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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Відкрилася п’ята сесія Верховної Ради України восьмого
скликання. Голова Верховної Ради А. Парубій відкрив ранкове засідання
парламенту.
Головуючий повідомив, що у засіданні бере участь Президент України
П. Порошенко.
У сесійній залі прозвучав Державний Гімн України.
А. Парубій повідомив, що у засіданні беруть участь Прем'єр-міністр
України В. Гройсман і члени Кабінету Міністрів, керівники центральних
органів виконавчої влади, судової гілки влади, посадові особи, яких Верховна
Рада обирає і дає згоду на призначення, представники громадських організацій і
засобів масової інформації, глави дипломатичних представництв.
Голова Верховної Ради України А. Парубій відповідно до
ст. 83 Конституції України оголосив п’яту сесію відкритою.
А.Парубій виступив перед народними депутатами (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 06.09).
***
Президент у Верховній Раді: Для мене головним була, є і буде боротьба
за відновлення територіальної цілісності України в кордонах 1991 року.
Президент П. Порошенко наголошує, що «фантазії про мир в обмін на
території абсолютно ілюзорні». При такому підході не буде ні миру, ні
територій, а залишаться лише ганьба та вічно тліючий конфлікт, переконаний
глава держави.
«Для мене головним була, є і буде боротьба за відновлення
територіальної цілісності України в кордонах 1991 року», – сказав
П. Порошенко під час виступу у Верховній Раді. Він особливо наголосив на
тому, що це було рішення справжнього референдуму, в тому числі і
переважною більшістю мешканців Донбасу, і більшістю кримчан. «І більше
ніякого референдуму не було!», – зазначив Президент.
Президент особливо наголосив, що військового варіанту розв'язання
проблеми територіальної цілісності не існує, пояснюючи це тим, що потенціал
Української армії є суто оборонним, а ворог окопався в найбільш урбанізованих
і густонаселених районах, де мешкають громадяни України.
«Отже, єдиний шлях врегулювання і відновлення територіальної
цілісності – це шлях політико-дипломатичний, але при цьому з опорою на
оборонні можливості армії», – підкреслив П. Порошенко.
Президент зазначив, що лише Мінський процес є процесом реального, а
не формального відновлення територіальної цілісності, а реінтеграція
мешканців окупованої частини Донбасу в Україну та повернення Українського
суверенітету на весь Донбас буде нелегкою, болісною і тривалою. При цьому
він принципово висловився за продовження Мінського процесу та збереження
Нормандського формату.
Президент також наголосив на тому, що будь-який формат має сенс лише
тоді, коли в ньому бере участь Росія, і коли він багатосторонній: «Саме
багатосторонній, бо поведінка Росії у світі, порушення нею норм міжнародного
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права, спроби Кремля зруйнувати архітектуру безпеки європейської і
глобальної, експансіонізм Кремля – це континентальна і глобальна проблема, і
вона не може бути розв'язана суто на двосторонній основі».
Глава держави також акцентував на тому, що Україна й надалі потребує
серйозної міжнародної підтримки в боротьбі з російської агресією (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. – 6.09).
***
Виступ Голови Верховної Ради України А. Парубія під час відкриття
V-ї сесії Українського Парламенту.
Шановні українці! Шановний Пане Президент!
Народні депутати України! Шановний пане Прем’єр – Міністр України,
шановні члени Уряду, Голови Конституційного та Вищого судів України,
високоповажні представники дипломатичних представництв, вельмишановні
запрошені гості, шановні пані та панове, вітаю Вас з початком роботи чергової
п’ятої сесії Восьмого скликання Верховної Ради України!
Ми маємо пам’ятати кожного дня, кожної хвилини нашої роботи: Верховна
Рада – Парламент воюючої країни.
25 серпня почалася раптова перевірка боєготовності російської армії.
До кордонів України стягується величезна кількість техніки і живої сили.
Офіційно все це відбувається в рамках військових навчань Кавказ-2016. До
Південного військового округу перекидають армійські підрозділи навіть з
Далекого Сходу.
Курортний Крим, Росія поступово перетворює на суцільну військову базу.
І війна сьогодні йде не лише на нашому східному фронті, не лише у
Авдіївській промзоні, у Широкіно чи Мар’їнці.
Обламавши зуби об наших кіборгів, об наших воїнів, ворог сьогодні
поставив головну мету – внутрішня дестабілізація, розхитування ситуації
всередині країни, блокування роботи органів влади, у тому числі Українського
Парламенту.
Головна мета – кинути країну у хаос безвладдя, колотнечу перевиборів. Ця
тактика Кремля не є новою.
Колись видатний британець Вінстон Черчилль сказав, що «народ, який не
пам’ятає свого минулого, не має майбутнього».
Ми відновлюємо свою історичну пам’ять і ми пам’ятаємо своє минуле.
Наша історія кричить нам, – українці терпіли поразки не через те, що не
мали воїнів. Це були поразки через внутрішні чвари і війни, починаючи з
Київської Русі, війн за гетьманську булаву й взаємопоборювання в добу УНР.
І сьогодні наш споконвічний ворог знову робить усе можливе, щоб посіяти
розбрат: «Divide et impera (Дівіде ет імпера) – Розділяй і володарюй».
Атака також іде на інформаційному фронті.
Для цього в Україні Росія створила і фінансує мережі інформаційних
каналів, спрямованих на дестабілізацію політичної ситуації в країні.
Підконтрольні державі-агресору та її громадянам ЗМІ займаються
свідомою дискредитацією збройних сил, української політичної системи.
І сьогодні також кинуті шалені ресурси на розхитування ситуації всередині
країни.
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Що ми можемо цьому протиставити?
Лише одне, – «Об’єднуйся і перемагай».
У цьому залі багато різних політичних сил, багато різних підходів і бачень
щодо реформування країни, щодо зміцнення армії, але я вірю, що нас об’єднує
одне: віра і бажання перемоги у війні зі споконвічним, екзистенційним
ворогом – московським імперіалізмом і бажання побудувати заможну й
справедливу країну.
І це нас має об’єднати, як у цьому залі, так і за його межами.
Питання проекту державного бюджету.
Я переконаний, що бюджет буде внесений Урядом до Парламенту вчасно –
це запорука нашого спільного успіху. У «Бюджеті-2017» ми повинні
використати всі можливості для соціального захисту українців. Пріоритетом
бюджету має стати забезпечення питання оборони воюючої країни.
Тут хочу згадати і привітати колектив Державного підприємства
«Конструкторське бюро «Південне» ім. Янгеля» і Київське конструкторське
бюро «Луч» з черговим успішним випробуванням нової тактичної ракети
«Вільха».
Також вітаю фахівців Державного підприємства «Антонов», які розробили
і представили тактичний ударний дрон «Горлиця» АН-БК-1.
Ми маємо зміцнювати наш оборонний потенціал, і це мають бути
пріоритетні законопроекти. Переконаний, що тут, у сесійному залі, ми усі
однодумці у цьому питанні.
Питання боротьби з корупцією.
Сьогодні ми будемо розглядати питання про надання згоди на затримання
та арешт судді Дніпровського суду міста Києва М. Чауса, який замість
помідорів в банках консервував хабарі, як показав обшук.
І я переконаний – що питання боротьби із корупцією теж нас усіх об’єднає.
Тому що корупція – це смертельна загроза національній безпеці. У боротьбі з
корупцією лежить ключ до вирішення соціальних питань. Перекривши
корупційні потоки і зламавши корупційні схеми ми зможемо наповнити
бюджет. Й зможемо вирішувати питання підняття соціальних стандартів.
Шановні колеги! Ще раз наголошу: Наш Парламент – Парламент воюючої
країни!
І сьогодні ми маємо також бути свідомими того, що від нашої роботи
залежить майбутнє держави.
Маємо працювати відповідально. Так, як відповідально, щохвилини
ризикуючи життям, роблять свою роботу тисячі наших воїнів на фронті, як
здійснюють свою місію вчителі у школах, які зустріли наших дітей 1 вересня.
Ми маємо бути відповідальні, бо на нас дивиться 45-мільйонна країна, яка
сьогодні бореться із однією з найбільших мілітарних потуг світу – путінською
Росією.
І впевнений, якщо ми зможемо об’єднатися заради країни, заради великої
мети – ми переможемо!
Слава Україні! (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 06.09).

4

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Закіров М. Б., ст. наук. співроб.
відділу політологічного аналізу СІАЗ

Візит президента Республіки Польща А. Дуди в Україну
Візит президента Республіки Польща А. Дуди в Україну, що відбувся
24 серпня 2016 р., не лише мав символічне значення, оскільки проходив у
важливий для українського народу та держави час відзначення 25-ї річниці
Незалежності України, але й припав на непростий час у двохсторонніх
відносинах наших країн. Тому серед яскравих вражень від військового параду,
святкового настрою, вітальних слів і дружніх побажань знайшлося місце для
вирішення серйозних політичних питань. Протягом останньої чверті століття
Польща була найбільш активним і послідовним союзником України в її
прагненні до європейського політичного та економічного простору. Своїми
діями вона заслужила неформальне звання «адвоката України» в Європі. Проте
у липні 2016 р. в українсько-польських відносинах несподівано виникло
напруження, джерелом якого стала постанова Верхньої палати парламенту
Польщі – Сенату щодо Волинської трагедії у 1943–1944 рр.
У своїй постанові від 7 липня 2016 р. Сенат закликав Нижню палату –
Сейм – встановити 11 липня Національним днем пам’яті жертв геноциду,
здійсненого українськими націоналістами проти громадян Другої Республіки
Польща. І хоча Верхня палата польського парламенту також висловила повагу і
вдячність тим українцям, які рятували поляків, піддаючи ризику власні життя,
але поряд з тим у постанові зазначено, що жертви злочинів, скоєних у
40-х роках українськими націоналістами, досі не були належним чином
увічнені, а масові вбивства не були названі – відповідно до історичної правди –
геноцидом. Постанову підтримали 60 сенаторів, 23 голосували проти і один
утримався. Сенатор опозиційної партії «Громадянська платформа»
Я. Рулевський зазначив, що прийнята постанова не сприяє примиренню між
Україною та Польщею. Посилаючись на розмову з послом Польщі в Києві, він
підкреслив, що цей документ «уже спричинив негативну реакцію в Україні».
«По суті, ми повертаємось до ситуації – я сподіваюся, що не дійде до трагізму –
яка мала місце в період II світової війни», – зазначив Я. Рулевський
(http://ua.112.ua/golovni-novyni/senat-polshchi-ukhvalyv-postanovu-pro-vyznanniavolynskoi-trahedii-henotsydom-323612.html).
У свою чергу український науковець-історик, голова Українського
інституту національної пам’яті В. В’ятрович зазначив, що прийняття такої
резолюції буде істотним кроком назад у польсько-українських відносинах.
Учений також висловив переконання, що ця резолюція, незалежно чи вона буде
сформульована у вигляді якоїсь ухвали, чи закону, буде мати відповідь з боку
українського парламенту із засудженням таких кроків. Крім того, на думку
В. В’ятровича, нині відбувається ревізія попередніх рішень, що сприяли
порозумінню та примиренню. Відбувається радикалізація проблеми та
намагання закріпити вину виключно за українцями через концепцію геноциду,
яка до цієї конкретної ситуації немає жодного відношення ані з історичної точки
зору, ані з юридичної. «Рішення польського Сенату – це політизація історичного
питання, як мені здається. Усе, що треба було зробити в оцінці цього конфлікту
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політиками, було зроблено ще в 2003 р., коли були заяви обох президентів,
О. Квасневського та Л. Кучми, відкриття спільного пам’ятника, коли було
прийнято єдиний текст заяви обома парламентами, Сеймом і ВР України», –
наголосив голова Українського інституту національної пам’яті В. В’ятрович
(http://ua.112.ua/mnenie/polshcha-polityzuie-volynsku-trahediiu-abo-chomuziavylos-rishennia-pro-henotsyd-323627.html).
Проте варто зауважити, що з точки зору наших партнерів ця проблема
виглядає не так однозначно. Так, на думку польського публіциста та
громадського діяча, секретаря польсько-українського форуму Б. Бердиховської,
українські політики не зрозуміли до кінця важливість теми, яка в Польщі
називається «Волинська різанина». У своєму виступі на відзначенні 60-х
роковин президент Л. Кучма висловив лише співчуття родинам загиблих.
«Нічого більше там не було», – зауважує польська громадська діячка. Більш
того, за оцінками Б. Бердиховської, наявне ускладнення українсько-польських
відносин має більш широке підґрунтя. Серед подій, що в останні рік-півтора
почали заважати підтримувати конструктивний українсько-польській діалог
вона виокремлює декілька ключових позицій. Першу, зазначає Б. Бердиховська,
відмітив у своєму виступі на конференції, яку організовував Фонд Баторія,
український політолог В. Горбач, який сказав, що українські політики
переконані, що Варшава зробить усе, що скаже Берлін. Тож, на їхню думку, не
варто витрачати час на Варшаву, краще їхати прямо до Берліна. «Другий пункт
– це ухвалення декомунізаційних законів, а не таких самих законів, як визнання
ОУН і УПА в день, коли в парламенті України виступав польський президент.
Це сприйняли у Польщі дуже болісно... Це також діяльність пана В. В’ятровича
як директора Інституту національної пам’яті», – зауважує Б. Бердиховська
(http://ua.112.ua/mnenie/ukrainski-polityky-ne-rozumily-do-kintsia-vazhlyvist-temyiaka-v-polshchi-nazyvaietsia-volynska-rizanyna-328290.html).
Водночас варто віддати належне об’єктивній позиції, яку займає у своїх
роздумах щодо сучасних тенденцій у розвитку українсько-польських відносин
публіцист і громадський діяч Б. Бердиховська. Зокрема, вона зазначає, що на
ситуацію впливають і вагомі чинники з польського боку. «По-перше,
поширилося таке переконання, що Україна не трактує Польщу як серйозного
партнера. По-друге, збільшення ролі наших націоналістичних політиків. Вони
не мають великого представництва в Сеймі, але завдяки тому, що вони стали
членами парламенту, вони дістали трибуну, де можуть публічно проповідувати
свої ідеали, які не завжди для польсько-українського примирення є
позитивними. По-третє, послідовна та багаторічна діяльність відкрито
українофобських середовищ пов’язана... з організованою діяльністю російських
тролів. Ми ще не усвідомили, наскільки це явище є важливе та скільки проблем
воно може додати нам тепер і в майбутньому», – наголошує Б. Бердиховська
(http://ua.112.ua/mnenie/ukrainski-polityky-ne-rozumily-do-kintsia-vazhlyvist-temyiaka-v-polshchi-nazyvaietsia-volynska-rizanyna-328290.html).
Попри зазначену як українськими, так і польськими експертами
потенційну небезпеку для подальшого розвитку українсько-польських відносин,
22 липня 2016 р. Сейм Польщі проголосував за постанову, якою визнав події,
що розгорнулися на Волині у 1943–1945 рр., «геноцидом, скоєним українськими
націоналістами проти жителів II Речі Посполитої» і проголосив 11 липня
Національним днем пам’яті жертв геноциду.
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Оцінюючи наслідки прийнятої постанови, голова Українського інституту
національної пам’яті В. В’ятрович висловив солідарну з наведеною вище
оцінкою пропагандистського спрямування останніх подій, що її надала
Б. Бердиховська. «Депутати, які приймали таку резолюцію, прекрасно
розуміють, що вона буде в повній мірі використана російською пропагандою в
інформаційній війні проти України. Саме Росія найбільше скористається
наростаючим непорозумінням між українцями та поляками, які будуть
спричинені сьогоднішньою резолюцією…», – підкреслив В. В’ятрович
(http://ua.112.ua/mnenie/rezoliutsiia-seimu-pro-volynsku-trahediiu-bude-vykorystanarosiiskoiu-propahandoiu-proty-ukrainy-326902.html).
Свою чітку позицію щодо постанови Сейму висловили як українські народні
депутати, так і дипломати. Зокрема, члени комітету Верховної Ради з
закордонних справ у своїй постанові наголосили, що прийняті Сенатом і
Сеймом документи перекреслюють політичний та дипломатичний діалог, а
також зусилля держав, які спрямовані на взаємне прощення та примирення.
Крім того, комітет розглядає прийняття постанови як провокаційну акцію
націоналістичних сил Польщі, спрямовану на підрив українсько-польських
відносин. «Комітет зазначає, що повернення до болючих для українського та
польського народів історичних проблем відбулося в момент найбільшої
вразливості української держави, яка перебуває в стані війни з Російською
Федерацією і, даючи відсіч збройній агресії Російської Федерації, захищає від
агресора найближчих сусідів демократичної Європи, включаючи Республіку
Польща», – наголошувалося в документі. Демонструючи прихильність до
продовження дружнього та взаємовигідного партнерства між Україною та
Польщею, члени комітету Верховної Ради з закордонних справ закликали
польську сторону утриматися від політизації фактів українсько-польської історії
та зміцнювати подальше партнерство між країнами на основі європейських
цінностей (http://ua.112.ua/polityka/u-profilnomu-komiteti-vr-roztsinyly-postanovupolskoho-seimu-shchodo-volynskoi-trahedii-iak-provokatsiiu-mistsevykhnatsionalistiv-326879.html).
Надзвичайний та Повноважний Посол України у Польщі А. Дещиця на
своїй сторінці у Facebook 22 липня, оцінюючи наслідки прийняття у польському
Сеймі постанови про геноцид поляків на Волині, наголосив на складності та
неоднозначності самої проблеми. Він підкреслив, що на таке рішення
польського парламенту буде відповідь українських політиків і парламентарів,
які на свій розсуд і кожен по-своєму слушно будуть доводити, що був геноцид і
українців з боку поляків. «Напевно, нас чекає період взаємних звинувачень і
заяв. І дай нам Боже всім мудрості, щоб це залишилося лише в площині
політичних дебатів», – наголосив А. Дещиця.
Причому варто зазначити, що проблема відповідної оцінки волинських
подій у 1943–1944 рр. була свого часу не тільки визнана, але як здавалося
більш-менш успішно вирішувалася. Зокрема, український політолог О. Гарань в
ефірі Еспресо ТV пояснив, що Україна та Польща, влада та суспільство двох
держав уже зробили кроки до примирення. Л. Кучма та О. Квасьневський
спільно відкривали пам’ятник жертвам трагедії у волинському селі Павлівка.
Були
відповідні
заяви
парламентів
обох
країн
(http://espreso.tv/article/2016/07/26/volynska_tragediya_tini_mynulogo_scho_svaryat_
ukrayinu_ta_polschu).
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Ідеться про події 2003 р., коли під час 60-х роковин трагедії нашими
країнами була проведена чимала спільна робота, одним із результатів якої стала
спільна декларація президентів України та Польщі, в якій була дана офіційна
оцінка Волинської трагедії. Президенти Л. Кучма та О. Кваснєвський у своєму
зверненні засудили дії, які призвели до вбивств і вигнання українського та
польського цивільного населення під час Другої світової війни. Водночас у
зазначеній декларації було наголошено, що йдеться про спільну трагедію двох
народів. Отже, сторони шукали шляхи до взаємного прощення та
конструктивного діалогу.
Варто зауважити, що українська сторона продовжує демонструвати своє
намагання слідувати зазначеному курсу. Так, 8 липня 2016 р. Президент
України П. Порошенко разом з українською делегацією під час візиту до
Варшави на саміт НАТО поклав квіти до Пам’ятника жертвам Волинської
трагедії. Також, за повідомленням Радіо Свобода, на початку червня цього року
два колишні президенти України, голови українських церков і представники
інтелігенції закликали поляків до примирення та встановлення спільного дня
пам’яті
жертв
польсько-українських
конфліктів
(http://www.radiosvoboda.org/a/news/27847949.html).
І хоча депутати польської провладної партії «Право і справедливість» не
підтримали ініціативу громадськості України, але вшанування Президентом
України пам’яті жертв Волинської трагедії було сприйнято позитивно. Зокрема,
президент Польщі А. Дуда назвав дію П. Порошенко дуже міцним жестом, який
почне новий етап у відносинах між українським і польським народами
(http://nesam.net.ua/ochen-moshno-dyda-otreagiroval-na-vizit-poroshenko-kpamiatniky-jertvam-volynskoi-tragedii-v-varshave/). З огляду на зазначене, візит
президента Польщі А. Дуди у святковий для нашої країни день також можна
розцінювати як відповідний позитивний внесок у розвиток дружніх відносин.
Так, на думку екс-генконсула України в Единбурзі та Стамбулі, голови
правління фонду «Майдан закордонних справ» Б. Яременка, однією з основних
цілей візиту президента Польщі А. Дуди в Україну була спроба згладити
напруження у відносинах між країнами, що виникло після визнання Сеймом
Волинської трагедії геноцидом. «В українсько-польських відносинах
спостерігається певна пауза, яку заповнило незбалансоване рішення польського
Сейму. Декларація президентів – це якраз спроба показати, що характер
польсько-українських відносин не змінився, що не змінився підхід до складних
історичних періодів, які й надалі будуть спільно вивчатися на основі закладеної
раніше формули “прощаю та прошу прощення”», – зазначив дипломат
(http://obozrevatel.com/politics/81496-proschayu-i-proshu-proscheniya-diplomatobyasnil-chto-stoit-za-vizitom-dudyi-v-ukrainu.htm).
У свою чергу глава зовнішньополітичної служби канцелярії президента
Польщі К. Щерський, анонсуючи теми переговорів і зміст спільної декларації,
присвяченої 25-й річниці українсько-польських відносин, зазначив, що вона
стосуватиметься участі Польщі в реформах в Україні та висловлювати спільну
позицію з актуальних завдань двосторонніх відносин. Мова також йтиме про
повагу суверенітету та територіальної цілісності держав, пояснив він, додавши,
що переговори П. Порошенка та А. Дуди будуть присвячені миру в Україні,
перспективам стабільності для регіону, відносинам між Польщею та Україною,
відносинам ЄС – Україна (http://ura-inform.com/ru/politics/2016/08/23/v-ukrainu-s8

vizitom-pribyl-andzhej-duda). Отже, сам перелік тем і намірів говорить про
намагання подолати непорозуміння та продовжити вже традиційні партнерські
взаємовідносини.
Аналогічну думку висловив і політик та експерт з польсько-українських
відносин П. Коваль. З його слів, участь А. Дуди у заходах із відзначення
25-річчя Незалежності України – це логічне продовження дотеперішньої
польської закордонної політики, а оцінювати та інтерпретувати візит А. Дуди до
Києва потрібно саме в ширшому історичному контексті, а не тільки в світлі
останніх подій. «Незалежно від “волинської” резолюції, якщо Президент
України запрошує президента Польщі до участі в такій урочистості, то, думаю,
кожен польський президент прийняв би таке запрошення саме з таких
стратегічних міркувань. Пошана Незалежності України та переконання, що ця
незалежність є одним із найважливіших чинників безпеки Польщі – це один із
головних елементів польської закордонної політики», – зазначив П. Коваль
(http://www.radiosvoboda.org/a/27941902.html).
У свою чергу польський історик і дипломат А. Росінський, стверджує, що
візит А. Дуди до Києва під час відзначення 25-річчя Незалежності України
підтверджує стратегічний характер відносин Польщі та України. Польській
дипломат не сподівається, що під час візиту А. Дуди до Києва буде досягнуто
якихось принципових домовленостей у питаннях історії. Проте, на його думку,
це не означає, що, попри різне бачення минулого, Польща та Україна
послаблять стратегічну співпрацю. «Питання “волинського злочину”
залишається питанням історії, а не чимось, що обтяжує польсько-українські
відносини. Це пов’язано з ситуацією в Європі й агресивною політикою Росії.
Візит президента в День Незалежності до Києва – виразний сигнал про
підтримку Польщею суверенності України та її територіальної цілісності», –
стверджує А. Росінський (http://www.radiosvoboda.org/a/27941902.html).
Голова польського МЗС В. Ващиковський зазначив, що візит президента
Польщі А. Дуди до Києва з нагоди урочистостей, приурочених до 25-річчя
Незалежності України, має у тому числі символічний характер. «Звичайно, цей
візит має і практичні, поточні аспекти, і символічні. Символічна підтримка
польського президента для української державності, для незалежності,
суверенності цієї держави, в якій на сьогодні знову відбувається ескалація,
напруження на українсько-російській лінії», – зазначив В. Ващиковський. Поряд
з тим, міністр наголосив, що до останнього моменту узгоджувалася спільна
польсько-українська декларація, вона буде стосуватися різних аспектів
співпраці Варшави та Києва, у тому числі історичних моментів
(http://rian.com.ua/politics/20160824/1015161625.html).
Варто підкреслити, що з огляду на думку деяких експертів, зазначений
символізм візиту саме у річницю незалежності має дуже вагоме значення.
Зокрема, американський політолог А. Коен наголошує: «Жодна західна країна,
можливо за виключенням Польщі, не готова йти на повномасштабну війну з
ядерною Росією через Україну», – пише А. Коен, який закликає США та ЄС
посилювати стримування Москви. Він вважає, що «лідери США та ЄС мають
визнати, що один грам стримування – кращий та дешевший за кілограм реальної
війни» (http://expres.ua/news/2016/08/23/199133-ekspert-nazvav-yedynu-krayinumozhlyvo-voyuvatyme-ukrayinu-rf).
Своєрідним підтвердженням відмічених американським політологом
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особливих відносин України та Польщі може служити той факт, що президент
Польщі був єдиним главою держави, який брав участь у святкуванні 25-річчя
Незалежності України. Були також іноземні делегації, але вони були
представлені на рівні міністрів оборони чи начальників Генштабів.
Як і очікувалося, відвідуванням урочистостей програма візиту А. Дуди не
вичерпувалася. Президент Польщі А. Дуда та Президент України П. Порошенко
взяли участь у щорічній нараді послів, яка проходила в Києві, і це вперше, щоб
іноземні гості такого рівня були запрошені на подібну зустріч і, більше того,
президент Польщі виступив перед українськими дипломатами, розказав про
основні напрями зовнішньої політики Польщі, але також з прив’язкою до
України. Крім того, президенти України та Польщі оприлюднили спільну
декларацію. Вона була прийнята за результатами роботи, зустрічей, які
проводили президенти впродовж двох днів, і стосується, власне, основних
аспектів політики Польщі, незалежності України, досягнень України та
напрямів
спільної
роботи
на
майбутнє
(http://newsradio.com.ua/2016_08_24/Eksperti-pro-Den-nezalezhnost-rezultati-zustrch-Poroshenka-Dudi-8111/).
З огляду на липневі рішення польського Сейму та Сенату природно, що під
час переговорів президенти не обійшли увагою і проблему Волинської трагедії.
Підсумовуючи результати перемовин з цього питання, Президент України
П. Порошенко наголосив: «Щодо сторінок нашої історії моя позиція є
абсолютно твердою – ні в якому разі цей діалог не повинен працювати на
користь третьої країни. Від ускладнення відносин не виграють ні поляки, ні
українці. Політики своє слово вже сказали, що прощаємо та просимо вибачення.
Ми повинні знайти рішення, яке задовольняє обидві країни, а історичні питання
залишити
історикам»
(http://newsonline24.com.ua/poroshenko-i-duda-reshili-kakpreodolet-volynskuyu-problemu).
Зазначені позиції та результати переговорів Президента України
П. Порошенка та президента Республіки Польщі А. Дуди лягли в основу
спільної декларації, прийнятої у день відзначення 25-ї річниці Незалежності
України. У документі підкреслено міцний культурний та історичний зв’язок,
який поєднує народи України і Польщі та підтверджено прагнення розвивати
співпрацю між країнами та зміцнювати добросусідські відносини, що є
запорукою безпеки та стабільності в Європі.
Поряд з тим у декларації відзначається наявність трагічних сторінок в
історії українсько-польських відносин, які завдяки конструктивному
українсько-польському діалогові, зусиллям політиків, істориків, інтелектуалів і
церковних ієрархів не стане перешкодою на шляху до взаємного пізнання, яке є
джерелом братерства та співпраці.
Президенти України та Республіки Польща наголосили, що і надалі
розвиватимуть відносини між країнами згідно з Договором про добросусідство,
дружні відносини та співробітництво, підписаним у Варшаві 18 травня 1992 р.
Визнали, що відновлення миру в Україні має ключове значення для безпеки
європейських держав і відзначили незмінність позиції Республіки Польщі щодо
підтримки зусиль України з відновлення її територіальної цілісності. Крім того,
у декларації підтверджено визнання Україною важливої ролі та значення
Польщі у пошуках стійкого рішення проблеми стабільності та миру у регіоні.
У документі також підкреслено ключову роль трансатлантичної єдності
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для забезпечення стабільності в Європі, і визнано право та перспективу України
набути повноправне членство в НАТО. Президенти України П. Порошенко та
Республіки
Польща
А. Дуда
підтвердили
готовність
продовжити
співробітництво на рівні президентів у традиційній площині українськопольських відносин, яку формують як зустрічі голів держав на найвищому рівні,
так і регулярні переговори у форматі Консультаційного комітету президентів
України та Польщі.
«Ми, Президенти України та Республіки Польща, у день відзначення 25-ї
річниці Незалежної України, підтверджуємо взаємно стратегічний характер
наших відносин і декларуємо прагнення й надалі будувати українсько-польське
сусідство на засадах спільного цивілізаційного розвитку, який зміцнить наші
відносини, стане тривалим сполученням наших відносин, гарантуючи цим і
майбутнім поколінням поляків і українців відчуття взаємної довіри, злагоди та
безпеки», – наголошується у спільній декларації Президентів України та
Республіки Польща прийнятої у день відзначення 25-ї річниці Незалежності
України
(http://news.liga.net/news/politics/12336434poroshenko_i_duda_podpisali_deklaratsiyu_o_dvustoronnikh_otnosheniyakh.htm).
Продовжуючи відзначений нами вище символізм і підтверджуючи намір
впроваджувати у життя положення прийнятої 24 серпня декларації, президент
Польщі А. Дуда запросив Президента України П. Порошенка відвідати
Варшаву. «Ми сьогодні з паном Президентом П. Порошенком провели хорошу
бесіду. І я в черговий раз запросив пана президента з візитом до Варшави.
Сподіваюсь, що цей візит відбудеться в грудні. Можливо, вдасться узгодити
наші графіки таким чином, щоб цей візит відбувся 2 грудня. У символічний
день, коли Польща визнала незалежність Української держави», – сказав
президент Польщі (http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_duda-priglasil-poroshenkovgosti/719094?mobile=true).
Отже, попри зазначені вище ускладнення в українсько-польських
відносинах, що виникли на тлі неоднозначних оцінок спільного минулого
наших народів, візит президента Республіки Польща А. Дуди в Україну залишив
позитивне враження. У прийнятій спільній декларації окреслено шлях до
успішного подолання проблем, порозуміння, плідної праці та розбудови
взаємовигідних і добросусідських відносин.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України А. Парубій привітав жителів міста
Одеси з Днем міста.
Зокрема, Голова Верховної Ради України А. Парубій заявив: «Дорогі
одесити! Щиро вітаю з Днем міста. Одеса – місто-легенда, “південні ворота”
нашої держави, окраса України – славиться багатою та героїчною історією,
звитяжним сьогоденням, упевненим поступом у майбутнє.
Це не лише найбільший морський порт країни, потужні промислові
підприємства, чудові туристичні та курортно-рекреаційні заклади. Насичене
культурне життя, неповторний колорит, аура сердечності, оптимізму, саме
повітря, просякнуте сонцем, морською свіжістю та неперевершеним гумором,
вирізняють Одесу серед інших міст, приваблюючи гостей з усіх куточків світу.
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Шаную одеситів за нескореність, відданість країні та рідному краю, а
також за вміння невтомно працювати, творити, відпочивати й веселитись.
Низький уклін усім, хто народився, живе та працює на цій щедрій
чорноморській землі, кому вона дає силу та наснагу звеличувати своїми
талантами красуню Одесу.
Від усього серця зичу всім вам щастя, доброго здоров’я, благополуччя та
процвітання»
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 2.09).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій привітав жителів міста
Вінниці з Днем міста.
Зокрема, Голова Верховної Ради України А. Парубій заявив: «Дорогі
вінничани! Сердечно вітаю вас із Днем міста. Завдяки невтомній праці міської
громади Вінниця упевнено увійшла до числа найкращих міст України,
стала великим діловим центром, культурним і освітнім осередком, а міська
влада – лідером із впровадження сучасних стандартів управління,
енергозбереження, прозорості та відкритості для громадян.
З кожним роком місто на Південному Бузі молодшає, набуває ошатності
та європейськості. Відчувається, що вінничани люблять і опікуються рідним
містом. Цього святкового дня бажаю всім вам міцного здоров’я, миру,
родинного благополуччя, достатку, наполегливості й наснаги у творчій праці.
Нехай ваше затишне та привітне місто й надалі розвивається і квітне!»
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 3.09).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій зустрівся з Надзвичайним і
Повноважним Послом Японії в Україні Ш. Сумі.
Під час зустрічі було обговорено широкий спектр питань українськояпонського співробітництва, взаємодії на рівні парламентів обох країн.
Голова Верховної Ради України подякував пану Послу за чітку позицію у
питанні територіальної цілісності та висловився за подальше поглиблення
співпраці та політичного діалогу. «З’являються нові етапи та рубежі нашої
співпраці. Сподіваюсь, що осінь буде продуктивною», – сказав він і підкреслив,
що потенціал взаємодії повністю не реалізований як в економічній сфері, так і у
парламентському вимірі.
А. Парубій проінформував пана Посла щодо ситуації на Сході країни. За
його словами, «після довгих і важких переговорів домовилися про припинення
вогню з 1 вересня, є надія на припинення гарячої фази на Сході України». Він
також нагадав, що фактично з цього тижня починається політичний сезон, та
висловив сподівання, що Верховна Рада зможе продемонструвати ефективну
роботу. «Це дає підстави для поглиблення контактів», – наголосив Голова
Верховної Ради.
У свою чергу, Ш. Сумі висловив зацікавлення у тому, аби на
законодавчому рівні було підтримане питання щодо посилення Державної
інспекції з регулювання ядерної політики. Він також нагадав, що Велика сімка,
зокрема, Японія, опікується питаннями у сфері охорони здоров’я та екології,
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тому на його думку, є важливими проведення реформ у цих напрямах і
призначення профільного міністра.
Відповідаючи на ряд запитань, поставлених паном Послом, А. Парубій
зазначив, що одним з головних напрямів є забезпечення стабільності в країні та
у парламенті, бо «ніхто не захоче співпрацювати з країною, яка перебуває у
стані конфліктів». «Парламент є непередбачуваним у дискусії, – сказав він. – А
від того залежить прийняття рішень з багатьох важливих питань, зокрема і у
сфері охорони здоров’я».
Посол Японії передав офіційне запрошення Голові Верхової Ради
України відвідати з офіційним візитом Японію (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 1.09).
***
«Україна закликає світ посилити тиск на РФ для звільнення
політв'язнів і заручників», – про це заявила Перший заступник Голови
Верховної Ради України І. Геращенко під час зустрічі із делегацією
Парламентського форуму за демократію.
Під час зустрічі І. Геращенко поінформувала європейських колег про
ключові завдання, які ставить перед собою український парламент на осінню
сесію, зокрема, це продовження судової реформи, децентралізація, боротьба з
корупцією та реальне запровадження системи електронного декларування.
Під час зустрічі значної уваги було надано питанню невиконання
Російською Федерацією Мінських угод. І. Геращенко наголосила, що
безпековий та гуманітарний блок угод лишаються пріоритетними для України і
є першочерговими в контексті виконання .
Уповноважений Президента поінформувала присутніх, що українські
силові структури презентували розслідування про пряму причетність
керівництва РФ до агресії проти України. Вона наголосила, що Україна планує
використати весь масив доказів щодо агресії РФ проти України в міжнародних
судах. Вона розповіла, що Генеральним прокурором було наведено прямі докази
участі представників Російської Федерації у фінансуванні, постачанні зброї
терористичним організаціям, та воєнної присутності Збройних Сил Російської
Федерації на території України.
І. Геращенко наголосила, що для України надважливим залишається
питання відновлення контролю над україно-російським кордоном. На даний час
400 км державного кордону – неконтрольовані українською владою, саме через
цю діру країна-агресор продовжує постачати зброю і цим активно користується
Російська Федерація для постачання зброї та фінансування бойовиків.
Уповноважений Президента зауважила на важливості допуску
міжнародних гуманітарних місій до тимчасово окупованих територій.
«Ми прагнемо, щоб там працювала місія МКЧХ, ми жорстко критикуємо
всі факти агресії проти спостерігачів СММ ОБСЄ, і щоб місія ОБСЄ була
допущена до кордону, щоб вона працювала на лінії зіткнення 24 години 7 днів
на тиждень", – наголосила І. Геращенко.
Обговорюючи гуманітарний блок Мінських домовленостей, Перший віцеспікер наголосила на важливості залучення Місії Міжнародного Комітету
Червоного Хреста, робота якого, на жаль, блокується бойовиками.
Перший заступник Голови Верховної Ради поінформувала, що на разі
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українській стороні достовірно відомо про утримання 109 заручників на
тимчасово окупованій території, 10 осіб – політв’язні, що незаконно
утримуються на території Російської Федерації. В окремий кейс варто винести
всі справи незаконно затриманих кримських татар.
Питанню порушення прав кримськотатарського народу в тимчасово
окупованому Криму було приділено особливу увагу. Перший віце-спікер
наголосила, що наразі більше 30 кримських татар незаконно утримуються в
російських тюрмах.
Перший заступник Голови Верховної Ради України закликала до
посилення міжнародного тиску на країну-агресора – Російську Федерацію
заради виконання Мінських угод, та поінформувала, що напередодні
проведення Саміту країн «G20» керівництво Верховної Ради України направило
лідерам країн-учасників заяву з закликом звернути особливу увагу на ситуацію
з політичними в’язнями у Російській Федерації, на систематичне порушення
прав людини з боку Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях
України, на неприпустимість незаконного утримання громадян України на
тимчасово окупованому Донбасі й у Криму, а також переслідування
проукраїнських, зокрема і кримськотатарських, активістів.
У рамках зустрічі члени делегації-представники Литви – перший керівник
Литовської Держави професор В. Ландсбергіс і депутат Сейму Литовської
Республіки пан Е. Зінгеріс зауважили, що їх країна 25 років тому назад була
свідком такої ж агресії, і в країнах Балтії всі чудово розуміють, що Російська
Федерація воює на території України «чужими руками». Вони зазначили, що
питання військової агресії має виноситись на міжнародний рівень, та зауважили
що «голос України має постійно лунати у Брюсселі» на противагу російській
пропаганді.
Член Парламенту Польщі, член керівної ради Парламентського форуму за
демократію М. Т. Камінскі, поінформував, що Польща підтримує Україну в
боротьбі з агресією Російської Федерації: «Кожен український солдат на Сході
України захищає і мою країну – Польщу», – зауважив М. Т. Камінскі.
Член Парламенту Польщі виступив з ініціативою звернутись з заявою
усіх парламентарів світу до Президента Росії В. Путіна з вимогою негайно
звільнити усіх заручників.
По закінченню заходу І. Геращенко передала інформацію щодо доказів
посягання на територіальну цілісність України та розв'язання агресивної війни
проти України Російською Федерацією, за результатами розслідування
Генеральної прокуратури України.
До складу делегації входять польські, литовські політики, представники
інших країн ЄС, депутати Європарламенту.
На зустрічі також був присутній Заступник голови Комітету, Голова
підкомітету з питань законодавчого забезпечення і контролю за діяльністю
дипломатичної служби Комітету Верховної Ради України у закордонних
справах Б. Тарасюк (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 06.09).

***
30 серпня 2016 р. Голова Комітету у закордонних справах Г. Гопко
провела зустріч із послом Туркменістану в Україні Н. Аманмурадовим.
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Під час зустрічі було обговорено питання розвитку співпраці між
Україною та Туркменістаном, а також перспективи поглиблення
міжпарламентського діалогу між двома країнами. Голова Комітету висловила
вдячність туркменській стороні за рішення щодо прийняття на відпочинок та
оздоровлення в Туркменістані українських дітей, що є свідченням дружби між
країнами, яка склалася протягом десятиліть. Своєю чергою, посол
Туркменістану наголосив на важливості продовження співпраці між двома
країнами у культурно-гуманітарній сфері. Зокрема, галузь освіти традиційно
вважається однією з найбільш пріоритетних, оскільки у різні періоди
Туркменістан за кількістю студентів, які навчалися в українських вищих
навчальних закладах, посідав провідні місця серед інших зарубіжних держав.
Сторони висловили зацікавленість у збереженні позитивного досвіду співпраці
в галузі освіти, передусім враховуючи те, що станом на сьогодні в українських
вишах навчається близько 10 тис. студентів із Туркменістану. Голова Комітету
Г. Гопко та посол Туркменістану в Україні Н. Аманмурадов погодилися з
необхідністю активної участі представників українських ВУЗів у виставці та
конференції «Освіта і спорт в епоху могутності і щастя», запланованої на
листопад 2016 р. в м. Ашгабаті, оскільки це сприятиме популяризації вищої
освіти в Україні.
Крім того, було висловлено зацікавленість в опрацюванні питання обміну
візитами парламентських делегацій, які готові зробити внесок у поглиблення
взаємодії двох країн, щодо реалізації проектів, зокрема, спрямованих на
розвиток міжнародних транспортних коридорів (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 30.08).
***
Звернення керівництва Верховної Ради України, народних депутатів
України до лідерів країн-учасниць Саміту «G20».
Напередодні Саміту країн «G20» ми закликаємо лідерів країн – учасниць
Саміту та світову спільноту звернути увагу на ситуацію з політичними в’язнями
у Російській Федерації, на систематичне порушення прав людини з боку
Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України, на
неприпустимість незаконного утримання громадян України на тимчасово
окупованому Донбасі й у Криму, а також переслідування проукраїнських,
зокрема, і кримськотатарських, активістів, що стали частим явищем у
Автономній Республіці Крим після її тимчасової окупації Російською
Федерацією.
Сьогодні нам достовірно відомо про 107 полонених, які утримуються на
тимчасово окупованих територіях Донбасу, та щонайменше дев’ять
політв’язнів, які утримуються на території Російської Федерації. У цьому
списку – режисер О. Сенцов, активісти та патріоти О. Кольченко, М. Карпюк,
С. Клих та ін.
В окремий список варто виділити десятки українців і кримських татарів,
що були затримані в Криму і яких сьогодні катують, застосовуючи до них,
зокрема, і методи каральної медицини, як у найгірші часи СРСР. Заступник
голови меджлісу кримськотатарського народу І. Умеров продовжує незаконно
утримуватись у психіатричній лікарні м. Сімферополь через свої переконання та
відкриту позицію, що Крим, тимчасово окупований Росією у 2014 р., є
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невід’ємною частиною унітарної та суверенної України.
Стан здоров’я утримуваного у психлікарні Сімферополя І. Умерова
гіршає щодня, йому не надають необхідної медичної допомоги та медикаментів.
До нього, як і до інших ув’язнених на тимчасово окупованих територіях, не
допускають лікарів і представників міжнародних гуманітарних організацій. А
політв’язні в російських тюрмах місяцями не можуть побачитися з
українськими консулами, яких також не допускають до незаконно утримуваних.
Усі ці порушення прав людини є нічим іншим як тортурами.
Ми вважаємо, що зазначені факти є доказом того, що Російська Федерація
продовжує порушувати всі норми міжнародного права, а також усі
домовленості, які були досягнуті між сторонами мінського процесу.
Ми рішуче засуджуємо такі дії Російської Федерації та закликаємо країни
«G20» негайно вжити всіх можливих політико-дипломатичних заходів для
звільнення всіх заручників і політичних в’язнів, які утримуються на тимчасово
окупованих територіях України та у Російській Федерації. Ми закликаємо
приділити особливу увагу необхідності негайного виконання Російською
Федерацією гуманітарного блоку мінських угод, де йдеться про негайне
звільнення всіх незаконно утримуваних і безперешкодний доступ міжнародних
гуманітарних місій на тимчасово окуповані території.
Ми закликаємо лідерів «G20» рішуче засудити переслідування
проукраїнських, зокрема і кримськотатарських, активістів, звільнити всіх
ув’язнених активістів, серед яких І. Умеров, О. Сенцов, О. Кольченко,
М. Карпюк, С. Клих, інших незаконно утримуваних, а також негайно надати їм
кваліфіковану медичну допомогу.
Ми закликаємо поставити на порядок денний Саміту «G20» питання
виконання Російською Федерацією мінських домовленостей, насамперед
безпекового та гуманітарного блоків, та негайного допуску представників
Міжнародного комітету Червоного Хреста як до російських в’язниць, так і до
в’язниць на тимчасово окупованій території для участі в процесі
звільнення заручників і пошуку зниклих безвісти.
Ми висловлюємо свою вдячність усім країнам «G20», які підтримують
суверенітет і територіальну цілісність України та не визнають незаконної
окупації Криму, і закликаємо продовжувати тиск на Кремль до повного
виконання Російською Федерацією мінських домовленостей та звільнення всіх
заручників і політичних в’язнів (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 2.09).
***
Народний депутат «Народного фронту», Голова Комітету Верховної
Ради України з питань культури і духовності М. Княжицький висловився з
приводу заяви В. Путіна в інтерв’ю Bloomberg щодо передачі Львова Польщі.
Зокрема, М. Княжицький сказав: «Заяви В. Путіна в інтерв’ю Bloomberg
щодо передачі Львова Польщі є нічим іншим, як способом позагравати з
маргінальними праворадикальними організаціями Європи».
«В. Путін не вперше намагається відділити Західну Україну, яка не є
йому потрібною, і повністю захопити більшу частину території України. Це
зірвалося під час військової агресії і тепер очевидно, що В. Путін шукає собі
союзників», – підкреслив М. Княжицький. Він вважає, що ці провокативні заяви
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дадуть можливість йому знайти спільників, насамперед у Східній Європі,
Польщі. Не секрет, що Росія щедро фінансує праворадикальні сили в Польщі,
які порушують питання агресії щодо певної частини української території», –
зазначив представник «Народного фронту».
М. Княжицький висловив думку, що попри шалені кошти, витрачені
Російською Федерацією на інформаційну війну, «здорові та прагматичні сили в
Україні та Польщі не дадуть змоги зробити будь-які провокації проти нашої
держави» (Портал новин «24 канал» (http://24tv.ua/). – 2016. – 2.09).
***
Програма модернізації Збройних сил України та державне оборонне
замовлення – провалені. Про це заявив Голова Комітету Верховної Ради з
питань національної безпеки і оборони, народний депутат з фракції
«Народний фронт» С. Пашинський.
Як заявив С. Пашинський на засіданні Комітету Верховної Ради з питань
національної безпеки та оборони: «Станом на сьогодні у нас немає жодного
бойового підрозділу, заповненого штатним розкладом (згідно зі штатним
розкладом). І це пов’язано з тим, що на цей рік програма модернізації Збройних
сил і державне оборонне замовлення повністю провалені. І вина за це... на нас з
вами».
За словами С. Пашинського, станом на 1 вересня програма державного
оборонного замовлення та програма модернізації армії виконані на 20 %.
«Немає жодної частини, ні на фронті, ні в тилу, яка хоч на 70–80 % – навіть не
на 100 % укомплектована», – резюмував нардеп С. Пашинський (Портал новин
«Українська правда» (http://www.pravda.com.ua/). – 2016. – 2.09).
***
Слідчі Генеральної прокуратури готують для Верховної Ради подання
про зняття депутатської недоторканності з ряду народних депутатів,
підозрюваних у держзраді. Про це заявив генеральний прокурор Ю. Луценко.
Генеральний прокурор України Ю. Луценко заявив, що планує внести на
розгляд Верховної Ради інші подання про притягнення до відповідальності за
підозрою в державній зраді інших діячів, у тому числі і тих, хто має депутатське
звання.
Генпрокурор також зазначив, що не планує довго затягувати подання
відповідних подань. «Слідство нині підбирає останні факти, щодо яких можна
сформувати підозру та подання до ВРУ. Після цього до Верховної Ради буде
подано відповідне звернення», – додав Ю. Луценко (Портал новин «24 канал»
(http://24tv.ua/). – 2016. – 2.09).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко взяв участь в урочистостях з нагоди Дня
міста у Вінниці та привітав мешканців зі святом.
Глава держави зазначив, що нині Вінниця може називатись європейською,
туристичною, інноваційною столицею України. Президент нагадав, що ще
20 років тому про Вінницю говорили: гарне місто, але провінційне. «Тепер же
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ніхто не наважиться назвати місто провінційним», –зауважив П. Порошенко.
За словами Президента, сьогодні до Вінниці приїжджають і з інших міст
України вчитись як відривати прозорий офіс надання адміністративних послуг,
як будувати нові котельні, запускати нові трамваї, переробляти сміття.
«Ключова позиція – люди не повинні бачити проблеми, проблеми влада має
вирішувати», – наголосив він.
«Вінницька влада продемонструвала всій Україні, всій Європі і всьому
світу, що вона ефективна і вміє вирішувати проблеми. Зараз треба навчити
інших вирішувати проблеми по всій Україні, так як це навчились робити у
Вінниці», – сказав П. Порошенко.
Президент наголосив, що задля цього була започаткована децентралізація.
«Децентралізація – це означає права, владу, гроші таі відповідальність треба
передати громадам», – сказав він.
Президент зазначив, що міський голова С. Моргунов повідомив, що
бюджет розвитку міста збільшився у п’ять разів. У 2013 р. він становив
100 млн грн, а в 2016 р. – 500 млн грн. «Це означає, що громада нарешті сама
має вирішувати як їй розвиватися, що будувати, як контролювати владу, яким
чином нести відповідальність», – додав Президент.
За словами глави держави, були зроблені важливі кроки по децентралізації
і ми рішуче будемо продовжувати цю тверду позицію.
«Досвід, який є у Вінниці, буде розповсюджений і щодо великої кількості
реформ. Реформ, які вже відбуваються і будуть продовжені по всій нашій
державі», – сказав П. Порошенко.
Президент наголосив, що ці реформи і ці зміни відбуваються у надважких
умовах – в умовах війни. «Я хочу подякувати Вінниці і вінничанам, за те що
вони зробили максимальний внесок для того, щоб захистити Батьківщину,
боронити її від російського агресора. 11 тис. вінничан у всіх хвилях мобілізації і
добровольцями стали на захист Батьківщини», – сказав П. Порошенко.
За словами глави держави, сьогодні успішно триває кампанія по
укладенню контрактів на службу в Збройних силах України. «Я дуже дякую за
те що ми зараз, спираючись на Збройні сили, Нацгвардію, Службу безпеки
України та інші силові підрозділи, можемо впевнено дивитись у майбутнє», –
сказав П. Порошенко.
Президент нагадав, що 24 серпня під час святкування Дня Незалежності
України вся країна дивилася на військовий парад. «Це був звіт про те, що ми
зробили за два роки зі Збройними силами – ми їх створили. Сьогодні наша
головна сила – це не танки, артилерія, системи залпового вогню чи ракети.
Головна наша сила – це український воїн і Збройні сили України, які є опорою
нашої незалежності. Ми завжди про це пам’ятаємо», – сказав Президент.
Глава держави також поспілкувався з мешканцями міста, подякував
вінничанам за теплі вітання та привітав їх зі святом міста.
Перед початком урочистостей з нагоди Дня міста Президент оглянув
трамвай, який вже курсує на міському маршруті після капітальної
реконструкції. Найважливіше – трамвай пристосовано для людей з інвалідністю
– одна із його секцій облаштована низькою підлогою з двома місцями для
інвалідів на візках і пандусом.
Крім того, трамвай обладнано транзисторною системою керування
двигунами з рекуперацією, інформаційною системою, системою внутрішнього
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та зовнішнього відеоспостереження, ручним контролем керування вагоном,
приводом керування пантографом, встановлено сенсорні кнопки відкриття
дверей та інфрачервоні датчики від затискання. Також оновлено салон –
покращено тепло, звукоізоляційні та вентиляційні характеристики, встановлено
кондиціонер у кабіні водія. Є безкоштовний wi-fi. Термін реконструкції з
переобладнанням – чотири місяці. Вартість робіт становить 8 млн грн.
В урочистих заходах також узяли участь Прем’єр-міністр України
В. Гройсман, Голова Вінницької обласної державної адміністрації В. Коровій,
Вінницький
міський
голова
С. Моргунов
(Офіційне
інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
3.09).
***
Президент П. Порошенко привітав студентсько-викладацький склад
Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут ім. Ігоря Сікорського» з Днем знань.
«Університет зараз відіграє надзвичайно важливу роль у зміцненні
обороноздатності держави», – наголосив П. Порошенко. Глава держави,
подякував вченим і студентам університету за унікальні розробки, які
підвищують рівень обороноздатності нашої держави. Фінансування цих
проектів здійснюється як волонтерами та меценатами, так і державою, зокрема
Державним концерном «Укроборонпром».
Глава держави наголосив на важливості та ефективності тісної співпраці
творчих колективів «Київської політехніки» з числа студентів, викладачів і
науковців з виробничниками оборонної сфери.
Президент також зазначив, що студенти «КПІ» зробили величезний внесок
у перемогу Революції Гідності і продовжують бути активним громадянами.
Глава держави нагадав, що двоє студентів віддали своє життя на Майдані і
п’ятеро – захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Присутні
вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання.
У свою чергу ректор, Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», академік
Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук
України, професор М. Згуровський подякував Президентові за відвідання
інституту. «Ваш візит до нас набуває особливого символізму в День знань. Ми
вдячні за ваш особистий внесок і добрі слова на адресу нашого університету,
наших студентів, першокурсників. Я просто переконаний, що ваші побажання
відіграють велику роль в їхній майбутній траєкторії – професійній та людській»,
– сказав він.
За останні роки «КПІ» зі своїм науковим парком розробляли 26 нових
видів зброї на замовлення Міністерства оборони України, Служби зовнішньої
розвідки України, Укроборонпрому, Укрспецекспорту, Служби безпеки
України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної
служби України. З них п’ять оборонних розробок уже поставлено на озброєння.
На сьогодні Міністерство оборони України запропонувало інноваційновиробничому об’єднанню «Київська політехніка» виконати понад 40 розробок
для потреб Збройних сил України (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 1.09).
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***
Президент України вручив ордени «Золота Зірка» Героя України
матерям двох загиблих Героїв АТО – солдата Ігоря Брановицького та
капітана Сергія Колодія. Урочиста церемонія нагородження відбулася в
Маріїнському палаці.
Вручаючи високі державні нагороди матерям Героїв, Президент зазначив:
«Українські воїни є прикладом волелюбного, жертовного та нескореного
українського духу, що дістався нам у спадок від поколінь героїчного
українського лицарства. Завдяки їхній самопожертві, і ми про це маємо завжди
пам’ятати, ми живемо та дихаємо, ми реформуємо нашу країну. І ніколи не дамо
Україні повернутися в імперське ярмо», – наголосив глава держави та розповів
історії героїчних вчинків солдата І. Брановицького та капітана С. Колодія.
Солдат І. Брановицький під час оборони Донецького аеропорту,
перебуваючи в оточенні, особистим прикладом мобілізував особовий склад на
виконання завдання, незважаючи на складність обстановки та численні втрати.
В ніч з 20 на 21 січня 2015 р. солдат І. Брановицький прикрив відхід бійців
батальйону з вщент зруйнованої будівлі Нового терміналу та, намагаючись
врятувати поранених, які там залишалися, потрапив у полон.
«Завдяки героїзмові Ігоря, десятки українських поранених воїнів вдалося
врятувати. Під час допитів, у порушення усіх міжнародних конвенцій за
особисту незламність та непокору терористам, Ігор був особисто застрелений
одним з нелюдів-бандитів з позивним «Моторолла», – сказав Президент.
«Не буде прощення. I цей нелюд буде притягнутий до відповідальності.
Він відповість за смерть українського Героя», – наголосив П. Порошенко.
Капітан Колодій Сергій Володимирович був справжнім військовим
професіоналом, одним з тих, хто обороняв Донецький аеропорт.
28 серпня 2014 р. на бойовій машині піхоти вступив у нерівний бій з
російськими танками. «Ціною власного життя він врятував життя
20 військовослужбовцям, забезпечивши їм можливість відійти з оточеного
опорного пункту», – сказав П. Порошенко.
Президент також зауважив, що, на щастя, про цих людей вже
складаються легенди, пишуться книги, знімаються фільми. «І дуже важливо,
щоб на прикладі наших Героїв виховувалися майбутні покоління українців», –
зазначив він.
Глава держави зазначив, що саме завдяки їх стійкості і мужності
Українське військо відновило віру в свою силу, загартувалося, а звитяга і
героїзм набули масового характеру, і саме завдяки їх героїчному прикладу
відроджено бойову славу України.
П. Порошенко навів слова Спасителя: «Ніхто більшої любови не має над
ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх» та додав: «А наш обов'язок –
завжди пам'ятати наших Героїв i пiдтримувати їxнi poдини, якi виховали таких
патрioтiв».
У свою чергу, мати Героя Ігоря Брановицького Ніна Костянтинівна
сказала: «У нашому гімні є слова «душу й тіло ми положим…». Вони поклали
свою душу за нас і наше завдання – продовжити їх справу, щоб ці втрати не
були марними, щоб наші діти могли жити в незалежній і вільній країні, де права
кожного громадянина були б захищеними» (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 06.09).
20

***
Президент П. Порошенко зустрівся з віце-президентом Європейської
Комісії з питань Енергетичного союзу М. Шефчовичем.
Глава держави подякував ЄС та особисто Єврокомісару за незмінну
підтримку України, відзначивши важливість енергетичної незалежності від
Росії.
Президент наголосив, що Україна віддана подальшому впровадженню
реформ в енергетичній сфері відповідно до своїх зобов’язань у рамках Договору
про Енергетичне Співтовариство та Угоди про асоціацію з ЄС. «Президент,
уряд і Верховна Рада тісно координують питання якнайшвидшого схвалення
реформаторських законопроектів у сфері енергетики», – запевнив
П. Порошенко. Глава держави також закликав Єврокомісію зробити внесок до
Фонду енергоефективності України.
Віце-президент ЄК відзначив проведену в Україні роботу на шляху
впровадження енергетичних реформ і наголосив на важливості їхнього втілення
в життя. М. Шефчович запевнив, що ЄС готовий і надалі підтримувати Україну
на її євроінтеграційному шляху.
Сторони домовилися завершити ближчим часом узгодження Меморандуму
про стратегічне партнерство в енергетичній сфері між Україною та
Європейським Союзом, яке б відкривало можливості для залучення України до
участі в Енергетичному Союзі ЄС (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 2.09).
***
Президент П. Порошенко переконаний, що Міжнародний валютний
фонд ухвалить позитивне рішення про виділення чергового траншу для
України і наша держава отримає фінансову підтримку.
«Днями, впевнений, що відбудеться засідання Міжнародного валютного
фонду і буде виділений транш, який буде фінансовою опорою реформам, які
проводить Президент, Прем’єр-міністр, уряд, місцева влада», – підкреслив глава
держави під час виступу на урочистостях з нагоди Дня міста Вінниці.
П. Порошенко також висловив впевненість у позитивному рішенні щодо
запровадження безвізового режиму для українців у країнах Шенгенськоі зони.
«Упевнений в тому, що ми переможемо, що ми змінимо країну», – сказав
глава держави (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 3.09).
***
Президент П. Порошенко доручив Генеральному прокурору Ю. Луценку
взяти розслідування подій, що сталися на телеканалі «Інтер» 4 вересня, під
особистий контроль. Про це глава держави повідомив на нараді з керівниками
силових відомств.
«Я доручив Генеральному прокурору взяти розслідування під особистий
контроль, бо залишається багато запитань», – сказав П. Порошенко.
Глава держави також доручив міністру внутрішніх справ А. Авакову
докласти максимальних зусиль для забезпечення правопорядку на вулицях
Києва та загалом в Україні.
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«Українська влада здатна, зможе забезпечити безпеку та порядок на
вулицях Києва і всієї України. Не буде в будь-якому разі допущено ескалації
насильства. Це є наше принципове завдання і я впевнений, що це буде
забезпечено. Просив би, Арсене Борисовичу, взяти це під особисту увагу», –
сказав він.
«Неприпустимо, щоб хтось вривався (до будівель), підпалював – я
впевнений в тому, що це не має жодного відношення до патріотів. Сьогодні це
не менш, або навіть більше шкодить Україні, ніж будь-які контакти з
провокаторами», – сказав П. Порошенко.
Президент наголосив, що силові відомства не повинні допустити ескалації
насильства, а дії того чи іншого засобу масової інформації мають оцінюватися в
рамках закону.
«Разом з тим є абсолютно неприпустимою реалізація сценарію державиагресора, коли через фінансування з Російської Федерації окремі засоби масової
інформації намагаються дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в
Україні. Але реагування на це має бути в абсолютно законний спосіб», –
підкреслив Президент.
На переконання глави держави, для цього Верховна Рада, за ініціативи
Ради національної безпеки і оборони, має забезпечити це на законодавчому
рівні. «Прошу, Олександре Валентиновичу, скоординувати позицію з
парламентом законодавчого забезпечення захисту інтересів у сфері
національної безпеки, в галузі стратегічних комунікацій та інформаційної
безпеки держави. Прошу взяти це негайно до виконання», – сказав Президент,
звертаючись до Секретаря РНБО.
Президент наголосив, що Служба безпеки України має забезпечити
відповідне інформаційне і аналітичне забезпечення (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
5.09).
***
Президент П. Порошенко в рамках робочої поїздки на Донеччину взяв
участь у церемонії відкриття Центру надання адміністративних послуг
Маріупольської міської ради.
П. Порошенко назвав відкриття ЦНАП ще одним кроком до прозорості та
відкритості влади, до боротьби з корупцією та бюрократією з використанням
новітніх цифрових технологій.
«Центр надання адміністративних послуг – це новий символ Маріуполя,
символ прозорої та ефективної влади – державної та місцевої. Мені приємно, що
це є обличчя української влади», – сказав глава держави та особливо наголосив,
що нинішній його візит присвячений не військовим проблемам, а питанням
відновлення регіону.
Президент підкреслив, що роботою Центру влада не лише
демонструватиме відкритістьі прозорість своєї роботи, а й те, що тепер
населенню не потрібно буде чекати місяцями для того, щоб отримати ту чи іншу
послугу.
«Одразу ж вони будуть вирішувати те, чого люди чекали днями, ночами,
тижнями або місяцями. Усі кабінети будуть прозорими. І я думаю, що це є дуже
правильна позиція», – сказав він.
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На переконання П. Порошенка, місцеве населення повинне мати
можливість отримувати не лише послуги, які надає місцева влада. «Тут мають
бути і фіскальна служба, і пожежники, і паспорт видаватися. Усе, з чим людина
зустрічається як дії влади – місцевої чи центральної – має бути сконцентровано
саме тут. Це є майбутнє нашої держави», – зазначив Президент.
«Мені приємно, що за два роки ми кардинально змінюємо державу», –
також додав глава держави.
Президент наголосив, що за останній час відбулось багато змін – у галузі
боротьби з корупцією, конституційна реформа в галузі судоустрою,
децентралізація, завдяки якій порівняно з 2014 р. бюджет Маріуполя збільшився
в два рази. «Це ті гроші, які зараз у розпорядженні громади, бо це є права, гроші
і водночас відповідальність. І це є спеціальна програма розвитку Донбасу», –
сказав він.
Президент подякував усім, хто долучився до реалізації цього проекту у
Маріуполі. Особливо відзначив підтримку США та програми USAІD. Обласна
рада і USAІD уже підписали угоду, за якою планується відкриття таких центрів
адміністративних послуг ще у чотирьох містах Донецької області. «Принципово
важливо, що вони відкриваються і в інших містах, і дуже важливо, щоб вони
відкривалися вздовж лінії зіткнення. Це наше завдання продемонструвати, наш
механізм повернення українського суверенітету на окуповану територію, бо тут
жити краще, ефективніше», – наголосив П. Порошенко.
Центр надання адміністративних послуг у Маріуполі щодня зможе
приймати до 1200 відвідувачів. Реалізація проекту «Реконструкція приміщення
спеціалізованого дитячого кінотеатру ім. Лукова під Центр адміністративних
послуг» у м. Маріуполь здійснюється за підтримки проекту USAID. Загальна
вартість проекту – 22,0 млн грн (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 31.08).
***
Під час робочої поїздки в Донецьку область Президент П. Порошенко
відвідав «Металургійний комбінат “Азовсталь”», де ознайомився з роботою
доменної печі № 4 після капітального ремонту.
Під час спілкування з трудовим колективом підприємства глава держави
зазначив, що початок реконструкції доменної печі було розпочато вже через
тиждень після того, як проросійські бойовики залишили місто.
За словами глави держави, нова доменна піч є ефективною, більш
продуктивною та з кращими екологічними стандартами.
Президент наголосив на важливості залучення інвестицій, що дасть змогу,
у тому числі, підвищити соціальні стандарти, забезпечити нові робочі місця.
«Вітчизняні та іноземні інвестори своєю гривнею, доларами та євро голосують
за українське майбутнє», – зазначив він.
П. Порошенко також акцентував на важливості успішного досвіду
реалізації інвестиційного потенціалу і цьому, у тому числі, сприяє підприємство
«Азовсталь».
Президент нагадав, що у 2014 р. та на початку 2015 р. підприємство
стикнулось зі труднощами у роботі через збройний конфлікт на Донбасі –
зруйнована логістика, не було можливості забезпечення підприємства
сировиною. Нині ситуація змінилася і підприємство запрацювало. «Упевнений,
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ми маємо розвиватися таким шляхом: мир, ефективна держава, робочі місця», –
сказав П. Порошенко (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 31.08).
***
Під час зустрічі з Прем’єр-міністром України В. Гройсманом віцепрезидент Європейської Комісії з питань Енергетичного союзу
М. Шефчович позитивно відзначив рішення уряду України щодо
встановлення ринкової ціни на газ.
«Підвищення цін до ринкового рівня – один з кращих способів для того,
щоби вирішити проблеми, які стосуються корупції, для того, щоби зменшити
масштаб спекуляцій, позбутися багатьох негативних аспектів, які впливали на
енергетичний ринок у минулому. Це також сприяє залученню інвесторів для
того, щоб відновити звичайні, нормальні ринкові сигнали, повернути
конкуренцію та покращити якість енергетичного ринку. Це також потужний
інструмент боротьби з корупцією», – зазначив М. Шефчович.
Віце-президент Європейської Комісії також високо оцінив передбачену
урядом систему субсидій, спрямовану на захист тих верств населення, які
потребують такої допомоги у зв’язку із встановленням ринкових цін на газ у
країні.
«Ми дуже підтримуємо ваш підхід щодо надання соціальної допомоги тим
верствам населення, які цього потребують», – наголосив М. Шефчович.
Він зауважив, що подібні заходи були вжиті у багатьох країнах – членах
ЄС і, за його словами, є ефективним способом для підтримки населення, допоки
ринкові механізми не будуть повністю відновлені.
В. Гройсман наголосив, що реформа в енергетичній сфері є важливою для
України, оскільки у цьому секторі завжди панували шалена корупція,
зловживання, закритість ринку, що призводило до росту енергоємності,
породжувало виклики із постачанням енергоресурсів, проблеми з видобутком
газу.
Уряд України відданий проведенню необхідних реформ і змін у країні,
наголосив він.
«Модернізація енергетичного сектору, знищення будь-яких корупційних
проявів, реструктуризація структур, які працюють у цій сфері, – є одним з
найголовніших пріоритетів для нашого уряду, – підкреслив В. Гройсман. – Ми
хочемо, щоб енергетичний сектор був ефективним, прозорим, щоб не
залишилося жодного місця у цій сфері для зловживань. Ми хочемо, щоб
Україна була по-справжньому енергонезалежною, енергоефективною».
Віце-президент Європейської Комісії з питань Енергетичного союзу
М. Шефчович подякував Прем’єр-міністру за зусилля щодо впровадження
реформ в Україні (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 2.09).

***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман виступає за реформування сфери
зайнятості населення таким чином, аби держава не стимулювала
безробіття, а інвестувала у створення робочих місць у країні. Про це глава
уряду заявив під час зустрічі із експертами з питання визначення пріоритетних
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засад реформування державної служби зайнятості задля стимулювання
створення нових робочих місць у четвер, 1 вересня.
«Зрозуміло, що те, що ми маємо сьогодні [у сфері зайнятості населення],
потребує відповідних рішень для того, щоби система працювала таким чином,
щоби ми не стимулювали безробіття, а навпаки інвестували у створення
робочих місць у нашій країні», – зазначив В. Гройсман на початку зустрічі.
Зокрема, за його словами, потребують вирішення питання детінізації,
легалізації виплати заробітних плат, а також освіти та підготовки спеціалістів.
Головною темою обговорення стало визначення основних завдань у
напрямі реформування сфери зайнятості населення.
Експерти та представники уряду обговорили основні проблеми у цій сфері
та окреслили ключові завдання у її реформуванні, зокрема наголосили на
необхідності формування комплексної державної політики у сфері зайнятості,
визначення відповідального координаційного органу її реалізації, поліпшення
системи роботи служби зайнятості, упорядкування системи соціальних виплат
щодо безробіття, удосконалення механізмів працевлаштування осіб, у тому
числі, людей з обмеженими можливостями, а також приведення сфер
професійно-технічної та вищої освіти відповідно до потреб ринку праці.
За словами експерта ТОВ «Робота Інтернешнл» Т. Пашкіної, ринок праці
показує, що криза у країні минула. «Єдине, що радує, що криза у нас минула,
судячи з того, що в десятку [найбільш популярних вакансій] повернулися
адміністративні вакансії, які обслуговують продаж, – повернулися маркетинг,
бухгалтерія, але заробітні плати такі, як і раніше», – зазначила Т. Пашкіна.
У результаті обговорення, за пропозицією Прем’єр-міністра, було
домовлено створити робочу групу для напрацювання пропозицій щодо
реформування сфери зайнятості населення.
«Я би хотів, щоби це були не популістські, а реальні речі, які ми маємо
змінити, у тому числі в управлінні процесом, – усе те, що треба, щоб змінити
ситуацію у кращий бік, – зазначив В. Гройсман. – Думаю, що у нас є всі
можливості, щоб змінити цю систему».
У зустрічі взяли участь міністр соціальної політики України А. Рева,
міністр фінансів України О. Данилюк, керівництво Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України, Міністерства освіти і науки України, Державної
служби зайнятості, Директор Інституту демографії та соціальних досліджень
імені М. Птухи НАН України Е. Лібанова, заступник Голови Спільного
представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні О. Шубін, Перший заступник голови
Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному
рівні О. Мірошниченко, Виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації
Г. Дерев’янко, президент Американської торговельної палати в Україні
А. Гундер, експерт ТОВ «робота Інтернешнл» (сайт rabota.ua) Т. Пашкіна,
Координатор із стратегічних питань соціального та економічного розвитку
ПРООН К. Рибальченко, експерт з питань реформ в соціальному секторі
ПРООН О. Іванова, Національний координатор МОП в Україні С. Савчук,
заступник директора Інституту економіки та прогнозування НАН України
А. Гриценко (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 1.09).
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***
Уряд буде відстоювати масштабну децентралізацію у Державному
бюджеті на 2017 р., усупереч заявам деяких політиків про необхідність
централізації коштів. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман під
час спілкування із журналістами у Вінниці у суботу, 3 вересня.
«Ми зберігаємо масштабну децентралізацію фінансів – це означає, що на
місцях будуть кошти у наступному році. Ми за це будемо боротися», – заявив
В. Гройсман, розповідаючи про пріоритети уряду, визначені у проекті
Державного бюджету на 2017 р.
Він зазначив, що деякі українські «політикани» уже говорять, «що треба
більше грошей консолідувати в центрі, у Києві». «Я категорично проти», –
підкреслив Прем’єр-міністр.
«Міста, села, селища, райони, області мають отримувати кошти напряму –
не від комітетів парламенту, не від міністерств, а напряму: заробили гривню в
бюджет – одразу ж розподілили. Тому децентралізація, хочу сказати, усім
містам, селам, селищам, районам, областям буде збережена», – наголосив
В. Гройсман (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 3.09).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман вважає зниження курсу гривні
сезонними коливаннями та прогнозує стабільну ситуацію на валютному
ринку найближчим часом. Про це В. Гройсман заявив під час спілкування із
журналістами на День міста Вінниці у суботу, 3 вересня.
«Ситуація буде абсолютно стабільна. Я думаю, що це такі сезонні
коливання. Ризиків для українських громадян тут немає, ми їх не бачимо», –
заявив В. Гройсман, коментуючи нещодавнє зниження курсу гривні.
За його словами, об’єктивних коливань, які потребували би втручання
влади, немає.
«Я вважаю, що жодних ринкових підстав для того, щоби українська валюта
якимось чином була знецінена немає сьогодні, абсолютно», – зазначив
В. Гройсман.
Глава уряду зауважив, що у Національному банку України є достатньо
валютних резервів.
Він також підкреслив, що Україна отримала позитивний сигнал від
Міжнародного валютного фонду. «Ми очікуємо, що у вересні ми продовжимо
співпрацю», – зазначив він.
За його словами, розмір траншу становитиме понад мільярд доларів США.
«Ці кошти йдуть сумою у валютні резерви нашої країни. Мільярд – у валютні
резерви, це впливає у тому числі на зміцнення національної валюти», – зазначив
він.
«Ми вважаємо, що у вересні ми отримаємо позитивний сигнал», – зазначив
глава уряду.
Україна також має мільярд доларів кредитних гарантій Сполучених Штатів
Америки, які будуть спрямовані до Державного бюджету та враховані у його
дохідній
частині,
наголосив
Прем’єр-міністр
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 3.09).
***
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У п’ятницю, 2 вересня, під головуванням Прем’єр-міністра України
В. Гройсмана відбулася нарада з питань розвитку гірничо-металургійного
комплексу, учасники якої обговорили перспективи розвитку металургійної
галузі.
Прем’єр-міністр наголосив, що одним з пріоритетів уряду є відродження
промислового потенціалу країни.
«Ми вважаємо, що він [промисловий потенціал країни] є недорозвинутим.
Ми вважаємо, що сьогодні багато секторів залишені сам на сам зі своїми
власними проблемами. І наше завдання полягає в тому, щоби чітко зрозуміти
механізм підтримки та координації всіх тих, хто задіяний у промисловості
нашої країни», – заявив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр повідомив, що в Міністерстві економічного розвитку і
торгівлі України створено департамент з питань промислової політики. Наразі
уряд потребує двох фахівців, що обіймуть посади керівника цього
департаменту, а також заступника міністра економічного розвитку і торгівлі з
питань промислової політики.
«Я розумію, що конкуренція у вашому секторі сьогодні зростає, я розумію,
що є ряд обмежень і проблем, з якими ви сьогодні стикаєтеся. І наше завдання
сьогодні допомогти там, де ми можемо, вийти зі складної ситуації, або
пом’якшити ті негативні впливи, які ви сьогодні маєте», – зазначив Прем’єрміністр, звертаючись до представників галузі.
В. Гройсман проінформував співрозмовників, що уряд докладає зусиль для
створення механізмів щодо інвестиційної діяльності, відновлення промислового
потенціалу, забезпечення достойного представництва українських виробників
на міжнародних ринках, а також підсилення експортної спроможності України.
Так, до кінця вересня буде створено Офіс із залучення інвестицій, який
розглядається як точка входу інвесторів у країну.
Серед пріоритетів уряду – створення торговельних представництв України
за кордоном, які дадуть змогу збільшити присутність вітчизняної продукції на
міжнародних ринках. В. Гройсман запросив долучитися до цієї роботи бізнес.
«За великим рахунком, я розглядаю уряд як інструмент у руках
представників нашої промисловості для того, щоб ми збільшували наші
можливості», – зазначив він.
Учасники наради наголосили на необхідності зокрема належного
інфраструктурного забезпечення виробництва металургійної продукції,
розвитку внутрішнього ринку, формування сприятливої фіскальної політики,
підтримки українського експорту, національних виробників та їхнього захисту
на іноземних ринках.
«Внутрішня інфраструктура, модернізація країни – це питання
номер один», – підкреслив В. Гройсман, говорячи про пріоритети уряду.
У нараді взяли участь керівники міністерств і відомств, профільних
асоціацій, керівники найбільших металургійних підприємств країни та народні
депутати (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 2.09).
***
Уряд затвердив План заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого
управління кордонами. Відповідне розпорядження Кабінет Міністрів України
прийняв 31 серпня 2016 р. № 626-р.
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Виконання основних заходів зазначеного Плану дасть змогу: забезпечити
виконання зобов'язань України в рамках безвізового діалогу з Європейським
Союзом, інших міжнародних зобов'язань щодо забезпечення належного рівня
безпеки кордонів; підвищити рівень безпеки державного кордону та
забезпечити його відкритість для законної транскордонної діяльності й осіб, що
подорожують; вивести на новий якісний рівень міжнародне, прикордонне,
міжвідомче співробітництво.
Реалізація заходів, зазначених у Плані, розрахована на період
2016-2020 рр. (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 06.09).
***
Мобільні групи із запобігання та виявлення порушень законодавства з
питань державної митної справи стануть однією зі складових реформи, що
дасть змогу побудувати систему якісного сервісу та протидії корупції на
українській митниці. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман під
час відкриття Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення
порушень законодавства з питань державної митної справи та 20 спільних
мобільних груп у понеділок, 5 вересня.
«Нам треба продовжувати створювати якісну систему, щоби чесний бізнес
відчував якісний сервіс, а ті, хто намагаються знищити нашу економіку,
недоплатити в бюджет, були покарані і покарані негайно. Мобільні групи
будуть тільки однією частиною цієї системи», – заявив В. Гройсман.
Сьогодні запущено в роботу першу частину мобільних груп, які будуть
виявляти на митниці контрабанду, та товари, які не пройшли митне
оформлення.
«Нам потрібен результат. Я би дуже хотів, щоби щоб той, хто приїжджає і
привозить чесно товари в Україну, або вивозить з України, отримав
максимальний сервіс, але той, хто хоче ввезти в Україну контрабанду, “сірий
імпорт”, те, що не розмитнене, або розмитнене за заниженою вартістю, має бути
покараний», – підкреслив В. Гройсман, звертаючись до членів мобільних груп.
Прем’єр-міністр зауважив, що один з пріоритетів уряду є реформа
української митниці, на якій, за його словами, сьогодні спостерігається багато
зловживань, корупції, контрабанди, «сірого» імпорту, що знищує національну
економіку.
Так, глава уряду нагадав, що нещодавно співробітники Департаменту
боротьби з митними правопорушеннями на Одеській митниці затримали
дев’ять контейнерів з цигарками, орієнтовною вартістю більше 100 млн грн. «Ці
100 млн грн – кошти, які мали би потрапити через розмитнення до Державного
бюджету, піти на фінансування армії, пенсій, заробітних плат, ремонту доріг,
інфраструктури, але ці кошти намагалися передати в “тіньові потоки” і обороти
у кишені тих, хто зловживає та паразитує на національній економіці, на тому,
що корумпують надзвичайно важливу систему митної служби країни», –
зазначив В. Гройсман.
Глава уряду повідомив, що нещодавно було створено Міжрегіональну
митницю, митних працівників було зобов’язано ввести систему
відеоспостереження за здійсненням митного огляду, «щоб жодне
правопорушення не оминуло “око” правоохоронної системи». Також в Україні
завершила роботу спеціальна Місія США щодо оцінки потреб української
28

митниці, яка у вересні внесе пропозиції щодо вдосконалення роботи української
митниці.
Прем’єр-міністр повідомив, що у серпні отримано збільшення надходжень
від митниці майже на 2 млрд грн. «Це говорить про те, що ми йдемо абсолютно
правильним шляхом», – зауважив він.
«У нас єдина мета – щоби ми відроджували національну економіку, щоби
ми зміцнювали конкурентоздатність українських виробників. А питання
митниці сьогодні має надважливе значення», – зауважив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр побажав співробітникам мобільних груп із запобігання та
виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи успіхів і
стійкості.
«Ви не маєте жодного права зганьбити ту довіру, яку ви отримали
сьогодні. На вас розраховують український військовий, який стоїть сьогодні на
передовій, якому потрібне фінансово-матеріальне забезпечення, український
пенсіонер, який хоче вчасно отримати пенсію, не тільки ту, яку він має сьогодні
мінімальну, а й підвищену, український вчитель, лікар, правоохоронець, – усі
дивляться на те, як спрацює сьогодні система і наскільки кошти будуть
мобілізовані до Державного бюджету», – наголосив В. Гройсман (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 5.09).

***
1 вересня 2016 р. в Комунікативному центрі уряду відбулася експертна
зустріч, на якій обговорено текст проекту Положення про Національну
раду України з питань розвитку науки і технологій, створення якої
передбачено Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
Експертна зустріч відбулася під головуванням заступника міністра освіти і
науки М. Стріхи за участю експертів, науковців і представників громадськості
Києва, Одеси, Харкова, Дніпра та Львова у режимі відео-зв’язку.
На початку експертної зустрічі заступник міністра освіти і науки України
М. Стріха повідомив про позитивну оцінку Закону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність» групою міжнародних аудиторів і експертів, про
що було зазначено в їхньому проміжному звіті про наукову та інноваційну
систему України.
М. Стріха проінформував про особливості організаційної структури
Національної ради, що діятиме за принципом двопалатного органу та
складатиметься з Наукового та Адміністративного комітетів, які матимуть
однаковий кількісний склад – по 24 особи. Основною формою роботи цього
органу буде спільне засідання комітетів, на якому, зокрема, ухвалюватимуться
рекомендації Кабінету Міністрів України щодо розвитку української науки.
Засідання Національної ради будуть проводитися за потреби, але не менше
чотирьох разів на рік. Національну раду очолюватиме Прем’єр-міністр України.
Заступник міністра розповів, що до складу Адміністративного комітету
увійдуть представники центральних органів виконавчої влади (не нижче
заступників керівників), Національної академії наук України та національних
галузевих академій наук (не нижче віце-президентів), обласних (міських)
державних адміністрацій регіонів, на території яких зосереджено значний
науковий потенціал (не нижче заступників голів державних адміністрацій),
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державних органів, що відповідають за наукову сферу, великих наукоємних
підприємств, наукових установ, університетів, академій, інститутів та
інноваційних структур.
До складу Наукового комітету увійдуть учені, які є лідерами наукової
спільноти, мають визначні наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та
довіру в науковому середовищі. Члени Наукового комітету обиратимуться
Ідентифікаційним комітетом на конкурсній основі. Персональний склад цього
комітету затверджується урядом. Таким чином, як зауважив заступник міністра,
Національна рада України з питань розвитку науки і технологій зможе
запрацювати тільки тоді, коли запрацює Ідентифікаційний комітет.
«Національна рада України з питань розвитку науки і технологій буде тим
органом, що забезпечуватиме ефективну взаємодію органів виконавчої влади та
представників наукової громадськості у процесі формування та реалізації єдиної
державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності. Таким
чином, наукова громадськість стане суб’єктом розроблення такої політики та її
впровадження», – зазначив заступник міністра.
Під час обговорення проекту положення про Національну раду України з
питань розвитку науки і технологій учасниками зустрічі було внесено ряд
пропозицій до окремих його положень, зокрема щодо доцільності:
– поширення функції Національної ради, яка стосується розроблення нею
пропозицій щодо стратегії розвитку системи залучення та підготовки учнівської
молоді до наукової та науково-технічної діяльності, також на студентську
молодь (пропозиція Президента Громадської організації «Українське фізичне
товариство» І. Анісімова, яка була підтримана координатором Громадянської
платформи з реформування наукової сфери І. Ждановою);
– передбачення для Наукового комітету Національної ради функції щодо
розроблення критеріїв створення наукового ліцею, наукового ліцею-інтернату
(пропозиція координатора Громадянської платформи з реформування наукової
сфери І. Жданової);
– передбачення механізмів узгодження позицій Наукового та
Адміністративного комітетів (пропозиція ст. н. с. відділу Нелінійного аналізу
Інституту математики Національної академії наук України О. Антонюк).
Крім того, учасниками зустрічі було запропоновано доповнити текст
проекту документа положеннями, що стосуються передбачення механізму
повернення Науковим комітетом Національної ради проектів нормативноправових актів на доопрацювання, можливості проведення виїзних засідань
Національної ради та включення молодих учених і представників громадських
наукових організацій до складу робочих груп Національної ради.
За результатами обговорення проект положення про Національну раду
України з питань розвитку науки і технологій експертами та представниками
громадськості в цілому підтримано.
М. Стріха запевнив, що всі слушні пропозиції будуть враховані у проекті
положення про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій
та закликав громадськість активно долучитися до його обговорення (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 2.09).

30

***
Виходячи з Плану пріоритетних дій уряду на 2016 р., Мінрегіон України
працює над врегулюванням порядку вирішення питань адміністративнотериторіального устрою.
Міністерство підготувало проект закону «Про засади адміністративнотериторіального устрою України». Першу версію проекту цього документа ще в
січні цього року було направлено центральним органам виконавчої влади,
державним адміністраціям, обласним радам, асоціаціям органів місцевого
самоврядування, експертам та членам Цільової команди реформ Мінрегіону з
питань децентралізації, місцевого самоврядування та регіональної політики для
висловлення зауважень і пропозицій щодо цього законопроекту.
Слушні пропозиції та зауваження знайшли своє відображення у проекті,
який сьогодні опубліковано на офіційному сайті Мінрегіону.
Законопроектом вводяться поняття: адміністративно-територіального
устрою України, системи та рівнів адміністративно-територіального устрою,
адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту (село, селище,
місто);
– встановлюються: засади на яких будується адміністративнотериторіальний устрій, органи, до повноважень яких належить розгляд і
вирішення питань адміністративно-територіального устрою, порядок утворення
та ліквідації адміністративно-територіальних одиниць, встановлення та зміна
їхніх меж, віднесення населених пунктів до категорії сіл, селищ, міст,
найменування та перейменування населених пунктів, адміністративнотериторіальних одиниць;
– врегульовуються питання щодо Державного реєстру адміністративнотериторіальних одиниць, сіл, селищ, міст, що входять до складу цих одиниць.
Нагадаємо, що в Україні відсутнє законодавство, яке унормовує порядок
утворення, реєстрації, перетворення адміністративно-територіальних одиниць, а
також населених пунктів. Поки залишається чинним у частині, що не
суперечить Конституції, Указ Президії Верховної Ради Української РСР «Про
порядок
вирішення
питань
адміністративно-територіального
устрою
Української РСР» від 12 березня 1981 р.
За словами першого заступника міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства В. Негоди, без
законодавчого врегулювання засад адмінтерустрою, про логічну модель
децентралізації годі й говорити. Адже влада зосереджується на певних
територіальних утвореннях – громадах, районах, регіонах (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 2.09).
***
Міністр аграрної політики та продовольства України Т. Кутовий під
час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Корея в
Україні Лі Янг-Гу заявив про те, що український малий фермер має великий
потенціал для розвитку якісної аграрної продукції, і для цього йому необхідне
сучасне обладнання.
За словами міністра, інвестиції корейських партнерів в український АПК, з
метою забезпечення українських фермерів технікою матимуть вагомий внесок у
розвиток аграрної галузі.
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«Раніше Мінагрополітики та корейська корпорація POSCO DAEWOO
домовилися підготувати спільний проект, спрямований на модернізацію парку
сільськогосподарської техніки в Україні для малих і середніх українських
фермерських господарств. Його реалізація матиме великий поштовх у розвитку
двосторонньої співпраці між нашими країнами», – зазначив Т. Кутовий та
додав, що відповідний протокол про наміри сторони домовилися підписати
найближчим часом.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами О. Дорошенка, гарантувати
якість молочної продукції можна за умов створення ферм європейського рівня.
Також нагадаємо, раніше голова Держпродспоживслужби В. Лапа визнав,
що Українці вживають неякісні молочні продукти.
За словами першого заступника міністра аграрної політики та
продовольства України Я. Краснопольського, низька якість молока ускладнює
виробництво якісної та безпечної молочної продукції та знижує її
конкурентоспроможність
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1598760-koreyski-kompaniyi-khochutinvestuvati-v-ukrayinski-fermi). – 2016. – 1.09).
***
Підписання Меморандуму надасть змогу консолідувати зусилля та
залучити нових партнерів до здійснення реформи у системі поводження з
відходами, до розробки Національної стратегію поводження з відходами, а
також
проведення
комплексного
моніторингу
стану
полігонів,
сміттєзвалищ і доопрацювання рамкового Закону України «Про відходи».
31 серпня 2016 р. в Будинку уряду під час засідання робочої групи з
розробки Національної стратегії поводження з відходами міністр екології та
природних ресурсів України О. Семерак підписав чотиристоронній
Меморандум щодо співпраці у побудові ефективної системи поводження з
відходами.
Крім Мінприроди, до Меморандуму долучилися Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ України, Німецька федеральна компанія Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), яка реалізує Програму
підтримки зеленої модернізації української економіки, та Європейський банк
реконструкції та Розвитку (ЄБРР) щодо підтримки інвестицій у систему сталого
управління твердими побутовими відходами.
Мета Меморандуму – моніторинг полігонів і сміттєзвалищ та вирішення
проблем із переробкою та утилізацією відходів, оцінка поточного стану ресурсів
України у поводженні з відходами. Крім того, сторони об’єднають зусилля для
розробки Національної стратегії Поводження з відходами, яка відповідала б
вимогам ЄС та найкращим світовим практикам.
Міністр екології та природних ресурсів України О. Семерак переконаний,
що Україна, підписавши Меморандум із міжнародними партнерами, отримала
можливість вирішити проблеми з відходами на повноцінному європейському
рівні.
«Сьогодні великою проблемою для країни є утилізація та переробка
відходів, тому першочергово на порядку денному повне реформування цієї
сфери. А така спільна співпраця чудова можливість запровадити в Україні
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досвід фахівців, які успішно реформували цю проблемну сферу в своїх
країнах», – сказав О. Семерак.
Міністр також нагадав, що нова команда фахівців Мінприроди вже
декілька місяців працює над системним вирішенням цієї проблеми.
Результатами стало ухвалення ліцензійних умов для підприємств, які
займаються утилізацією небезпечних відходів, та започаткування електронного
декларування відходів.
О. Семерак також повідомив, що вже наступного тижня буде презентовано
інтерактивну мапу сміттєзвалищ України.
«Уся ця робота є складовою розробки Національної стратегії поводження з
відходами. Цей документ, якого Україна не мала 25 років, стане опорою
реформування системи поводження з відходами», – сказав О. Семерак.
У рамках підписаного Меморандуму Мінприроди, Мінекономрозвитку та
Мінрегіон беруть на себе такі функції: здійснювати реформу та створювати
нормативне регулювання поводження з відходами та сприяти створенню
інфраструктури поводження з відходами. Для координації роботи в напрямі
реалізації пунктів Меморандуму буде створено експертну робочу групу, до
складу якої увійдуть усі учасники-підписанти (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 31.08).

ПОЛІТИКА
Міністр закордонних справ Німеччини Ф.-В. Штайнмаєр заявив, що за
участі ОБСЄ ведеться робота над підготовкою нових пропозицій для
підтримання режиму припинення вогню на Донбасі.
Голова німецького зовнішньополітичного відомства висловив сподівання,
що незабаром ОБСЄ завершить роботу щодо розробки нових регулюючих
правил, спрямованих на збереження крихкого режиму припинення вогню на
Сході України.
«Ми працюємо з ОБСЄ над новими правилами, щоб зберегти режим
припинення вогню», – відзначив він. На його думку, це може стати підставою
до наступної зустрічі очільників МЗС країн «нормандської четвірки». «Ми зараз
перебуваємо на стадії підготовки, що дасть змогу нам знову незабаром
зустрітися на рівні міністрів закордонних справ», – заявив він.
Як зазначив дипломат, реалізація мінських угод Росією та Україною
залишається невтішною, а ситуація з безпекою на Сході України є «справді
незадовільною»
(24
канал
(http://24tv.ua/situatsiya_z_bezpekoyu_na_shodi_ukrayini__nezadovilna__shtaynm
ayer_n722701). – 2016. – 4.09).
***
Заявление бывшего генерального секретаря Североатлантического
Альянса А. Расмуссена о том, что Украина в ближайшее время может
получить летальное оружие Запада, не стоит рассматривать как аксиому.
Об этом заявил европейский эксперт в сфере международного права
К. Хофф.
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По словам аналитика, для подобных действий НАТО должно получить
специальное разрешение Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций. «Нет никаких сомнений в том, что Россия и Китай, как активные члены
СБ ООН, наложат на соответствующую инициативу свое вето, – отметил
обозреватель.
–
Таким
образом,
любое
западное
вооружение,
материализующееся в Донецкой и Луганской областях, будет объявлено вне
закона». К. Хофф также подчеркнул, что А. Расмуссен не уполномочен
выступать с «геополитическими заявлениями, поскольку больше не является
руководителем Альянса».
Напомним, накануне в интервью журналистам А. Расмуссен заявил
буквально следующее: «Придет время для НАТО и Запада предоставить
Украине летальное оборонительное оружие. Только в этом случае украинская
армия сможет более эффективно защищаться от российской агрессии». Слова
экс-главы Альянса вызвали шквал критики в руководстве Евросоюза (ГолосUA
(http://ru.golos.ua/). – 2016. – 5.09).
***
Сьогодні немає підстав говорити про встановлення миру на Донбасі, а
важливим завданням для України є перемир’я, припинення вогню та режим
тиші, вважає голова правління Центру прикладних політичних досліджень
«Пента» В. Фесенко.
«26 серпня контактна група в Мінську домовилася про встановлення
режиму тиші лише на один день – 1 вересня. Пізніше домовилися спробувати
продовжити це перемир’я. Тому, якщо вдасться втримати хоча б на тиждень, а
потім довше, це вже буде певний прогрес. Але, як показує досвід, на жаль, усе
це тимчасово», – зазначає експерт.
За
його
словами,
збройний
конфлікт
на
Сході
України
продовжуватиметься, оскільки Росія не хоче йти на компроміс щодо
врегулювання ситуації. Зокрема, Україна хоче спочатку припинення вогню, а
потім проведення політичного врегулювання. При цьому, зауважує В. Фесенко,
закон про особливий порядок місцевого самоврядування ухвалений, але Росія
його не визнає.
Водночас, говорячи про амністію бойовиків і вибори в ОРДЛО, на його
думку, реальні домовленості будуть досягнуті лише тоді, коли на окупованих
територіях
буде
більш-менш
стале
перемир’я
(24
канал
(http://24tv.ua/rezhim_tishi_navryad_chi_bude_trivalim__politolog_n721895).
–
2016. – 5.09).
***
Ситуация с конфликтом на Донбассе будет решаться без участия
Украины, поскольку главу украинского государства П. Порошенко
вытесняют из всех форматов международных переговоров, считает
директор Украинского института анализа и менеджмента политики
Р. Бортник.
«Украина сегодня изолируется от решения вопроса по Донбассу. Наши
политики даже не знают, в каком реально состоянии находятся переговоры по
Донбассу в формате Россия – США», – отметил эксперт.
По его словам, позиция украинских политиков по минскому процессу
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может меняться кардинально в течение короткого отрезка времени, поэтому
голосование по этим договоренностям может пройти успешно – как по команде.
При этом политолог подчеркнул, что украинскую сторону постепенно
оттесняют из «нормандского формата», превращая «четверку» в «тройку»
(ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2016. – 5.09).
***
Президент України П. Порошенко має намір перекласти
відповідальність за погіршення соціально-економічної ситуації в країні на
партію «Народний фронт», одночасно використовуючи депутатів цієї
фракції для прийняття потрібних йому законів, вважає директор
соціологічної служби «Український барометр» В. Небоженко.
Коментуючи темник Адміністрації Президента, який потрапив до ЗМІ,
політолог зазаначив: «Там багато цікавого – від Іловайська до тарифів і
діяльності В. Гройсмана. Варто звернути увагу на поки не помітний політичний
поворот, який робить Президент П. Порошенко. У темнику пропонується
перекласти відповідальність за соціально-економічну ситуацію в країні з
чинного Прем’єр-міністра В. Гройсмана на попереднього – А. Яценюка».
За його словами, другою ідеєю Банкової є пропозиція активно
використовувати у Верховній Раді депутатів від «Народного фронту».
«Це цинічно, але ефективно. Однак таким чином можна позбутися
останніх партнерів блоку Петра Порошенка – депутатів “Народного фронту”.
Опора тільки на прокремлівські групи у Верховній Раді великого ефекту не
дасть», – підкреслив експерт.
«Іншими словами, подвійне використання “Народного фронту” – це
реальне протиріччя. З одного боку, дискредитація колишнього Прем’єр-міністра
А. Яценюка, з іншого – використання депутатів “Народного фронту” в
парламентській більшості», – заявив В. Небоженко.
«Навряд чи депутати “Народного фронту” терпітимуть таке ставлення до
себе. Президент може втратити політичних партнерів, а ворогів у нього і так
достатньо. П. Порошенко в середині своєї президентської каденції може
виявитися на самоті, як це неодноразово бувало з його попередниками», –
прогнозує
політолог
(24
канал
(http://24tv.ua/na_bankoviy_povernulisya_do_idey_azarova__nebozhenko_n722566
). – 2016. – 4.09).
***
Вице-премьер-министр В. Кириленко заявляет, что поджог здания
телевизионного канала «Интер» невыгоден власти и проукраинским силам.
«Поджог “Интера” точно невыгоден власти и точно невыгоден
действительно проукраинским силам», – написал он в Twitter.
В. Кириленко подчеркнул, что Нацполиция должна выявить настоящих
заказчиков поджога.
Напомним, 4 сентября в здании телеканала «Интер» на ул. Щусева в
Киеве произошел пожар. На телеканале заявили, что пожар произошел в
результате вооруженного нападения (ForUm (www.for-ua.com/). – 2016. –5.09).
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***
Лидер «Батьківщини» Ю. Тимошенко считает, что в поджоге студии
телеканала «Интера» замешаны высшие должностные лица страны.
«Сомнений ни у кого нет, что за тем, что случилось с телеканалом
“Интер”, стоят достаточно высокопоставленные должностные лица, иначе
никто бы этого не допустил и иначе никто бы за 15 минут до того, как это
произошло, не отозвал бы полицию», – сказала Ю. Тимошенко во время
согласительного совета.
По словам лидера «Батьківщини», эта ситуация негативно скажется на
инвестиционном климате в стране (ForUm (www.for-ua.com/). – 2016. – 5.09).
***
В преддверии нового политического сезона – начала пятой сессии
Верховной Рады VIII созыва, внесения проекта госбюджета, принятия
стратегически важных для урегулирования конфликта на Донбассе законов
– представители «партии войны» намеренно создают очаги эскалации и
агрессии в обществе. Так В. Медведчук прокомментировал поджог
телеканала «Интер».
«За последние годы противозаконные, провокационные, варварские
действия “патриотов”-экстремистов не получили должной оценки со стороны
власти, не было и адекватной реакции правоохранительных органов.
…Неоднократно совершались провокации и в отношении активистов
Общественного движения “Украинский выбор – Право народа”», – заявил
В. Медведчук.
Безнаказанность экстремистов, прикрывающихся патриотическими
лозунгами, угрожает не только жизни и безопасности граждан Украины, но и
ставит под угрозу фундаментальные демократические ценности, уверен
политик.
«Движение
“Украинский
выбор
–
Право
народа”
требует
безотлагательного расследования варварских действий в отношении телеканала
“Интер”, а также всех преступлений, совершенных радикалами. Государство
обязано защищать права человека, обеспечивая социальную и общественную
безопасность граждан. В противном случае страна скатится в хаос и полный
правовой нигилизм», – подытожил он (ForUm (www.for-ua.com/). – 2016. –
5.09).
***
Радикальна партія вимагає відставки голови Національної поліції
України Х. Деканоїдзе через події в Кривому Озері. Про це заявив лідер
фракції Радикальної партії О. Ляшко.
«За ці події повинна бути відповідальність. Тому ми вимагаємо відставки
голови Нацполіції Х. Деканоїдзе... І мало розпустити то Кривоозерское
відділення поліції, вони, до речі, так і не розпустили, а у відставку має піти
Х. Деканоїдзе, оскільки це дискредитація нової української поліції і за це
повинна бути відповідальність... Розігнати, Х. Деканоідзе у відставку та довічне
ув’язнення тим, хто вбив цього нещасного хлопця для того, щоб ці трагедії не
повторювалися в майбутньому ... Ми підтримуємо відставку Х. Деканоідзе, це її
пряма відповідальність», – заявив О. Ляшко.
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«Про вимоги відставки А. Авакова – ми вважаємо, що трагедія в Кривому
Озері використовується для того, що відправити у відставку А. Авакова з однієї
причини – для того, щоб влада монополізувала вплив на МВС і потім
використовувати цю монополію для розправи, коли буде не той результат на
виборах, який хоче нинішня влада. Тому ми вимагаємо відставки голови
Нацполіції Х. Деканоідзе, яка безпосередньо відповідальна за трагедію в
Кривому
озері»,
–
додав
лідер
РПЛ
(112
Україна
(http://ua.112.ua/polityka/radykalna-partiia-vymahaie-vidstavky-dekanoidzecherez-intsydent-u-kryvomu-ozeri-336311.html). – 2016. – 5.09).
***
После ухода спарринг-партнера в лице А. Яценюка для М. Саакашвили
не осталось места в украинской политике, считает политолог А. Якубин.
«А. Яценюк был для М. Саакашвили как красная тряпка для быка. После
отставки А. Яценюка он во многом потерял в своей роли для П. Порошенко.
Если при А. Яценюке он выполнял роль критика правительства – говорил то,
что не мог сказать Президент, то после этого он никак не может найти себе
новую роль в украинской политике», – отметил эксперт.
По его словам, в настоящее время М. Саакашвили, чувствуя свою слабость
без источников для критики правительства, предпочел с ним договариваться.
Так, одесский губернатор наладил хорошие отношения с Премьерминистром В. Гройсманом, и даже помирился с мэром Одессы Г. Трухановым,
которому ранее также всячески оппонировал.
Таким образом, по мнению А. Якубина, политик хочет «договориться»
ради каких-то результатах своей работы на посту губернатора Одесской
области, чтобы было что предъявить конкурентам. Таким результатом может
быть проведение «Евровидения» в Одессе. Пока же, подытожил политолог,
М. Саакашвили находится в своеобразной «летаргической спячке» (ГолосUA
(http://ru.golos.ua/). – 2016. – 5.09).
***
Нынешней осенью на политическую арену Украины выйдут народный
депутат от «Батьківщини» Н. Савченко, лидер рок-группы «Океан Эльзы»
В. Вакарчук и ряд «серых кардиналов». Такое мнение выразил политолог
А. Якубин.
По его словам, одной из ключевых политических фигури лидером
общественного мнения будет Н. Савченко, которая постепенно превращается в
политика. При этом эксперт уточнил, что представляемая ею политическая сила
будет делать все, чтобы «пригасить» популярность своего первого номера.
Также могут активизироваться заявления о себе как о политике со стороны
В. Вакарчука, и учитывая популярность его как музыканта в Украине, это может
вывести его на политическую арену. При этом А. Якубин напомнил, что лидер
«Океана Эльзы» уже был народным депутатом, однако тогда не проявил себя в
роли политика.
В Верховной Раде, по его мнению, возможен выход на первый план
народного депутата от «Возрождения» В. Хомутынника. По прогнозу
политолога, это может произойти в случае создания какой-то новой фракции в
парламенте, которая будет выступать «подспорьем» коалиции для восполнения
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нехватки голосов.
Кроме того, возможен выход на первый план «серого кардинала»
украинской политики – народного депутата от «Оппозиционного блока»
С. Левочкина, а также активизации деятельности в случае создания нового
политпроекта его коллег по фракции В. Рабиновича и Е. Мураева.
Также, по прогнозу политолога, по-новому может взойти политическая
звезда мэра В. Кличко, который теперь старается дистанцироваться от
Президента П. Порошенко и даже заявить о некой оппозиционности (ГолосUA
(http://ru.golos.ua/). – 2016. – 5.09).
***
По данным социологического опроса компании Research & Branding
Group, который проводился в июле 2016 г., 56 % украинцев считают
вероятным возникновение третьего Майдана.
29 % опрошенных считают новую революцию – не вероятной, а 15 % –
затруднились ответить.
Также в рамках опроса у украинцев спросили, достигли ли поставленных
целей Евромайдан и Революция достоинства. 68 % ответили – нет, 24 % – в чемто да, в чем-то нет, только 5 % – да.
53 % опрошенных не поддерживают проведение АТО, а 33 % –
поддерживают.
Кроме того, у респондентов поинтересовались их мнением по поводу
безвизового режима. 57 % опрошенных считают, что в 2016 г. безвизовый
режим для граждан Украины не введут, а 30 % – считают, что введут.
45 % – не воспользовались бы безвизовым режимом, в случае его введения,
а 42 % – воспользовались бы.
Опрос проводился 7–15 июля 2016 г. в 24-х областях Украины и Киеве (за
исключением АР Крым, г. Севастополь, неподконтрольных территорий
Донецкой и Луганской областей). Выборка – 1795 респондентов. Ошибка
выборки: +/– 2,4 % (Корреспондент.net (www.korrespondent.net/). – 2016. –
5.09).

ЕКОНОМІКА
Национальный банк ожидает второй транш от Международного
валютного фонда на общую сумму 2,3 млрд долл. в 2016 г.
Об этом свидетельствуют данные в ежеквартальном инфляционном отчете
Нацбанка за июль.
Национальный банк ожидает, что в 2016 г. всего будет привлечено
5 млрд долл. официального финансирования (ранее прогнозировалось
7,9 млрд долл.).
Прогноз снижен из-за переноса последнего в 2016 г. транша от МВФ (на
2 млрд долл.) и кредита от ЕС на 2017 г.
Как уточнили в пресс-службе НБУ, 2,3 млрд долл. из 5 млрд могут
поступить от Международного валютного фонда двумя траншами (по траншу
на квартал).
Кроме того, ранее заявлялось, что Украина рассчитывает получить
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1 млрд долл. под государственные гарантии США, 600 млн евро
макрофинансовой помощи от Евросоюза, а также средства от Всемирного банка
и
других
международных
финансовых
институтов
(Finance.UA
(http://news.finance.ua/ru/news/-/383737/nbu-soobshhil-kogda-ozhidaet-vtorojtransh-ot-mvf). – 2016. – 5.09).
***
Профіцит зведеного платіжного балансу України в липні 2016 р.
скоротився до 110 млн дол. порівняно з 438 млн дол. за аналогічний період
2015 р.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Згідно з повідомленням, профіцит платіжного балансу в січні – липні
поточного року становив 516 млн дол., тоді як за аналогічний період минулого
року його дефіцит становив 862 млн дол.
У повідомленні також вказується, що дефіцит поточного рахунку
платіжного балансу в липні 2016 р. становив 354 млн дол. (у липні 2015 р. його
профіцит становив 37 млн дол.), а загалом за січень – липень дефіцит становив
538 млн дол., або 1,1 % від ВВП (за аналогічний період 2015 р. – дефіцит
77 млн дол., або 0,2 % від ВВП).
За оцінкою НБУ, чисте збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій
(ПІІ) в липні 2016 р. оцінено в 291 млн дол. (у липні 2015 р. – 176 млн дол.).
Більшість коштів спрямовано в банківський сектор, у тому числі за рахунок
переоформлення боргу в статутний капітал.
Загалом за січень – липень 2016 р. чистий приплив ПІІ оцінений в
2,322 млрд дол., тоді як за сім місяців 2015 р. – 1,48 млрд дол. (Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/383425/profitsyt-platizhnogo-balansuzmenshyvsya-majzhe-v-4-razy). – 2016. – 31.08).
***
Інвестиції вітчизняних підприємств в економіку Кіпру на 1 липня 2016
р. становили 5,824 млрд дол., або 96,8 % усіх інвестицій в економіку ЄС, –
говорять дані Держстату про стан зовнішньоекономічних відносин з
країнами ЄС у першому півріччі 2016 р.
Як уточнюють у відомстві, основними видами діяльності підприємствреципієнтів українського капіталу були професійна, наукова та технічна
діяльність – 88,6 % і сфера фінансової та страхової діяльності – 8,6 %.
Кіпр також посідає перше місце і серед європейських інвесторів
української економіки за підсумками шести місяців. Станом на 1 липня 2016 р.
обсяг кіпрських вкладень в акціонерний капітал українських підприємств
становив 11,091 млрд дол., або 33,7 % усіх інвестицій ЄС. Вливання ряду інших
європейських держав набагато менші: інвестиції Голландії становили
5,769 млрд дол., або 17,6% від інвестицій ЄС, Німеччини – 5,447 млрд дол., або
16,6 %, Австрії – 2,629 млрд дол., або 8 %, Великої Британії – 1,969 млрд дол.,
або 6 %, Франції – 1,526 млрд дол., або 4,6 % відповідно.
За експортом послуг з України до ЄС Кіпр посідає третє місце з
показником 122 млрд дол., або 8,6 % від загального експорту послуг України до
Євросоюзу. Лідерами в цьому сегменті стали Німеччина – 232,1 млрд дол., або
16,4 %, і Велика Британія – 222,9 млрд дол., або 15,8 % відповідно.
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В імпорті послуг в Україну з Євросоюзу частка Кіпру становила 12,7 %,
або 128,8 млрд дол. За цим показником Кіпр посів друге місце в переліку
зарубіжних країн. Лідером у наданні послуг стала Велика Британія –
246 млрд дол., або 24,3 %. Третьою стала Німеччина – 115,4 млрд дол., або
11,4 %
відповідно
(Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news//383581/investytsiyi-v-ukrayinu-z-kipru-perevyshhyly-11-mlrd). – 2016. – 2.09).
***
Антимонопольный комитет разрешил гражданину России приобрести
акции Первого инвестиционного банка, что предоставит ему более 50 %
голосов в высшем органе управления банка.
Как утверждают СМИ, этот гражданин – президент московского
футбольного клуба ЦСКА Е. Гинер. Он владеет в Украине несколькими
активами в энергетике, гостиничном бизнесе и недвижимости, через компанию
VS Energy. Эта компания значится в структуре нынешних акционеров банка.
На сегодня банк работает над раскрытием структуры собственности и
завершает этап оформления прав на нее. НБУ уже дал акционеру свое согласие
на
получение
существенного
участия
в
банке
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/08/31/23993590/). – 2016. – 31.08).
***
З січня по серпень поточного року територією України в ЄС
протранспортовано більше 50 млрд куб. м газу, що на 19 % більше ніж
торік. Про це з посиланням на оперативну інформацію центрального
диспетчерського департаменту повідомляє прес-служба ПАТ «Укртрансгаз».
«З січня по серпень через газотранспортну систему України для
європейських споживачів надійшло 50,2 млрд куб. м природного газу, що на
19 % більше ніж торік... Зокрема, в серпні транзит територією України становив
6,949 млрд куб. м, що на 3,1 % більше за показники аналогічного періоду
минулого року», – йдеться у повідомленні.
Вказано, що станом на сьогодні добовий режим транспортування
природного газу для європейських споживачів становить 187 млн куб. м
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1598928ukrayina-transportuvala-ponad-50-mlrd-kub-m-gazu-v-yes-z-pochatku-roku).
–
2016. – 2.09).
***
Найприбутковішими галузями української економіки за підсумками
першого півріччя виявилися науково-технічна (+28,3 млрд грн) і
транспортна (7,3 млрд грн) сфери.
Крім того, в лідери вибилася фінансово-страхова сфера (23,016 млрд грн),
яка ще в першому півріччі 2015 р. була однією з найбільш збиткових.
Збитки отримали всього чотири галузі – готельно-ресторанна
( –206 млн грн), будівельна (–634 млн грн), розважальна (–1,1 млрд грн). Але
найбільші збитки мала сфера операцій з нерухомістю – 4,5 млрд грн.
Про це говорять дані Держстату.
Вітчизняні підприємства за підсумками першого півріччя вперше з 2013 р.
змогли вийти на позитивний фінансовий результат до оподаткування в розмірі
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62,9 млрд грн (проти 224,4 млрд грн у першому півріччі 2015 р.). Частка
збиткових підприємств у першому півріччі 2016 р. знизилося до 34,6 %
порівняно з 42,3 % у першому півріччі минулого року. Їхні загальні втрати
скоротилися на 68 %, до 124,2 млрд грн, водночас як прибуток компаній, які
виявилися «в плюсі», зріс на 9,2 % до 187,2 млрд грн.
Найменше збиткових підприємств у сфері сільського, лісового та рибного
господарства – усього 7,3 % від загальної кількості. Водночас як у сфері розваг
втрати мають майже дві третини всіх компаній (73,9 %) (Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/383383/nazvano-najbilsh-prybutkovi-i-zbytkovigaluzi-ukrayinskoyi-ekonomiky). – 2016. – 30.08).
***
Аэропорт «Запорожье» модернизируют и построят там новый
пассажирский терминал. Общая площадь терминала составит около
9 тыс. кв. м. На втором этаже предполагается разместить гостиницу, кафе,
дьюти-фри и конференц-зал. Пропускная способность терминала составит
400 пассажиров в час (250 пассажиров международных авиалиний и 150 –
внутренних). Сметная стоимость проекта оценивается в 20 млн долл.
Приступить к работам в Запорожье рассчитывают уже осенью этого года,
закончить – в следующем.
«Это будет современный терминал, отвечающим всем требованиям и
международным стандартам. При его проектировании мы учли опыт
строительства терминала “А” аэропорта “Киев”», – сообщил генеральный
директор КП «Международный аэропорт “Запорожье”» В. Бескупский.
К строительству терминала привлекут инвесторов. Интерес к терминалу
проявили несколько турецких авиакомпаний и украинский перевозчик МАУ. Но
официальных заявлений, кто именно будет строить терминал, власти города
еще не озвучивали.
Модернизация аэропорта, без учета строительства терминала, оценивается
в 600–800 млн грн. Самое дорогое в проекте – ремонт ВПП – на эти работы
необходимо около 360 млн грн. Ремонтировать аэровокзальный комплекс и
поддерживать работу ВПП аэропорт рассчитывает за собственные средства и
деньги городского бюджета, модернизировать аэродром – за деньги
государственного бюджета.
Средства на эти цели предусмотрены государственной целевой
программой «Развитие аэропортов до 2023 года» – согласно этому документу
Запорожскому аэропорту из госбюджета планируется выделить 611 млн грн.
Первый транш – около 5 млн грн – должен был поступить в этом году. Однако,
2 сентября министр инфраструктуры В. Омелян заявил, что финансировать
работы в аэропорту госбюджет будет со следующего года.
Кроме того, власти города в перспективе рассматривают возможность
построить в Запорожском аэропорту и грузовой терминал – у этого аэропорта
ВПП сделана из армированного бетона, что позволяет ему принимать, в том
числе, такие грузовые суда как Ан-124 Руслан и военно-транспортный Ил-76.
«В отношении грузовых перевозок у нас хорошие перспективы – спрос
растет и логистика отличная: к аэропорту выходит железнодорожная ветка,
рядом проходит дорога первой категории, недалеко морской и речной порты.
Так что у нас есть хорошие перспективы стать и грузовым перевалочным
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пунктом на пути из Европы в Азию», – рассказал В. Бескупский.
За первое полугодие 2016 г. КП «Международный аэропорт “Запорожье”»
принял и обслужил 1087 воздушных судов (1,3 раза больше по сравнению с
аналогичным периодом 2015 г.) и 11 0640 пассажиров (увеличение
пассажиропотока в 2,2 раза относительно аналогичного периода минувшего
года). Доходы аэропорта составили 30 млн грн (214 % от 2015 г.), чистая
прибыль – 16,2 млн грн (+320 %) (Finance.UA (http://news.finance.ua/ru/news//383764/v-ukraine-poyavitsya-eshhe-odin-aviatsionnyj-hab). – 2016. – 5.09).
***
Океанический рыболовецкий флот Украины впервые за 19 лет
перечислил 13 млн грн дивидендов (515 тыс. долл.) по итогам своей
деятельности в 2015 г. на счет Государственной казначейской службы.
Сумма дивидендов была определена на основе менеджерской отчетности за
2015 г. Общий доход государственного океанического рыболовецкого флота в
2015 г. составил более 680 тыс. долл. США.
Украинским компаниям сейчас принадлежит 11 океанических судов – они
ведут промысел в Новой Зеландиии, Намибии, Мавритании, Антарктике, Чили и
Аргентине.
Четыре суда имеют государственную форму собственности – «Профессор
Михаил Александров», «Капитан Русак» (судовладелец – государственная
рыболовная компания «Фишинг Компани С.А.») и суда «Алексей
Слободчиков», «Иван Голубец» (судовладелец – ГП «Сервис») (НикВести
(http://nikvesti.com/news/business/93382). – 2016. – 1.09).
***
Китай провел изыскательные работы и имеет конкретные планы по
строительству глубоководного порта на материковой Украине.
Об этом в интервью сообщил посол Украины в Китае О. Демин.
Ранее глубоководный порт китайская сторона планировала строить в
Крыму, но из-за нынешнего статуса полуострова инвесторы из Поднебесной не
хотят рисковать средствами.
«Эти планы [по строительству глубоководного порта] остались и для
Китая, и для Украины. Но инвесторы, которые собирались строить порт в
Крыму, публично заявили, что не будут иметь дело с марионеточной властью
оккупированного полуострова и не будут приступать там к этому проекту.
Наоборот, они готовы такой порт строить на материковой Украине. Более того,
проведена очень большая изыскательская работа, уже есть варианты. Но далее
дело за украинской стороной: Украина должна сказать, нужен ли ей этот порт.
Киев
пока
думает»,
–
отметил
О.
Демин
(Finance.UA
(http://news.finance.ua/ru/news/-/383744/kitaj-gotov-postroit-glubokovodnyj-port-vukraine). – 2016. – 5.09).
***
Ринок персональних комп’ютерів України зріс на 104 % за підсумками
першого півріччя. Про це повідомляється в прес-релізі дослідницької компанії
IDC.
У ІІ кварталі постачання комп’ютерів в Україні зросли порівняно з
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аналогічним періодом минулого року на 160,6 %.
«Загалом, стабілізація економічної ситуації та відсутність значних
коливань курсу гривні в ІІ кварталі 2016 р. позитивно позначаються на ринку,
оживляючи попит на ПК в комерційному та споживчому сегментах. Також
спостерігається зростання закупівель з боку державних установ», – повідомляє
компанія.
Ринок стаціонарних комп’ютерів, за підсумками ІІ кварталу, зріс на 69 % і
становив 92 тис. одиниць. Міжнародні бренди збільшили свою частку на ринку
з 7 до 17,3 % – завдяки компактним рішенням – моноблокам і неттопам.
Ринок мобільних ПК зріс ще відчутніше, на 331 % – до 128 тис. одиниць.
«Головним чинником збільшення поставок ноутбуків у ІІ кварталі стала
підготовка каналу до сезону back-to-school», – відзначають аналітики IDC
(Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/383630/ukrayinskyj-rynokpersonalnyh-kompyuteriv-zris-udvichi). – 2016. – 1.09).
***
ПАО «Аграрный фонд» в рамках форвардной программы направил на
поддержку сельхозпроизводителей 1,5 млрд грн в период весенних и осенних
посевных работ. По форварду компания закупает продовольственную
пшеницу, ячмень, рожь и гречиху.
На момент заключения контракта сельхозпроизводитель получает на руки
65 % от прогнозной стоимости зерна.
Цена закупки определяется на основании прогнозов урожая и ряда
макрофакторов, включая ожидаемый курс доллара. Эта цена – в большей
степени индикатив, так как при окончательном расчете стоимость все равно
приводится к рыночной. Например, при проведении весенней форвардной
кампании цена пшеницы второго класса была определена на уровне 3500 грн,
составив в период уборки 3700 грн/т, и доходя в некоторых областях до
4200 грн/т.
Форвардная программа «Агарного фонда» – один из последних оставшихся
механизмов обеспечения сельхозпроизводителей оборотными средствами в
период пикового спроса. «В условиях нестабильности, в том числе военной,
крупные частные игроки не рискуют давать деньги аграриям с перспективой
поставки зерна с люфтом до полугода», – поясняет отсутствие наплыва
конкурентов А. Радченко, генеральный директор ПАО «Аграрный фонд»,
напоминая, что риск поставки в Украине не страхует ни одна страховая
компания. Помимо поддержки аграриев, контрактование зерна позволяет
обеспечить стабильность на продовольственном рынке. При константе
внутреннего потребления на уровне 5,3 млн т продзерна, АФ покупает около
20 % этого объема…«Это наша якорная программа, поскольку этот 1 млн т и
является тем ресурсом, которым можно гарантировать стабильность на
продовольственном рынке», – говорит А. Радченко.
Предварительная оценка бюджета осенней посевной – около 90 млрд грн.
Этот показатель, с поправкой на курс доллара увеличивается год от года: в
2015 г. стоимость полевых работ оценивалась в около 80 млрд грн, в 2014 г. –
56 млрд грн. Для примера, по сравнению с прошлым годом, затраты на гектар
пшеницы
возросли
на
9
%,
до
12,5
тыс.
грн
(Inshe.tv
(http://inshe.tv/economics/2016-08-30/156311/). – 2016. – 30.08).
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***
За перші шість місяців минулого року підприємства, які були на
спецрежимі, отримали на спецрахунки 9,7 млрд грн, а цього року – 2,1 млрд,
ще 2,6 млрд були перенаправлені в бюджет.
Про це розповів директор Департаменту податків і зборів з юридичних осіб
ДФС О. Лишенко.
«У IV кварталі минулого року компанії здогадувалися, що таке має бути.
Тоді анонсували відміну спецрежиму. Вони продавали по форвардних і
ф’ючерсних контрактах с/г продукцію, у тому числі врожаю 2016 р.», –
прокоментував О. Лишенко.
«Зрозуміло, що відповідно до Податкового кодексу за правилами першої
події була виписана податкова накладна, виникли податкові зобов’язання.
Продавці перерахували гроші на спеціальний ПДВ-рахунок, які їм повернулись
на спецрахунок», – зазначив він.
За його словами, податковий кредит покупцям сформовано також за
правилом першої події. «У 2016 р. операції з поставки товарів за передоплатою
“доганяли” фактичними поставками продукції. Більше того, якщо подивитись
на сайт Держстатистики, за шість місяців, якщо не помиляюсь, індекс
виробництва с/г продукції порівняно з минулим роком зменшився», – сказав
директор Департаменту податків і зборів з юридичних осіб ДФС.
Крім того, він зазначив, що наприкінці року був стрибок по поверненню
коштів на спецрахунки. «Орієнтовно до восьмого місяця минулого року
середньомісячна сума, яка декларувалась, сплачувалась і поверталась
підприємствам на спецрежимі, не перевищувала 2 млрд грн. Уже в IV кварталі
щомісячні обсяги сплати ПДВ суб’єктами спецрежиму перевищили 5 млрд грн,
а в грудні – 13,7 млрд. Тобто зростання істотне», – зазначив О. Лишенко.
За його словами, про це говорить і статистика по роках: у 2013 р.
акумулювалось на спецрахунках 13,7 млрд грн, у 2014 р. – 19,8 млрд грн, у
2015 р. – 43,2 млрд грн (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/agrariam-zasist-misaciv-povernuli-21-mlrd-griven-pdv-na-specrahunki). – 2016. – 31.08).
***
Аграрна продукція у першому півріччі 2016 р. становила 40,8 % експорту
України у грошовому еквіваленті.
Про це говорять дані про товарну структуру зовнішньої торгівлі у
першому півріччі 2016 р., оприлюднені на сайті Держстатистики, передає пресслужба Мінагрополітики.
Кожен п’ятий експортний долар надійшов до України за рахунок постачань
на зовнішні ринки продуктів рослинного походження, що у абсолютних
значеннях становить 3,4 млрд дол.
Майже 2 млрд дол. становить експорт жирів та олій тваринного або
рослинного походження, понад 1 млрд дол. – готові харчові продукти, та
317 млн дол. – живі тварини; продукти тваринного походження.
Загалом експорт аграрної продукції у першому півріччі 2016 р. сягнув
6,8 млрд дол. За той саме час було імпортовано в Україну аграрної продукції на
1,9 млрд дол., що дало змогу сформувати позитивне сальдо за цією категорією
товарів у майже 5 млрд дол. (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/eksportsilgospprodukcii-stanovit-40-zagalnogo-eksportu-ukraini). – 2016. – 30.08).
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***
У липні поточного року сукупний індекс витрат на виробництво
сільськогосподарської продукції зріс на 4,2 % порівняно із червнем.
Про це повідомляє Держстатистики.
Крім того, протягом січня – липня 2016 р. порівняно із аналогічним
періодом минулого року цей показник зріз на 112,2 %.
Зокрема, індекс витрат на виробництво продукції рослинництва в липні
зріс на 3,9 %, продукції тваринництва – на 5 % (порівняно із червнем поточного
року).
Протягом перших семи місяців 2016 р. витрати на рослинництво порівняно
із аналогічним періодом 2015 р. зросли на 9 %, на тваринництво – на 21,4 %.
Крім того, індекс цін на матерiально-технiчнi ресурси промислового
походження, що споживаються сільським господарством, у липні зріс на 5,1 %
порівняно з червнем поточного року. Протягом січня – липня цей показник
збільшився на 0,3 % порівняно із відповідним періодом минулого року
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/vitrati-agrariiv-na-virobnictvosilgospprodukcii-za-misac-zrosli-na-42). – 2016. – 31.08).
***
У липні середня заробітна плата працівника сільського господарства
становила 4,45 тис. грн, що перевищує аналогічний показник січня
поточного року на 45,7 %.
Про це згідно з даними Держстатистики повідомляє Українська аграрна
конфедерація.
Зазначають, що лише за липень зарплатня працівників агросектору
підвищилась на 12,9 %.
Загалом середня зарплатня громадян, задіяних у сільському, лісовому та
рибному господарствах, досягла позначки в 4,6 тис. грн, що більше на 40,9 %
порівняно з початком року.
Проте, навіть з урахуванням постійного росту з початку року, рівень
доходів працівників сільського господарства далеко не найвищий в країні та не
дотягує навіть до середнього – за даними офіційної статистики,
середньостатистичний працюючий українець в липні 2016 р. отримував
5,4 тис. грн на місяць, що на 17,2 % перевищує рівень зарплатні працівників,
зайнятих в агросекторі (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/serednazarplata-agrariiv-zrosla-na-457). – 2016. – 2.09).
***
Центр экспорта сообщает, что с сентября 2017 г. можно ожидать
открытие японского рынка для молочной продукции Украины. Будут
отменены соответствующие карантинные мероприятия.
«Для украинских производителей сухого молока, сыворотки, масла
сливочного и сыров рекомендуется начинать переговоры с ключевыми
компаниями-трейдерами Японии: Marubeni Corporation, ITt & CO. LTD,
Sumitomo Corporation, Mitsubishi Corporation, которые имеют свои
представительства в Украине», – говорится в сообщении Facebook Центра
экспорта.
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Выходу украинской молочной продукции на рынок Японии также
поспособствует новая возможность Минагрополитики мониторить рынок
сельскохозяйственной продукции, которая идет на экспорт. Об этом сообщал
народний депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам
аграрной политики и земельных отношений О. Дмитренко.
«Центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции»
имеет ряд международных сертификатов, в том числе Сертификат Gafta, ISTA
также аккредитацию Национального агентства по аккредитации Украины.
Таким образом, качество продукции, которая идет на экспорт, будет
контролироваться государством, что позволит избежать конфликтов со
странами-импортерами и повысить статус страны-экспортера для Украины
(Inshe.tv (http://inshe.tv/economics/2016-09-01/156796/). – 2016. – 1.09).
***
Торгівля товарами між Україною та Німеччиною у грошовому
вираженні за перше півріччя поточного року зросла на 20 %, до 2,6 млрд євро.
Про це згідно з даними німецького статистичного відомства передає DW.
При цьому німецький експорт в Україну зріс на 31 % (до 1,74 млрд євро),
український до Німеччини – на 3,75 % (до 890 млн євро).
Україна значно збільшила показники постачань сільськогосподарської
продукції до ФРН – на 45 %, до 94 млн євро.
Результати торгівлі з Україною у Східному комітеті німецької економіки
назвали «справжнім феєрверком». «В Україні процес економічних реформ
приносить перші плоди, і економіка відновила зростання», – зазначив голова
правління організації М. Гармс.
Він переконаний, що розв’язання конфлікту на Донбасі, продовження
реформ і подальша євроінтеграція можуть дати додатковий поштовх (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-na-45-zbilsila-eksportsilskogospodarskoi-produkcii-do-nimeccini). – 2016. – 5.09).
***
У другій половині серпня ПАТ «Державна продовольчо-зернова
корпорація України» (ДПЗКУ) вперше здійснила відвантаження зернових
через свої річкові термінали.
Про це розповів директор департаменту логістики Д. Шмокарєв,
повідомляє прес-служба ДПЗКУ.
«Корпорації
належить
два
річкових
зернових
термінали
–
“Голопристанський елеватор” і “Великолепетиський елеватор”, які
перевантажують зернові з елеватору на річковий транспорт ємністю 23 тис. т», – зазначив Д. Шмокарєв.
З річкового транспорту зернову продукцію було перевантажено на морські
судна на рейдах портів Миколаєва та Одеси.
«Виходячи із введеного обмеження на відвантаження зернових
автотранспортом (до 22 т) та збільшеного внаслідок цього навантаження на
залізничні перевезення, можливість транспортування вантажів по річці, з
подальшим рейдовим перевантаженням на морські судна, є реальною
альтернативою доставці зерна в порт залізницею чи автотранспортом. Сьогодні
для корпорації це є безумовною конкурентною перевагою», – наголосив
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директор департаменту (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/dpzkuvperse-vidvantazila-zerno-cerez-vlasni-rickovi-terminali). – 2016. – 31.08).
***
Управління Держархбудінспекції у Чернігівській області зареєструвало
декларацію про готовність до експлуатації сільськогосподарського
комплексу у м. Ічня.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
«Загальна площа комплексу з переробки насіння сільськогосподарських
культур становить 898 кв. м, виробнича площа – 703 кв. м. Запланована
потужність новозбудованого об’єкту становить 70 т. за добу. Об’єкт забезпечить
робочими місцями ічнянців і збільшить інвестиційну привабливість регіону», –
йдеться в повідомленні.
За інформацією, загалом за вісім місяців поточного року на Чернігівщині
введено в експлуатацію 649 об’єктів будівництва І–ІІІ категорії складності. З
них 54 % – об’єкти житлового будівництва, 46 % – нежитлові будівлі та
інженерно-транспортні споруди (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/nacernigivsini-zapustili-kompleks-z-pererobki-nasinna). – 2016. – 5.09).
***
Станом на 2 вересня 2016 р. (з початку сезону) в Україні вироблено
11,3 тис. т цукру.
Про це повідомляє прес-служба асоціації «Укрцукор».
«За добу вироблено 2,5 тис. т цукру та перероблено 24,9 тис. т цукрових
буряків. Зараз працює п’ять цукрових заводів, які розміщені у Вінницькій та
Львівській
областях»,
–
йдеться
в
повідомленні
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/zavodi-vze-virobili-bilse-11-tis-tonn-cukru). –
2016. – 2.09).
***
В Україні середня заробітна плата у липні 2016 р. порівняно з липнем
2015 р. зросла на 22,4 % – до 5374 грн. Про це говорять дані Держстатистики.
За даними Держстатистики, у липні 2016 р. порівняно з липнем 2015 р. (за
рік), середня зарплата в Україні зросла з 4390 грн до 5374 грн, тобто на 22,4 %.
Водночас найбільший розмір середньої плати у липні 2016 р. зафіксовано в
Донецькій області – 6002 грн, Київській області – 5578 грн, у Дніпропетровській
області – 5329 грн та у місті Києві – 8649 грн (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1598469-serednya-zarplata-v-ukrayini-za-rikzrosla-na-22-4). – 2016. – 31.08).
***
Квоту на 20 тис. робочих місць отримала Україна в Ізраїлі. Запрошують
будівельників, розглядають питання працевлаштування доглядальниць.
Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ізраїлі
Г. Надоленко.
Україна запропонувала працевлаштувати в Ізраїлі українських
будівельників, і це стало першою пропозицією, на яку ізраїльська сторона
відповіла згодою. Причому, за словами Г. Надоленка, переговори тривали рік, і
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Україна нарешті отримала найбільшу квоту на працевлаштування в цій країні –
20 тис. Тоді як Молдові пообіцяли всього 3 тис. робочих місць.
Г. Надоленко також зазначив, що наступною може стати угода про
працевлаштування українських доглядальниць, і в цьому випадку також є
сподівання на велику квоту (Finance.UA (http://news.finance.ua/ua/news//383387/izrayil-nadav-najbilshu-kvotu-ukrayinskym-pratsivnykam). – 2016. –
31.08).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
За семь месяцев 2016 г. убыток действующих банков составил 9,3 млрд
грн. Это на 20,9 млрд меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом
говорится на сайте НБУ.
Национальный банк объясняет снижение убыточности банковской системы
уменьшением отчислений в резервы под активные операции. Крупнейшие
банки сформировали резервы по результатам диагностики в 2015 г.
Прибыль банков до отчисления в резервы и уплаты налогов в этом году
уменьшилась на 60 % до 13,9 млрд грн. В прошлом году она была на уровне
34,4 млрд грн.
Регулятор связывает снижение результативности работы банков с
сокращением доходов и ростом процентных и административных расходов.
За январь – июль 2016 г. доходы банков уменьшились на 13 % по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые семь месяцев
банки получили 101,6 млрд грн доходов.
По утверждению НБУ, уменьшение доходов обусловлено убытками от
торговых операций – на 1,5 млрд грн. В прошлом году за семь месяцев банки
получили 9,8 млрд грн прибыли от торговых операций. Прибыль в прошлом
году обусловлена высокими темпами девальвации гривни. Это позволило
банкам заработать на торговле иностранной валютой. От таких операций в этом
году банки получили 3,6 млрд грн убытка.
Кредитные портфели банков уменьшились, а их качество ухудшилось, что
привело к сокращению процентных доходов и увеличению процентных
расходов. Процентные доходы сократились на 20 %.
По состоянию на 1 августа убыток получили 33 банка на общую сумму
16,6 млрд грн. В июле убыток получили 26 банков на 1,1 млрд грн. Прибыль
получили 68 банков на 7,4 млрд грн. В июле прибыль получили 75 банков на
1,1 млрд (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/08/30/23976279/). – 2016. – 30.08).
***
З 2 вересня 2016 р. до 13 жовтня 2016 р. включно вкладники банку
«Михайлівський» можуть звертатись до установ банків-агентів Фонду. Про
це повідомили у прес-службі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Так, для отримання коштів вкладники ПАТ «Банк Михайлівський» з
2 вересня 2016 р. до 13 жовтня 2016 р. включно можуть звертатись до установ
банків-агентів Фонду: ПАТ «Альфа банк»; ПАТ «Банк кредит Дніпро»; ПАТ
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«Кредобанк»; ПАТ «ПУМБ»; ПАТ КБ «Правекс-банк»; АТ «Таскомбанк»
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1598895vidsogodni-rozpochalisya-viplati-vkladnikam-banku-mikhaylivskiy). – 2016. – 2.09).
***
Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный
рейтинг Киева с «ССС+» до «СС».
«Киев решил продлить срок погашения национальных облигаций с 2016 г.
на следующий год… Поэтому мы понизили рейтинг города с “ССС+” до “СС”,
что отражает наше мнение о крайне высокой вероятности дефолта (Киева)», –
говорится в сообщении.
Как сообщалось, в конце июля министр финансов А. Данилюк заявлял, что
в целом для Украины предпосылок для дефолта и рисков для курса гривни нет
(Finance.UA
(http://news.finance.ua/ru/news/-/383763/agentstvo-sp-ponizilorejting-kieva). – 2016. – 5.09).
***
На кінець липня 2016 р. заборгованість населення зі сплати за
централізоване опалення та гаряче водопостачання становить
5,0 млрд грн. Про це говорять дані Держстатистики.
За даними Держстатистики, на кінець липня поточного року заборгованість
населення за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
становить 2,5 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення –
1,8 млрд грн, за вивезення побутових відходів – 0,4 млрд грн, за
електроенергію – 2,8 млрд грн.
Водночас нараховані впродовж січня – липня 2016 р. бюджетні кошти
(субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг)
організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання
перевищували вартість фактично спожитих послуг на 11,0 млрд грн.
При цьому, середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з
урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт-год), на одного власника
особового рахунку в липні 2016 р. становили 403,7 грн (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1598455-zaborgovanist-naselennya-zaopalennya-ta-garyache-vodopostachannya-syagnula-5-0-mlrd-grn). – 2016. –
31.08).
***
Білорусь з 1 вересня вводить тимчасові обмеження на ввезення свинини
з Волинської та Вінницької областей України через африканську чуму
свиней (АЧС).
Відповідна інформація розміщена на сайті департаменту ветеринарного та
продовольчого нагляду Мінсільгосппроду РБ, повідомило 31 серпня агентство
БЕЛТА.
За даними Міжнародного епізоотичного бюро, на території Волинської та
Вінницької областей України зареєстровано нові випадки захворювання
сприйнятливих видів тварин АЧС. У зв’язку з цим департамент ветеринарного
та продовольчого нагляду вводить тимчасові обмеження на ввезення із
зазначених територій живих свиней, свинини та продуктів її переробки.
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Також скасовуються всі раніше видані дозволи на ввезення цих товарів до
Білорусі із зазначених областей України.
Одночасно будуть вжиті додаткові заходи контролю щодо забезпечення
біологічного захисту великих свинарських комплексів, свинарських ферм і
господарств
усіх
форм
власності
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/bilorus-zaboronila-import-svinini-z-volinskoita-vinnickoi-oblastej). – 2016. – 1.09).
***
Державна служба безпеки
продуктів
харчування
Міністерства
сільського господарства Вірменії заборонила ввезення свинини з України.
Про це згідно з даними відомства пише Replyua.net.
Зазначають, що під заборону до імпорту потрапили живі свині, свинина, а
також увесь генетичний матеріал тварин – щетина, кишки, шкурки, різна
сировина, готова продукція та навіть мисливські трофеї.
Як стало відомо, до Вірменії також буде заборонено ввозити всі
комбікорми та корми для свиней, за винятком тих, які містять хімічні та
синтетичні компоненти.
У повідомленні відомства йдеться про те, що заборона на ввезення була
введена через АЧС, яка поширюється в деяких регіонах України.
У Міністерстві сільського господарства Вірменії наголосили, що на
території України зафіксовані випадки зараження свиней африканською чумою,
і Вірменія планує запобігти проникненню на територію країни зараженої
свинини.
У міністерстві послалися на дані Всесвітньої організації з охорони здоров’я
тварин, на офіційному сайті якої раніше з’явилося повідомлення про перші
офіційно зареєстровані випадки зараження АЧС в Україні.
Нагадаємо, днями два випадки хвороби було зафіксовано на території
Харківської області (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/virmeniazaboronila-import-ukrainskoi-svinini). – 2016. – 5.09).
***
За підсумками семи місяців виробництво молочної продукції в Україні
скоротилося на 3,44 %, порівняно з відповідним періодом минулого року.
Про це повідомляє аналітичний відділ компанії «Дикун» з посиланням на
Державну службу статистики.
Так, у січні – липні 2016 р. молокопереробні заводи виробили 971,3 тис. т
молочних продуктів, тоді як за аналогічний період 2015 р. – 1 005,9 тис. т.
Найбільше скоротилися обсяги виробництва жирних сирів. За сім місяців їх
виробництво становить 66,9 тис. т, що на 7,47 % менше, ніж за аналогічний
період минулого року. Крім того, скоротилися обсяги молока обробленого – на
5,38 %, до 548,3 тис. т та йогуртів (–0,2 %; 254 тис. т). Водночас приріст, як
раніше, демонструє виробництво кисломолочного сиру – 41 тис. т (+5,67 %). До
того ж, уперше від початку року зросло виробництво масла – 61,1 тис. т
(+0,7 %). Оператори повідомляють, що незважаючи на відновлення експортних
цін, багато продукції все ще знаходиться на складах (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/za-sim-misaciv-v-ukraini-bulo-virobleno-blizkomiljona-tonn-molocnih-produktiv). – 2016. – 1.09).
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***
В Україні найбільший в Європі потенціал для вирощування риби, при
цьому вона продукує лише 0,1 % від світового виробництва. Про це
повідомляє асоціація «Українських імпортерів риби та морепродуктів».
Зазначають, що Україна володіє найбільшою в Європі внутрішньою
площею водної поверхні – приблизно 1,3 млн га.
У 2014 р. в прісних водоймах виловили 39 тис. т риби, що становить
30 кг/га водної поверхні. Для порівняння, цей показник у Польщі становить
60 кг, а в Угорщині – 152 кг.
Крім того, в Україні відсоток водної поверхні становить 7 % від її загальної
площі – це величезний потенціал щодо розвитку аквакультури.
Для прикладу, в Європейському Союзі відсоток водної поверхні становить
3 %, проте в 2015 р. ЄС займав восьме місце серед найбільших виробників
аквакультури з часткою світового ринку в 1,53 %.
Серед основних проблем, які необхідно вирішити для реформування галузі
в Україні – створення єдиного реєстру водойм, які можуть використовуватися
для цілей аквакультури, а також скорочення частки тіньового вилову.
На сьогодні 2/3 вилову перебуває в тіні. Цю ситуацію може врегулювати
встановлення чітких і прозорих правил лову та його обліку.
Крім того, необхідно впровадити систему контролю за походженням риби,
яка реалізується, а також впровадити та реалізувати програми державної
підтримки
вітчизняної
аквакультури
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/castka-ukraini-u-svitovomu-virobnictvi-ribistanovit-lise-01). – 2016. – 31.08).
***
За підсумками перших семи місяців 2016 р., порівняно з аналогічним
періодом минулого року, виробництво борошна в Україні скоротилося на
7,1 % до 1 млн т.
Про це згідно з даними Держхарчопрому пише «ПроАгро».
У тому числі, в липні 2016 р. виробництво борошна становило 148,4 тис. т,
що хоч і на 12,5 % вище рівня попереднього місяця, проте все ще не дотягує на
7,1 % до результатів липня 2015 р.
Крім того, виробництво круп в Україні в січні – липні 2016 р. знизилося на
5 % порівняно з аналогічним періодом минулого року, становивши 120,6 тис. т.
Але в липні обсяг виробництва круп усе ж перевищив результати як
попереднього місяця (на 33 %), так і червня минулого року (на 11,7 %), склавши
18,9 тис. т. Загальне зниження виробництва круп у поточному році пов’язане,
насамперед, зі скороченням виробництва гречаної крупи в зв’язку з низьким
торішнім
урожаєм
зерна
цієї
культури
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/virobnictvo-krup-v-ukraini-skorotilosa-na-5). –
2016. – 1.09).
***
В крупнейшей экономике Европы рост инфляции снова замедлился. Это
может добавить оснований ЕЦБ для дальнейшего смягчения монетарной
политики. Об этом сообщает Bloomberg.
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По предварительным данным Федерального статистического агентства
Германии, инфляция в августе возросла на 0,3 %, после роста на 0,4 % в июле.
Последние данные – плохая новость для Европейского центрального банка,
который заявлял, что смягчит монетарную политику, если в еврозоне будет
оставаться низкий уровень роста инфляции. Регулятор объявит о своем решении
8 сентября. По данным из Германии, большинство экономистов прогнозировали
рост инфляции в еврозоне на 0,3 % в августе, что намного меньше целевого
показателя ЕЦБ в 2 % (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/08/30/23983518/). –
2016. – 30.08).
***
Министр торговли Франции заявил, что США не предложили ничего
существенного. Потому переговоры о Трансатлантическом торговом и
инвестиционном партнерстве нужно прекратить. Об этом сообщает Bloomberg.
«Эти переговори мертвы. Франция хочет прекратить их. Во Франции нет
политической поддержки этих переговоров», – заявил министр иностранной
торговли М. Фекль.
Министр экономики Германии С. Гарбриэль, заявил, что переговоры с
США нужно заканчивать, так как ЕС не хочет выполнять требования США. В
ответ на его слова Европейская комиссия, которая проводит переговоры от ЕС
заявила, что переговоры приносят плоды и они перешли в решающую стадию.
Министр экономического развития Италии К. Календа заявил, что
переговоры продолжаются, но они потребуют больше времени.
По словам представителя Министерства торговли США, переговоры с ЕС
продолжаются, и в них виден прогресс. Переговоры между США и ЕС о
Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве продолжаются с
2013 г. Так как тарифы между США и ЕС в большинстве случаев и так низкие,
или
отсутствуют,
переговоры
сосредоточены
на
чувствительных
трудноразрешимых
вопросах
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/08/30/23977178/). – 2016. – 30.08).
***
Союзник канцлера Германии А. Меркель заявил, что Великобритании
придется платить взносы в бюджет ЕС, если она хочет получить доступ к
единому рынку ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.
Ю. Хардт, законодатель, который озвучивает позицию по внешней
политике правящей христианско-демократической партии во главе с
А. Меркель, привел пример Норвегии. Страна не входит в ЕС, но платит взносы
в бюджет ЕС, чтобы получить доступ к единому рынку. По словам Ю. Хардта,
этот вопрос не был должным образом разъяснен британцам во время агитации
за выход из ЕС. «Если кто-либо хочет получить преимущества единого рынка
ЕС, он должен внести свой вклад. В Британии, перед референдумом, никто об
этом не говорил», – заявил Ю. Хардт.
Он также заявил, что Великобритания не должна надеяться на «особое
отношение» в вопросах миграции. «Нет возможности, к примеру, ограничить
свободное перемещение трудовых мигрантов, но сохранить все другие свободы,
которыми пользуются все члены единого рынка ЕС», – заявил Ю. Хардт
(Минфин (http://minfin.com.ua/2016/08/30/23979226/). – 2016. – 30.08).
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