Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Служба інформаційно-аналітичного
забезпечення органів державної влади (СІАЗ). Заснований у 2003 році. Виходить двічі на тиждень.
Головний редактор В. Горовий, д-р іст. наук, професор, заступник гендиректора НБУВ. Редакційна
колегія: Т. Гранчак, Ю. Половинчак, Л. Чуприна. Бюлетень підготували: Т. Гранчак, О. Симоненко, І. Рудь,
В. Ворошилов, Ю. Якименко, О. Рябоконь. Адреса редакції: НБУВ, просп. 40-річчя Жовтня, 3, Київ, 03039,
Україна. Тел. (044) 524–25–48, (044) 525–61–03. E-mail: siaz2014@ukr.net, www.nbuviap.gov.ua. Свідоцтво про
державну реєстрацію КВ № 5358 від 3 серпня 2001 р.

Передрук матеріалів дозволяється лише
після погодження із СІАЗ: siaz2014@ukr.net

РЕЗОНАНС
/Бюлетень матеріалів, підготовлених на базі аналізу
оперативної інформації електронних видань/
Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі»

№ 51
(30 серпня 2016 р.)
ЗМІСТ
У ЦЕНТРІ УВАГИ .......................................................................... 2
АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС............................................................. 4
ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА ........................................................... 15
ВИКОНАВЧА ВЛАДА ................................................................ 23
ПОЛІТИКА .................................................................................... 36
ЕКОНОМІКА ................................................................................ 42
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ...................................... 50

КИЇВ 2016

У ЦЕНТРІ УВАГИ
Спеціальна декларація
Президента України і президента Республіки Польща,
прийнята в Києві 24 серпня 2016 р. у день відзначення
25-ї річниці Незалежності України
Ми, Президенти України і Республіки Польща, у день відзначення
25-ї річниці Незалежності України:
– підкреслюючи міцний культурний та історичний зв’язок, який поєднує
наші народи, та вбачаючи глибоку символічність у тому, що Польща першою
країною у світі визнала незалежність вільної України;
– прагнучи розвивати багатовимірну співпрацю між вільною Україною і
вільною Польщею та зміцнювати добросусідські відносини між українським
народом і польським народом, що є запорукою безпеки і стабільності у Європі;
– високо оцінюючи досягнення у розбудові двосторонніх відносин за
останні 25 років і відзначаючи, що встановлення та розвиток взаємин
стратегічного партнерства є безальтернативним історичним вибором, а
розширення і поглиблення співробітництва має широкі перспективи, великий
потенціал та відповідає корінним інтересам двох держав і їхніх народів;
– роблячи значний внесок у розбудову спільної демократичної Європи і
прагнучи до розвитку добросусідської мережі економічних, політичних,
культурних та суспільних відносин;
– відзначаючи наявність трагічних сторінок в історії українськопольських відносин, а також цінуючи важливість конструктивного українськопольського діалогу, заснованого на історичній правді та зусиллях українських і
польських політиків, істориків, інтелектуалів і церковних ієрархів, які брали
активну участь у процесі примирення та порозуміння в історичних питаннях;
– пам’ятаючи про наше християнське коріння, підтверджуюче, що
українсько-польський діалог має ґрунтуватися на вже погодженій етичній
формулі поєднання та порозуміння наших народів, та зберігаючи в пам’яті
уроки розуміння історії та власної ідентичності, які нам дав світлої пам’яті
Іоанн Павло ІІ; а особливо слова, висловлені у Києві: «Найбільш гарячим
прагненням, яке народжується у моєму серці, є щоб помилки минулого не
повторилися у майбутньому, щоб пам’ять про них не стала перешкодою на
шляху до взаємного пізнання, котре є джерелом братерства та співпраці»,
Визнаємо, що ухвалення 24 серпня 1991 р. Верховною Радою України
Акта проголошення Незалежності України, прийняття якого було підтримано
переважною більшістю українського суспільства на референдумі 1 грудня
1991 р., відкрило нову сторінку в історії відносин між незалежною Україною і
незалежною Польщею.
Заявляємо, що й надалі розвиватимемо наші відносини згідно з
Договором про добросусідство, дружні відносини і співробітництво, підписаним
у Варшаві 18 травня 1992 р., визнаючи територіальну цілісність України та
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Польщі, непорушність кордонів наших держав, а також «високо оцінюючи
значення дружніх українсько-польських взаємин для досягнення європейської
солідарності».
Визнаємо, що відновлення миру в Україні має ключове, вирішальне
значення для безпеки всіх європейських держав, у тому числі Польщі.
Усвідомлюємо свою відповідальність за зміцнення безпеки та
стабільності на Європейському континенті у світлі нинішніх викликів та загроз,
спричинених агресією Росії проти України, окупацією частини ії території.
Відзначаємо незмінність позиції Республіки Польща щодо підтримки
зусиль України з відновлення територіальної цілісності.
Підтверджуємо, що Україна визнає важливою роль і значення Польщі в
пошуках стійкого рішення проблеми стабільності та миру в регіоні. Польська
сторона вважає, що незалежність України має принципове значення для безпеки
й незалежності Польщі.
Закликаємо міжнародну спільноту посилити зусилля, у тому числі
шляхом політики санкцій щодо агресора, з метою відновлення порушеного
міжнародного правопорядку та припинення агресії проти України.
Підкреслюємо ключову роль трансатлантичної єдності для забезпечення
безпеки та стабільності у Європі і світі, підтверджуємо підтримку політиці
«відкритих дверей» НАТО та визнаємо право й перспективу України набути в
майбутньому повноправне членство в НАТО відповідно до волі українського
народу.
Визнаємо, що важливим чинником українсько-польської співпраці є
Угода про асоціацію між Україною та ЄС, що має набрати чинності
якнайшвидше. Польща послідовно підтримувала Україну протягом 20 років на
важкому шляху до євроінтеграції від моменту встановлення Києвом відносин з
Європейським Союзом у 1994 р. і продовжить підтримувати Україну в
реалізації її євроінтеграційного курсу.
Заявляємо, що Польща підтримує впровадження безвізового режиму між
Європейським Союзом та Україною як ефективного кроку, який сприяє
розширенню міжлюдських контактів.
Декларуємо готовність до співпраці у здійсненні активної політики в
Центрально-Східній Європі, яка сприяє реалізації інтересів наших держав і
підвищенню значення регіону, є ключем до стабільності всього континенту.
Підкреслюємо значення того, що Польща послідовно підтримувала і буде
підтримувати Україну на її шляху глибокої трансформації та структурних
реформ. Підтверджуємо готовність до подальшої співпраці та надання всебічної
допомоги в реалізації амбітної програми модернізації Української держави.
Влада України готова активно підтримувати економічне партнерство з
Польщею у сфері інвестицій та економічного співробітництва на основі
відкритості й прозорості.
Наголошуємо, що після падіння «залізної завіси» мільйони поляків та
українців зустрічалися, навчалися, працювали, жили разом, розвиваючи широку
мережу контактів, які поєднують наші держави, наших інтелектуалів, митців,
підприємців – наші суспільства. Визнаємо силу і стабільність цих зв’язків, що
засвідчила беззаперечна підтримка поляками українців, які боролися за свободу
і демократію під час «помаранчевої революції» та Революції гідності.
Заявляємо про готовність до подальшої співпраці у сфері підтримки і
3

захисту прав української та польської національних меншин, аби українці у
Польщі та поляки в Україні могли повною мірою реалізувати себе як спільноти,
що дбають про свої народні традиції, рідну мову і культуру.
Підтверджуємо готовність продовжити співробітництво на рівні
президентів у традиційній площині українсько-польських відносин, яку
формують як зустрічі глав держав на найвищому рівні, так і регулярні
переговори у форматі Консультативного комітету президентів України та
Польщі, який функціонує з 1993 р. та окреслює багатогалузевий план
українсько-польської співпраці на наступні роки.
Ми, Президенти України та Республіки Польща, у день відзначення 25-ї
річниці незалежної України, підтверджуємо взаємно стратегічний характер
наших відносин та декларуємо прагнення і надалі будувати українсько-польське
сусідство на засадах спільного цивілізаційного розвитку, який зміцнить наші
відносини, стане тривалим сполученням наших відносин, гарантуючи цим та
майбутнім поколінням поляків і українців відчуття взаємної довіри, злагоди та
безпеки.
Президент України
Петро Порошенко
Президент Республіки Польща
Анджей Дуда
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 24.08).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Т. Гранчак, ст. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, д-р наук із соц. комунікацій

25 річниця Незалежності України: свято країни, яка живе
24 серпня Україна відсвяткувала 25-ту річницю своєї Незалежності.
«Незалежній Україні – 25! Це лише початок!» – привітав українців з Днем
Незалежності Президент України П. Порошенко у своєму представництві у
Facebook (https://www.facebook.com/petroporoshenko/?fref=ts), а в іншому пості
додав: «Хоча ми і святкуємо сьогодні 25-річчя Незалежності – нам незрівнянно
більше! Невдовзі ми відзначатимемо 100-річчя УНР, потім – 1000 років
вокняжіння Ярослава Мудрого, що показує глибоку історію нашого
державотворення. Проголошення Незалежності – закономірний результат
нашого історичного розвитку. Окремо вітаю зі святом Незалежності – і це дуже
важливо – українських патріотів в анексованому Криму і на окупованому
Донбасі. Ми вас любимо, ми про вас пам’ятаємо і наполегливо боремося за
ваше повернення. Робимо це політико-дипломатичним шляхом, тому що
думаємо про вас. Це Кремль сприймає землю українського Донбасу як театр
бойових дій. А мешканців регіону – як гарматне м’ясо для задоволення
імперських амбіцій. Для нас – ви наші, рідні, близькі, тимчасово розлучені зі
своєю українською родиною. Родиною, яка обов’язково об’єднається та
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зустрінеться за святковим столом».
З нагоди Дня Незалежності Україну привітали лідери іноземних держав.
Так, на адресу глави Української держави П. Порошенка надійшло
привітання від президента Сполучених Штатів Америки Б. Обами.
«Від імені народу Сполучених Штатів Америки я висловлюю найтепліші
вітання Вам та народу України з нагоди 25-ї річниці Незалежності, яку ви
відзначатимете 24 серпня. Цей день є особливо важливим у світлі загрози
суверенітету та територіальній цілісності України, яка виникла в результаті
російської агресії на Сході України та спроби анексування Криму… Сполучені
Штати Америки залишаються відданими своїм зобов’язанням бути поруч з
Україною в той час, коли ви протистоїте російській агресії… Ви святкуєте свою
Незалежність, і в цей час я хочу відзначити серйозні кроки, які ви зробили у
боротьбі з корупцією, зміцненні верховенства права та закладенні підвалин для
економічного зростання, – зазначив у своєму привітанні лідер США. – Хочу
запевнити Вас, що Сполучені Штати Америки продовжуватимуть підтримувати
вас у ваших прагненнях наблизити мирне, квітуче, європейське майбутнє для
всіх українців».
Як інформує 5 канал, лідери зарубіжних держав у своїх привітаннях
бажають миру, процвітання і добробуту українському народові й державі, а
також висловлюють надію на подальший розвиток двосторонніх відносин між
країнами на основі взаєморозуміння та поваги.
Зокрема, президент Хорватії К. Грабар-Кітарович у вітанні побажала
добробуту, безпеки та стабільності Україні, наголосивши на повній підтримці
Хорватією територіальної цілісності та суверенітету Української держави,
повідомляє прес-служба Президента.
До привітань приєдналися президент Німеччини Й. Гаук, президент
Франції Ф. Олланд, президент Польщі А. Дуда, який 24 серпня перебував в
Україні з візитом.
Крім того, привітання главі держави та українському народові з
національним святом надійшли від очільників Туреччини, Болгарії,
Словаччини, Білорусі, Боснії і Герцеговини, Молдови, Казахстану, Киргизстану,
Туркменістану, Вірменії, Узбекистану.
Із 25-ю річницею Незалежності Україну також привітали король
бельгійців Філіп, президент ОАЕ Халіфа бін Заїд Аль Нагаян, віце-президент,
прем’єр-міністр ОАЕ, правитель Емірату Дубай Мухаммад бін Рашид Аль
Мактум
і
спадкоємний
принц
Абу-Дабі,
заступник
верховного
головнокомандувача збройними силами ОАЕ Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян.
Раніше посол США в Україні М. Йованович записала відеоролик до Дня
Незалежності. Напередодні голова КНР привітав українців з Днем Незалежності
(http://www.5.ua/polityka/lidery-ponad-10-krain-nadislaly-pryvitannia-z-nahodydnia-nezalezhnosti-ukrainy-123785.html).
З нагоди 25-річчя Незалежності України відеопривітання записало
Посольство Великої Британії. Співробітники дипломатичної місії – британці та
українці – зачитали уривок з «Марусі Чурай» Ліни Костенко: «Буває часом
сліпну
від
краси»
(http://ukrainian.voanews.com/a/great-britainukraine/3474726.html).
Широкого резонансу в соціальних мережах (станом на 24.08 – 127,027
переглядів) набуло записане українською мовою відео привітання українців з
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Днем
Незалежності
президента
Литви
Д. Грібаускайте
(https://www.facebook.com/LTembassyUA/videos/1773979836194613).
ЗМІ активно висвітлювали як святкові заходи в різних містах України,
так і підготовку до них. Оглядачі й експерти також обговорювали головні
здобутки незалежного розвитку держави.
У рамках святкування Дня Незалежності подією, що перебувала в центрі
уваги оглядачів, стало проведення військового параду в Києві. Хрещатиком
крокувало 4 тис. військових, які промарширували у формі нового дизайну. Крім
того, головною вулицею столиці проїхало близько 200 од. техніки, яку, за
повідомленням міністра оборони України С. Полторака, після демонстрації буде
відправлено до зони АТО.
Проведення військового параду викликало жваві дискусії його
прихильників і противників як у матеріалах ЗМІ, так і в блогосфері.
Найбільш поширеними аргументами «проти» були ті, що проведення
військового параду в країні, яка воює, недоречне, що техніка більше потрібна не
на Хрещатику, а в зоні АТО, що її проїзд містом руйнуватиме покриття доріг,
що гроші, витрачені на організацію і проведення параду, варто було б
спрямувати на підтримку армії (освіти, медицини, субсидії тощо) і взагалі, що
військовий парад – це пережиток радянської епохи та в контексті намагання
позбутися залишків «радянщини» варто було б відмовитися і від параду.
Разом з аргументами «проти» висловлювалися міркування і на підтримку
проведення військового параду.
Зокрема, оглядач видання «Преса України» Г. Майський, підтримуючи
ідею проведення військового параду, звертає увагу на те, що такий захід сприяє
підйому бойового духу, що «для звичайного військового участь в параді – це
перш за все можливість продемонструвати себе у всій красі, силу тієї армії, у
якій ти служиш і яка завжди готова встати на захист своєї країни і своїх
громадян. …Можливість пройти пліч-о-пліч разом з бойовими побратимами
головною вулицею своєї країни під схвальні погляди оточуючих, захоплені
погляди дівчат, родинну підтримку дружин, матерів, дітей, братів, сестер і
батьків» (http://uapress.info/uk/news/show/141640).
За словами оглядача, важливе значення військовий парад має і для
звичайних українців: вони зможуть побачити міць армії країни, вишкіл
захисників Батьківщини, відчути гордість за державу. «Для матері, чий син
крокує в шерензі, це – можливість побачити наскільки її синуля змужнів і
подорослішав, ставши справжнім захисником Вітчизни. Тоді як для батька – це
можливість, побачивши сина, пишатися його справжніми чоловічими
якостями...» – пояснює Г. Майський (http://uapress.info/uk/news/show/141640).
Коментуючи занепокоєння з приводу можливого пошкодження асфальту
військовою технікою, він наводить висловлювання директора Центру
політичного аналізу «Стратагема», шефа-редактора порталу «Хвиля»,
журналіста Ю. Романенка, який проїхав по проспекту Перемоги й назвав
інформацію стосовно нібито його пошкодження великим перебільшенням.
Ґрунтовно проаналізував плюси й мінуси проведення військового параду
в Україні головний редактор сайту «Цензор. НЕТ», журналіст Ю. Бутусов.
Понад наведені вище аргументи «проти» до мінусів Ю. Бутусов відніс
також те, що на параді, як і два роки тому, коли під час святкування 24-ї річниці
Незалежності України розпочався наступ регулярної армії Російської Федерації,
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що став прологом до Іловайської трагедії, буде присутнім начальник
Генерального штабу В. Муженко, який, за словами Ю. Бутусова, знав, що
регулярна армія Російської Федерації розпочала наступ і взяла в облогу
Іловайськ, утім, надаючи перевагу перебуванню на трибуні, не вжив необхідних
для запобігання трагедії заходів. Начальник Генштабу, констатує Ю. Бутусов,
лише ганьбитиме присутністю і своїми лицемірними словами як парад, так і
пам’ять про загиблих.
Крім того, негативом головний редактор «Цензор. НЕТ» вважає і
створення військовим керівництвом параду штучної привабливої картинки
армії, покликаної приховати її нагальні проблеми – відсутність справжніх
реформ і мародерство.
Разом з тим експерт підтримує проведення військового параду,
вважаючи, що такі заходи закладають такі потрібні Україні нові армійські
традиції. На його думку, парад – це демонстрація нового обличчя оновленої,
справді народної армії, яке народу України варто бачити, «важливий фактор,
який виступає своєрідним об’єднуючим символом поваги і гордості за власну
державу»
(http://vchaspik.ua/ukraina/397702-butusov-plyusy-i-minusy-voennogoparada-ko-dnyu-nezavisimosti-v-kieve).
Крім того, за словами Ю. Бутусова, цьогорічний парад – це своєрідна
галерея героїв, оскільки для участі в ньому підбирали найкращих солдатів з
різних підрозділів, серед яких достатньо справді заслужених героїв і відомих
багатьом особистостей. «Великою честю є можливість спостерігати за всіма
цими гідними поваги людьми разом. Буде на параді чимало кращих
представників нашого суспільства. Адже дуже важливо подивитися їм в очі –
адже у нас спільна доля з цими воїнами, це вони і є обличчя нашої незалежності,
вони першими зустрічають лицем до лиця тих, хто на цю незалежність сміє
зазіхнути», – пояснює оглядач.
Також, на його переконання, парад дає певний поштовх у прагненні до
нових стандартів забезпечення армії, зокрема в тому, що стосується військової
форми. «Продемонструвавши нову форму, тепер держава буде зобов’язана
забезпечити ВСЮ армію такою новою парадною формою. …Багатьом вона
подобається, вона створена на базі національних історичних традицій, і
найважливіша її відмінність – це відрив повний і остаточний від радянських
традицій, це самобутність, яка дуже важлива навіть у найменших символах, щоб
показати – ми відкинули і в цій ключовій деталі радянсько-російський
військовий символізм. У нас в цьому вже немає нічого спільного», – вважає
Ю. Бутусов.
Він також звертає увагу на те, що в контексті збільшення в ЗСУ кількості
боєздатної бойової техніки варто було продемонструвати її міць, показати те,
що відбудували і ввели в дію за рахунок держбюджету, на що були використані
гроші платників податків.
Важливою також є демонстрація зміцнення боєздатності армії – як для
народу України, так і для його друзів і ворогів. «Так, у нашому конкретному
випадку, коли армія була знищена за 23 роки, показати колони техніки – означає
показати відродження і силу. Україна стала боєготовною, і вона буде боротися,
вона не слабшає, а тільки зосереджується. Показуха? Таку показуху раніше
показати в Україні було неможливо», – зазначає Ю. Бутусов.
Також, на його думку, проведення військового параду має відчутний
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морально-виховний вплив на дітей і молодь – майбутнє нашої держави.
«Малюкам, які, сидячи на батькових плечах, махатимуть прапорцями у слід
військовим колонам, не треба буде пояснювати, навіщо Україні потрібна армія,
наскільки вона важлива і наскільки висока честь захищати свою Батьківщину.
Це наше нове культурне та інформаційне поле. Це наше майбутнє», – робить
висновок експерт.
Раніше, 22 серпня, Президент П. Порошенко запросив українців відвідати
військовий парад 24 серпня, присвячений 25-й річниці Незалежності України.
«Добра порада: післязавтра, 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
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-vijskovij-parad-na-den-nezalezhnostidemonstruye-s-37899). 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.
Під час військового параду 24 серпня Президент ще раз наголосив на
важливості проведення параду. «Що продемонструє цей парад? Суспільство
побачить свою нову армію, за два роки створену майже з нуля. Наш парад – це
сигнали ворогу. Українці серйозно готові і надалі боротися за свою
незалежність», – заявив Президент П. Порошенко у своїй вітальній промові та
додав, що «агресору варто згадати» слова з вірша поета В. Маяковського:
«Товарищ
москаль,
на
Украину
шуток
не
скаль»
(http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/08/160824_ukraine_independence_dk).
Щодо вражень від параду, то вони виявилися неоднозначними.
Позитивні й негативні аспекти військового параду детально проаналізував у
своїй публікації у Facebook підприємець і громадський діяч, співзасновник
Громадянської платформи «Нова країна», віце-президент УСПП В. Пекар.
Наведемо проведений ним аналіз повністю: «Обіцяв суб’єктивну оцінку
військового параду, як робив торік. На жодну об’єктивність не претендую.
1. З чого почати? Дощ. Це – мінус. Але не було жарко. Це – плюс. Особливо
для тих, хто в броніках.
2. Вручення бойових прапорів частинам і з’єднанням. Сильний плюс. Вже
не було того неймовірного шоку, як торік, коли це було вперше (до речі, я тоді
обіцяв знайти автора ідеї і потиснути йому руку – доповідаю, зробив). Ну і
вручення героїв та генеральського звання – це круто. Великий плюс.
3. Нова форма. Три великі плюси. Максимальний відхід від радянської
традиції. Ми не усвідомлюємо, наскільки глибоко в нас сидять старі стереотипи,
наскільки сильно вони визначають нашу свідомість. У країні мало знавців старих
українських одностроїв, але всі побачили відсутність зірочок, нові кокарди на
нових кашкетах, відсутність лампасів у генералів... Список нескінченний. (Трошки
здивували, правда, танкісти.) Все, панове, принаймні цією ногою наша
сороконіжка вже не у совку. Щирий уклін В. Гайдукевичу і команді. Ну, дуже
круто. Це настільки ж важливо, як декомунізація міст і вулиць (привіт Volodymyr
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Viatrovych), і настільки ж неоднозначно багатьма сприймається. Але це необхідно,
це як поховати Леніна. Ліки проти імперської спадщини. Не сумуйте за зірочками,
панове лейтенанти.
4. Звернення “товариш” вже починає різати. Хоча слово польське й
військове, але асоціюється вже виключно з радянщиною (власне, совок спаплюжив
багато слів та ідей). Ну, не все одразу.
5. Текст диктора перед парадом та коментар під час параду – суцільний
набір радянських мовних штампів та військових канцеляризмів “Красной Звезды”.
Мінус.
6. Виступ Президента – плюс. Ще треба перечитати, але на перший слух –
чіткі акценти, грамотний дипломатичний тролінг. Вже потиснув сьогодні руку
спічрайтеру. Хороша робота. Дуже хороша. Може, напишу про це окремо.
7. Справжні герої у парадних лавах – дуууже великий плюс. Це ДЛЯ НИХ
був парад, якщо хто не зрозумів. Це їм потрібно знати і переказати побратимам, що
народ їх визнає, їм вдячний та ними пишається. Може, хтось не знає, але з давніх
часів парад – єдина форма масового вшанування військових героїв.
8. А їхні обличчя! Обличчя!!!
9. У стройових прийомах немає радянської вимученості. Плюс. Ніхто не
тягне носок. Не робить “вид придурковатый”, як вимагав ще Петро І. Це
правильно. Солдати не мусять бути ляльковими фігурами, це живі люди зі своєю
гідністю.
10. Бойові ордени і медалі на грудях багатьох друзів, яких зустрів, – плюс.
11. ССО та курсанти-розвідники на параді – як на мій дилетантський розум,
такого на парадах не показують. Щось дивне і незрозуміле. Може, хтось пояснить.
Мінус.
12. Українсько-польсько-литовська бригада – ого-го який великий плюс.
13. Техніка. Великий плюс. Я не всі розклади розумію. Але одне я точно
побачив: “буки” та С-300. Це великий сигнал. Не виключено, що ціна йому –
десятки тисяч життів українців та українок. Ну і дим танкових двигунів, це також
плюс...
14. Козацькі хрести. Два плюси.
15. Робота поліції до того – плюс, після того – мінус. Після завершення
параду треба було прибрати бар’єри, бо вийшло, що з одного боку бар’єра люди, з
іншого – такі самі люди, але зустрітися вони не можуть, а задні не розуміють і
тиснуть на передніх. Ну і ще декілька подібних помилок. Щось не додумали.
Хвилин десять просто чекали наказу.
16. Шароварщини не було. Плюс. Ой, сподіваюся, що ніколи вже й не буде.
Невже ми переросли цю дитячу хворобу?
17. Молоді полковники. Три великі плюси. Не думаю, що треба пояснювати.
18. Музика. Українська. Плюс. Брати Капранови запустили в останній
момент зміну репертуару. Зараз скажу страшну річ. Російська музична культура –
це велика культура, світове надбання. Але потім, після війни. Зараз не треба. Так
само Ваґнер був би недоречним в окопах Сталінграда.
19. Візуальні рішення. Сучасні. Плюс. Привіт Gennadiy Kurochka, Nataliya
Popovych та команді.
20. Асфальт не подряпали. Плюс. …
Коротше кажучи. Дуже щирий парад. Це наша армія. Це наше свято. Це наша
країна» ( https://www.facebook.com/valerii.pekar?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf).
9

Після військового параду в Києві з Бессарабської площі до
Михайлівського собору пройшов альтернативний Марш нескорених, участь у
якому взяли рідні загиблих бійців АТО і героїв Небесної Сотні, волонтери,
капелани, лікарі та інші активісти, які допомагають українським військовим.
На вулицях столиці відбувся ряд фестивалів, виставок, концертів.
Зокрема, на майданчику біля КМДА протягом усього дня відбувався концерт
«Україна єдина». На Контрактовій площі можна було послухати концерт
київських колективів, а також відвідати фестиваль національної кухні.
Зазначимо, що в останній момент концертна програма до Дня
Незалежності на головному майдані столиці у виконанні оркестру «Народжені
вільними» була змінена через здійняту українськими письменниками братами
Капрановими у Facebook хвилю обурення її наповненням. Програму концерту
вони назвали «русским миром» і пояснили, що до неї було включено твори
Мусоргського, Прокоф’єва і Чайковського. Ішлося, зокрема, про «Маршзаповіт» з опери Прокоф’єва «Семен Котко», написаної за мотивами повісті «Я
– син трудового народу» одеського письменника В. Катаєва.
23 серпня на сторінці у Facebook братів Капранових з’явився ще один
пост про телефонну розмову з міністром культури Є. Нищуком.
«Він втрутився у ситуацію із завтрашнім концертом на Майдані. І хоч
організатором є Адміністрація Президента України, а не Міністерство культури
України, він на мистецькому рівні вплинув на режисера та організаторів, і ті
пообіцяли зняти з програми “Семена Котка” Прокоф’єва та замінити
Мусоргського з Чайковським. Спеціально для тролів: Чайковський – чудовий
композитор, але його грають 364 дні на рік у всіх філармоніях. Святкувати
25 років Незалежності можна з українською музикою», – зазначили Капранови
(https://www.facebook.com/BratyKapranovy?fref=ts).
В оркестрі «Народжені вільними», у свою чергу, відреагували на
звинувачення. «Ми дійсно включили у програму фрагмент з опери Сергія
Прокоф’єва “Семен Котко”. І тепер, коли піднявся скандал, ми змушені міняти
програму. Не тому, що усвідомлюємо свою неправоту, а тільки для того, щоб не
зіпсувати це найсвітліше для кожного українця свято, день 25-річчя Незалежності
України, токсичною полемікою на тему “зрада”», – ідеться у повідомленні на
сторінці
Facebook
оркестру
«Народжені
вільними»
(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=162335557504906&id=16121
6104283518).
«Ми не будемо обговорювати, чи “ватники” Прокоф’єв або Чайковський.
Здавалося б, досить і того, що всесвітньо відомі композитори пов’язані з
Україною, а Прокоф’єв й народився на Донеччині. Нагадаємо тільки, що опера
“Семен Котко” навіки залишиться в історії незалежної України не тому, що
вона присвячена “червоним партизанам”, а тому, що в самий розпал сталінських
репресій, коли існувала заборона на все українське, С. Прокоф’єв не побоявся
включити у свою оперу шевченківський “Заповіт”, який і повинен був
пролунати у концерті на честь Дня Незалежності. За нашим задумом, саме ця
версія “Заповіту” повинна була супроводжувати відео руїн аеропорту
ім. Прокоф’єва у Донецьку», – додали в оркестрі.
День незалежності урочисто святкували і в інших містах України.
У Львові цього дня відбулося покладання квітів до Алеї випускників
Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, а на
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Личаківському цвинтарі вшановували пам’ять героїв Небесної Сотні та
учасників АТО за участі військового оркестру, салютної команди та роти
Почесної варти Національної академії сухопутних військ. У місті проводилися
цікаві екскурсії, концерти та фестивалі.
У Харкові мешканців і гостей міста запросили на майдан Свободи, щоб
подивитися на великому екрані трансляцію параду в Києві та послухати
святковий концерт, відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятника
Т. Шевченку, було організовано святковий автопробіг і концерт на воді
«Доторкнутися до неба».
В Одесі День Незалежності України розпочався з покладання квітів до
пам’ятника Т. Шевченку, відбулися фестивалі «Козацькі гостини» і
вишиванковий фестиваль, у рамках якого відбувся забіг у вишиванках, синьожовтий автопробіг вулицями Одеси, а також концерт. Гостей фестивалів
порадували ярмарками народних майстрів, майстер-класами з бойового
козацького мистецтва, пригощаннями традиційними стравами, флеш-мобом
«Рушник злагоди», показом традиційного українського одягу тощо. Справжнім
подарунком одеситам став також концерт гурту «Океан Ельзи» на стадіоні
«Чорноморець».
У Дніпрі День Незалежності також відзначили покладанням квітів до
пам’ятника Т. Шевченку, на Фестивальному причалі міста встановили велику
сцену, де виступали творчі колективи міста, охочі взяли участь у забігу у
вишиванках. Крім того, у рамках авіашоу «Вільне небо» глядачі мали змогу
спостерігати за польотами більше десяти різних спортивних гвинтових і
реактивних літаків і вертольотів.
Двадцять п’яту річницю Незалежності України відзначали у звільнених
від російських окупантів містах – Слов’янську та Краматорську.
Як повідомляє видання «Краматорськ Post», у Краматорську на площі
Миру зібралися мешканці з підконтрольних українській владі територій
Донеччини. Учасники урочистого мітингу дивилися пряму трансляцію
військового параду в Києві.
У місті вже розпочав свою роботу святковий ярмарок. Також відбулися
майстер-класи для молоді та дітей. Загалом святкування відбувалися весь день,
а увечері відбувся святковий концерт та фаєр-шоу.
У Слов’янську святкування Дня Незалежності розпочалося з урочистої
ходи, учасники якої пройшлися вулицею Т. Шевченка, передає сайт
Слов’янська 6262.com.ua. Сотні мешканців міста вирушили до пам’ятника
українському Кобзареві, де й розпочався мітинг.
Пізніше у Слов’янську стартував фестиваль пригод «День народження
країни», а увечері на Соборній площі пройшла вишиванкова хода
(http://vgolos.com.ua/news/den_nezalezhnosti_ukrainy_vidznachayut_u_zvilnenyh_v
id_okupatsii_mistah_donechchyny_224981.html).
Не оминуло свято й тимчасово окуповані території.
Зокрема, у День Незалежності України, 24 серпня, біля пам’ятника
Т. Шевченку в Сімферополі з’явилися букети квітів з жовто-блакитною
символікою. При цьому, як розповів «Крим. Реалії» кореспондент радіо
«Свобода», біля пам’ятника активно патрулювали співробітники російської
поліції (http://www.radiosvoboda.org/a/news/27943630.html).
У Донецьку зранку 24 серпня до Дня Незалежності України активісти
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влаштували патріотичну акцію. У центрі міста біля набережної близько 6:00 з
прихованих динаміків зазвучав гімн України. Про це з обуренням у Facebook
написав російський журналіст Р. Манекін. Ліквідувати джерело звуку на місце
виїхала група «правоохоронців ДНР».
Відомий блогер і журналіст С. Васін опублікував на своїй сторінці знімок
з центральної частини Донецька. На набережній Кальміусу на асфальті видно
було напис «Донецьк – Україна. 24.08.16».
Журналіст телеканалу «112» Б. Пиленко повідомив, що близько 6:30
фахівці аеророзвідки Фонду «Сестри перемоги» скинули над Донецьком з
безпілотника тисячі патріотичних листівок. За словами кореспондента, там були
привітання з Днем Незалежності України, нагадування, що Донецьк – це
Україна. Незважаючи на погані погодні умови (вітер та дощ), а також роботу
ворожих засобів електронної радіоборотьби, операторам безпілотних апаратів
вдалося виконати завдання.
У закритій групі в соцмережі жителі міста жваво обговорювали новину
про акцію аеророзвідки. Як пишуть користувачі, більшість донеччан не
побачили листівок. Однак, як написали в коментарях у співтоваристві «Донбас –
це ми», листівки впали на околиці міста, у Будьонівському районі: «Тільки що
розмовляли з родичами з Донецька. Листівки були, Будьонівка. Про листівки
дізналася від них, потім вже тут прочитала. Вже не сфотографує, листівки
збирали комунальники під наглядом. Те, що встиг прочитати з листівки, було
привітання донеччан з Днем Незалежності», – пише користувач
(http://dt.ua/UKRAINE/u-den-nezalezhnosti-v-okupovanomu-donecku-prolunavgimn-ukrayini-217058_.html).
Проукраїнські патріотичні листівки були розповсюджені практично на
всій території Луганщини. Про це повідомляє видання «Преса України»
(http://uapress.info/uk/news/show/141953).
Таку акцію влаштували луганські партизани.
«На честь свята в окупованих містах Луганщини жителі зможуть знайти
тисячі вітальних “листівок” (фото додаються). Цього разу ми постаралися і
значно збільшили асортимент “преси”. Привітання, побажання, свіжий випуск
нашого бойового листка “Чесні колонки”», – повідомили вони у Facebook
(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=614076515436285&id=326199424223997)
Як ідеться у публікації, активісти не забули і про «зомбовану частину
населення Луганщини» – для неї був підготовлений якісний і правдивий
матеріал про справжню історію російської визвольної армії, нащадки якої тепер
з георгіївськими стрічками зрадників топчуть українську землю.
Як стверджують активісти, листівки та «преса» розійшлася не тільки
Луганськом, а й іншими населеними пунктами «від прикордонного
Свердловська до Красного Луча!». Партизани пообіцяли і в майбутньому
«радувати»
сепаратистів
подарунками
і
вітальними
феєрверками
(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=614076515436285&id=326199424223
997).
Не залишилася осторонь свята українська діаспора за кордоном.
Зокрема, представники української громади в передмісті Вашингтона
влаштували святковий фестиваль. За словами відвідувачів заходу, як інформує
радіо «Свобода», для них незалежність України – це свобода особистості,
свобода від зовнішнього впливу та можливість навчити своїх дітей традицій
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свого народу (http://www.radiosvoboda.org/a/27939613.html).
Канал «112» зібрав інформацію про те, як святкували День Незалежності
України українці у Європі. Згідно з матеріалами видання, у Парижі святкування
традиційно відбувалися в греко-католицькій церкві, яка розташована в самому
центру міста – на бульварі Сен-Жермен.
«Там стоїть пам’ятник Т. Шевченку. Там буде частина заходів. О 15:00
відбулася акція біля стіни Свободи, де традиційно святкуються державні заходи.
Це досить промовисте місце в Парижі. Увечері буде служба і церемонія
покладання квітів до пам’ятника Шевченку. Потім громада збереться на
Марсовому полі, і буде вже неофіційна частина свята», – розповів в ефірі
телеканалу колишній народний депутат А. Шкіль, який проживає у Парижі.
У Брюсселі українці традиційно одягли статую «Хлопчик, що пісяє» у
костюм українського козака.
«Так, хлопчик сьогодні знову українець, як, власне, і щороку 24 серпня.
Сама процедура переодягання цієї статуетки, яка приваблює численних
відвідувачів столиці Бельгії, у вишиванку, шаровари і козацьку шапку відбулася
вранці за участі брюссельської муніципальної влади і членів так званого
“ордена друзів хлопчика, що пісяє” (організація, яка займається цим
символічним постаментом і відзначає його важливість своїми власними
традиціями)», – повідомляє кореспондент. До них згодом повинні приєднатися
представники дипломатичного відомства України та українська діаспора.
У Римі українці святкували біля пам’ятника Т. Шевченку на території
собору Святої Софії. Після літургії та молебну за Україну активісти оргкомітету
«Євромайдан. Рим» провели патріотичні флешмоби.
«Оскільки в Україні війна, то великих і гучних святкувань цього року в
Римі не було. Громада вирішила, що краще допомагати фронту. За останні два
місяці було придбано вже два тепловізори», – говорить кореспондент.
У Лондоні люди зібралися на центральній площі міста – Трафальгарській.
«Все відбувається досить мальовничо і колоритно. Говорячи про офіційні
святкування, зараз заходи відрізняються від попередніх років. Тут гастролюють
різні музичні і театральні колективи, життя української громади активно
розвивається», – коментує в ефірі телеканалу кореспондент радіо «Свобода»
О. Ковач.
У Варшаві в православній церкві відбулося богослужіння за Україну, а
потім представники української громади разом з поляками вшанували пам’ять
воїнів УНР.
«На сьогодні це фактично всі заходи, але 2 вересня в самому центрі
Варшави відбудеться спільний польсько-український концерт, який буде
присвячений 25-й річниці Незалежності України», – каже кореспондент
(http://112.ua/mir/ukraincy-v-evrope-kak-diaspora-prazdnovala-den-nezavisimosti334012.html).
День Незалежності України став приводом для своєрідного «обміну
привітаннями» всередині хакерської спільноти. За інформацією видання радіо
«Свобода», цього дня на сепаратистському сайті, що називав себе «офіційним
сайтом МЗС ДНР», з’явилося «привітання з нагоди Дня Незалежності України»,
написане від імені ватажків підтримуваних Росією збройних сепаратистських
угруповань «ЛНР» і «ДНР».
У ньому нібито від імені І. Плотницького й О. Захарченка йшлося, що
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«руській мір пообіцяв нам багато, але з його приходом Донбас вкинутий у
безодню війни й убогості». «На жаль, замість обіцяного добробуту біло-синьочервоний союз кольорів прапора Російської Федерації, приніс на землі Донбасу
горе й руйнацію… Правда така, що Росія вкотре зрадила нас, людей, що
довірилися їй, і, прикриваючись нашими спинами, відібрала території, заводи й
фабрики, шахти й поля», – ідеться в тексті.
Невідомі кібернападники від імені ватажків сепаратистів висловили
побажання, «щоб уже цього року народ Донбасу знову здобув мир у складі
України», і сподівання, що «наступну річницю Дня Незалежності України ми
будемо святкувати разом, на українському Донбасі».
З іншого боку хакери протилежного спрямування зламали сторінки
Міністерства оборони України та Національної гвардії України у Twitter, а
Міноборони також в Instagram. Там були розміщені написи на кшталт «України
більше не існує». Обидва відомства закликали не поширювати інформацію, яку
там могли розмістити зловмисники.
Нацгвардія пізніше повідомила, що вже відновила коректну роботу своєї
сторінки у Twitter і видалила інформацію, розміщену там унаслідок зламування
(http://www.radiosvoboda.org/a/news/27943673.html).
Святкування 25-річчя Незалежності України стало приводом для
аналізу головних здобутків держави за цей час і певного підбиття підсумків.
Як влучно зазначила Н. Бондар, «це день самоусвідомлення і самоаналізу
країни,
нації
і
кожного
особисто»
(https://www.facebook.com/nataliya.bondar.927?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf).
Більшість експертів сходяться на тому, що головними досягненнями
українців на шляху розбудови незалежної держави стало формування
громадянського суспільства та визначення європейського орієнтиру державного
розвитку. Важливим також є переосмислення свого минулого, зокрема
радянського, та усвідомлення наявності в суспільстві пострадянського
синдрому, якого варто позбавлятися. Перші кроки у цьому напрямі суспільство
на разі зробило – на відміну від першого скликання Верховної Ради, де
239 народних депутатів було комуністами, нинішній парламент працює без
представників не лише КПУ, а й узагалі лівих партій.
Утім, мабуть, найважливішим варто все ж таки визнати той факт, що
всупереч тривалим і систематичним зусиллям Росії з розмивання інститутів
державності в Україні, усупереч корупції, важкому спадку радянської
ментальності, браку відповідальності та схильності до імітації різного роду
процесів наша держава відбулася. Політолог Ю. Романенко з цього приводу
зазначив
у
своєму
Facebook
(https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/1179283592093370): «Дорогі мої, те, що
25 років Україна проіснувала – це вже велике диво!
Диво, що ми не впали за 2,5 року тиску з боку Росії.
Диво, що працюють АЕС, їздять потяги, а кількість вагітних, що я бачу
останнім часом, не відображає рівень колапсу в головах співвітчизників – це
теж диво!
Диво, коли зустрічаєш стільки людей, готових пожертвувати останнім
заради цієї країни. Диво, тому що більшість нічим жертвувати не хоче. Вона
просто чекає пайки, яку приймає покірно з будь-якої руки, що їй її протягне.
Диво, коли таке уживається поруч.
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Диво, коли при нашій розваленій системі підготовки спортсменів Україна
примудряється взяти якісь медалі на Олімпіаді.
Диво, як одні і ті ж люди закохуються в чергового “героя”, а через кілька
місяців його проклинають. Не менше диво, що багато примудрилися зробити це
за 2,5 роки неодноразово!
Диво – це наші красиві жінки, яких не цінують наші чоловіки. І вони все
одно їх сліпо люблять. Хіба це не диво?
Диво, що в Чорнобильській зоні розквітло життя. Багато живності там
розплодилося, хоча багато хто чекав, що там будуть жити тільки мутанти.
Це і є квінтесенція наших 25 років – життя пробивається крізь асфальт, як
би його не заганяли донизу тупістю, жадібністю, радіацією чи чимось ще
“занадто людським”…
І ось, коли я дивлюся на ці 25 років, які пролетіли так швидко, як летять
наші життя, то я задаю собі питання “Хіба це не диво? Хіба це не диво жити в
такому абсурдному лайні і не втрачати віри в краще?” Це справжнісіньке диво, і
саме воно дає надію на краще майбутнє в наступні 25 років.
Саме ці люди, які не зламалися, не стомилися, не розчарувалися, які мов
ті жаби молотять своїми лапками український “чорнозем”, готують Україну до
того моменту, коли диво виживання закінчиться і почнеться диво розвитку.
З Днем Незалежності України, зрадники и переможці!».
Приєднуємося до привітань – з Днем Незалежності, Україно, з Днем
Незалежності, український народе!

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України А. Парубій привітав співвітчизників з
25-ю річницею проголошення Незалежності України.
Дорогі українці! Щиро вітаю вас з 25-ю річницею проголошення
Незалежності України.
День проголошення Незалежності України – це втілення мрій і прагнень
наших предків до свободи та гідності. Проголошення Незалежності – перемога
тисяч борців за волю України, які поклали за це своє життя. Й, безперечно,
відновлення української державності – це фундаментальна подія у тисячолітній
історії українського державотворення.
Але й у цей святий для українців день наш народ має доводити своє право
на незалежність на фронті у боротьбі з російськими окупантами.
Сьогодні у боротьбі за свою незалежність наш народ платить найвищу
ціну – ціну життя та здоров’я сотень своїх кращих синів та дочок. Тому у цей
день дякую всім воїнам та волонтерам, які щодня незламно стоять в обороні
нашої державності та спокою всього вільного світу.
Вклоняюся і перед жертовністю багатьох поколінь борців, які поклали
життя за державність.
На 25-му році Незалежності у горнилі боротьби гартується непереможна
нація. Нація вільних громадян, які усвідомлюють себе українцями.
Двадцять п’ять років тому Верховна Рада України проголосила
Незалежність Української держави. Саме український парламент був і є
15

виразником волі українського народу. І сьогодні, утверджуючи незалежність,
Верховна Рада створює правову основу для знищення корупції, зміцнення
обороноздатності та безпеки держави, проводить декомунізацію для
остаточного звільнення суспільства від радянської окупації.
Нині відроджено Збройні сили України, Національну гвардію та
Прикордонні війська, які тепер можуть гідно, з новітньою зброєю та сильним
духом боронити кордони нашої країни.
Ми не повинні зупинятися на досягнутому. Ворог бачить наші перемоги
та усвідомлює наші мрії жити у європейській могутній державі, а відтак
докладає всіх зусиль, щоби розсварити українців зсередини. Запорука нашого
успіху, запорука незалежності – це єдність українського народу.
У цей день бажаю всім нам єдності і наснаги у спільній праці для
зміцнення та розквіту могутньої Української держави!
Нехай Господь благословить незалежну Україну та її народ, веде нас до
перемоги!
Слава Україні!
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 24.08).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій узяв участь в урочистостях
з нагоди святкування 25-ї річниці Незалежності України.
У рамках святкування 25-ї річниці Незалежності України відбулася
молитва за Україну в Софіївському соборі – Національному заповіднику «Софія
Київська», церемонія покладання квітів до пам’ятників Т. Шевченку,
Володимиру Великому, М. Грушевському.
Було вшановано пам’ять героїв Небесної Сотні, а також проведено Парад
Незалежності.
У церемоніях узяли участь: Президент України П. Порошенко та його
дружина М. Порошенко, Голова Верховної Ради України А. Парубій, Прем’єрміністр України В. Гройсман, секретар РНБО О. Турчинов, голова Київської
міської державної адміністрації В. Кличко, представники духовенства, народні
депутати України, громадські діячі, громадяни України (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 24.08).
***
«Одним з перших питань серед тих, які розгляне Парламент з
початком нової сесії, буде питання дерегуляції», – Голова Верховної Ради
України А. Парубій
Голова Верховної Ради України А. Парубій під час засідання
Національної ради реформ заявив, що розраховує на розгляд парламентом у
перші тижні нової сесії законопроектів щодо дерегуляції бізнесу.
«Надто багато питань в інших сферах залежать від того, чи зможемо ми
провести дерегуляцію, чи не зможемо. Це не тільки питання економіки, питання
залучення інвестицій, а ще й одне з найголовніших завдань - по боротьбі з
корупцією», - заявив Голова парламенту.
А. Парубій зазначив, що у Верховній Раді зареєстровано чимало
важливих законопроектів щодо дерегуляції бізнесу, деякі вже ухвалені у
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першому читанні. «Від успішності реформ у сфері дерегуляції бізнесу залежить
успіх реформ в цілому», – зазначив Голова парламенту і додав, що напередодні
закінчення політичного сезону один із днів навіть був відведений у Верховній
Раді України на питання дерегуляції, і цілий ряд законів було ухвалено у
першому читанні, поставлені на розгляд у другому читанні. Водночас, за його
словами, «майже двогодинна дискусія з питання НКРЕУ показала, наскільки
непрості ці питання, і які вони гострі, широкі». «Ми той шлях пройдемо,
пройдемо найближчим часом», – сказав він.
А. Парубій зазначив, що необхідно провести остаточні дискусії для
ухвалення закону про ринок електроенергії, який вже тривалий час
обговорюється в парламенті. За словами Голови, дерегуляція є не тільки
фактором стимулювання зростання економіки, а й інструментом боротьби з
корупцією. «Верховна рада України йде шляхом реформи у питаннях
дерегуляції, багато рішень і багато реформ було зроблено і започатковано.
Цілий ряд законів вже прийняті в першому читанні, пройшли професійну
дискусію на рівні комітетів, наприклад, законопроект про ринок електроенергії,
де фактично є спільна політична воля всіх фракцій. Небагато залишилось, щоб
провести всі дискусії», - зазначив Голова Верховної Ради України (Офіційний
веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 29.08).
***
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко
заявила, що Україна на переговорах у Мінську наполягає на повному
припиненні вогню напередодні 1 вересня.
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко,
відповідаючи в Мінську 26 серпня на запитання білоруських журналістів під час
брифінгу, присвяченому 25-річчю Незалежності України, заявила: «Ми
наполягаємо на безумовному припиненні вогню. Особливо актуально це
напередодні 1 вересня, початку навчального року».
За її словами, «сьогодні українська сторона у всіх чотирьох підгрупах
виступає з ініціативою, що напередодні 1 вересня просто зобов’язані всі
сторони припинити вогонь, тому що йдеться про те, що страждають не лише
військові, а насамперед мирне населення». При цьому вона повідомила, що в
Луганській області нині на лінії розмежування розташовано 126 навчальних
закладів. «Це і дошкільні заклади, і школи. І в першу чергу потрібно думати про
безпеку дітей. Ми наполягаємо на тому, щоб режим припинення вогню діяв
стабільно і щоб жодних порушень не було», – наголосила політик.
Вона зауважила: «Якщо говорити про Донецьку область, то всього в
Донецькій області 715 навчальних закладів. Достатньо багато з цих 715 закладів
теж розташовані біля лінії розмежування, в таких населених пунктах, як
Мар’їнка, Зайцеве, вони перебувають в постійній небезпеці. Діти там фактично
майже весь минулий рік не мали змоги відвідувати школу. Сьогодні Мар’їнка
обстрілюється. У День Незалежності Мар’їнка була під обстрілом. Вочевидь ті,
хто є авторами цього конфлікту, цієї війни, а це Російська Федерація, яка
вторглася на територію України, окупувала Крим, окупувала частину Донбасу,
повинна подумати про мирне населення України» (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 26.08).
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***
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко
наголошує, що українська сторона готова до широкого компромісу в
переговорах щодо звільнення полонених, незаконно утримуваних
бойовиками.
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко заявила
в Мінську на брифінгу для білоруських журналістів, присвяченому 25-річчю
Незалежності України, що українська сторона готова до широкого компромісу в
переговорах щодо звільнення 107 полонених, незаконно утримуваних
бойовиками.
За словами політика, українська сторона вважає гуманітарний блок
ключовим у контексті мінських переговорів. «Задля прогресу у виконанні
гуманітарного блоку ми виступаємо за якомога ширший компроміс і готові до
нього заради двох цілей: по-перше, це звільнення всіх полонених, всіх
незаконно утримуваних як на тимчасово окупованій території, так і в російських
тюрмах. І, по-друге, також ми наполягаємо на безумовному і безперешкодному
доступі гуманітарних міжнародних місій на територію конфлікту», – наголосила
І. Геращенко.
Вона зауважила, що «на сьогодні, за даними Служби безпеки України,
якими ми послуговуємося у роботі мінської гуманітарної групи, у цьому
страшному списку людей, які утримуються, – 107 осіб. Це військові, цивільні
особи і дев’ять осіб, хто у в’язницях у Росії».
При цьому вона зауважила, що питання амністії – це інший пункт
мінських угод, ніж звільнення заручників, і зауважила, що Україна наполягає на
негайному звільненні заручників (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 26.08).
***
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко
наголошує, що до лідерів кримськотатарського народу в Криму сьогодні
застосовуються методи радянської каральної медицини.
«На жаль, до лідерів кримськотатарського народу в Криму сьогодні
застосовуються методи каральної медицини, як в найстрашніші часи
Радянського Союзу. Я кажу зараз про одного з лідерів кримських татар,
Умерова, якого утримують у психіатричній клініці і до якого не допускають
медиків, не надають ліків. Він страждає на цукровий діабет і хворобу
Паркінсона», – зазначила І. Геращенко.
У цьому контексті вона наголосила, що Україна вимагає від окупаційної
влади припинити переслідування кримських татар і звільнення всіх політичних
в’язнів, до яких, безумовно, належить і І. Умеров.
Крім того, І. Геращенко заявила про вимогу допуску представників
Міжнародного комітету Червоного Хреста як до російських в’язниць, так і на
тимчасово окуповану територію – для участі в процесі визволення людей, для їх
розшуку.
«Оскільки у списку зниклих безвісти сьогодні налічується близько
500 осіб і вочевидь для їх пошуку, для ідентифікації тіл, для християнського
прощання із загиблими необхідно, щоб процеси було прискорено. Тут важлива
нейтральна структура, якою є МКЧХ, щоб він якомога швидше до цього
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долучився», – сказала І. Геращенко (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 26.08).
***
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко
заявила, що на сьогодні українці, як ніколи, міцно об’єднані ідеєю
євроатлантичної інтеграції нашої держави.
На цьому заступник Голови Верховної Ради України наголосила під час
брифінгу з нагоди 25-річчя Незалежності України для представників
білоруських та іноземних ЗМІ, що відбувся у м. Мінськ, де 26 серпня ц. р.
відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи з мирного
врегулювання ситуації на Сході України.
Політик зауважила, що російська агресія на Донбасі стала найскладнішим
викликом для нашої країни від моменту проголошення Акта про Незалежність
України 24 серпня 1991 року. Однак, за її словами, ці трагічні події змусили
українців об’єднатися і боротися за територіальну цілісність й державний
суверенітет України. «Останні два роки для України були дуже серйозним
випробуванням, проте це лише сприяло об’єднанню країни, створенню нової
професійної армії та формуванню нової національної ідеї, – зазначила під час
брифінгу І. Геращенко. – Сьогодні головне, що в нас немає дискусії щодо
зовнішнього вектора України, адже нині понад 60 % українців підтримують не
просто європейську, а євроатлантичну інтеграцію».
На її переконання, «такі значущі зрушення у суспільній думці вселяють
оптимізм, адже Україна рішуче наближається до європейського єдиного
простору й продовжує проведення необхідних реформ, незважаючи на
триваючу агресію з боку Російської Федерації». «У цьому контексті ми хочемо
подякувати Республіці Білорусь, яка є нашим добрим сусідом та підтримує
територіальну цілісність і незалежність України», – зазначила І. Геращенко.
Під час брифінгу уповноважений Президента України з мирного
врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях та представник
України в ТКГ серед іншого поінформувала про роботу гуманітарної підгрупи
ТКГ та пріоритетні питання, над вирішенням яких працює у Мінську українська
сторона
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 26.08).
***
У Верховній Раді 26 серпня зареєстровано проект постанови про
звільнення А. Авакова з посади міністра МВС.
Проект постанови про звільнення А. Авакова з посади міністра МВС
(реєстр. № 5041) з’явився на сайті Верховної Ради України 26 серпня. Автором
проекту є народний депутат від Блоку П. Порошенка С. Каплін.
С. Каплін назвав приводом для подання ВРУ цього проекту постанови
події в Кривому Озері на Миколаївщині, коли представники поліції вбили під
час затримання місцевого жителя, що викликало масові протести серед місцевих
жителів.
Зокрема, С. Каплін сказав: «Події в Кривому Озері є наслідком
проваленої реформи поліції. Вдалося перевдягнути поліцейських, але жодних
структурних і кадрових змін не відбулося. Ніхто не планує змін у майбутньому,
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тому що навчання не проводиться. Сьогодні вони за цією блискучою формою та
дорогими машинами сховали нікчемність реформи. Аваков несе персональну
відповідальність за ці події. Він проводить комерціалізацію та політизацію
МВС. Ми маємо зробити політичний і кадровий висновок. Я усвідомлюю всю
складність ситуації. Але якщо його не відправити у відставку, це точно призведе
до дострокових парламентських виборів і реваншу проросійських сил. Аваков –
це привид Яценюка в уряді, він там перебуває, щоб блокувати всі можливі
справи Яценюка по лінії корупції. В НФ є нормальні депутати, я провів певні
переговори з різними депутатами, говорив з керівниками фракцій і групами
впливу. Зі мною багато хто згоден. Можу вам сказати, що йдуть роботи зі збору
голосів, я сподіваюся, що ми підготуємося до початку вересня» (Аналітичний
портал «Слово і діло» (http://www.slovoidilo.ua). – 2016. – 26.08).
***
Голова парламентського Комітету з питань промисловості та
підприємництва Верховної Ради України В. Галасюк звернувся до
Адміністрації Президента та Голови ВР А. Парубія щодо оприлюднення
Закону № 3868 «Про безперебійне забезпечення сировиною металургійних
підприємств».
Як заявив В. Галасюк, він планує повторно звернутися до Адміністрації
Президента та до Голови Верховної Ради А. Парубія щодо того, щоб негайно
оприлюднити Закон № 3868 про безперебійне забезпечення сировиною
металургійних підприємств.
Як відомо, закон про підвищення мита на вивезення металобрухту за
кордон був повторно прийнятий Верховною Радою ще 12 липня після внесення
змін, запропонованих Президентом. Уже 15 липня його підписав Голова
Верховної Ради та направив документ на підпис П. Порошенку. Конституція
відводить главі держави на підписання закону 15 днів, які вже давно минули.
На думку Комітету з питань промисловості та підприємництва Верховної
Ради України, «є всі конституційні підстави для оприлюднення цього Закону та
набрання ним чинності».
У першому півріччі 2016 р. українські металургійні комбінати відчували
дефіцит брухту – не менше 300 тис. т. При цьому експортери брухту вивезли за
кордон 233 тис. т. У попередньому році подібна ситуація призвела до перебоїв у
роботі ряду металургійних підприємств (Портал новин «24 канал»
(http://24tv.ua). – 2016. – 26.08).
***
Протягом IV сесії Верховної Ради України восьмого скликання
Комітет з питань запобігання і протидії корупції розглянув близько
170 питань.
У комітеті також було підготовлено 1 тис. 134 експертні висновки щодо
проектів законодавчих документів, 84 з яких визнано такими, що містять
корупціогенні фактори та не відповідають нормам антикорупційного
законодавства.
З опрацьованих у комітеті два законопроекти було прийнято Верховною
Радою та підписано Президентом України. Це – пропозиції Президента до
Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
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особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру у 2016 році» (реєстр. № 3755),
яким запроваджується робота системи подання та оприлюднення декларацій
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, та про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської
комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації
Європейським Союзом візового режиму для України стосовно вдосконалення
засад діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
(реєстр. № 4056), яким закріплено розміри посадових окладів працівників
Національного агентства, що стало додатковою гарантією їх незалежності, а
також усунуто внутрішні технічні неузгодженості між положеннями цього
Закону
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 29.08).
***
Під час V сесії восьмого скликання Комітет Верховної Ради з питань
науки й освіти має намір ухвалити ряд соціально значущих проектів законів.
Проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо
відновлення безоплатного харчування, проїзду, забезпечення підручниками
учнів загальноосвітніх шкіл та безоплатного проїзду для студентів і гарантії
першого робочого місця для молодих спеціалістів» (реєстр. № 2186. Проект
Ю. Дерев’янка, І. Суслової надано 23.02.2015 р., подання комітету –
24.11.2015 р.).
Проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення учнів 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладах
безкоштовним харчуванням» (реєстр. № 1834. Проект Ю. Левченка надано
27.01.2015 р., подання комітету – 24.11.2015 р.).
Проект закону «Про внесення змін до Закону України “Про освіту” (щодо
встановлення надбавки до заробітної плати педагогічних працівників)» (реєстр.
№ 1301. Проект М. Головка, А. Іллєнка, Ю. Бублика, О. Марченка,
О. Осуховського, Ю. Левченка надано 12.12.2014 р., подання комітету –
10.02.2015 р.).
Проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо відновлення безкоштовного харчування учнів загальноосвітніх
навчальних закладів» (реєстр. № 3829. Проект О. Співаковського, І. Кириленка,
Т. Креміня, В. Литвина, М. Поплавського, О. Скрипника, І. Мельничука,
Р. Мацола, А. Гордєєва, С. Хланя, А. Шиньковича надано 1.02.2016 р., подання
комітету – 16.02.2016 р.).
Проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо обов’язковості харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів)»
(реєстр. № 4682. Проект О. Барни, О. Ревеги, О. Дехтярчука, О. Шевченка
надано 19.05.2016 р., подання комітету – 13.07.2016 р.).
Проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ), які були
переміщені з тимчасово окупованої території та з населених пунктів, на
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
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повноваження» (реєстр. № 4718. Проект О. Рябчина, І. Кириленка,
О. Співаковського, Т. Креміня, В. Курила, А. Шкрум, Н. Веселової,
А. Герасимова, Д. Лубінця, І. Геращенко, Г. Немирі, В. Галасюка, О. Юринець,
С. Заліщук, М. Найєма, Н. Кацер-Бучковської, Ю. Тимошенко, М. Єфімова
надано 27.05.2016 р., подання комітету – 7.07.2016 р.) (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 29.08).
***
У парламенті відбулося засідання круглого столу на тему: «Роль
Верховної Ради України в проголошенні та утвердженні незалежності
Української держави».
Засідання круглого столу було організовано Асоціацією народних
депутатів України (АНДУ) спільно з програмою USAID РАДА в рамках
заходів, присвячених 25-й річниці Незалежності України.
Учасники заходу обговорили особливості внутрішніх і зовнішніх
чинників, що сприяли прийняттю основоположного документа про відновлення
української державності – Акта проголошення Незалежності України від
24 серпня 1991 року.
Обговорено вирішальну роль українського парламенту в обранні шляху
мирних державних перетворень та у виробленні консенсусу політичних сил
стосовно проведення всеукраїнського референдуму 1 грудня 1994 р.
До участі в засіданні круглого столу долучилися перший Президент
України Л. Кравчук, народні депутати різних скликань Л. Лук’яненко,
В. Філенко, В. Мусіяка, О. Мороз, О. Барабаш, науковці, політологи.
Відкрив захід директор Програми USAID РАДА І. Когут словами про те,
що прозорість і підзвітність парламенту – мета, якої ми намагаємося досягти:
«Значення парламенту потребує перегляду. Парламент мусить повернути своє
важливе місце у державі».
Перший Президент незалежної України Л. Кравчук пригадав перше
засідання Верховної Ради України, на якому було 370 комуністів і
80 представників патріотично налаштованих політичних сил. «Натомість саме
тоді було ухвалено рішення про наш державний суверенітет. Українські
комуністи голосували серцем. Їм не було чого втрачати, вони не мали
банківських рахунків. А 24 серпня 1991 р. я вийшов на трибуну і проголосив
незалежність Української держави», – зазначив промовець. На думку
Л. Кравчука, нинішня Верховна Рада разом з Президентом України, з урядом
остаточно визначили європейське майбутнє України. «Триває процес
відклеювання України від Росії. Адже за 25 років незалежності не було жодного
дня, щоб Росія не намагалася приборкати Україну. Україна вийшла на шлях
нової цивілізації», – підсумував перший Президент України.
За словами Л. Лук’яненка, народного депутата України першого, другого,
четвертого й п’ятого скликань, незалежність нам не впала з неба: «Україна
постійно й послідовно протягом століть боролася за свою незалежність. Перший
парламент був чесний, бо жив на зарплату. На сьогодні ми маємо понад
300 політичних партій. Їх необхідно структурувати через виготовлення
юридичного батога на кшталт Польщі. Необхідно створити оптимальне виборче
законодавство»
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 26.08).
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко подякував Президенту Польщі А. Дуді за
тверду позицію польських партнерів і Європейського Союзу щодо
засудження російської агресії проти України та незаконної анексії Криму й
підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності нашої
держави.
«Ми вдячні за таку солідарність. Ми дуже цінуємо рішення Польщі та ЄС
щодо політики санкції по відношенню до агресора і в частині Криму, і в частині
агресії на Сході. Коли ми говоримо, що питання має бути вирішене виключно
політико-дипломатичним шляхом, то саме така координація і є максимально
ефективним кроком», – зазначив П. Порошенко під час заяви для ЗМІ після
завершення зустрічі.
Глава Української держави повідомив, що під час переговорів
обговорювалося питання розширення економічної співпраці України та Польщі,
а також використання всіх можливостей, які надає підписана Україною Угода
про асоціацію з Євросоюзом і всеохоплююча зона вільної торгівлі, яка вступила
в силу з 1 січня 2016 р.
Президент зауважив, що українські підприємства повною мірою сьогодні
намагаються використати ці можливості для того, щоб компенсувати
економічне ембарго, яке разом з військовими операціями Росія застосувала по
відношенню до України, обмежуючи та забороняючи доступ українській
продукції на свої ринки, навіть забороняючи їх транзит. «Наша співпраця та
участь польських інвесторів у процесі приватизації в Україні, яка запущена
українським урядом, також для нас дуже важлива», – сказав П. Порошенко.
Глава Української держави окремо наголосив на обговоренні подальших
кроків щодо підтримки українського прагнення в отриманні найближчими
тижнями безвізового режиму для українських громадян. «Ми отримали позицію
повної підтримки цього прагнення. І як уже 25 років – Польща є адвокатом
євроінтеграційних прагнень українців, так само зараз ми погодили чітку
співпрацю щодо безвізового режиму», – повідомив Президент.
Глава держави також наголосив на позиції підтримки й спільної
координації в енергетичних питаннях і зазначив, що Україна дуже цінує
позицію Польщі щодо проекту «Північний потік-2», а також спільну позицію
стосовно турецького потоку. «2016 рік буде першим роком, коли енергетичний
шантаж Російської Федерації не пройшов. Значна частина і велика заслуга в
тому, що цей шантаж не працює, є наших європейських партнерів, у першу
чергу і в тому числі наших польських партнерів», – наголосив П. Порошенко.
У свою чергу Президент Польщі А. Дуда наголосив, що запрошення на
святкування 25-ї річниці Незалежності України є свідченням того, що Польща
протягом 25 років була партнером України. Він нагадав, що Польща стояла
поруч з Україною в усі важкі моменті її історії. «Ми також разом в цей
надзвичайно важкий для України час, коли триває важкий конфлікт на Сході
Української держави та окупація Криму», – сказав А. Дуда.
Президент Польщі повідомив, що запросив Президента України
здійснити візит до Варшави вже в цьому році (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
24.08).
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***
Президент П. Порошенко зустрівся з міністром закордонних справ
Республіки Білорусь В. Макеєм. Співрозмовники обговорили актуальні питання
порядку денного двосторонніх відносин між Україною і Білоруссю.
Білоруський міністр подякував Президентові України за сприяння у
відновленні конструктивного діалогу Білорусі з Європейським Союзом.
Окрему увагу було приділено економічній співпраці між двома країнами.
Сторони відзначили доцільність активізації торговельно-економічних відносин
за рахунок розширення співпраці в машинобудуванні, енергетиці,
агропромисловому комплексі та транспортній сфері. Було наголошено на
важливості проведення чергового засідання Міжурядової українськобілоруської змішаної комісії у вересні цього року в Мінську.
Співрозмовники також наголосили на важливості завершення
облаштування українсько-білоруського кордону відповідно до кращих світових
стандартів.
Президент висловив зацікавленість України в розвитку мережі
навчальних закладів з метою створення сприятливих можливостей для вивчення
української мови в районах компактного проживання етнічних українців у
Білорусі.
Під час зустрічі обговорювалися також питання організації спільних
культурних заходів з нагоди 345-річчя автора першої Конституції України –
гетьмана Пилипа Орлика, який народився на території сучасної Мінської
області.
В. Макей також передав щирі вітання від імені президента Білорусі з
нагоди 25-ї річниці Незалежності України (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
26.08).
***
Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з Генеральним
секретарем НАТО Є. Столтенбергом.
Глава держави повідомив про ескалацію ситуації на Донеччині та
Луганщині й зростання кількості російських провокацій в окупованих Донбасі
та Криму.
П. Порошенко також закликав зберігати питання російської агресії проти
України на порядку денному Північноатлантичного альянсу.
Є. Столтенберг наголосив на важливості повного виконання мінських
домовленостей.
Сторони обговорили перебіг реалізації Комплексного пакета допомоги
НАТО для України, затвердженого на саміті Альянсу у Варшаві. Президент
висловив сподівання, що цей пакет допоможе модернізувати українську армію
до стандартів НАТО.
Є. Столтенберг привітав П. Порошенка з Днем Незалежності України
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 25.08).
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***
Президент П. Порошенко наголосив на важливості законодавчого
врегулювання питань дерегуляції, спрощення ведення бізнесу й залучення
іноземних інвесторів.
На засіданні Національної ради реформ глава держави схвально оцінив
рішення Верховної Ради про прийняття у першому читанні законопроекту про
спрощення експорту, який передбачає можливість заключати контракти в
електронній формі, не перекладати їх з англійської мови.
Президент зазначив, що на сьогодні в парламенті зареєстровано
39 дерегуляційних законопроектів, з них п’ять проголосовано в першому
читанні. «Я думаю, що коли розпочне працювати Верховна Рада, 6 вересня,
особливу увагу приділить саме законопроектам, які спрощуватимуть і ведення
бізнесу, і забезпечення експорту», – зазначив Президент.
Глава держави також наголосив на необхідності прискорення процесу
приватизації. «Мова йде не лише про Одеський припортовий завод,
“Центренерго”, енергомережу. Я чекаю на рішення Верховної Ради про
розширення переліку об’єктів приватизації і в аграрній галузі, і в енергетичній
галузі. Це та політична воля, яку ми маємо продемонструвати разом з
прозорістю і ефективністю для того, щоб тим інвесторам, які зараз хочуть
прийти в Україну, забезпечити таке право», – сказав П. Порошенко (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. – 29.08).
***
На майдані Незалежності в Києві 27 серпня відбулася урочиста
церемонія проводів Національної паралімпійської збірної команди України на
XV літні Паралімпійські ігри до Ріо-де-Жанейро.
Присутній на урочистостях заступник глави Адміністрації Президента
Р. Павленко зі сцени зачитав вітання глави держави до спортсменів. «Високо і
гордо несіть синьо-жовтий прапор Батьківщини, пам’ятаючи, що разом із вами
мільйони співвітчизників, наші воїни-захисники, з вами Україна», – ідеться у
вітанні П. Порошенка.
Президент підкреслив, що українці вірять у перемоги паралімпійців. «У
складному 2014 р., коли у буремному Києві вирішувалася доля європейського
вибору держави, ви на зимовій Паралімпіаді демонстрували усьому світові
національну гідність і високий патріотизм. Сподіваємось на вашу силу, міць і
незборимий український дух», – зазначається у вітанні.
Глава держави наголосив, що кожен здобуток спортсменів-паралімпійців
важливий для громадян з інвалідністю, бо надихає їх на повноправну участь у
житті суспільства, утвердження здорового способу життя та досягнення нових
вершин. Президент побажав Національній паралімпійській збірній команді
України міцного здоров’я, упевненості, рекордів і медалей.
В урочистій церемонії проводів також узяли участь уповноважений
Президента України з прав людей з інвалідністю В. Сушкевич, міністр молоді та
спорту І. Жданов, українські артисти, учасники АТО та Революції гідності.
У XV літніх Паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро візьмуть участь
172 українські спортсмени – найбільша збірна команда на іграх за всю історію
України. Вони представлятимуть українську державу в 15 видах спорту: у
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веслуванні академічному, волейболі сидячи, дзюдо, легкій атлетиці,
настільному тенісі, пауерліфтінгу, плаванні, стрільбі кульовій, стрільбі з лука,
фехтуванні на візках, футболі серед спортсменів з наслідками дитячого
церебрального паралічу, велоспорті, параканое, голболі та паратриатлоні.
Загалом на Паралімпіаді в Ріо близько 4 тис. 500 спортсменів
розігруватимуть 528 комплектів нагород у 22 видах спорту (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. – 27.08).
***
Президент України підтримав ініціативу Всеукраїнської ради церков і
підписав Указ «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації». Підписання
відбулося під час зустрічі з керівниками авторитетних українських і
міжнародних протестантських об’єднань, які зібралися в Києві для проведення
ІІ Місіонерського форуму Всеукраїнського союзу церков євангельських
християн-баптистів.
Президент привітав проведення форуму та наголосив на важливості
Указу, який має продемонструвати позицію влади щодо підтримки
протестантських релігійних організацій. «Ми хочемо продемонструвати, що
наші взаємини між державою і церквою мають принципову відмінність від
російської. Різницю ви можете побачити на прикладі Криму і Донбасу, куди на
російських багнетах прийшов “русский мир”. Увесь світ бачить там тотальне
порушення прав людини», – сказав Президент.
Глава держави також зазначив, що Україна є багатоконфесійною країною,
і назвав «одним з величезних досягнень українців створення Всеукраїнської
ради церков», з якою влада активно співпрацює, забезпечуючи мир та злагоду
між різними конфесіями. Президент наголосив на своїй усебічній підтримці цієї
ради, у тому числі й на міжнародному напрямі.
Говорячи про візит поважної міжнародної делегації керівників
протестантських об’єднань, Президент сказав: «Для мене дуже важливо, щоб
іноземні партнери на власні очі побачили, що відбувається в Україні, які
надзвичайно важливі процеси сьогодні ми, як влада, супроводжуємо. І як
українці себе поводять у надзвичайно складні часи російської агресії… Українці
демонструють єдність, об’єднуючи людей різних поглядів, різних релігій,
різних національностей, об’єднуються навколо ідей свободи і демократії».
П. Порошенко також наголосив на важливості запровадження
капеланської діяльності в Збройних силах України всіх конфесій і закликав
присутніх активно долучитися до цього процесу, включно з обміном
міжнародного досвіду пастирської роботи у військах. «Це дуже важливо для
забезпечення високого морально-психологічного клімату для тих, хто перебуває
безпосередньо на лінії фронту», – зазначив він.
Президент також висловив думку, що протестантські релігійні організації
могли б стати важливою складовою як духовної, так і соціальної підтримки – і
не лише наших військових на фронті, а й піклування про поранених та родини
загиблих. «Це дуже важлива функція, якої дуже потребує Україна», – сказав
Президент.
Президент подякував протестантським організаціям за їхню потужну
підтримку України: «Я чітко розумію, яку роль відіграли протестантські церкви
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і релігійні організації в розвитку релігійної, культурної і соціальної сфери
України і дуже це ціную».
У свою чергу президент Всесвітнього баптистського альянсу П. Мсиза
подякував Президентові України за підтримку та побажав народу України миру,
стабільності й добробуту. Він також зазначив, що за чисельністю баптистських
релігійних громад і вірних Україна посідає перше місце у Європейській
баптистській федерації. «Ми сьогодні тут для того, щоб продемонструвати
солідарність з українцями. Наші серця розриваються від людських трагедій. Ми
молимося за вас, за мир і добробут в Україні», – сказав він.
Генеральний секретар Європейської баптистської федерації Е. Пек назвав
«унікальним явищем» існування в Україні Всеукраїнської ради церков, яка
об’єднує різні релігійні групи, і наголосив на тому, що «Україна є постійно в
наших молитвах» і вони роблять усе можливо, щоб пришвидшити мир у нашій
країні… (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 26.08).
***
Президент П. Порошенко під час зустрічі з учасниками Щорічної
наради керівників закордонних дипломатичних установ України назвав
пріоритетні завдання для українських дипломатів.
Важливий напрям роботи дипломатів – захист прав та інтересів громадян
України за кордоном. «Не можу не подякувати українським консулам, які в
непростих умовах захищають права і свободи українських громадян у
Російській Федерації», – сказав Президент, нагадавши, що напередодні
відзначив державними нагородами українських консулів у Ростові-на-Дону та
Москві.
Глава держави наголосив, що кожен громадянин України, який перебуває
за кордоном, повинен відчувати увагу та підтримку своєї держави. «Жодна
надзвичайна подія, жодна проблема українців не можуть залишатися без
належного реагування дипломатичних і консульських установ», – зазначив
П. Порошенко.
Президент очікує від МЗС переведення у практичну площину ініціативи
щодо створення міжнародного багатостороннього механізму з деокупації
Криму, враховуючи системне погіршення ситуації з правами людини та стрімку
мілітаризацію півострова.
Глава держави також назвав важливим завданням дипломатії – сприяння
посиленню обороноздатності України. Стратегічне значення для країни має
реформа армії за найкращими євроатлантичними стандартами. «Саме у
поглибленні взаємодії з НАТО ми бачимо довгострокові гарантії нашої
незалежності. Наші партнери мають зрозуміти, що інвестиції в оборону України
– це інвестиції у безпеку та оборону об’єднаної демократичної Європи», –
наголосив Президент.
Другим важливим напрямом дипломатичної роботи є європейська
інтеграція і подальша підтримка міжнародних партнерів України на цьому
шляху. «Європейські цінності і європейські реформи є не просто стратегією
нашого розвитку. Сьогодні це гарантія нашої безпеки, економічного добробуту,
соціальної стабільності і остаточний розрив з тоталітарною ідеологією», –
зазначив глава держави.
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На думку Президента, важливо використати прецедент безвізового
режиму з ЄС для просування візової лібералізації з іншими нашими ключовими
партнерами – Канадою, Японією, Республікою Корея, Великою Британією та
іншими.
Крім того, українська дипломатія має стати двигуном зовнішньої торгівлі
та залучення інвестицій. «Згортання торговельних відносин з Росією і
запровадження зони вільної торгівлі з ЄС створюють для України кардинально
нову зовнішньоекономічну реальність. Диверсифікація торгівлі, пошук нових
ринків для наших експортерів – це питання нашої економічної безпеки», –
наголосив Президент. Важливою також є робота з просування українського
експорту на ринки Далекого Сходу, у тому числі Південно-Східної Азії,
Африки, Латинської Америки.
Президент відзначив інтерес іноземних інвесторів до України,
наголосивши, що розпочинається потужна програма приватизації, яка включає,
зокрема,
Одеський
припортовий
завод,
портову
інфраструктуру,
енергогенеруючі та енергопостачальні компанії. «Ключова позиція нашої
дипломатичної служби – донести потенційним учасникам об’єктивну
інформацію. Наголошую, що всі конкурси відбуваються прозоро, за участі
іноземних радників», – зазначив П. Порошенко.
Окремо Президент звернув увагу на протидію російській гібридній
інформаційній війні та запобігання створенню спотвореного іміджу України за
кордоном. «Інформаційна робота, підвищення іміджу України за кордоном
мають стати для вас щоденною рутинною постійною справою. Головна
небезпека – це інформаційний вакуум, коли Україна зникає не лише з
політичних, а й з економічних, інформаційних, культурних радарів тієї чи іншої
країни. Україна має звучати, українські питання мають бути першими на
порядку денному», – підкреслив Президент.
Глава держави відзначив необхідність посилення інституційної
присутності України в інформаційному та культурному просторі іноземних
країн, створення так званих «українських інститутів» за кордоном, зокрема
вказав на досвід Польщі, Німеччини, Франції.
П. Порошенко наголосив, що дуже прискіпливо ставиться до призначення
послів. «Як і в армії, на дипломатичній передовій немає місця людям, а тим
більше командирам, які не вірять у те, що захищають, для яких патріотизм – це
просто гасло, а не щире переконання. Посада посла – це нагорода», – зазначив
Президент.
Водночас глава держави вважає неприпустимою ситуацію з
фінансуванням дипломатичної служби, вона має бути скоригована при
плануванні бюджету. «Дипломатія, як і армія, не може фінансуватися за
остаточним принципом. Пам’ятаєте, як я говорив про солдат: солдат має бути
одягнений, взутий, нагодований та озброєний. Наголошую, що дипломатів це
стосується в повній мірі», – підкреслив він.
Глава держави резюмував: «Від тисяч героїв на фронті ми черпаємо свою
тверду віру в перемогу. І святий обов’язок дипломата, обов’язок кожного з вас –
все зробити для того, щоб перемога України стала неминучою».
Присутній на зустрічі з дипломатами президент Польщі А. Дуда розповів
про пріоритети польської зовнішньої політики, джерелом яких є цінності
поляків: суверенність, безпека, солідарність вільних народів і гідність кожної
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людини. При цьому він зазначив, що головним у польській міжнародній
політиці є верховенство міжнародного права. «Ця засада є умовою постійного
миру у світі. Ми це особливо розуміємо, коли дивимося на конфлікт на Сході
України та окупацію Криму. Там порушені основні норми міжнародного права:
недоторканність та цілісність незалежної країни», – зазначив А. Дуда, додавши,
що політика агресії нівечить довіру між народами (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
24.08).
***
Росія, як країна-агресор, має бути покарана за порушення норм
міжнародного права та територіальної цілісності України, агресію проти
українського народу, наголошує Президент П. Порошенко.
«Факти є очевидними для всіх: Росія – агресор, який порушив
основоположні принципи міжнародного права, і має понести за це справедливе і
жорстоке покарання. Ніяка пропагандистська бравада, на яку викидається сотні
мільйонів, Кремлю не допоможе. Як не допоможуть і лічені десятки
проплачених західних політиків-популістів, які за гроші радо назвуть біле
чорним, а чорне білим», – сказав глава держави під час зустрічі з українськими
дипломатами.
П. Порошенко акцентував увагу на необхідності просування українських
інтересів і українського порядку денного на міжнародній арені представниками
українського дипломатичного корпусу. «Перше і найголовніше – це протидія
агресії. Відновлення та захист суверенітету і територіальної цілісності нашої
держави. Міжнародний тиск на агресора має зберігатися доти, доки Росія не
імплементує мінські домовленості, не забере окупаційні сили, не передасть нам
під контроль кордон, не забереться з Криму», – сказав Президент.
Глава держави акцентував, що нині залишається загроза ескалації
конфлікту, адже Росія не лише не виконує взятих на себе зобов’язань, а й під
виглядом навчань зосереджує свої війська та будує нові військові бази на
кордоні з Україною, а окупований Крим – перетворює на суцільну військову
базу. «Наголошую: Кремль свідомо ігнорує мінські домовленості, які є ключем
для врегулювання ситуації на Донбасі та міжнародно визнаним алгоритмом
відновлення українського суверенітету над окупованими територіями», –
зауважив П. Порошенко.
Незважаючи на це, Україна спільно зі своїми партнерами в рамках
нормандського формату – Німеччиною, Францією – продовжує працювати над
реалізацією мирного плану. За словами Президента, переговори дають підстави
сподіватися, що найближчим часом, незважаючи на будь-які заяви,
нормандський формат буде реанімовано задля відстоювання та посилення
збереження санкцій щодо Росії до моменту повного припинення агресії.
«Дуже сподіваюся, що наші західні партнери усвідомлюють всю
контрпродуктивність і навіть небезпеку розмов про якесь послаблення чи, не
дай Боже, скасування санкцій по відношенню до агресора – Російської
Федерації. Загравання з тим, хто відверто нехтує міжнародним правом – це не
загроза Україні. Це загроза світовій безпеці», – наголосив глава Української
держави.
П. Порошенко підкреслив, що анексією Криму та агресією на Донбасі
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Росія зруйнувала повоєнну систему світової глобальної безпеки. «Нагадаю, що
не мінські угоди стали першопричиною запровадження санкцій, а порушення
міжнародного правопорядку, Будапештського меморандуму, заключного Акта
ОБСЄ і Статуту ООН», – констатував Президент.
Глава держави також наголосив на необхідності забезпечення
міжнародного політико-правового визнання та засудження російської збройної
агресії проти України, окупації Криму, масових порушень Росією прав людини
на Донбасі та в Криму. П. Порошенко також закликав посилювати підтримку
позиції України на глобальному рівні, особливо в контексті наступної сесії
Генеральної Асамблеї ООН, яка розпочнеться вже за кілька тижнів. «Україна
повинна висувати нові ініціативи щодо визнання та засудження злочинів Росії в
Україні. Непостійне членство України в Раді Безпеки ООН маємо якнайшвидше
використати для того, щоби поставити на місце агресора», – сказав Президент.
Україна вже подала три заяви проти Росії до Європейського суду з прав
людини у зв’язку з анексією Криму та конфліктом на Донбасі. Також готує ще
кілька. Наша держава звертатиметься до Міжнародного трибуналу ООН з
морського права у зв’язку з порушенням Росією відповідної конвенції.
«Будемо використовувати будь-яку можливість, щоб притягнути агресора
до суду. Розраховую, що цілеспрямована і системна робота дипломатичної
служби дозволить Україні на міжнародному рівні зафіксувати злочинність дій
Російської Федерації та примусить агресора понести належне і справедливе
покарання. Також не маю жодного сумніву, що за свої злочини Росія понесе
серйозну політичну і матеріальну відповідальність в інших міжнародних
судах», – резюмував П. Порошенко.
Президент також подякував Польщі та президенту А. Дуді, який відвідав
нашу державу з візитом, за постійну підтримку України в реалізації
європейських прагнень та її територіальної цілісності й незалежності.
Глава Польщі наголосив на тому, що Польща завжди стояла пліч-о-пліч з
Україною у найважливіших моментах її історії і послідовно діяла задля
зближення України та Заходу, підтримувала Україну на її європейській дорозі.
Він також зазначив, що польсько-українська співпраця та тісна взаємодія
завжди служила та служитиме гарантією миру та безпеки в цій частині Європи.
А. Дуда наголосив також на спільній меті Польщі й України «жити у
спільному європейському дому – союзі вільних народів» і запевнив, що його
країна завжди підтримуватиме Україну, її територіальну цілісність і
незалежність, інтеграцію України до Європейського Союзу та НАТО (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. – 24.08).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман у четвер, 25 серпня, зустрівся з
головою представництва Європейського Союзу в Україні Я. Томбінським
напередодні закінчення його дипломатичної місії в Україні.
Обговорюючи першочергові питання порядку денного взаємодії Україна
– ЄС, Прем’єр-міністр підкреслив пріоритетність запровадження режиму
безвізових поїздок для громадян України. Глава уряду закликав європейську
сторону до якнайшвидшого завершення відповідних процедур щодо
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для українців.
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В. Гройсман також наголосив на необхідності завершення найближчим
часом процесу ратифікації Угоди про асоціацію Україна – ЄС.
Окремо Прем’єр-міністр висловився за необхідність надання ЄС
додаткових торговельних преференцій для України, що дасть можливість
успішно забезпечити реалізацію торговельної частини Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС. У цьому контексті В. Гройсман зазначив, що «розширення
доступу українських товарів до ринку ЄС матиме відчутний позитивний вплив
як на економіку України, так і на український бізнес».
Прем’єр-міністр подякував голові представництва ЄС в Україні
Я. Томбінському за «відповідальну місію», співпрацю та підтримку в непрості
для країни часи, а також побажав йому успіхів на новій дипломатичній посаді.
«Точно знаю, що в особі Я. Томбінскі Україна має великого друга, і
переконаний у тому, що Я. Томбінскі в особі українців має теж добрих друзів,
партнерів, – підкреслив В. Гройсман. – Переконаний, що наступний посол
продовжить те, що було започатковано, і ми зможемо поглиблювати нашу
співпрацю».
У свою чергу голова представництва Європейського Союзу запевнив у
підтримці України з боку ЄС, зокрема в умовах агресії та загрози її
територіальній цілісності. «Ми з європейського боку бачимо український бій як
більш універсальний бій, бо це бій за свободу, демократію, суверенність не
лише України. Я впевнений, що шлях – європейський шлях, який Україна
обрала, посилить суверенність Української держави», – зазначив
Я. Томбінський (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 25.08).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман у четвер, 25 серпня, провів
зустріч із керівництвом Світового конгресу українців (СКУ). Сторони
обговорили та узгодили порядок денний двосторонньої взаємодії, а також
практичні заходи щодо її поглиблення. Учасники зустрічі домовилися про
оновлення Меморандуму про співпрацю між Кабінетом Міністрів України та
СКУ, підписання якого відбудеться наприкінці вересня.
Прем’єр-міністр подякував представникам СКУ за підтримку України,
масштабну гуманітарну допомогу. «Ваша роль, роль конгресу Світового
конгресу українців, є дуже важливою. У найважчі та тяжкі хвилини ви завжди
поруч, намагаєтеся підтримувати та допомагати, консолідувати весь світ
навколо України», – підкреслив Прем’єр-міністр.
Глава уряду висловився за поглиблення практичної співпраці. Зокрема,
він підтримав ініціативу стосовно оновлення існуючого Меморандуму про
співпрацю між Кабінетом Міністрів України та Світовим конгресом українців.
«Головне, щоби ми разом рухалися далі. Я би дуже хотів, щоби наступні
25 років нашої незалежності були успішними, але підвалини цього успіху ми
закладаємо саме зараз, і будемо робити це спільно», – зазначив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр наголосив, що серед головних пріоритетів уряду –
розвиток національної економіки. За його словами, українська продукція має
виходити на нові ринки збуту. У цьому контексті В. Гройсман запросив
представників Світового конгресу українців до співпраці, зокрема з
торговельними представництвами України за кордоном, робота яких
відновлюється.
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Серед важливих напрямів консолідації спільних зусиль також питання
культури, зазначив Прем’єр-міністр. В. Гройсман висловився за створення та
розбудову осередків і центрів культури України. Сторони також обговорили
проблемні питання підтримки іміджу України за кордоном та протидії
дезінформації, що поширюється.
Учасники зустрічі наголосили на необхідності консолідації зусиль на
шляху євроінтеграції України (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. – 25.08).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман переконаний, що взаємодія
органів щодо залучення інвестицій в Україну – Офісу із залучення інвестицій
та новоствореної Національної інвестиційної ради – дасть поштовх для
розвитку національної економіки та реалізації інвестиційних проектів на
території України. Про це глава уряду заявив під час засідання Національної
ради реформ під головуванням Президента України П. Порошенка у понеділок,
29 серпня.
«Взаємодія, співпраця у цьому напрямі, використовуючи дані
інструменти, буде дуже позитивною з точки зору супроводження тих проектів,
які сьогодні є в Україні, для того, щоб ми розвивали потенціал нашої
національної економіки», – заявив В. Гройсман.
Глава уряду переконаний, що Національна інвестиційна рада, яку,
відповідно до Указу Президента, очолить Б. Ложкін, буде гарним інструментом
для створення майданчику для вирішення питань, що стосуються інвесторів.
Прем’єр-міністр також нагадав, що на минулому засіданні уряд прийняв
рішення про створення Офісу із залучення інвестицій як «точки входу
інвесторів до тих чи інших інвестиційних проектів».
В. Гройсман зауважив, що дерегуляція та залучення інвестицій – ті
інструменти, що дадуть можливості розкрити справжній потенціал України.
«Я вважаю, що у нас є багато резервів, які дозволять нам не просто
проводити дерегуляцію, а впроваджувати розумну регуляцію, щоб Україна була
конкурентною, щоб ми забезпечили відповідну безпеку, щоб ми створили
нормальний і якісний інвестиційний клімат і щоби кожен, хто має бажання
інвестувати в Україну, став успішним», – зазначив глава уряду (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 29.08).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман закликає Верховну Раду України
прийняти необхідні закони для продовження приватизації державних
підприємств. Про це глава уряду заявив під час засідання Національної ради
реформ під головуванням Президента України П. Порошенка у понеділок,
29 серпня. «Вірю у те, що парламент може консолідуватися, прийняти необхідні
закони для того, щоби ми могли продовжити цей процес [приватизації]
абсолютно, підкреслюю, публічно», – заявив В. Гройсман.
За його словами, кількість державних підприємств в Україні є у десятки
разів завищеною та є джерелом корупції та неефективного використання
державних коштів. «3,5 тис підприємств в Україні. Цифра в десятки разів
завищена, порівняно з будь-якою країною за розміром такою, як Україна», –
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заявив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр наголосив, що в Україні потрібно провести публічну,
відкриту та якісну приватизацію державних підприємств. «Це є не тільки
джерело неефективного використання державного ресурсу, а це є величезне
джерело корупції, і ці підприємства використовують для власного збагачення.
Вважаю, що у цьому питанні нам потрібно поставити крапку. Зубами
чіпляються за ці підприємства тільки за єдине – щоби утримувати ці потоки.
Треба продавати для того, щоб прийшли інвестиції, модернізація підприємств,
нові робочі місця, нова конкурентна продукція», – наголосив В. Гройсман
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 29.08).
***
Захист і залучення інвестицій, створення та розвиток ефективних
торговельних представництв за кордоном сприятиме розвитку
міжнародної торгівлі України. Про це заявив Прем’єр-міністр України
В. Гройсман під час зустрічі з керівниками закордонних дипломатичних установ
України в середу, 24 серпня.
Прем’єр-міністр зауважив, що Україна має великі потенційні можливості
для розвитку міжнародної торгівлі та залучення інвестицій, які на сьогодні не
використані.
В. Гройсман підкреслив, що питання захисту, супроводження інвестицій,
підтримки інвестиційної діяльності в Україні є одними з пріоритетів
українського уряду. «Настав час, коли ми маємо дуже відповідально ставитися
до кожного долара, євро, інвестованого в українську економіку», – наголосив
він.
Прем’єр-міністр нагадав, що учора було презентовано новий інструмент –
Офіс залучення інвестицій, який буде точкою входу іноземних інвестицій і їх
супроводження. Офіс залучення інвестицій розпочне свою повноцінну роботу у
вересні, повідомив він.
Прем’єр-міністр також наголосив, що торговельні представництва
України мають стати повноцінними учасниками міжнародної торгівлі. «Урештірешт настав час, коли ми маємо повноцінно створити торговельні
представництва України за кордоном. І ці представництва мають бути достатньо
ефективними. Нам треба їх створити, нам треба їх забезпечити, нам треба їх
мотивувати. І я буду боротися не за те, хто буде ними управляти, а за те, як
створити систему, яка буде абсолютно ефективною, і ми зможемо в рази
збільшувати продаж нашої продукції на іноземних ринках», – наголосив
В. Гройсман.
У цьому контексті Прем’єр-міністр закликав керівників закордонних
дипломатичних установ України максимально використовувати інструменти
щодо залучення інвестицій та розвитку міжнародної торгівлі, що створюються,
а також закликав поглиблювати співпрацю з урядом як на рівні міністерств, так
і Прем’єр-міністра. «Я готовий контактувати стільки, скільки потрібно для того,
щоб досягти того успіху, – запевнив він. – Ми можемо це зробити. Я
переконаний, що так. Але це залежить від злагодженої нашої співпраці, він
нашої спільної взаємодії і від вірного рішення, яке дасть можливість побудувати
ефективні структури» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
24.08).
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***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман закликав українських
дипломатів більше інформувати про реальний стан справ в Україні для
протидії інформаційній агресії з боку Росії.
«Інформування наших партнерів, інформування про реальний стан справ
в Україні є одним з дуже важливих наших пріоритетів. І я вважаю, що ваше
завдання саме полягає у тому, щоби інформувати, що відбувається насправді», –
заявив В. Гройсман під час зустрічі з керівниками закордонних дипломатичних
установ України в середу, 24 серпня.
Прем’єр-міністр зауважив, що міжнародні партнери недостатньо
інформовані про те, що відбувається в Україні.
Разом з тим від агресора до західних партнерів України надходить
значний потік інформації, зазначив він.
«На фронті, де знаходитеся ви [дипломати], треба протистояти ще одному
типу агресії – інформаційному, – сказав Прем’єр-міністр під час зустрічі. – Ми
маємо знайти можливості протистояння цій інформаційній агресії. Ми маємо
надавати об’єктивну інформацію про реальний стан справ. Ми маємо
поглиблювати нашу співпрацю з міжнародними організаціями. Ми маємо все
зробити для того, щоб наші партнери відчували, що Україна – надійний,
відповідальний та ефективний партнер».
Прем’єр-міністр зауважив, що в Україні пройшло багато необхідних змін,
зокрема сформована потужна система протидії та боротьби з корупцією,
розпочато судову реформу, постали нова національна поліція та українське
військо, успішно проведена реформа з децентралізації влади.
«Урешті-решт ми повинні побудувати країну з ефективною владою,
ефективною внутрішньою системою справжнім демократичним устроєм», –
зазначив В. Гройсман, зауваживши, що необхідно продовжувати проведення
необхідних змін.
Прем’єр-міністр також наголосив, що консолідація країн цивілізованого
світу перед обличчям агресії потрібна заради відстоювання демократичних
цінностей та міжнародного права. «Чи нам потрібна консолідація тільки заради
підтримки України? Я думаю, що питання стоїть набагато ширше. Сьогодні
консолідація зусиль усього цивілізованого світу потребується у першу чергу для
того, щоб у світі був мир, щоби цінності, міжнародне право не потуралися
іншими країнами, використовуючи свої військові можливості, використовуючи
те, що нехтування міжнародним правом, повагою до суверенітету інших держав
стає нормою життя для деяких країн. Тому весь світ має бути консолідованим
для того, щоби зберегти спокій та мир у світі, захистити демократію і захистити
міжнародне право», – підкреслив В. Гройсман (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 24.08).
***
«Разом із Білоруссю маємо посилити економічну вагу транспортного
коридору між країнами ЄС та Причорноморським басейном», – заявив віцепрем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Г. Зубко
під час зустрічі з міністром закордонних справ Республіки Білорусь В. Макеєм.
Він відзначив перспективність розширення обсягів перевезень
контейнерними потягами «Вікінг» і «ЗУБР». За словами Г. Зубка, для
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збільшення обсягів перевезень транзитних вантажів через Білорусь і Україну
необхідно продовжити дію тарифних умов, встановити конкурентні тарифи.
«Україна, у свою чергу, продовжить розвиток поромного сполучення за
маршрутом Європа – Кавказ – Азія, що збільшить товаропотоки в напрямку
Балтійське море – Чорне море», – заявив Г. Зубко.
Перспективними напрямками співпраці з Білоруссю він також назвав
транспортні формати Київ – Мінськ – Варшава, Київ – Мінськ – Вільнюс і Київ
– Мінськ – Рига (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 27.08).
***
«Сьогодні ми розуміємо, що за незалежність треба боротися», –
зазначив В. Макей і привітав міністра П. Клімкіна та всіх українців з 25-ю
річницею Незалежності.
П. Клімкін поінформував свого білоруського колегу про складну
безпекову та гуманітарну ситуацію на окупованих Росією територіях АР Крим
та м. Севастополь, а також на Донбасі.
Глави зовнішньополітичних відомств України та Білорусі також
підтвердили важливість розвитку торговельно-економічного співробітництва й
погодилися з необхідністю вже ближчим часом провести чергове 24 засідання
Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельноекономічного співробітництва.
Під час зустрічі міністр П. Клімкін відзначив видатний внесок
Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Білорусь в Україні
В. Величка в розбудову українсько-білоруських відносин. Як відомо,
В. Величко невдовзі завершує свою 15-річну каденцію у нашій країні (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 26.08).
***
Міністерство інформаційної політики України та Світовий конгрес
українців підписали меморандум про співпрацю 24 серпня.
Міністр інформаційної політики України заявив: «Символічним є те, що
сьогодні в День Незалежності України, ми підписуємо цей документ. Я
впевнений, що наші спільні дії допоможуть українцям у світі бути більш
проінформованими про їхню Батьківщину, зокрема через створений нами
державний телеканал іномовлення UATV.
За словами президента Світового конгресу українців Є. Чолія,
20-мільйонна українська діаспора, на чолі із СКУ, буде активно сприяти
поширенню в світі правди про Україну, тим самим поборюватимемо російську
дезінформацію. «Ми будемо поширювати інформацію про громадське життя
української діаспори, а зокрема про її зусилля на підтримку України», –
зазначив президент СКУ.
Меморандумом також передбачено співпрацю між сторонами в напрямі
створення позитивного іміджу України в світі, розвиток свободи слова,
інформування української та світової громадськості про головні питання
внутрішньої та зовнішньої політики України, створення ефективних механізмів
поширення суспільно важливої інформації та підвищення обізнаності громадян
в Україні та світі тощо (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
26.08).
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ПОЛІТИКА
Б. Обама и В. Путин могут встретиться «на полях» G20, хотя
официальная встреча лидеров США и России пока не планируется.
Президент США Б. Обама рассчитывает встретиться с президентом РФ
В. Путиным «на полях» саммита G20 в китайском городе Ханчжоу. Об этом
заявил в Белом доме заместитель помощника американского президента по
национальной
безопасности
Б.
Родс,
передает
ТАСС
(http://korrespondent.net/world/3738044-obama-y-putyn-mohut-vstretytsia-napoliakh-G20).
Вместе с тем он уточнил, что официальная встреча лидеров России и США
пока не планируется. «Однако на всех подобных форумах с их участием мы
стараемся найти возможность для их общения. В центре внимания обычно
находятся Сирия и Украина», – сказал он.
Саммит G20 пройдет 4–5 сентября в городе Ханчжоу (административный
центр провинции Чжэцзян, Восточный Китай).
Напомним, ранее сообщалось, что лидеры Франции, Германии и России
встретятся из-за ситуации на Донбассе во время саммита G20. Президент
Украины П. Порошенко подтвердил, что на обсуждение Украины в Китае Киев
до
сих
пор
не
пригласили
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/world/3738044-obama-y-putyn-mohut-vstretytsia-napoliakh-G20). – 2016. – 29.08).
***
Х. Клинтон заявила, что Д. Трамп развязывает руки Кремлю.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Х. Клинтон
выступила с речью против своего соперника, кандидата от республиканцев
Д. Трампа, передает The Washington Post. Во время выступления Х. Клинтон
обвинила Д. Трампа в развязывании рук Кремлю и назвала В. Путина
«крестным
отцом
крайнего
национализма»
(http://korrespondent.net/world/3736668-klynton-tramp-razviazyvaet-ruky-kremlui).
Выступая перед своими сторонниками в г. Рино, штат Невада, Х. Клинтон
заявила об идеологической близости Д. Трампа, бывшего лидера британской
Партии независимости Н. Фаража и президента России В. Путина.
Она заявила, что опора Д. Трампа на маргинальные группы, «отвергающие
традиционные американские ценности – это часть более широкой истории,
растущей волны радикального национализма правого толка по всему миру».
«Он (Д. Трамп. – Прим. ред.) продолжает унижать наших союзников по
НАТО, признавая российскую аннексию Крыма и развязывая Кремлю руки в
Восточной Европе. Великий крестный отец этого глобального бренда, этого
крайнего национализма – президент России В. Путин», – заявила Х. Клинтон.
Она отметила, что Д. Трамп «осыпает В. Путина похвалами и продвигает
пророссийскую политику».
Напомним, ранее сообщалось, что экс-директор ЦРУ заявил, что В. Путин
завербовал Д. Трампа
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net/world/3736668-klynton-tramprazviazyvaet-ruky-kremlui). – 2016. – 26.08).
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***
Еще не время снимать санкции с России, заявила А. Меркель.
Канцлер Германии А. Меркель не считает, что в настоящее время есть
причины говорить о возможном послаблении санкций против России. «К
сожалению, нет», – ответила она на соответствующий вопрос в интервью
немецкому телеканалу ARD (http://korrespondent.net/world/3737578-esche-nevremia-snymat-sanktsyy-s-rossyy-merkel).
В то же время, по словам канцлера, в случае если сторонам «удастся
достичь прогресса на минских переговорах, то эта тема, конечно, будет в
повестке дня».
Ранее А. Меркель неоднократно повторяла, что санкции связаны с
реализацией минских договоренностей.
Напомним, экономические санкции на Россию были наложены летом
2014 г. Причиной стала аннексия Крыма и военный конфликт на Донбассе.
В июле 2016 г. ЕС официально продлил санкции против России
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/world/3737578-esche-ne-vremiasnymat-sanktsyy-s-rossyy-merkel). – 2016. – 28.08).
***
Главы МИД Германии, Польши и Франции настаивают на деэскалации
ситуации на Донбассе.
Главы МИД стран «Веймарского треугольника» (Германия, Франция и
Польша) не удовлетворены реализацией минских соглашений. Об этом заявил
министр иностранных дел Германии Ф.-В. Штайнмайер на пресс-конференции
по итогам встречи со своими коллегами в воскресенье, 28 августа, информирует
ТАСС (http://korrespondent.net/world/worldabus/3737482-veimarskyi-treuholnyknedovolen-khodom-mynska-2).
По его словам, министры настаивают на продолжении усилий по
дальнейшей деэскалации ситуации на Донбассе.
Переговоры прошли в Эттерсбурге под Веймаром по случаю празднования
25-летия основания этого трехстороннего политического института.
Как сообщал «Корреспондент.net», Украина призывает прекратить огонь на
Донбассе
к
1
сентября
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3737482-veimarskyi-treuholnyknedovolen-khodom-mynska-2). – 2016. – 28.08).
***
У Північноатлантичному союзі звернули увагу, що Росія дедалі частіше
влаштовує не оголошені заздалегідь військові навчання під приводом
перевірок боєготовності своїх військ. Це погіршує її відносини з НАТО, заявив
заступник Генерального секретаря союзу А. Вершбоу, повідомляє радіо
«Свобода».
За останні два роки було понад десяток таких навчань, сказав він у перебігу
відвідин Румунії. Він нагадав, що в НАТО таких перевірок не влаштовували
жодного разу від часів кінця Холодної війни.
За словами А. Вершбоу, у НАТО хотіли б підвищити прозорість і
передбачуваність у відносинах з Росією, які нині «дуже незадовільні», і
стабілізувати їх.
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Але, наголосив А. Вершбоу, якщо Москва теж зацікавлена в стабільності й
передбачуваності, то такі «перевірки боєготовності» не ведуть до цієї мети
(Главком
(http://glavcom.ua/news/u-nato-zvernuli-uvagu-shcho-rosiya-dedalichastishe-vlashtovuje-perevirki-bojegotovnosti-369667.html). – 2016. – 30.08).
***
ОБСЕ призвала освободить И. Умерова из психбольницы.
Глава Комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по правам человека
С. Амор заявил, что принудительное помещение в психиатрическую клинику
И. Умерова
является
тревожным
сигналом
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3737330-obse-pryzvala-osvobodytumerova-yz-psykhbolnytsy).
«Российские власти в настоящее время используют старую и особенно
тревожную тактику, пытаясь заставить И. Умерова замолчать. Я призываю к
немедленной отмене этого решения и освобождению И. Умерова», – цитирует
его QHA.
С. Амор подчеркнул, что «утверждение о психической нестабильности
И. Умерова является попыткой наказать его за высказывания в пользу
территориальной целостности Украины».
Напомним, зампредседателя меджлиса задержали в мае в Крыму и
направили на допрос. Прокурор Крыма Н. Поклонская рассказала, что
следователи УФСБ по Крыму возбудили в отношении И. Умерова уголовное
дело по статье об экстремизме.
18 августа сотрудники ФСБ принудительно доставили И. Умерова в
клиническую психиатрическую больницу № 1 в Симферополе для прохождения
экспертизы
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3737330-obse-pryzvala-osvobodytumerova-yz-psykhbolnytsy). – 2016. – 28.08).

***
Для отмен виз осталось одно условие, отмечает посол Евросоюза в
Украине Я. Томбинский.
Посол Евросоюза в Украине Я. Томбинский утверждает, что до запуска
полноценного электронного декларирования Украина не завершит выполнение
требований
ЕС
для
отмены
виз,
сообщает
«Европравда»
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3736367-dlia-otmen-vyz-ostalos-odnouslovye-posol-es).
«Я всегда говорил (представителям власти): делайте реформы, а не
имитируйте процесс! Мы потеряли восемь месяцев на создании НАПК.
Почему? Кто знает. Нам обещали, что агентство заработает еще восемь месяцев
назад», – пояснил он.
По словам Я. Томбинского, сейчас достигнуты все элементы, необходимые
для отмены виз, кроме вопроса электронных деклараций. «И это вопрос к
Украине – выполнить последний элемент, необходимый для того, чтобы
получить безвизовый режим», – подчеркнул посол.
Я. Томбинский не видит возможности для ЕС повлиять на этот процесс.
«Есть граница нашего влияния, и если кто-то хочет навредить себе – что мы
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можем сделать? – отметил посол. – Небольшая группа людей держит в
заложниках всю Украину, блокируя введение безвизового режима». Ондобавил,
что с грустью воспринимает то, что Украина еще не выполнила все условия и
из-за этого до сих пор не получила безвизовый режим (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3736367-dlia-otmen-vyz-ostalos-odnouslovye-posol-es). – 2016. – 25.08).
***
Киев готов на серьезные компромиссы по пленным.
Украина готова пойти на серьезные компромиссы с целью немедленного
освобождения своих граждан из плена сепаратистов, сообщила пресс-секретарь
представителя Украины в трехсторонней контактной группе Л. Кучмы
Д. Олифер
(http://korrespondent.net/ukraine/3736920-kyev-hotov-na-sereznyekompromyssy-po-plennym).
«Мы продолжаем работу по освобождению заложников. Ради того, чтобы
107 человек смогли вернуться к своим близким, Украина готова идти на
серьезные компромиссы. Мы требуем немедленно освободить граждан и
выступаем против шантажа по этому вопросу: амнистия касается иного пункта
минских соглашений, и его решение никак не связано с освобождением людей»,
– написала она в Facebook по итогам заседания в Минске.
Кроме того, украинская сторона вновь требует допуска международных
гуманитарных организаций к незаконно удерживаемым на неподконтрольной
Украине части Донбасса.
Она также сообщила, что в Минске обсудили и заявили о необходимости
полного прекращения огня в регионе с 1 сентября. «Трехсторонняя контактная
группа с участием представителей ОРДЛО заявила о необходимости полного
бессрочного прекращения огня на Донбассе с 1 сентября 2016 г... Украина
настаивает на полном прекращении огня. Украинская сторона последовательно
выполняет минские соглашения, и призывает Российскую Федерацию и ОРДЛО
не нарушать взятые на себя обязательства и с 1 сентября 2016 г. все-таки
прекратить стрелять», – написала она.
Кроме того, она напомнила, что основой для реализации ключевых пунктов
минских договоренностей является возвращение Украине контроля над
участком границы с РФ на Донбассе.
Ранее в СБУ заявили, что готовы освободить всех пленных в обмен на
освобождение
своих
заложников
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/3736920-kyev-hotov-na-sereznye-kompromyssypo-plennym). – 2016. – 26.08).
***
Отношения Киева и Парижа могут ухудшиться, отметил посол
Украины во Франции О. Шамшур.
После выборов во Франции в следующем году отношения с Киевом могут
ухудшиться. Такое мнение в интервью «Европейской правде» высказал посол
Украины
во
Франции
О. Шамшур
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3736495-otnoshenyia-kyeva-y-paryzhamohut-ukhudshytsia-posol).
По его словам, потенциальные преемники действующего президента
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Ф. Олланда – Ле Пен и Н. Саркози пока не говорят о своем видении
нормандского формата (Украина, Россия, Франция, Германия), однако их
позиция по восстановлению отношений с Россией играют не на пользу
Украины.
«2017 г. будет очень сложным для двусторонних отношений. Если не
случится чего-то радикального, то очень вероятно, что во Франции будет новый
президент. И если так случится, этот новый президент 100 % будет
представителем консервативного правого лагеря. К сожалению, во Франции
значительная часть представителей правого спектра занимают довольно
неблагоприятную для Украины позицию. Именно они очень чувствительны к
российским интересам и хотят вернуться к business as usual в отношениях с
Россией», – констатирует О. Шамшур.
Он отметил, что дискуссии относительно сохранения или несохранения
«нормандского формата» пока нет. «В основном все сосредоточено на
перспективе отношений с Россией и демонтажа режима санкций. То есть
понятно, что в этом контексте перспективы нормандского формата, особенно
его положительных результатов, которые совпадали бы с нашими
национальными интересами, весьма призрачны», – заявил О. Шамшур.
В этом контексте он вспомнил резолюции французского Национального
собрания и сената, в которых высказывается позиция о возвращении к
отношениям с Россией. При этом победа правых наиболее вероятна не только на
президентских, но и парламентских выборах, что создает еще более
неблагоприятные условия для Украины. «Поэтому все мои положительные
ожидания касаются стратегической перспективы, а в среднесрочной ситуации
выглядят очень сложными», – резюмировал посол.
Первый тур выборов президента Франции пройдет в апреле 2017 г.
Нынешний президент Франции Ф. Олланд сообщал, что хочет участвовать в
выборах, но готов выдвинуть свою кандидатуру лишь при условии, что у него
будут
шансы
на
победу
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3736495-otnoshenyia-kyeva-y-paryzhamohut-ukhudshytsia-posol). – 2016. – 25.08).
***
Росія намагається витіснити Україну з усіх міжнародних форматів,
зазначає О. Айвазовська.
Російська Федерація намагається витіснити Україну з усіх міжнародних
майданчиків по вирішенню кризи, щоб перетворити її на об’єкт, щодо якого
вирішуватимуться питання без її участі. Про це в ефірі «Свободи слова»
повідомила координатор громадської мережі «Опора», представник України в
мінській
підгрупі
О.
Айвазовська,
передає
УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1597892-rosiya-namagayetsya-vitisniti-ukrayinu-zusikh-mizhnarodnikh-formativ-o-ayvazovska).
«Мінський формат є похідним від нормандського. У нормандському
форматі присутні чотири держави, а мінський формат – це тактика, а не
стратегія. Відповідно, коли ми кажемо, що мінський формат мертвий, ми
повинні розуміти, що чотири держави, серед яких лідери ЄС і Україна не
можуть домовитись, то нас не врятує вже ніщо. В. Путін робить усе, щоб не
відбулося зустрічі чотирьох держав, він відмовляється бачити Президента
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України в Пекіні на зустрічі G20, що було в тому числі запропоновано, і
намагається перетворити Україну в черговий раз на об’єкт, коли Україна не
буде брати участі у прийнятті рішення щодо свого суверенітету у будь-якому
форматі», – сказала вона.
Нагадаємо, президент Франції Ф. Олланд, канцлер Німеччини А. Меркель і
президент РФ В. Путін домовилися обговорити українське питання на полях
саміту G20 у Китаї у вересні (УНН (http://www.unn.com.ua/uk/news/1597892rosiya-namagayetsya-vitisniti-ukrayinu-z-usikh-mizhnarodnikh-formativ-oayvazovska). – 2016. – 30.08).
***
В Харькове коммунальщики пикетировали облэнерго.
Сотрудники нескольких коммунальных предприятий Харькова вышли в
пятницу, 26 августа, на пикет к зданию Харьковоблэнерго. Как сообщает
«Укринформ», люди протестовали против отключения электроэнергии за долги
(http://korrespondent.net/city/kharkov/3736732-v-kharkove-kommunalschykypyketyruuit-oblenerho).
«…Мы уже получили предупреждение об отключении тяговых подстанций
электротранспорта в ночь на 27 августа. При этом мы не можем погасить долг в
более чем 40 млн грн из-за того, что в этом году государство не компенсирует
предприятию перевозку льготного контингента», – рассказал первый
заместитель директора КП «Горэлектротранссервис» В. Громыкин.
Пресс-секретарь КП ХТС Т. Чуйкова сообщила в свою очередь, что
отключения на ее предприятии начались в марте. Погасить 83 млн грн долгов
Харьковские тепловые сети не могут, поскольку, согласно постановлению
Кабмина, деньги потребителей автоматически переводятся на счета
«Нефтегаза» (Корреспондент.net (http://korrespondent.net/city/kharkov/3736732v-kharkove-kommunalschyky-pyketyruuit-oblenerho). – 2016. – 26.08).

***
Во Львовской области селяне перекрыли международную трассу Львов
– Рава-Русская неподалеку от Грибовичской свалки.
Как сообщает у себя в Facebook депутат Львовского горсовета И. Зинкевич,
люди требуют, чтобы техника покинула территорию Грибовичской свалки.
Также протестующие выступают за что, чтобы не возобновлять работу свалки
отходов (http://korrespondent.net/city/lvov/3736713-lvovskye-krestiane-perekrylymezhdunarodnuui-trassu).
Люди угрожают перекрыть трассу Киев – Чоп, если чиновники не
отреагируют на их требования.
«Мы перекрыли жовковскую трассу. Если сюда не приедут чиновники из
городского совета, мы еще пойдем трассы перекрывать – перекроем киевскую
трассу», – заявила одна из участниц акции протеста (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/city/lvov/3736713-lvovskye-krestiane-perekrylymezhdunarodnuui-trassu). – 2016. – 26.08).
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ЕКОНОМІКА
Мультимиллиардные сделки снова вернулись в нефтегазовую
промышленность. Цены на нефть стабилизировались, а рынок становится
более устойчивым. Об этом говорится в исследовании консалтинговой
компании Wood Mackenzie, передает Bloomberg.
В июле было заключено сделок на 11 млрд долл. Это самый высокий
показатель в этом году. Во ІІ квартале сумма сделок возросла до 32 млрд долл.,
что в три раза больше, чем в І квартале. По утверждению компании, в будущем
будет заключаться еще больше сделок, по мере стабилизации цен на нефть.
«Крайняя волатильность цен на нефть в І квартале была вызвана
неопределенностью. Активность будет расти, так как вернулась уверенность, а
компании направлены на будущий рост, а не на выживание», – утверждает
аналитик
Wood
Mackenzie
Г.
Айткен
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/08/26/23811249). – 2016. – 26.08).
***
Национальный банк расширил возможности для реструктуризации
валютного долга украинских компаний для дальнейшего увеличения их
уставного капитала.
Регулятор разрешил зачислять внешний долг в капитал украинских
компаний и упростил покупку иностранной валюты для оплаты лечения
физических лиц за рубежом. Соответствующие поправки внесены в
постановление от 7 июня 2016 г. № 342, сообщается на сайте НБУ.
Нацбанк позволил сокращать сроки возврата клиентом-резидентом
кредита или займа в инвалюте в пользу нерезидента при реструктуризации
задолженности, при которой требования по основной сумме кредита или займа
зачисляются как дополнительный вклад нерезидента в уставный капитала
резидента.
В НБУ считают, что такое решение будет способствовать сокращению
внешнего частного долга Украины без оттока инвалюты за пределы страны и
без создания дополнительного давления на валютный рынок страны.
«Украинский бизнес сможет увеличивать капитал за счет досрочно
погашенных валютных обязательств перед нерезидентами», – подчеркивается в
сообщении.
В НБУ напомнили, что на сегодняшний день резиденты могут погашать
кредиты и займы в инвалюте по договорам с нерезидентами не ранее срока,
предусмотренного договорами. Исключения – случаи, когда досрочно
возвращенные деньги направляются на докапитализацию банка-заемщика или
проводится реструктуризация обязательств за счет заимствований с более
поздним сроком исполнения, а также когда кредитор – международная
финансовая организация.
Поправками предусмотрено также, что информация об операциях по
покупке и перечислению валюты для оплаты лечения физических лиц за
рубежом будет включаться в реестр без представления в НБУ соответствующих
документов.
Банк сможет покупать для клиента инвалюту на эти цели на следующий
день после дня зачисления средств в гривнах на покупку, а при наличии
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собственных средств в инвалюте – в день подачи клиентом в банк платежного
поручения.
По данным Нацбанка, также усовершенствовали контроль над остатками
на счетах клиентов-резидентов (кроме физлиц) при покупке инвалюты.
До сих пор его осуществлял Нацбанк на дату получения информации об
этой операции в соответствующем реестре. Отныне он будет возложен на банки,
которые будут осуществлять этот контроль на дату покупки инвалюты.
Нацбанк также внес изменения в положение о порядке получения
резидентами кредитов, займов в инвалюте от нерезидентов и предоставления
резидентами займов в инвалюте нерезидентам (постановление от
17 июня 2004 г. № 270). Регулятор повысил ответственность банков по проверке
и анализу документов (информации) во время регистрации и обслуживания
кредитных договоров и договоров займа.
В сообщении также отмечается, что с этой же целью расширили перечень
оснований для отказа в регистрации и аннулирования регистрации кредитного
договора и договора займа со стороны Нацбанка.
Изменения закреплены постановлением НБУ от 23 августа 2016 г. № 375,
которые вступают в силу с 1 сентября 2016 г. При этом изменения в
постановление № 342 будут действовать до 14 сентября 2016 г. включительно
(Минфин (http://minfin.com.ua/2016/08/26/23779682). – 2016. – 26.08).
***
Во ІІ квартале Сбербанк увеличил прибыль более чем в два с
половиной раза. Банк отложил меньше денег на покрытие убытков от
проблемных кредитов. Об этом сообщает Bloomberg.
Чистая прибыль банка возросла до 145 млрд р. (2,2 млрд долл.)
во ІІ квартале с 54,2 млрд р. за тот же период прошлого года.
Банк отложил 96,5 млрд р. на покрытие убытков от проблемных
кредитов. Это на 18 % меньше, чем годом ранее.
За последние года акции Сбербанка удвоились в цене. Прибыль банка
вернулась на уровень 2014 г. – до падения цен на нефть и российской военной
агрессии против Украины (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/08/25/23752841).
– 2016. – 25.08).
***
Акционеры ПриватБанка решили увеличить уставный капитал банка
на 2,583 млрд грн. Банк докапитализируют за счет прибыли за прошлые годы.
Уставный капитал банка должен возрасти на 12,2 % – до 23,839 млрд грн.
Докапитализация банка произойдет за счет прибыли банка за 2015 г. и части
нераспределенной прибыли за прошлые годы. В результате докапитализации
номинальная стоимость акций банка должна возрасти на 34,03 грн – до 314,03
грн за акцию. Количество выпущенных акций и распределение их между
акционерами не изменится. Акционеры утвердили основные направления
деятельности банка в 2016 г. – совершенствование управления рисками и
выполнение обязательств перед вкладчиками и кредиторами (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/08/29/23921966). – 2016. – 29.08).
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***
Министерство экономического развития и торговли констатирует
снижение уровня теневой экономики на 5 п. п. до 41 % в І квартале 2016 г.
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в
аналитических материалах ведомства.
В течение І квартала 2016 г., несмотря на то, что экономика Украины
вновь прошла стресс-тестирование на устойчивость к негативным изменениям,
тенденция к сокращению уровня теневой экономики, которая началась во
второй половине 2015 г., сохранилась.
По предварительным расчетам Минэкономразвития в І квартале уровень
теневой экономики составил 41 % от официального ВВП, что на 5 п. п. меньше
по сравнению с показателем соответствующего периода 2015 г.
При этом, по итогам 2015 г., уровень теневой экономики составлял 40 %,
а по итогам 2014 г. – 43 %.
Как объясняют в министерстве, детенизация стала результатом
укрепления макроэкономической стабильности (инфляция за І квартал
составила 1,5 % против 20,3 % за соответствующий период 2015 г.), низкой
девальвации обменного курса гривни и улучшения бизнес-климата в результате
продолжения политики дерегуляции.
Минэкономики считает, что детенизация сдерживается сокращением
объемов кредитования бизнеса при высокой стоимости привлечения ресурсов,
неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой (низкие цены на
товарных рынках), очередным обострением отношений со страной-основным
торговым партнером Россией.
Кроме того, дальнейшей детенизации препятствуют удорожание ресурсов
сельскохозяйственного назначения и изменение условий спецрежима
налогообложения НДС, сохранение значительных инвестиционных рисков
(задержка с получением очередного транша МВФ) и существование
контрабандных
операций
(Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news//383180/minekonomiki-konstatiruet-snizhenie-urovnya-tenevoj-ekonomiki). – 2016.
– 26.08).
***
Крупные и средние предприятия Украины, по предварительным
данным, за первое полугодие 2016 г. получили 62,950 млрд грн прибыли до
налогообложения, в то время как за аналогичный период прошлого года
результат был убыточным – «минус» 224,451 млрд грн.
Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в
первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
финансовый результат прибыльных предприятий Украины возрос на 9,2 % – до
181,173 млрд грн, в то время как результат убыточных предприятий снизился на
68,6 %, до минус 124,223 млрд грн.
Также сообщается, что количество убыточных предприятий в Украине по
отношению к общему их количеству по итогам полугодия снизилось на 7,7 п. п.
– до 34,6 %. Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно
оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а
также части зоны проведения антитеррористической операции (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/383228/predpriyatiya-ukrainy-poluchili-pochti44

63-milliarda-pribyli-protiv-ubytka-godom-ranee). – 2016. – 28.08).
***
Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в липні 2016 р. збільшився
на 12,9 % порівняно з липнем 2015 р. Про це йдеться у повідомленні Державної
служби статистики України.
За даними відомства, зростання показника в липні 2016 р. до червня
становило 0,4 %, тоді як у червні 2016 р. до травня 2016 р. він спостерігався на
рівні 7,7 %.
Згідно з повідомленням, у липні 2016 р. до липня 2015 р. зростання
обсягу виконаних будівельних робіт спостерігалося у всіх сферах будівництва –
у будівництві житлових будівель зростання становить 13,7 %, а в будівництві
нежитлових будівель – 16,8 % (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1596882-zrostannya-obsyagu-vikonanikhbudivelnikh-robit-v-ukrayini-priskorilosya-do-12-9). – 2016. – 25.08).
***
В с. Бзов Барышевского района Киевской области через два месяца
появится экспериментальный завод по производству альтернативной
энергии и биогаза. Об этом рассказал председатель Киевской ОГА
М. Мельничук, сообщает пресс-служба ОГА.
«Мы планируем в течение следующих двух месяцев ввести в
эксплуатацию этот объект – хозяйство им. Л. Сердюка, а именно
экспериментальный завод по производству газа мощностью 300 кВт, на котором
сможем отрабатывать модельные подходы по производству энергии, в том
числе электрической», – сказал М. Мельничук.
По его словам, до 2008 г. предприятие в с. Бзов было заброшенным.
«Однако сейчас мы видим работающий мощный коллектив, который внедряет
новые технологии в области животноводства, свиноводства, переработки
молока, коневодства. А самое приятное, что вместе с партнерами здесь вводятся
технологии утилизации отходов продукции животноводства по производству
биогаза и получения альтернативной энергии», – отметил глава Киевской ОГА
(Finance.ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/383217/v-kievskoj-oblasti-zapustyatbiogazovyj-zavod). – 2016. – 29.08).
***
На Закарпатье построят солнечную электростанцию мощностью
3,4 МВт. Об этом сообщила пресс-служба Укргазбанка, который
профинансировал большую часть стоимости проекта.
В сообщении отмечается, что в целях повышения энергоэффективности
экономики Украины и достижения ее энергетической безопасности Укргазбанк
предоставил эко-кредит на строительство новой солнечной электростанции
(СЭС) почти на 2 млн евро в Закарпатской области. Общая стоимость
инвестиционного проекта составляет 3,2 млн евро.
Финансирование будет направлено на строительство новой СЭС
мощностью 3,421 МВт в урочище Табла на территории Камьяницкого сельского
совета Ужгородского района Закарпатской области. Строительные работы,
согласно графику работ, должны быть закончены до конца 2016 г. Отметим, что
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ООО «Акванова гидроресурс» уже эксплуатирует СЭС мощностью 3 МВт в
Закарпатской области (Finance.ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/383241/dokontsa-goda-na-zakarpate-postroyat-solnechnuyu-elektrostantsiyu-stoimostyu-3-2mln-evro). – 2016. – 29.08).
***
26 августа 2016 г. состоялось торжественное открытие нового
Львовского центра управления воздушным движением Государственного
предприятия обслуживания воздушного движения Украины («Украерорух»).
Успешное воплощение этого проекта является вкладом Украины в
развитие мировой аэронавигационной системы. Новый центр, оснащен
современным оборудованием, будет обеспечивать организацию воздушного
движения в пределах Львовского района полетной информации, площадь
которого составляет 133 тыс. 901 кв. км и охватывает восемь областей Западной
Украины.
Это не только улучшит процесс управления воздушным движением в
этом районе, но и будет способствовать повышению безопасности полетов над
Европейским регионом благодаря ожидаемому привлечению большего
количества пользователей в украинское воздушное пространство…
«Украинская аэронавигационная система давно является неотъемлемой
частью
паневропейской.
“Украерорух”
продолжает
технически
совершенствоваться и воплощать передовые технологии. Мы строим новые
центры и устанавливаем новое оборудование, так стремимся соответствовать
всем требованиям Евросоюза и Евроконтроля по безопасности полетов,
эффективности и охраны окружающей среды. И сегодня мы сделали еще один
важный шаг в воплощении новых европейских стандартов в области
аэронавигации. Львовское подразделение “Украероруху” стало центром
транзитного трафика, который переместился с Востока Украины. И благодаря
новому оборудованию мы повышаем пропускную способность украинского
воздушного пространства, эффективность его использования и улучшаем
качество аэронавигационного обслуживания. Новая автоматизированная
система позволит сокращать маршруты воздушных судов и делать более
комфортными полеты не только над Украиной, но и над Европой», – отметил
директор «Украероруху» Д. Бабейчук во время открытия центра.
Введение в эксплуатацию нового центра управления воздушным
движением также будет способствовать дальнейшему развитию граждансковоенной координации в рамках Объединенной гражданско-военной системы
организации воздушного движения Украины (ОГВС), которая успешно
функционирует
с
1999
г.
(Крылья
(http://www.wing.com.ua/content/view/16664/37). – 2016. – 27.08).
***
Диверсифікована міжнародна група компаній Group DF заявляє про
економічну обґрунтованість цін на продукцію групи компаній Ostchem на
внутрішньому ринку України. Про це повідомляє прес-служба Group DF.
«Озвучена деякими аналітиками інформація про те, що експортна й
внутрішня ціна на добрива в Україні істотно відрізняються, є спробою штучно
створити напруження там, де його насправді немає. Ми розуміємо, що проти
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українських хіміків розпочато інформаційну кампанію на догоду російським
виробникам азотних добрив», – зазначив директор з комплаєнс Group DF
І. Гольченко.
Згідно з повідомленням підприємства, ціна FOB Чорне море – це ціна
торговельних посередників з продажів великих оптових партій (20–100 тис. т і
більше) на світові ринки, залежні від імпорту на турецький ринок.
«Зважаючи на те, що останнім часом обсяг експорту українського
виробництва зменшився в рази, ціна на FOB Чорне море – це фактично
індикатор ціни виробників Росії, у яких є доступ до дешевого природного газу»,
– додав він.
«Ціни FOB Чорне море для українського виробника нині збиткові. Ці ціни
не повинні й не можуть бути індикаторами для порівняння із внутрішніми
цінами на ринку України. Ціна на внутрішньому ринку є ціною за дрібнооптові
або роздрібні партії продукції на відміну від ціни FOB», – констатував
І. Гольченко.
Крім того, повідомляється, що у вказану вище ціну входять витрати,
пов’язані з логістикою, зберіганням продукції на складах, упакуванням
(Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/cini-ostchem-na-vnutrisnomu-rinkuukraini-obgruntovani-group-df). – 2016. – 24.08).
***
За чверть століття Україна стала лідером у виробництві олії
соняшнику, але майже втратила галузь ВРХ. Які ще зміни принесло чверть
століття незалежності?
Окрема справа – експорт. На початку незалежності продукція сільського
господарства та харчопрому займала 11,21 % у структурі експортованих товарів
( у грошовому вираженні аграрії експортували товарів на 1 млрд 823 млн дол.
США протягом 1991 р.). У 2015 р. співвідношення було 38,3 % до структури
всього українського експорту (14 млрд 602 млн дол. США валютної виручки
країни забезпечив експорт сільськогосподарських товарів).
Досягнення українського експорту:
– І місце у світі за обсягами експорту соняшникової олії. Встановлення
вивізного мита на насіння соняшнику забезпечило частку України у світовій
торгівлі соняшниковою олією на рівні 52 % і понад 11 000 робочих місць у
галузі переробки олійних культур;
– VII місце у світовій торгівлі курятиною та субпродуктами. Укрупнення
промислових птахофабрик і чітка експортна експансія курятини двох
виробників допомогла зайняти лідируючі позиції у світі;
– III місце у торгівлі зерновими в світі та паралельний постійний ріст
експорту борошномельної продукції (117 млн дол. у 2015 р.). За прогнозами у
2016/2017 мр буде експортовано понад 400 тис. т борошна, що стане
абсолютним рекордом з 1991 р.
Втрати українського експорту:
– скорочення експорту цукру з України у сім разів до 30 000 т. Кількість
працюючих заводів цукрової галузі скоротилася зі 192 до 37;
– падіння обсягів експорту молочних продуктів і свинини у 7 і 25 разів
відповідно через втрату ринку РФ.
Сировинна орієнтованість експорту – майже 7,5 млрд дол. валютної
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виручки забезпечується за рахунок експорту необроблених зернових і олійних
культур (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/1991-2016-ak-za-cvertstolitta-zminivsa-agrosektor-ukraini). – 2016. – 24.08).
***
Міжнародна Рада із зерна (IGC) підвищила прогноз світового
виробництва зерна в поточному сезоні ще на 23 млн т. У минулому місяці
прогноз був підвищений на 20 млн т.
За уточненими оцінками, валовий збір зерна зросте до рекордних
2046 млн т, перевершивши рівень минулого сезону на 46 млн т.
Порівняно з минулим місяцем збільшено прогноз врожаю кукурудзи – з
1017 до 1030 млн т, головним чином за рахунок США.
Крім того, у бік збільшення також переглянуто прогноз по пшениці – з
735 до 743 млн т, оскільки зниження прогнозу врожаю в ЄС було перекрито
його збільшенням для СНД і США. Через несприятливу погоду в деяких
країнах-експортерах наростає занепокоєння з приводу достатності ресурсів
борошномельної пшениці.
Згідно з прогнозом, рясна пропозиція та низькі ціни впливатимуть на
фуражне споживання зерна. Як наслідок, споживання зерна зросте до
2046 млн т, що на 64 млн т вище за показник минулого сезону та на 17 млн т
більше, ніж прогнозувалося місяць тому.
Крім того, прогноз кінцевих запасів підвищений з 488 млн т до рекордних
492 млн т. Світові запаси зерна збільшуються четвертий сезон поспіль.
Відповідно до прогнозу, обсяг світової торгівлі зерном становитиме
330 млн т, що вище липневого прогнозу на 6 млн т, але на 13 млн т нижче
рекордного
рівня
минулого
сезону
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/prognoz-svitovogo-virobnictva-zerna-pidvisenona-23-mln-tonn-igc). – 2016. – 28.09).
***
25 серпня в Парижі відбулась зустріч голови Національної асоціації
цукровиків України «Укрцукор» А. Дикуна та представників Конфедерації
виробників цукрового буряку Франції (CGB). Про це повідомляє прес-служба
асоціації «Укрцукор».
Присутні на зустрічі Е. Лене, президент CGB, та Ж.-П. Дюбре, віцепрезидент CGB і президент Всесвітньої асоціації виробників цукрового буряку
та цукрової тростини наголосили на важливості співпраці Франції та України в
сфері розвитку цукрової галузі.
«Учора відбулася важлива для українських виробників цукру зустріч.
Нам вдалось домовитись про поглиблення співпраці в рамках покращення
технічного забезпечення та законодавчих аспектів галузі, французькі експерти
готові ділитися своїм досвідом у здійсненні відповідних реформ, у тому числі
щодо змін до законодавства у наближенні до європейських норм», – коментує
А. Дикун.
«Укрцукор» продовжує активно працювати з міжнародними
організаціями з метою обміну досвідом. Франція займає передову позицію по
виробництву цукру у Європі, тому є ключовим стратегічним партнером
України,
ідеться
в
повідомленні
(Agravery
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(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-poglibluvatime-spivpracu-z-francieu-vcukrovij-galuzi). – 2016. – 26.08).
***
Сезон цукроваріння на підприємстві розпочався із Жданівського
цукрового заводу (Вінницька область). Наразі перероблено понад 5 тис. т
цукрових буряків нового врожаю. Ще сім цукрових заводів компанії невдовзі
також будуть запущені в роботу. Про це повідомляє прес-служба «Астарти».
Зазначають, що цього року виробничий сезон розпочався раніше з огляду
на збільшення посівів і гарну динаміку розвитку цукрових буряків.
Сукупно заводи «Астарти» планують виробити не менше 450 тис. т цукру
із вирощеної компанією сировини та сировини сторонніх господарств.
«Перші поля цукрових буряків на Вінниччині показують врожайність на
рівні понад 500 ц/га. Подальші показники врожайності та цукристості, як
правило, збільшуються із продовженням росту буряків», – ідеться в
повідомленні компанії.
Крім того, з метою підвищення продуктивності виробництва та
впровадження енергоощадних технологій на цукрових заводах підприємства
проведено планову заміну обладнання (центрифуги, фільтр- та жомо-преси
тощо) та заходи для покращення ефективності використання енергоресурсів
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/astarta-planue-virobiti-ne-mense450-tis-tonn-cukru). – 2016. – 29.08).
***
Компанія Milkiland завершила перше півріччя 2016 р. з 15,11 млн євро
чистого збитку, що на 37 % менше, ніж за аналогічний період 2015 р. Про це
йдеться у звіті компанії на сайті Варшавської фондової біржі.
За інформацією, консолідована виручка Milkiland у січні – червні
скоротилася приблизно на 24 % – до 74 млн євро. На тлі падіння виручки,
EBITDA групи скоротилася на 47 % – до 3,4 млн євро. Валовий прибуток
компанії також скоротився на 30 % – до 10,8 млн євро.
«Виручка групи, скоротилася на тлі девальвації української гривні та
російського рубля по відношенню до євро, зниження платоспроможності та
попиту на молочні продукти, а також обмеженого експорту. Через зниження
попиту на молочні продукти на ключових операційних ринках група також
обмежена у своїй здатності підвищувати ціни на готової продукції», –
коментують у компанії (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/milkilandotrimav-15-mln-evro-cistogo-zbitku). – 2016. – 29.08).
***
Асоціація українських виробників «Морозиво і заморожені продукти»
ініціювала проведення добровільного дослідження українського морозива в
ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації,
метрології, сертифікації та захисту прав споживачів». Про це повідомляє
Держпродспоживслужба.
Дослідження були проведені в червні поточного року.
У торгових мережах було відібрано вісім зразків морозива для
проведення аналізу на фізико-хімічні та органолептичні показники.
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Повідомляється, що, відповідно до отриманих результатів тестування,
перевірена продукція повністю відповідає вимогам державних стандартів на
морозиво.
«Дослідження дозволять збільшити обсяги надходження на внутрішній
споживчий ринок високоякісних харчових продуктів і зобов’яже підприємства
добросовісно дотримуватися вимог законодавства при їхньому виробництві», –
коментують у відомстві (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainskemorozivo-projslo-perevirku-na-vidpovidnist-derzstandartam). – 2016. – 24.08).
***
Попит на каву в Україні продовжує зростати. За перше півріччя
2016 р. місткість ринку натуральної кави становила 13,83 тис. т, що на 8,9 %
більше, ніж за аналогічний період 2015 р. Про це йдеться в аналітичному звіті
компанії Pro-Consulting.
«Попит на каву в Україні практично не змінюється з плином часу. Через
непросте економічне та фінансове становище споживачі все ж стали менше
витрачати на цей напій, а також відвідування ресторанів, кав’ярень та інших
закладів громадського харчування. Та подібна тенденція істотним чином не
позначилася на показниках ємності ринку», – ідеться в дослідженні.
На І місці по споживанню – розчинна кава. 70 % усіх випитих чашок кави
припадають на домашнє використання, 25 % – на кафе та ресторани, а 5 % – на
офіси.
Практично половина всіх любителів кави в Україні купують нову
упаковку напою раз на місяць, 31 % – раз на два або три тижні. Частіше одного
разу на тиждень каву купують 2 % українців.
Роблячи вибір на користь того чи іншого сорту або марки кави, споживачі
насамперед звертають увагу на смакові та цінові характеристики. Важливими є
критерії країни-виробника та упаковки. Від того, наскільки приваблива
упаковка кави, може залежати фінальний вибір.
Попит на каву в Україні доволі сильно залежить і від зростання цін.
Найактивніше кавову продукцію купують у магазинах і супермаркетах.
Лідерами у споживанні цього напою є жителі західних регіонів (Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/383010/rynok-kavy-v-ukrayini-zris-za-pershepivrichchya-na-8-9). – 2016. – 24.08).
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Национальный банк в июле текущего года 11 раз оказывал временный
доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных
преступлений, совершенных в банковской сфере. Об этом говорится в
сообщении пресс-службы НБУ.
Регулятор предоставлял доступ к данным, в том числе по инициативе
Национального антикоррупционного бюро – четыре раза; Генеральной
прокуратуры – два раза; Национальной полиции – три раза; СБУ – один раз;
Государственной фискальной службы – один раз.
Всего за первое полугодие 2016 г. Национальный банк 69 раз оказывал
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правоохранительным органам временный доступ к документам в рамках
расследования по 49 уголовным производствам.
По данным НБУ, сейчас досудебное расследование вышеупомянутых
уголовных производств продолжается.
Как сообщалось, за семь месяцев текущего года Национальный банк
направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об
осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные
финансовые операции (Finance.ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/383266/nbusoobshhil-skolko-raz-predostavlyal-informatsiyu-dlya-rassledovanij-ugolovnyhprestuplenij-v-bankovskoj-sfere). – 2016. – 29.08).
***
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию
пяти банков.
Ликвидация банка УПБ продлена на год – до 30 августа 2017 г. Л. Пантина
останется ликвидатором на это время.
Банк «Морской» будут ликвидировать еще два года – до 3 сентября 2018 г.
Полномочия ликвидатора А. Матвиенка продолжены на этот срок.
Ликвидация банка Национальный кредит продлится два года – до
31 августа 2018 г. В. Паламарчук остается ликвидатором на это время.
Старокиевский банк будут ликвидировать год – до 18 сентября 2017 г.
Ликвидатором на этот период будет Л. Пантина.
Ликвидация банка ЧБРР продлена на два года – до 3 сентября 2018 г.
А. Матвиенко будет ликвидировать банк на этот период (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/08/26/23797028). – 2016. – 26.08).
***
Запаси вугілля в Україні скоротилися за рік на 35,8 % – до 3,709 млн т.
Про це говорять дані Держстатистики.
Станом на 1 серпня 2016 р. порівняно з аналогічною датою минулого року
запаси вугілля в Україні скоротилися на 35,8 % – до 3,709 млн проти
5,780 млн т.
Водночас за вказаний період також скоротилися запаси нафти – на 6,3 %,
до 116,6 тис. т, моторного бензину – на 9 %, до 157,1 тис. т та запаси газойлі
(дизельне паливо) скоротилися на 31,9 %, до 222,8 тис. т.
При цьому запаси мазуту зросли на 3,4 % – до 170,6 тис. т (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1596747-zapasi-vugillya-vukrayini-za-rik-skorotilisya-na-35-8). – 2016. – 24.08).
***
За оперативними даними Держстатистики, запаси зернових і
зернобобових культур в Україні станом на 1 серпня 2016 р. становили
23,9 млн т, що на 2,5 менше, ніж на аналогічну дату минулого року –
24,5 млн т.
Запаси пшениці на звітну дату скоротилися на 5 % – до 16,62 млн т проти
17,54 млн т на 1 серпня 2015 р.
Запаси ячменю також скоротилися на 5 % – до 3,958 млн т. Запаси
кукурудзи на 18 % менше торішніх – 1,626 млн проти 1,986 млн т у 2015 р.
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(Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/zapasi-psenici-v-ukraini-na-5-mensiminuloricnih). – 2016. – 29.08).
***
Хліб в Україні подорожчає в середньому на 20 %, за буханку покупцям
доведеться віддати близько 10 грн. Такий прогноз робить експерт
агропромисловості Д. Марчук. За його словами при цьому подорожчають також
інші вироби з борошна, зокрема макарони.
«Приклад з гречкою заразливий: бізнесмени побачили, що на одному
локальному ринку можна добре заробити, – каже директор Української асоціації
постачальників торговельних мереж О. Дорошенко. – В Україні стає дедалі
менше виробників хліба, раніше в кожному регіоні було безліч таких заводів.
Нині їх небагато, ринок монополізується, залишається кілька великих заводів.
Але якщо в регіоні працюють дві-три компанії, з іншої області хліб туди вже не
повезуть. У результаті ми приходимо до того, що виробники хліба пшеницю
будуть купувати теж у великих компаній. Дрібним покупцям можливість
закупити зерно вже просто не випаде».
При цьому експерт наголосив, що значна частина зерна йде на експорт,
усередині країни споживається менше. «Скупити зерно, щоб потім зіграти на
підвищенні ціни на хліб стало можливим. Дуже активно останнім часом стали
рости великі компанії, що виробляють хліб. Вони поводяться якось дуже
агресивно, що наштовхує на думку – неможливість законтрактувати зерно
пов’язана з ними, в тому числі. А раз так – ми можемо отримати ту ж проблему,
як і з гречкою, тільки вже на хлібі», – підкреслив він (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/hlib-v-ukraini-podorozcae-na-20). – 2016. –
29.08).
***
Скасування цільового прийому на підготовку фахівців для роботи в
сільській місцевості, а також передача з державного до місцевих бюджетів
замовлення на підготовку кадрів у технікумах і коледжах спричинить
нестачу аграрних фахівців і безробіття. Про це пише AgroPortal.
Зазначають, що вступна кампанія в поточному році за «єдиним списком»
(так званим «широким конкурсом», запропонованим Міністерством освіти і
науки України) при розподілі державного замовлення на підготовку фахівців за
денною формою навчання на освітній ступінь «бакалавр» не врахувала
регіональні потреби. «Це істотно зменшило можливість абітурієнтам з сільської
місцевості, у тому числі дітям фермерів і працівників сільськогосподарських
підприємств, отримати необхідну спеціальність і після закінчення навчального
закладу повернутися до сільськогосподарського виробництва для поповнення
кваліфікованими фахівцями аграрного сектора країни», – зазначив голова ради
Федерації роботодавців АПК В. Бодаєв.
Що стосується ініціативи Мінфіну з передачі видатків на підготовку кадрів
у технікумах і коледжах з державного до місцевих бюджетів, В. Бодаєв додав,
що це призведе до закриття цих навчальних закладів, напруження в суспільстві
та колективах і збільшення безробіття в цілому (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/vukraini-prognozuut-nestacu-agrarnih-fahivciv). – 2016. – 25.08).
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***
Українські підприємства у липні 2016 р. скоротили порівняно з
аналогічним періодом минулого року виробництво коняку, бренді, лікерів і
горілки. Про це повідомляє Держстатистики.
Протягом звітного періоду виробництво горілки становило 1 млн дол., що на
38,3 % менше показника липня минулого року. Порівняно з червнем 2016 р.
виробництво скоротилося на 3,7 %.
Крім того, виробництво коньяку та бренді скоротилось за рік (липень поточного
року порівняно з липнем 2015 р.) на 32,1 % – до 146 тис. дол. Порівняно з
червнем 2016 р. виробництво зросло на 22 %.
Також повідомляється, що обсяг виробництва лікерів та інших спиртних напоїв
в Україні у липні 2016 р. знизився за рік на 20,7 % – до 495 тис. дол. Порівняно з
червнем поточного року виробництво зросло на 10,1 %.
За даними Держстатистики, виробництво пива у липні поточного року до липня
2015 р. зросло на 20,1 % – до 22,7 млн дол. Порівняно з червнем 2016 р. – на
15,2
%
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-skorotilosvirobnictvo-alkogolnih-napoiv). – 2016. – 24.08).
***
Ключевые центральные банки мира из всех сил работали, пытаясь
восстановить рост экономики и инфляции, а также уговаривали
потребителей и бизнес занимать и тратить больше. Они влили триллионы
долларов в финансовые системы и сократили процентные ставки настолько,
насколько это возможно.
К примеру, в Европе и Японии они становятся даже ниже нуля. Но через
несколько лет усилий результаты оказались очень слабыми. Об этом пишет New
York Times, добавляя, что когда председатели центральных банков встретятся
на ежегодной конференции в Джексон Холл, штат Вайоминг, глобальная
картинка в банковском секторе все еще будет смутной.
Рост медленный, инфляция едва регистрируется, бизнес не хочет
инвестировать. И потребители через восемь лет после финансового кризиса все
еще не охотно увеличивают расходы. Много людей и бизнесов стараются
экономить, несмотря на то, что центральные банки установили почти нулевые
процентные ставки.
Экономисты предостерегают, что политика «легких денег» теряет
эффективность, а со временем может даже ухудшить ситуацию. «Все это
бесполезно, если вы пытаетесь поощрить занимать больше людей, которые уже
живут в странах с экономиками на грани рецессии и которые уже едва
справляются со своими долгами», – сказал профессор международной
политической экономики Университета Брауна М. Блит.
Чрезвычайные меры центральных банков после мирового финансового
кризиса не должны были стать постоянными. Их роль была лишь в том, чтобы
вернуть доверие к банковской системе после 2008 г. и противостоять
крупнейшей рецессии с 1930-х годов. В конце концов, они смогли уменьшить
панику и спасти развитые мировые экономики.
Но США, а особенно Европа и Япония, не смогли оживить кредитование и
расходы, чтобы оздоровить свои экономики в полной мере. МВФ прогнозирует
слабый рост для каждой экономики в этом году: в США он составит 2,2 %, в
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Японии 0,3 %, а также 1,6 % в еврозоне в целом. При этом, Федеральный резерв
США, Европейский центральный банк и Банк Японии ожидают 2 % инфляции.
Однако вряд ли это ожидание оправдается. В Европе и Америке цены едва ли
растут. В Японии они падают.
Рост цен важен, потому что это заставляет людей тратить больше сейчас,
чтобы не платить больше потом. А усиление уровня потребления подпитывает
рост экономики.
Однако потребители и бизнес ведут себя так, будто они не ждут роста цен,
будто тяжелые времена, низкие цены и дешевые кредиты будут всегда. В США
бизнес-инвестиции сократились на три четверти. Это одна из причин, почему
показатель экономического роста ниже, чем во второй половине 2015 г.
Американские потребители больше экономят и меньше пользуются
кредитными картами, чем до периода великой рецессии 2007–2009 гг. Оценивая
действия Федерального резерва, президент First Peoples Bank of Pine Mountain
Ч. Свит прокомментировал: «Не думаю, что они смогли оживить кредитование
так, как должны были».
Он отметил, что большинство жителей штата Джорджия до сих пор не
оправились от финансового кризиса, пытаются погасить старые долги и
восстановить сбережения. Кроме того, регуляторы сделали правила получения
займа жестче, что тоже мешает процессу. Сейчас получить ипотечный кредит в
США можно за 60 дней, а это в два раза дольше, чем было раньше. Ситуация
еще хуже в Европе, где безработица достигла 10,1 %. Европейцы до сих пор
игнорируют чрезвычайно низкие процентные ставки и до сих пор выводят
деньги
из
банков
больше,
чем
вкладывают
(Finance.UA
(http://news.finance.ua/ru/news/-/383219/tsentrobanki-razvityh-stran-do-sih-porne-preodoleli-posledstviya-finkrizisa-2008-goda-nyt). – 2016. – 28.08).
***
Монетарна політика Європейського центрального банку (ЄЦБ) може
спричинити за собою фатальні наслідки для європейської фінансової
системи, заявив, головний виконавчий директор Deutsche Bank Д. Крайан.
Як зазначає Deutsche Welle, у коментарі для англомовної редакції газети
Handelsblatt глава найбільшого банку Німеччини вказав на те, що «ультрам’яка» монетарна політика ЄЦБ б’є по вкладникам і пенсіонерам.
За його словами, рішення ЄЦБ знизити процентні ставки до історичних
мінімумів принесе більше шкоди, ніж користі. Д. Крайан також висловив сумнів
у корисності щомісячної покупки ЄЦБ боргових облігацій на 80 млн євро для
підтримки активності економіки єврозони.
Глава DB визнав, що загроза дефляції могла б бути набагато гірше, якби ЄЦБ
нічого не зробив, але додав, що склалася невизначена ситуація змушує компанії
утримуватися від інвестицій та рідше брати кредити.
Він звернув увагу на те, що рівень інфляції, що спостерігається в липні (0,2 %),
далекий від показників, очікуваних в ЄЦБ (трохи менше двох відсотків).
Д. Крайан також закликав главу ЄЦБ М. Драгі відмовитися від свого курсу
щодо купівлі облігацій та підтримки низьких відсоткових ставок (Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/383147/glava-deutsche-bank-rozkrytykuvavglavu-yetsb-za-nadto-myaku-monetarnu-polityku). – 2016. – 26.08).
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***
З квітня 2015 р., коли в ЄС скасували систему квот на виробництво
молока та молочних продуктів, ціна на них почала падати, що триває і
сьогодні. Про це пише The Dairynews.
Виробники намагаються вижити за рахунок збільшення обсягів продажів,
але й тут виникли перешкоди, зокрема, російське ембарго. Перевиробництво не
окупається і молочні компанії, а також представники малого та середнього
бізнесів, почали протести, багато з яких проводяться в Брюсселі, просто перед
Європейським парламентом.
«Відсоток європейських молодих фермерів у віці до 35 років становить
6 %. Немає ніякої перспективи, а фермерам вона потрібна, як і системи
регулювання ринку. Під час кризи необхідно мати можливість втручатися в
ринкові умови, щоб криза була короткостроковою, а не глибокою та затяжною.
Інакше виробникам просто доведеться покинути свої ферми», – говорить віцепрезидент Європейської молочної ради С. ван Кеймпема.
Зазначають, що система квот була введена на початку 80-х років, щоб
підтримати виробників. Таким чином вдавалося регулювати ринок молока та
молочних продуктів. Рішення ж скасувати квоти спричинило протести, і чим
далі, тим більше вони посилюються. Тепер фермери протестують і проти
політики великих молочних компаній.
Фермери стверджують, що через політику виробників-гігантів ціни на
молоко знизилися на третину. «Через скасування квот ми втрачаємо близько
110 євро на тонні молока. Нині ціна становить 270 євро, а в минулому ми
отримували 380 євро. Цей фарс, який триває вже рік, не може тривати вічно», –
коментує французький фермер.
Тепер усі погляди звернені на Європейську комісію, яка пропонує більше
орієнтуватися на експорт і шукати покупців за межами ЄС, зокрема в Китаї.
Водночас у Брюсселі оголосили про створення нового надзвичайного плану
допомоги фермерам у розмірі 500 млн євро для підтримки молочного ринку
(Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/evropejski-fermeri-strajkuut-cerezdeseve-moloko). – 2016. – 25.08).
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