реінтеграції Криму», повідомило видання «День».
У документі йдеться про те, що на окупованому півострові під загрозою
«опинилося існування понад півмільйонної громади етнічних українців, яка є
другою за розмірами етнічною спільнотою в Криму». «Окупанти взяли курс на
її асиміляцію», – ідеться в заяві.
Як пише газета, в ухвалі, що складається з 18 пунктів, містяться заклики до
міжнародного співтовариства та органів державної влади України вжити
системних заходів для деокупації та реінтеграції Криму. Зокрема, міжнародне
співтовариство закликають «посилити санкції проти Росії за незаконну
окупацію Криму, об’єднати їх із санкціями за агресію у Донецький та
Луганській областях, й, зокрема, запровадити ембарго на торгівлю нафтою з
Росією та відключити її від системи SWIFT до припинення агресії проти
України, звільнення всіх окупованих територій та виплати компенсації за
понесені українською стороною втрати».
ООН, Раду Європи, ОБСЄ та інші міжнародні організації, держави
VI Всесвітній форум українців закликає «вжити заходів для припинення
масштабного порушення прав людини й громадянина, прав корінного
кримськотатарського народу й громади етнічних українців і тримати ситуацію у
цій сфері під постійним контролем до моменту деокупації».
Світове українство повинно «роз’яснювати у країнах проживання
важливість підтримки безпеки на планеті та протидії державі-агресорові –
Росії», а органи державної влади України «розробити Стратегію деокупації
Криму», ідеться в ухвалі. VI Всесвітній форум українців закликає «НАН
України та Інститут українознавства МОН України в умовах спроб окупанта
квазіісторичними аргументами легітимізувати окупацію підготувати академічне
видання історії Криму й історії української громади півострова», а прокуратуру
Автономної Республіки Крим «відкрити кримінальне провадження за фактом
знищення семи шкіл з українською мовою навчання та понад п’ятисот класів з
українською мовою навчання на півострові проти колишнього міністра освіти і
науки, молоді та спорту АР Крим Гончарової Наталі Григорівни».
Також у документі наголошується на необхідності скасувати статус
нерезидентів для кримчан, потребі створити центр надання адміністративних
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послуг для кримчан-громадян України безпосередньо на адміністративному
кордоні Херсонської області тощо, пише видання.
Текст документа розробили вимушені переселенці з Криму.
Окремо делегати з Криму на форумі виступили зі зверненням про долю
журналіста М. Семени, заявивши про безпрецедентну ситуацію, повідомляє
проект «Радіо Свобода Крим.Реалії»: уперше за всю історію форуму делегат,
М. Семена, не зміг прибути на нього через переслідування російською
окупаційною владою. Делегати форуму підтримали звернення кримчан.
VI Всесвітній форум українців відбувся в Києві, в Українському домі.
У його роботі взяли участь понад 300 делегатів з 36 країн. Із Криму було обрано
15 делегатів, але прибути на форум змогли тільки 10, інші не змогли виїхати з
окупованого півострова (Главком (http://glavcom.ua/news/vsesvitniy-forumukrajinciv-uhvaliv-zayavu-pro-deokupaciyu-ta-reintegraciyu-krimu-368320.html).
– 2016. – 22.08).
***
Національний виборчий комітет Угорщини (NVB) відхилив ініціативу
проведення референдуму про умови вступу України до Європейського Союзу.
Таке рішення було прийнято на засіданні комітету в Будапешті 19 серпня.
Питання, яке пропонувалося винести на референдум в Угорщини, було
таким «Чи бажаєте Ви, аби угорський парламент затвердив Договір про
приєднання між Україною та Європейським Союзом лише за умови, щоб
Закарпатській області в західній частині України і зокрема району м. Берегово
(Берегсас) було дозволено провести референдум щодо їхньої територіальної
належності (право стати частиною Угорщини або іншої держави, стати
суверенною державою або залишатися частиною України) та адміністративного
статусу?».
Ініціатива проведення референдуму була подана фізичною особою.
NVB одноголосно ухвалив, що така ініціатива суперечить міжнародним
договорам, а також Статуту ООН, який ратифікував угорський парламент.
Статут забороняє державам-членам брати участь у справах, які підпадають під
внутрішню юрисдикцію інших країн. Конституція Угорщини також забороняє
проведення референдуму, що стосується міжнародних договорів.
Рішення може бути оскаржене протягом 15 днів (Главком
(http://glavcom.ua/news/ugorshchina-vidhilila-ideyu-referendumu-pro-umovivstupu-ukrajini-v-jes-368345.html). – 2016. – 22.08).
***
Посол України в Польщі А. Дещиця вважає, що Україна має чіткіше
визначити свою позицію у відповідь на рішення сейму про визнання
геноцидом Волинської трагедії. Про це посол заявив під час у спілкуванні з
журналістами на полях загальної наради послів в Києві, повідомляє
«Європейська правда».
А. Дещиця вкотре висловив жаль щодо згаданого рішення Сейму. «Прикро,
що Сейм прийняв таке рішення сам, хоча були пропозиції війти на спільне
рішення України та Польщі. Хоча треба зважати: польські політики кажуть, що
це рішення було спрямоване на польське суспільство», – заявив він.
Водночас, посол наголосив, що Україна має на офіційному рівні
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відреагувати на дії Польщі. «Думаю, Верховна Рада мала би зайняти якусь
позицію щодо цього рішення Сейму, має визначити позицію щодо Волині. Вже
була зава парламентського комітету (у закордонних справах), оскільки не
відбувалося пленарних засідань Ради. Але також має бути і рішення
парламенту. Однак ці заяви не можуть бути направлені на ескалацію
двосторонніх відносин», – заявив він.
Посол наголосив, що Україна не повинна поступатися власною історією
через ускладнення у відносинах із сусідами. «Якщо ми не тільки сусіди, але й
партнери, то між партнерами мають бути також дискусії. Ми маємо свою
історію і маємо таке саме право пам’ятати та вшановувати своїх героїв. Тому
заява Ради мала би бути направлена на зайняття твердої чіткої позиції у справі
Волині (Волинської трагедії)», – вважає А. Дещиця (Главком
(http://glavcom.ua/news/rada-povinna-vidreaguvati-na-rishennya-seymu-polshchishchodo-volinskoji-tragediji-posol-368484.html). – 2016. – 22.08).
***
Народний депутат від БПП С. Лещенко побоюється за життя екснардепа від Партії регіонів В. Калюжного, який є ключовим свідком у справі
тіньової бухгалтерії ПР. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook у
неділю, 21 серпня.
«В історії тіньової бухгалтерії Партії регіонів є ключовий свідок.
Упевнений, його життя в небезпеці. Саме його підпис стоїть при отриманні
грошей на найризикованіші “проекти” – підкуп депутатів і чиновників, виплати
Манафорту та партії “Свобода”», – зазначив С. Лещенко.
За його словами, В. Калюжний був одночасно «хлопчиком на побігеньках»
у Б. Колесникова та главою одного з найпрестижніших комітетів у парламенті
будь-якої країни – з міжнародних справ.
«З моменту, коли В. Калюжний втратив мандат депутата в кінці 2014 р.,
про нього ні слуху, ні духу. Тому я б радив якнайшвидше знайти В. Калюжного
і взяти його під охорону – від його свідчень залежить кар’єра десятків політиків
не тільки в Україні, але навіть у США», – вважає С. Лещенко (Главком
(http://glavcom.ua/news/nardep-vid-bpp-bojitsya-za-zhittya-eks-regionala-yakiyotrimuvav-groshi-dlya-manaforta-368326.html). – 2016. – 22.08).
***
20 августа состоялась презентация новой редакции Устава
политической партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» для
партийцев Киевщины. Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы
партии.
«Проект документа представили народный депутат Украины А. Дубинин,
члены рабочей группы по разработке документа И. Синявская, Е. Галкина,
М. Билинская и О. Туник-Фриз. Предложенная редакция Устава
предусматривает, что именно УКРОП станет партией нового типа для Украины,
поскольку будет формироваться снизу вверх, а не наоборот. Новые правила
также предусматривают повышение роли простых партийцев и первичных
ячеек», – сказано в релизе.
Устав также предусматривает «запуск действенных социальных лифтов и
формирование кадрового резерва партии». Кроме того, в документе «подробно
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прописаны процедуры, которые делают невозможной узурпацию власти в
политической силе; проведение внутрипартийных праймериз; новые
прозрачные процедуры приема в партию и исключение из нее», – говорится в
сообщении.
Депутат А. Дубинин в своем комментарии KV отметил, что новые
«партийные правила» сформированы на основе европейского опыта и
принципах демократического развития партий передовых стран.
«УКРОП взял лучшее из опыта ведущих европейских партий и представил
это однопартийцам в новой редакции Устава. Мы предусмотрели возможность,
чтобы рядовые члены стали настоящими творцами судьбы своей партии.
Уверен, что именно такой Устав европейского типа даст серьезный толчок для
развитию партии», – отметил А. Дубинин.
Комментируя новую редакцию Устава партии, заместитель председателя
Киевской областной организации С. Кандауров отметил, что как и цель любой
политической партии, стремление УКРОПа – модернизация политической
системы Украины.
«Мы хотим, чтобы наша страна развивалась понятно и эффективно. Но
любая политическая система не может существовать нормально без развитой
партийной системы. УКРОП пытается развиваться на новой модернизированной
основе. Благодаря новому проекту устава мы хотим добиться того, чтобы
первичные организации играли главную роль не только в формировании
списков кандидатов на выборы, но и в формировании руководства партии. Мы
стремимся максимально усилить роль первичных организаций, чтобы они
контролировали работу местных депутатов, избранных от нашей политической
силы, и, при необходимости, могли отозвать депутата, который не выполняет
взятых на себя обязательств и не реализовывает идеологические партийные
принципы»,
–
отметил
он
(КиевВласть
(http://kievvlast.com.ua/news/kievskij_oblastnoj_ukrop_obsudil_novij_ustav_partii4
2712.html). – 2016. – 22.08).
***
ВО «Свобода» фігурує в списках «чорної бухгалтерії» Партії регіонів,
повідомив народний депутат фракції «Блок Петра Порошенка» С. Лещенко.
«У наявних в нашому розпорядженні файлах є платіж у розмірі
200 тис. дол. від 4 листопада 2010 р. за підписом регіонала В. Калюжного.
Платіж супроводжується таким описом – “ВО “Свобода” (комісії)», – пише УП.
У свою чергу в «Свободі» заявили, що готові судитися з С. Лещенком,
оскільки він озвучив неправдиву інформацію.
«Я не хочу коментувати всю цю єресь і дурість цього неадеквата. Будемо
відстоювати в судах, якщо треба. Ми вважаємо, це наклеп і брехня», – заявив
нардеп
М.
Головко
в
ефірі
«112
Україна»
(Голос
Карпат
(http://goloskarpat.info/power/57ba14f45f9fd/?utm_content=). – 2016. – 21.08).
***
За підсумками І кварталу 2016 р. партією з найвищим рівнем
фінансування стала «Батьківщина».
«Батьківщина» не задекларувала партійних внесків своїх членів за цей
період, зате внески грошовими коштами від юридичних осіб становлять понад
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1,8 млн грн. Витрати політичної сили Ю. Тимошенко становлять приблизно
стільки ж. З них, якщо вірити звіту партії, жодної копійки не пішло на заробітні
плати, більша частина – 1,38 млн грн – пішла на оренду нерухомості, ще
137 тис. грн – на податки та збори, близько 107 тис. грн – на послуги зв’язку, –
повідомляє «Слово і Діло».
Проте найцікавіша ситуація з фінансуванням у Опозиційного блоку. Дохід
цієї партії за перші три місяці поточного року становить 1,2 млн грн (усе –
надходження з рахунків юридичних осіб), при цьому квартальні витрати
опозиціонерів перевищили їхній дохід майже вдвічі і становлять 2,17 млн грн.
Майже 1,9 млн грн пішло на оренду офісів, а рівень сплачених податків партія
вирішила
приховати
(iPress
(http://ipress.ua/news/politychni_partii_prozvituvaly_pro_dohody_i_vytraty_naybils
he_vytrachaie_batkivshchyna__infografika_177331.html). – 2016. – 17.08).
***
Рівень демократичності нинішнього політичного режиму громадяни
України оцінили в 5 із 10 балів. Водночас експерти висловилися більш
позитивно. Про це в ефірі «Громадського» повідомив аналітик Фонду
«Демократичні ініціативи» ім. І. Кучеріва Р. Кермач.
За його словами, масштабне соціологічне дослідження до Дня
Незалежності показало, що українці вважать, що за 25 років відбулося більше
поразок, аніж перемог. Однак експертне співтовариство відзначає значні
зрушення за останні два роки.
«Найбільшим досягнення України називають формування активного
громадянського суспільства та волонтерського руху», – додав Р. Кермач
(Главком (http://glavcom.ua/news/ugorshchina-vidhilila-ideyu-referendumu-proumovi-vstupu-ukrajini-v-jes-368345.html). – 2016. – 22.08).

ЕКОНОМІКА
В январе – июне 2016 г. инвесторы вложили в украинский акционерный
капитал в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Выведенные инвестиции сократились. Об этом говорится в
отчете Госстата.
За первые пять месяцев этого года в экономику Украины было
инвестировано 2,859 млрд долл., выведено было 330,1 млн долл. За тот же
период прошлого года инвестиции составили 1,042 млрд долл., а их вывод –
351,3 млн долл.
По состоянию на 1 июля общий объем привлеченных инвестиций достиг
44,79 млрд долл. На душу населения приходится 1049 долл. инвестиций.
Больше остальных в Украину инвестировали Кипр – 24,8 % от всех инвестиций,
Нидерланды – 12,9 %, Германия – 12,2 % и Россия – 10,6 %.
Объем прямых инвестиций из Украины на 1 июля достиг 6,233 млрд долл.
Их подавляющее большинство приходится на Кипр – 93,4 % (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/08/17/23396009). – 2016. – 17.08).
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***
Переробники зерна з Республіки Бангладеш на сьогодні нарощують
закупівлі як фуражної, так і борошномельної пшениці з Росії та України з
огляду на те, що експортна пропозиція зернової з Індії дуже обмежена після
тривалої посухи в країні. Про це повідомляє «АПК-Інформ».
Так, за інформацією трейдерів, Бангладеш законтрактував близько
800 тис. т пшениці з Причорноморських країн з поставкою в період із середини
липня по жовтень поточного року, при цьому за аналогічний період роком
раніше в країну було поставлено 550–600 тис. т зернової з вказаного регіону.
Популярність причорноморської зернової пояснюється низькими цінами на
неї на ринку. Так, вартість фуражної пшениці з вмістом білка близько 10,5 % із
зазначеного регіону становила 155–168 дол. за 1 т (FOB). Борошномельна
зернова з протеїном 11,5–12,5 % була законтрактована за ціною 165–180 дол. за
1 т (FOB) (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/banglades-narosueimport-ukrainskoi-psenici). – 2016. – 22.08).
***
Згідно з даними Міністерства торгівлі США, у ІІ кварталі 2016 р.
продажі в сфері e-commerce зросли на 15,8 % і становили 10,9 % від усіх
роздрібних продажів за вказаний період (за винятком продажів автомобілів
і палива). У міністерстві зазначили, що обсяг онлайн-продажів досяг
91,24 млрд дол.
У квітні – червні 2016 р. обсяг роздрібних продажів продемонстрував
зростання на 2,1 % і досяг 1,22 трлн дол. На e-commerce довелося близько 7,5 %
від загального обсягу роздрібних продажів, за винятком сфери харчування.
Такий результат на 7,7 % нижче, ніж у І кварталі 2016 р. і на 6,6 % вище, ніж у
ІІ кварталі 2015 р.
Нагадаємо, виручка гіганта в сфері e-commerce Amazon на ринку Північної
Америки зросла на 28 %. Wayfair також показала хороші результати – зростання
на 72 % у ІІ кварталі (Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news//382662/sektor-elektronnoyi-komertsiyi-pokazuye-stabilne-zrostannya). – 2016. –
19.08).
***
За первые шесть месяцев 2016 г. в кассы банков поступило валюты на
141,6 млрд грн. Об этом говорится в статистике НБУ.
Выдали банки через кассы на 2 млрд грн меньше за этот период –
139,8 млрд грн.
За 2015 г. кассы банков Украины приняли валюты на 354,2 млрд грн. Это
на 87,3 млрд грн меньше, чем они выдали за этот период – 266,9 млрд грн
(Минфин (http://minfin.com.ua/2016/08/19/23488722). – 2016. – 19.08).
***
Поступления от неплатежеспособных банков в Фонд гарантирования
вкладов за семь месяцев этого года составили 4,54 млрд грн. Об этом
говорится на сайте фонда.
По состоянию на 1 августа в распоряжении фонда находилось
7,46 млрд грн. Из них 5,07 млрд грн – инвестиции в ОВГЗ. За январь – июль
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фонд получил 2,47 млрд грн от регулярного сбора c банков. На 1 августа
105 банков были участниками ФГВФЛ.
На сегодня в Украине шесть банков с временной администрацией и
75 банков находится на стадии ликвидации. На 1 августа фонд выплатил
вкладчикам
банков-банкротов
78,5
млрд
грн
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/08/17/23397345). – 2016. – 17.08).
***
ПриватБанк запустить сервіс «Електронно-цифровий підпис», який
допоможе держслужбовцям подати електронну декларацію про доходи,
повідомляє прес-служба банку. Замовити сертифікат для підпису декларації з
ЕЦП можна на сайті «Приват24».
У банку також пропонують послугу формування податкових накладних в
електронному форматі, за допомогою якої можна оперативно отримати
необхідні для внесення в декларацію довідки про доходи та витрати за
рахунками,
відкритими
в
Приватбанку
(Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/382666/pryvatbank-bude-dopomagaty-z-edeklaratsiyamy). – 2016. – 19.08).
***
Государственное предприятие «Конотопский авиаремонтный завод
“Авиакон”», входящее в состав ГК «Укроборонпром», за шесть месяцев
текущего года выпустило продукции на 20,4 млн грн в рамках
Государственного оборонного заказа.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель
составлял 57 тыс. грн.
Существенное увеличение объема производства существенно укрепило
экономическое положение «Авиакона». Так, в первой половине 2016 г.
отчисления завода в бюджеты различных уровней и социальные фонды
возросли до 105 млн грн. Это на 22 % больше, чем в прошлом году.
На 28,9 % увеличился фонд заработной платы – до 56,4 млн грн. Средняя
зарплата достигла 10 128 грн, превысив прошлогодний уровень на 26 %. Штат
работников
увеличился
на
21
человека
(Крылья
(http://www.wing.com.ua/content/view/16656/38). – 2016. – 22.08).
***
ПАТ «Укрзалізниця» (УЗ) і NEWAG group домовилися про співпрацю по
оновленню тягового рухомого складу, – повідомила прес-служба української
компанії.
Як уточнили на підприємстві, документ підписали глава УЗ В. Балчун,
член правління О. Бужор і голова правління NEWAG group З. Конечек.
За даними ПАТ, сторони дійшли згоди про опрацювання питання
створення тягового рухомого складу та впровадження рішень по його
модернізації.
«Виконання конкретних завдань буде здійснюватися за окремими
договорами. Наступним кроком щодо майбутньої співпраці стануть
консультації технічних фахівців», – пояснили в «Укрзалізниці».
«УЗ має намір інвестувати в рухомий склад, тому останнім часом уже були
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підписані меморандуми з провідними світовими виробниками. Ми вивчаємо всі
пропозиції, щоб максимально об’єктивно вибрати партнера, який надасть
найпривабливішу пропозицію як в економічному, так і в технологічному плані»,
– заявив В. Балчун.
За його словами, також одним з головних вимог до майбутнього партнера
буде готовність застосувати сучасні технології на вітчизняних виробничих
потужностях
(Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/382628/polskanewag-group-modernizuye-lokomotyvy-uz). – 2016. – 18.08).
***
18 серпня британсько-німецько-голландська компанія URENCO та
НАЕК «Енергоатом» підписали договір про співпрацю у сфері постачання
збагаченого урану. Про це повідомили у прес-службі «Енергоатому».
Так, від URENCO договір підписав генеральний директор компанії
Т. Хаберле,
від
«Енергоатома»
–
президент
держпідприємства
Ю. Недашковський. На заході також була присутня посол Великої Британії в
Україні Д. Гоф.
«Сьогодні підписано контракт, який дасть змогу здійснювати
взаємовигідне співробітництво з одним із світових лідерів у галузі виробництва
та постачання ядерних матеріалів – компанією URENCO. Збагачений уран, що
постачатиметься компанією URENCO, використовуватиметься для виробництва
ядерного палива для АЕС України на підприємстві компанії Westinghouse у
Швеції. Цей контракт є черговим послідовним кроком “Енергоатома” щодо
диверсифікації постачання ядерних матеріалів та ядерного палива для
забезпечення потреб українських АЕС», – зазначив Ю. Недашковський
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1595280energoatom-ta-urenco-pydpisali-ugodu-pro-postachannya-zbagachenogo-uranu). –
2016. – 18.08).
***
Объем суточной нефтедобычи в Норвегии в июле 2016 г. составил
около 1,73 млн баррелей, что является максимумом с марта 2011 г. Об этом
свидетельствуют предварительные оценки, которые 16 августа опубликовал
Норвежский нефтяной директорат (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).
Текущий показатель на 10 % превысил добычу нефти в июле 2015 г. и на
9 % превысил прогноз NPD. По сравнению с июнем 2016 г. суточный объем
добычи оказался примерно на 18 % выше.
В NPD пояснили, что рост нефтедобычи связан с более активной, нежели
ожидалось, разработкой ряда месторождений. Кроме того, значительную
поддержку добыче оказало месторождение «Голиаф» в Баренцевом море, где
добыча началась в марте текущего года.
Норвежская экономика значительно пострадала от падения мировых цен
на нефть. Из-за этого в 2016 г. власти государства впервые в истории решили
воспользоваться средствами суверенного фонда для покрытия дефицита
бюджета. Кроме того, в Норвегии впервые начали проводить туристические
круизы
по
нефтяным
платформам
(Экономические
известия
(http://news.eizvestia.com/news-markets/full/648-neftedobycha-norvegii-ustanovila-rekord-za-5let). – 2016. – 17.08).
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***
Замена 3 млн неэффективных бытовых котлов и печей позволит
уменьшить потребление газа населением Украины на 2,3 млрд куб. м в год
при нынешнем уровне 11,3 млрд в год. Об этом сообщает пресс-служба
Национального нефтегазового холдинга «Нефтегаз Украины».
«Замены требуют более 3 млн неэффективных бытовых газовых котлов и
печей, что позволит сократить ежегодное потребление газа на 2,3 млрд куб. м»,
– говорится в сообщении. Согласно сообщению, население в год потребляет
11,3 млрд куб. м газа, при этом значительная часть этого газа неэффективно
используется для обогрева помещений. «Нефтегаз» прогнозирует сокращение
импорта газа в Украину в 2017 г. на 7,7 %. «На сегодняшний день около 75 %
природного газа из объема 11,3 млрд куб. м, потребляемого населением,
используется для обогрева домов. Значительная часть этого газа теряется из-за
низкой эффективности имеющихся бытовых котлов», – отмечает пресс-служба.
Как сообщалось, по итогам 2015 г. Украина сократила потребление газа на
20,6 % – до 33,7 млрд куб. м. Согласно данным Минэнергоугля, Украина за пять
месяцев 2016 г. сократила потребление природного газа на 11,8 % – до
16,039 млрд куб. м. По данным Государственной службы статистики, Украина
сохранила объем потребления природного газа в июне 2016 г. по сравнению с
июнем 2015 г., увеличив этот показатель всего на 0,1 % – до 1,091 млрд куб. м
(Finance.UA (http://news.finance.ua/ru/news/-/382855/v-naftogaze-rasskazali-kakmozhno-znachitelno-snizit-potreblenie-gaza-naseleniem). – 2016. – 22.08).
***
ПАТ «Укргазвидобування» отримало дев’ять нових спецдозволів на
користування надрами. Таке рішення було прийнято 17 серпня під час другого
чергового засідання нового складу Комісії з питань надрокористування,
повідомили у прес-службі Державної служби геології та надр України
(Держгеонадра).
Як зазначається, на дев’яти нових площах «Укргазвидобування» планує
проводити геологічне вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою
(ДПР).
Ідеться про: Мусієнківське родовище, Попаснянсько-Самаринську площу
(Дніпропетровська область), Колонтаївську, Морозівсько-Савинську, СхідноХрестищенську,
Південно-Василенківську,
Тимченківсько-Біляївську,
Приштокову площі (Харківська область), Ілемківсько-Лолинську площу (ІваноФранківська область).
Термін користування надрами для геологічного вивчення з подальшою
ОПР становить 10 років.
«Під час засідання члени оновленої комісії рекомендували надати дев’ять
нових спецдозволів “Укргазвидобуванню” на користування природним газом,
нафтою та конденсатом. Вважаємо, що оперативний підхід Держгеонадр до
збільшення спецдозволів для “Укргазвидобування” буде сприяти збільшенню
видобутку газу в країні, а значить наблизить нашу державу до енергетичної
незалежності», – зазначив глава Держгеонадр М. Бояркін (Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/382660/ukrgazvydobuvannya-otrymala-9-novyhspetsdozvoliv-na-korystuvannya-nadramy). – 2016. – 18.08).
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***
Україна вдало розвиває органічне виробництво на рівні з іншими
країнами. Про це заявив начальник відділу землеробства та меліорації
Департаменту землеробства та технічної політики в АПК А. Рудюк, повідомляє
прес-служба Мінагрополітики.
«На сьогодні, в Україні нараховується понад 220 підприємств, які мають
площу, зайняту під органічним виробництвом, більше 400 тис га. Також
сертифіковано біля 500 тис. га дикоросів, що є одним із видів органічної
продукції. Зважаючи на загальну площу 41,2 млн га сільгоспугідь, угіддя
зайняті під органічне виробництво становлять трохи більше 1 %. Це світовий
показник. Україна в цьому плані не відстає від інших країн», – сказав А. Рудюк.
Також він нагадав, що міністр агрополітики одним із пріоритетів діяльності
відомства визначив розвиток галузі органічного виробництва.
Так, у Мінагрополітики розглядається можливість у рамках існуючих
бюджетних програм частково компенсувати вартість сертифікації органічної
продукції, придбаного насіння або субсидування виробників органічного насіння.
На думку А. Рудюка, Україна має значний потенціал для розвитку галузі
виробництва органічної продукції. «Зростання буде, і я сподіваюся, для цього є
всі передумови. В Україні прийнято закон про органічне виробництво, однак він
потребує істотних змін, які, до речі, Мінагрополітики вже готує», – підсумував
він (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-ne-vidstae-vid-insihkrain-v-organicnomu-virobnictvi-ruduk). – 2016. – 22.08).
***
Виручка від експорту живої ВРХ за перші сім місяців цього року
становила 15 млн дол., тоді як яловичини – 30 млн дол. Про це повідомив
аналітик сільськогосподарських ринків і національний консультант ФАО
А. Панкратов.
«Тобто частка живих тварин у сукупному експорті м’яса та живої ВРХ
досягла 33 %. У минулому році цей показник становив 22 %, отже, маємо
продовження тенденції зростання вивозу живої худоби», – сказав він.
За його словами, основним напрямком експорту живої ВРХ залишається
Єгипет – 77 %. На загальне поголів’я ВРХ такий експорт істотно не впливає. За
підсумками 2015 р. було експортовано лише 1,2 % від наявного в країні стада.
У цьому році відбувається також зростання експорту живих свиней, якого
практично не було в минулих роках. Тим більше цьогорічний експорт свиней
став помітним на тлі істотного скорочення експорту свинини.
За сім місяців цього року вже експортовано приблизно 10 тис. голів свиней
на суму близько 1 млн дол. Єдиним напрямком постачання є наразі Грузія.
Середньорічне поголів’я свиней в Україні перевищує 7 млн голів, тобто експорт
також не має помітного впливу на загальну наявність тварин, як і у випадку з
ВРХ (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-narosue-eksport-zivihkoriv). – 2016. – 22.08).
***
У січні – липні 2016 р. всіма категоріями господарств України
вироблено 1,29 тис. т м’яса всіх видів, що на 1,4 % більше порівняно з
аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє прес-служба
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Економічного дискусійного клубу.
Зростання виробництва відбулося за рахунок нарощування обсягів
продукції птахівництва на 4,5 % та скотарства – на 0,8 %. Водночас
виробництво свинини скоротилося на 2,6 %.
За оцінками, у січні – липні 2016 р. порівняно з аналогічним періодом
2015 р., споживання населенням м’яса зросло на 1,2 кг і становило 28,5 кг на
особу.
Зберігається тенденція до зростання обсягів зовнішньої торгівлі м’ясною
продукцією. За сім місяців цього року порівняно з відповідним періодом
минулого року експорт зріс більш ніж на 14,5 % і становить 157 тис. т, імпорт –
на 22 % (95 тис. т). Збільшення обсягів українського експорту відбувається
завдяки м’ясу птиці, поставки якого у вказаному періоді зросли на 45 %.
Продукція птахівництва поставлялася, в основному, до Іраку, Нідерландів і
Німеччини.
Провідними позиціями м’ясного імпорту залишаються свинина та м’ясо
птиці відповідно 44 та 41 тис. т, які ввозилися, переважно, із Польщі та
Німеччини. Частка імпорту у внутрішньому продовольчому споживанні займає
7,8 % (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/spozivanna-masa-v-ukrainizroslo-do-285-kg-na-ludinu-v-rik). – 2016. – 18.08).
***
За оцінками експертів, за 11 місяців 2015/2016 маркетингового року
вітчизняними підприємствами вироблено 4,83 млн т олій рослинних, у тому
числі соняшникової олії – 4,57 млн т (95 %). Про це повідомляє прес-служба
Економічного дискусійного клубу.
Із загального обсягу виробництва на внутрішнє продовольче споживання
спрямовано 533 тис. т.
Понад 90 % обсягів вітчизняної олії – 4,24 млн т – було експортовано.
Більше половини українського олійного експорту припадає на Індію, Китай,
країни ЄС.
Імпорт олій у вересні – липні 2015/2016 маркетингового сезону становив
189 тис. т (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-eksportuvalabilse-90-viroblenoi-olii). – 2016. – 18.08).
***
В Україні протягом кількох тижнів ціна борошна вищого сорту є у
стабільному діапазоні 5,4–5,95 тис. грн/т, але борошно може подорожчати.
В Україні на минулому тижні закупівельні ціни на пшеницю з боку
переробних підприємств залишалися стабільні, незважаючи на розвиток
зростаючого тренду в портах України.
Цей сектор не встиг відреагувати на ріст, хоча і самі переробники
повідомляють про те, що не готові переглядати ціни закупівлі в бік зростання.
Борошномели при цьому відчувають нестачу пропозиції пшениці високої
борошномельної якості, що в короткостроковій перспективі все ж буде
змушувати їх піднімати закупівельні ціни з метою залучення партій пшениці з
необхідними
якісними
показниками
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-mozut-zrosti-cini-na-borosno).
–
2016. – 22.08).
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***
Станом на 1 серпня поточного року виробництво картоплі в Україні
становить 2,5 млн т, що на 30,9 % більше порівняно з аналогічним періодом
минулого року. Про це повідомляє Держстатистики.
Крім того, найбільший обсяг картоплі було вироблено на Волині –
553,3 тис. т, що на 51,1 % перевищує минулорічні результати (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/virobnictvo-kartopli-v-ukraini-zroslo-na-309). –
2016. – 17.08).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Транзит нефти по территории Украины в страны Европы в январе –
июле 2016 г. сократился на 15,6 % (на 1 млн 423,6 тыс. т) по сравнению с
аналогичным периодом 2015 г. – до 7,707 млн т.
По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, объем
транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины за
семь месяцев этого года составил 826,1 тыс. т, что на 14,5 % (на 140,4 тыс. т)
меньше, чем в январе – июле 2015 г. Таким образом, за семь месяцев 2016 г.
доля транзитного объема перекачки нефти составила 90,3 %, а доля перекачки
на НПЗ Украины – 9,7 % (Finance.UA (http://news.finance.ua/ru/news//382859/ukraina-za-7-mes-snizila-tranzit-nefti-v-evropu). – 2016. – 22.08).
***
У першому півріччі 2016 р. експорт та імпорт товарів становили
16,62 і 17,3 млрд дол. відповідно.
Україна найбільше скоротила імпорт з Болгарії (на 40 %), Єгипту (на
28,2 %), Російської Федерації (на 42,4 %) і Туреччини (на 56 %). Про це
повідомляє Державна служба статистики України.
Порівняно з першим півріччям 2015 р. експорт скоротився на 10,7 % (або
на 1,998 млрд дол.), а імпорт – на 5,3 % (на 964,7 млн дол.).
У 2016 р. негативне сальдо становить 682,6 млн дол. Для порівняння, у
першому півріччі 2015 р. позитивне сальдо становило 351,1 млн дол.
У першому півріччі 2016 р. зовнішньоторговельні операції проводилися з
партнерами з 214 країн світу.
Згідно з даними Держстату, найістотніше Україна скоротила експорт до
Ірану (на 37,2 %), Казахстан (на 45,5 %), Корею (на 50,1 %), Саудівську Аравію
(на 41,3 %), США (на 33,1 %), Туреччину (на 31,7 %), Китай (на 25,4 %),
Швейцарії (на 22,1 %) і Японію (на 25,5 %) (Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/382523/ukrayina-zmenshyla-zalezhnist-vidrosijskyh-tovariv-na-42). – 2016. – 17.08).
***
За сім місяців 2016 р. всіма категоріями господарств України вироблено
6,19 млн т молока, що на 1,7 % менше, ніж у відповідному періоді минулого
року. Про це повідомляє прес-служба Економічного дискусійного клубу.
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Обсяги експорту молочної продукції у січні – липні поточного року
зменшилися на 10,7 % (до 224 тис. т). Продукція переважно експортувалася до
країн колишнього СРСР (зокрема, Казахстану, Грузії, Туркменістану), а також
до Марокко.
Імпорт молокопродуктів зріс на 58 % – до 59 тис. т. Найбільшими
імпортерами молочної продукції залишаються країни Євросоюзу. Незважаючи
на істотне зростання імпорту молочної продукції, його частка у внутрішньому
споживанні не перевищує 2 %.
Основними товарними позиціями нашого молочного експорту є вершкове
масло (46 %), імпорту – сири (66 %).
За балансовими розрахунками, за сім місяців поточного року порівняно з
відповідним періодом 2015 р. споживання населенням молока зросло на 1,1 кг і
становило
120
кг
у
розрахунку
на
особу
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/virobnictvo-moloka-v-ukraini-padae-aspozivanna-zrostae). – 2016. – 18.08).
***
Українські виробники вина заявляють про відсутність обіцяної
державою перед підписанням Угоди про асоціацію з ЄС підтримки. Про це
заявила директор науково-виробничого підприємства (НВП) «НИВА»
С. Саламаха.
«Обіцяної перед підписанням Угоди підтримки українських підприємств
ми так і не дочекалися», – сказала С. Саламаха.
За її словами, з відкриттям українського ринку після прийняття Угоди про
асоціацію з ЄС, українські винороби відчули ряд негативних моментів. «Так,
через відсутність мит з’явилося багато дешевих європейських вин, які з точки
зору професіоналів ринку оцінити складно і вони викликають серйозні
запитання щодо якості. Але український споживач часто віддає перевагу
подібним недорогим винам у збиток якості. Нам же доводиться утримувати
баланс – невисокі ціни при хорошій якості», – зазначила директор НВП «Нива».
Вона підкреслила, що в принципі для держави приплив дешевого імпорту
невигідний – це не сприяє зростанню ВВП. «Замість цього валюта
“вимивається” з країни для імпортних продуктів. З усіма наслідками, що звідси
випливають»,
–
коментує
С.
Саламаха
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/vinorobi-zaavlaut-pro-vidsutnist-obicanoiderzpidtrimki). – 2016. – 22.08).
***
Європейський Союз збільшує допомогу для німецьких фермерів до
116 млн євро (3,3 млрд грн), у розмірі 58 млн євро (1,6 млрд грн). Про це заявив
федеральний міністр продовольства і сільського господарства Німеччини
К. Шмідт.
За словами міністра, з вересня фермери Німеччини зможуть отримати від
ЄС відповідний пакет допомоги, в першу чергу, ті, хто займається молочним
виробництвом, адже саме вони страждають від різкого падіння цін.
Разом з тим Євросоюз, зважаючи на кризу, має намір допомагати
фермерам і в інших країнах, виділивши на це 500 млн євро (14 млрд грн). У
першу чергу щоб контролювати надлишок молока і, таким чином, стабілізувати
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ціни, ЄС виділить частину грошей – 150 млн євро (4,2 млрд грн) – саме для
виробників молока (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/es-vidilitnimeckim-fermeram-116-mln-evro-dopomogi). – 2016. – 16.08).
***
В июле инфляция в Британии ускорилась. Удешевление фунта
стерлингов привело к самому большому скачку импортных цен за четыре года.
Об этом сообщает Bloomberg.
По
данным
Национального
статистического
агентства
(ONS)
Великобритании, потребительские цены возросли до 0,6 % в июле с 0,5 % в
июне. Себестоимость производства возросла на 4,3 % в годовом исчислении,
закончив 32 месячное падение. Импортные цены возросли на 6,5 % в годовом
исчислении – самый большой рост с 2011 г.
Аналитик Статистического агентства М. Прествуд заявил, что пока нет
«никакого очевидного воздействия на инфляцию от решения большинства
британцев покинуть ЕС». Данные о ценах производителей «предполагают, что
падение обменного курс фунта стерлингов подталкивает импортные цены».
После референдума о выходе Великобритании из ЕС, фунт обесценился на
13 % против доллара. После публикации данных об инфляции фунт возрос на
0,8 % – до 1,2977 долл. (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/08/16/23360591). –
2016. – 16.08).
***
Рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз для турецких
рейтингов со «стабильного» до «негативного». Рейтинги пока сохранены на
прежних уровнях. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.
Долгосрочные рейтинги страны в иностранной и местной валюте
сохранены на уровне «ВВВ-».
Агентство считает, что экономическому росту страны угрожает недавняя
неудачная попытка военного переворота. Она может принести в
страну политическую
нестабильность.
Потому
агентство
присвоило
«негативные» прогнозы для рейтингов страны.
«Последствия подрыва системы сдержек и противовесов, остаются
неясными, как и потенциал разрушений от попытки госпереворота.
Политическая неопределенность повлияет на экономические показатели и
создаст риски для экономической политики», – говорится в отчете Fitch
(Минфин (http://minfin.com.ua/2016/08/22/23616669). – 2016. – 22.08).

55

