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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Триває візит Президента України П. Порошенка до
Сполучених Штатів Америки
Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї
ООН: «Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту
прав внутрішньо переміщених осіб».
Президент П. Порошенко наголошує, що безпрецедентна міграційна
криза та наплив біженців стали важливим екзаменом для всього людства –
понад 250 мільйонів людей з різних причин покинули свої домівки.
«Ця глобальна криза вимагає від нас спільної відповідальності та
скоординованих зусиль. Тому сьогодні я б хотів висловити свою солідарність з
тими, хто, проти своєї волі, був змушений покинути рідні домівки», – сказав
Президент під час виступу на засіданні високого рівня Генасамблеї ООН на
тему біженців та мігрантів.
Глава держави наголосив, що зовнішня агресія та спонсорований
державою тероризм є ворогами людства в багатьох куточках нашого світу.
«Російська збройна агресія змусила близько 1,8 мільйонів українців шукати
нового дому в межах країни. Через це Україна опинилася серед першого десятка
країн з найбільшою кількістю переміщеного населення», – сказав
П. Порошенко.
За словами глави держави, усі зусилля світового співтовариства будуть
марні, якщо не усунути першопричини проблеми, а саме зовнішню агресію та
порушення міжнародного права.
«Ми не маємо права закривати очі на бомбардування Росією цивільних
об’єктів в сирійському Алеппо чи на українському Донбасі. Йдеться не лише
про дотримання гуманітарних принципів», – сказав П. Порошенко та наголосив
на необхідності покладення відповідальності на державу, яка порушує
міжнародне право та фундаментальні свободи, в результаті чого цивільне
населення змушене покидати свої домівки.
«Необхідно якнайскоріше розробити такий міжнародний механізм
відповідальності, а також міжнародні зобов’язуючі рамки для захисту прав
внутрішньо переміщених осіб», – зазначив Президент.
Глава держави наголосив, що українська влада послідовно демонструє
відданість необхідності забезпечення належного захисту переміщених осіб,
розроблено та запроваджено відповідні рамки з тим, щоб гарантувати їм
соціальний захист, забезпечити доступ до системи охорони здоров’я, освіти,
працевлаштування.
«Наша самовіддана робота дозволила, зокрема, попередити виникнення
ще однієї суттєвої хвилі біженців в Європу», – сказав П. Порошенко.
Президент подякував всім урядам та гуманітарним партнерам за
підтримку України в цей тяжкий час, але при цьому зазначив, що «ми не
можемо постійно перебувати в режимі реагування». «Нам потрібне остаточне
та стале вирішення проблеми, а саме припинення російської агресії проти
України», – сказав він.
Президент наголосив на важливості політичної декларації, яка ухвалена
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сьогодні пропонує інклюзивні рамки для розвитку подальшого співробітництва
та координації зусиль світового співтовариства. Він зазначив, що цей документ
приділяє належну увагу ключовим аспектам людської міграції, включаючи
необхідність боротьби з ксенофобією, дискримінацією, торгівлею людьми.
Президент також нагадав, що Україна стала однією з перших
європейських країн, яка ще в далекому 1998 р. криміналізувала відповідальність
за торгівлю людьми.
П. Порошенко закликав забезпечити належне фінансування програм ООН
з тим, щоб ліквідувати розрив у виділенні коштів та реальними гуманітарними
потребами та привітав той факт, що Декларація закладає підвалини для
реагування на потреби внутрішньо переміщених осіб. «Їхній захист та
підтримка – це наш моральний та політичний обов’язок», – сказав Президент
України.
Глава Української держави заявив про необхідність відновлення посади
Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань внутрішньо
переміщених осіб (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 19.09).
***
Президент України провів переговори з кандидатом у Президенти
США Г. Клінтон.
П. Порошенко проінформував Г. Клінтон щодо ситуації на Донбасі. Глава
держави наголосив, що сьогодні Україна бореться за свободу і демократичні
цінності, які об'єднують весь цивілізований світ.
Співрозмовники погодилися, що у протистоянні російській агресії
важливим є зміцнення трансатлантичної єдності та солідарності з Україною.
Було також відзначено дієвість санкційної політики проти Росії.
П. Порошенко подякував Г. Клінтон за постійну і тверду підтримку
України. Кандидат у Президенти США наголосила, що за останній час Україна
досягла важливого прогресу у здійсненні реформ і висловила свою підтримку у
їх продовженні. Г. Клінтон також передала вітання українському народу з
нагоди 25-річчя незалежності (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 20.09).
***
Крім того на полях Генеральної Асамблеї ООН заплановано проведення
низки двосторонніх зустрічей Президента України з іноземними лідерами,
зокрема Туреччини, Японії, Нової Зеландії, Аргентини, Катару та іншими.
Окремої уваги під час візиту буде приділено питанням поглиблення відносин
стратегічного партнерства України зі США. У цьому контексті П. Порошенко
зустрінеться з американським керівництвом, представниками провідних ділових
і політологічних кіл країни (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Н. Тарасенко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Перспективи нормандського формату як інструменту врегулювання
українсько-російського конфлікту в оцінках експертів
Політико-дипломатичне вирішення конфлікту на Сході України, на
пріоритетності якого вже більше двох років наголошують українська влада та її
зарубіжні партнери, наприкінці літа – початку осені отримало нові тенденції
розвитку. Вони виявилися у намаганні Росії вкотре переконати Захід у спробах
України «зірвати виконання мінських угод» та використати змодельовані проти
нас аргументи для руйнування невигідного Кремлю нормандського формату
переговорів з урегулювання ситуації на Донбасі. Ряд заяв і дій з російського
боку зробили очевидним курс Кремля на торпедування нормандського формату
як складової загальної стратегії РФ з реструктуризації усього переговорного
процесу з перспективою створення його нового формату на вигідніших для себе
умовах.
Для демонстрації «злих намірів України» була сфабрикована історія про
«українську ДРГ у Криму» – ФСБ зробила заяву про «спробу українських
диверсантів вчинити терористичні акти». Після цієї провокації відбулася
очікувана заява В. Путіна про те, що «після агресивних дій України Росія не
бачить сенсу в участі в нормандському форматі переговорів». «Звичайно, у цих
умовах зустрічатися в нормандському форматі безглуздо, тому що, судячи з
усього, ті люди, які захопили свого часу владу в Києві та продовжують її
утримувати, замість пошуку компромісів, замість того щоб шукати способи
мирного врегулювання, перейшли до практики терору», – зазначив В. Путін.
23 серпня під час телефонної розмови з канцлером ФРН А. Меркель і
президентом Франції Ф. Олландом В. Путін намагався переконати їх у
правдивості власних заяв стосовно «агресивних дій українців в Криму та
необхідності перегляду нормандського формату переговорів». Утім, заяви
А. Меркель 23 серпня стосовно необхідності прогресу в реалізації мінських угод
і 25 серпня стосовно погіршення безпекової ситуації на Донбасі засвідчили, що
звинувачення В. Путіна на адресу України не були сприйняті Заходом. Більше
того, у День Незалежності України Президент П. Порошенко заявив, що
нормандський формат переговорів уже найближчим часом буде реанімовано.
«Мої переговори з лідерами Німеччини та Франції дають підстави сподіватися,
що нормандський формат буде реанімовано найближчим часом, незважаючи на
будь-які заяви», – сказав глава держави.
Утім, уже 26 серпня представники РФ влаштували наступну «атаку» на
нормандський формат переговорів під час зустрічі контактної групи в Мінську.
Розповідаючи про її результати, віце-спікер Верховної Ради, представник у
гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи І. Геращенко повідомила,
що представники російської сторони всіляко критикували й дискредитували
нормандський формат.
«З тривожного та важливого, що я хотіла б особливо відзначити. Це була
перша зустріч після кримських провокацій, влаштованих РФ. Після яких
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В. Путін грізно заявив, що не бачить сенсу у зустрічі в нормандському форматі і
т. д. Так от, учора (26 серпня. – Прим. ред.) маріонетки Кремля (і не лише вони)
влаштували відверту атаку та істерику вже на нормандський формат, усіляко
критикуючи та дискредитуючи його. Темники працюють, підспівувачі виконали
свою партію в кілька голосів. Це – тривожний сигнал, і, мені здається, лідерам
нормандського формату варто звернути на це увагу, оскільки аж надто відверто
все, що відбувається, виглядає як домашні заготовки і сценарій Кремля, і не
треба
на
це
ловитися»,
–
повідомила
І. Геращенко
(http://glavred.info/politika/peregovory-po-donbassu-byt-ili-ne-byt-normandskomuformatu-385140.html).
На початку вересня Україна мала намір провести зустріч «нормандської
четвірки» в рамках саміту «великої двадцятки» в Китаї, на якому були присутні
три країни, що беруть участь у переговорах у нормандському форматі: Франція,
Німеччина та Російська Федерація. Однак В. Путін категорично відмовився від
зустрічі в цьому форматі. Москва дала чітко зрозуміти, що не хоче говорити з
П. Порошенком у присутності Ф. Олланда та А. Меркель. В. Путін згоден
говорити виключно з лідерами Німеччини і Франції. Звичайно, в Україні це
спричинило занепокоєння та призвело до сплеску у вітчизняному медіапросторі версій щодо наміру В. Путіна в чомусь переконати європейських
лідерів, щоб при цьому вони не почули спростувань української сторони, тобто
домовитися
щодо
України
за
спинами
українців
(http://www.eramedia.com.ua/article/243893normandskiyi_format_yakscho_ne_zginuv_ostatochno_to_prinayimn_vp;
http://24tv.ua/samit_g20_zrozumilo_pro_zustrich_svitovih_lideriv_i_naslidki_dlya_u
krayini_n721197).
За словами політичного аналітика В. Горбача, Президент П. Порошенко
задля владнання ситуації провів телефонну розмову з канцлером Німеччини та
президентом Франції. Як наслідок, хоча Україну й не запросили на саміт,
А. Меркель і Ф. Олланд відмовилися від зустрічі у форматі трьох і перейшли на
формат «один-на-один», під час якого обговорювалася не лише Україна, а й
німецько- та франко-російські відносини. Така конфігурація цих зустрічей
підтвердила, що ніяких закулісних домовленостей без України та коштом
України не буде.
Натомість західні партнери України вкотре наголосили на незмінності
нормандського формату переговорів і продовженні його роботи в майбутньому.
Президент Франції Ф. Олланд після зустрічі з президентом Росії В. Путіним
заявив, що вони домовилися провести зустріч керівників України, Росії, Франції
і Німеччини найближчими тижнями. Про це Ф. Олланд повідомив на своїй
сторінці у Facebook. Президент Франції додав, що розмовляв з В. Путіним щодо
політичного вирішення ситуації в Україні. «В Україні ми маємо продовжувати
мінський процес, подолати причини нинішнього блокування, включно з
впровадженням спеціального статусу, вирішенням ситуації з безпекою та
відсутністю
довіри
між
сторонами»,
–
заявив
Ф.
Олланд
(http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/09/160905_putin_hollande_vc).
Канцлер Німеччини А. Меркель окремо підкреслила, що за відсутності
України жодного рішення щодо ситуації на Донбасі не приймалося.
Президент США Б. Обама на зустрічі з В. Путіним нагадав своєму
російському колезі, що санкції з Росії не будуть зняті до виконання мінських
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угод. Більше того, Америка, хоча й не бере участі і в багатосторонніх
переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі, напередодні саміту
посилила санкції проти Росії, подаючи приклад ЄС.
Як вважає заступник директора Інституту світової політики К. Зарембо,
«західні країни продемонстрували зразкову єдність. Я б проілюструвала це тим,
що А. Меркель і Ф. Олланд не підтримали тристоронню зустріч із В. Путіним,
хоча зустрічалися з ним один за одним. Разом з тим вони зустрілися втрьох з
Б. Обамою та обговорили питання України. Це яскрава розстановка сил»
(https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/putinskyy-plan-pro-ukrayinu-bezukrayiny-na-g20-ne-spracyuvav-analityk).
Показовим результатом такої одностайної позиції стала зміна риторики
В. Путіна наприкінці саміту G-20. На прес-конференції за підсумками саміту
G-20 президент РФ заявив, що не бачить іншого формату для переговорів щодо
мирного врегулювання на Донбасі, крім нормандського. Однак, на його думку,
такі зустрічі повинні «вести до поліпшення ситуації, а не проводитися просто
заради переговорів».
«Що стосується нормандського формату, добре це чи погано, але іншого
варіанту – хоча б зробити спроби врегулювання – немає», – сказав президент
РФ. «Куди подітися?! Напевно, доведеться спілкуватися з Президентом України
П. Порошенком», – додав В. Путін (https://www.rbc.ua/ukr/news/putin-dopustilvozvrashchenie-normandskomu-1473087741.html).
Зустріч глав держав України, Франції, Німеччини та Росії може відбутися у
Берліні, заявив заступник глави Адміністрації Президента України К. Єлісєєв.
За його словами, таку пропозицію під час однієї з телефонних конференцій
висувала канцлер Німеччини А. Меркель. Заступник голови Адміністрації
Президента уточнив, що дата зустрічі повинна бути узгоджена всіма сторонами
(http://dt.ua/POLITICS/u-poroshenka-nazvali-ymovirne-misce-zustrichi-glavderzhav-normandskoyi-chetvirki-218127_.html).
К. Єлісєєв підкреслив, що робота в нормандському форматі ніколи не
припинялася, оскільки вона полягає не лише в зустрічі глав держав і міністрів
закордонних справ, а й містить у собі також роботу експертів та дипломатичних
радників.
Водночас, на думку політолога В. Фесенка, на сьогодні переговори в
нормандському форматі можуть відбутися на рівні міністрів закордонних справ,
але не на найвищому рівні. «Передумов для будь-якого прориву в будь-якому
форматі переговорів на цей момент немає, – вважає В. Фесенко. – Думаю, що,
швидше за все, у найближчій перспективі або, як сказав Ф. Олланд, у найближчі
кілька тижнів мова може йти не про зустріч на найвищому рівні – зустріч буде
на рівні міністрів закордонних справ» (http://ua.korrespondent.net/world/3740978ukraina-i-syriia-na-zadkakh-pidsumky-samitu-G20).
Водночас наміри провести таку зустріч – це вже подолання кризи в
переговорах, яка виникла після інциденту з Кримом і відмови президента РФ
вести переговори з Президентом П. Порошенком у нормандському форматі,
говорить В. Фесенко. На думку експерта, В. Путін, влаштувавши демарш щодо
переговорів, не стільки хотів зруйнувати нормандський формат, скільки
вилучити хоча б на певний час П. Порошенка з переговорного процесу.
Експерт з питань міжнародної політики Г. Перепелиця розглядає
намагання Росії зруйнувати нормандський формат переговорів у контексті її
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прагнення підвищити свій статус до глобального гравця. На думку
Г. Перепелиці, Москва «затіяла» всю цю гру для того, щоб переглянути
існуючий світовий порядок, де Росії відводиться роль регіональної держави, як
сказав Б. Обама. На ці слова В. Путін дуже образився.
«Як ми бачимо, Росія намагається активізуватися і в форматі G-20, і на
інших майданчиках як наддержава. А нормандський формат знижує її до рівня
середніх європейських держав. Тим більше що цей формат має в основному
консультативний характер. Росія не вважає себе гідною вирішувати питання з
Францією чи Німеччиною. Мета В. Путіна нині – перевести всю цю
проблематику на російсько-американський рівень і вирішувати всі питання
виключно з США. Ми бачили недавній візит Д. Керрі в Москву, переговори з
С. Лавровим. В. Путін прямо пропонував американцям: він не буде
товаришувати з Ердоганом чи не буде підштовхувати його до виходу з НАТО, в
обмін Америка повинна буде віддати йому Україну, відступитися від неї,
мовляв, Росія сама розбереться з Україною», – пояснює експерт.
Тож, на його переконання, у цій ситуації зіграло саме прагнення домогтися
статусу наддержави й розв’язувати всі глобальні та регіональні проблеми
виключно із США. Це і є частково поясненням, чому В. Путін ігнорує
нормандський формат, вважає Г. Перепелиця.
З іншого боку, зауважує експерт, ігнорування нормандського формату
робить ще більше поступливими Німеччину і Францію, оскільки в такому
випадку вони взагалі випадають з цього процесу як фігури, як гравці, здатні
розв’язувати проблеми безпеки Європи. Тому, можливо, В. Путін грає на
випередження.
Щодо ймовірності перегляду чи трансформації цього формату
Г. Перепелиця констатує, що, оскільки на нормандський формат уже багато
«зав’язано», у тому числі санкції та всі питання щодо припинення російськоукраїнської війни, усі за нього тримаються з огляду на відсутність іншого. Хоча
очевидно, що він є абсолютно непродуктивним. Цей формат не допоможе
припинити конфлікт на Донбасі, але він може допомогти утримувати ситуацію
на рівні ведення бойових дій низької інтенсивності, переконаний політолог
(http://glavred.info/politika/peregovory-po-donbassu-byt-ili-ne-byt-normandskomuformatu-385140.html).
Водночас науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи», професор
політології О. Гарань зазначає, що нормандський формат переговорів на
сьогодні є реально діючим. «Як би ми не ставилися до його ефективності, але це
той формат, в якому Україна працює, причому вона погоджує свою позицію з
західними партнерами, а потім може впливати на позицію Росії», – говорить він
(http://glavred.info/politika/peregovory-po-donbassu-byt-ili-ne-byt-normandskomuformatu-385140.html).
Експерти визнають, що посилення тиску на Кремль на полях дипломатії
стане можливим лише за умови приєднання до нормандського формату
переговорів з конфлікту на Донбасі Сполучених Штатів Америки. Такий
сценарій є найбільш песимістичним для Росії та оптимістичним для України.
Представники української влади вже висловлювали свої сподівання стосовно
можливості реанімації нормандського переговорного формату в новому вигляді.
Але вони виглядають реалістично лише за умови, якщо на президентських
виборах у США восени цього року перемогу здобуде кандидат від демократів
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Х. Клінтон. Аналіз зовнішньої політики США за часів її перебування на посадах
конгресмена та державного секретаря в попередні роки (схвалення інтервенції
на Гаїті в 1994 р., військових операцій в Афганістані, Іраку, Лівії і Сирії) дає
достатньо підстав вважати, що в разі перемоги на виборах адміністрація
Х. Клінтон провадитиме більш активну зовнішню політику (у тому числі
стосовно РФ), ніж адміністрація Б. Обами. Відтак імовірність безпосереднього
включення США в розширений нормандський формат є доволі високою, знову
ж
таки
в
разі
перемоги
Х.
Клінтон
(http://freshnews.media/uk/news/publications/politics/normandskij-formatreanjmatsjya-chi-ljkvjdatsjya).
Крім США, до оновлення формату переговорів може долучитися Польща.
Посол Польщі в Україні Я. Пєкло вже заявив про наміри його країни
долучитися до оновленого нормандського формату. «Польща воліє бачити в
його складі США та ЄС. Причому ЄС як союз, а не Францію та Німеччину
окремо, тобто щоб були задіяні й держави-сусіди України. Без Польщі чи
Румунії говорити з Росією про її агресію складно», – вважає посол Польщі в
Україні.
Міністерство закордонних справ ФРН готове розглянути можливість зміни
нормандського формату, якщо партнери висунуть відповідні пропозиції. «Ми
відкриті до будь-якої зміни формату. Це можливо, якщо цього хочуть партнери.
На сьогодні українські партнери кажуть, що поточний нормандський формат є
функціональною структурою», – заявив керівник робочого штабу з питань
України Міністерства закордонних справ Німеччини Й. Регенбрехт. Він
запевнив, що якщо Україна висуне альтернативні пропозиції чи ідеї про те, як
можна досягти миру на Донбасі, то такі пропозиції вітатимуться. Представник
МЗС ФРН також вказав на важливу роль США в урегулюванні ситуації на
Донбасі (http://dt.ua/POLITICS/u-mzs-frn-dopustili-zminu-normandskogo-formatu218038_.html).
Той факт, що партнери України дедалі частіше заявляють про необхідність
оновлення формату переговорів з Росією, є позитивною тенденцією –
проукраїнський характер переговорного процесу посилиться, вважають
експерти. Очевидно, що за умови приєднання до переговорного процесу Польщі
та США позитивне для України вирішення конфлікту є більш імовірним.
Водночас певні корективи в роботу нормандського формату переговорів
щодо Донбасу можуть внести й вибори, що відбудуться незабаром у Німеччині
та Франції.
Німеччина, яка протягом останніх двох років відіграє особливу роль в
українських справах, у вересні 2017 р. обиратиме новий склад бундестагу,
результатом якого може стати зміна канцлера. Згідно з опитуваннями, найбільш
популярним політиком у країні та одним з претендентів на пост канцлера
Німеччини після виборів до бундестагу нині є шеф німецької дипломатії
Ф.-В. Штайнмайєр. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), одним з
лідерів якої є Ф.-В. Штайнмайєр, за прогнозами експертів, на наступних
парламентських виборах намагатиметься відійти від ролі юніор-партнера в
коаліції з партією А. Меркель ХДС-ХСС і спробує створити альянс з Партією
лівих, яка виросла із Соціалістичної єдиної партії Німеччини, що правила в
НДР. Ця партія відома в Німеччині своїми пропутінськими поглядами та
особливою прихильністю до кремлівської політики: її представники не
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втомлюються розповідати про «бандерофашистську хунту», про те, що «Росія –
головний союзник Німеччини», та про те, що «Україна – це територія впливу
РФ». Політики з Партії лівих свого часу брали участь у фейковому референдумі
у Криму як спостерігачі. Крім того, саме ця партія єдина голосувала проти
Угоди про асоціацію України з ЄС під час її ратифікації бундестагом у березні
минулого року.
Вочевидь, лідер СДПН прийняв рішення про максимальне зближення з
Партією лівих, зважаючи на зростання кількості її прихильників на хвилі
критики політики А. Меркель щодо біженців. Не секрет також, що деякі виборці
лівих у Німеччині мають надто ідеалістичне й далеке від реалій ставлення до
Росії і вважають недоречними запроваджені проти неї санкції. У цьому
контексті логічними виглядають намагання Ф.-В. Штайнмайєра вже сьогодні
підігравати цим настроям, аби до виборів посилити прихильність електорату.
Нещодавно, виступаючи у Єкатеринбурзі перед студентами Університету ім.
Б. Єльцина, міністр закордонних справ Німеччини виголосив кілька тез, які
дали підстави німецькій пресі назвати промову Ф.-В. Штайнмайєра «найбільш
проросійською, яку міністр будь-коли виголошував». Зокрема, міністр закликав
Росію і Захід «пліч-о-пліч займатися відновленням Сирії» і визнав
«неправильною» думку про те, що «поміж Росією та Заходом є протистояння».
Ю. Райхельт, редактор найбільшої за накладом у Європі газети Bild, у
статті «Штайнмайєр не повинен говорити мовою Кремля!» піддав нищівній
критиці згадану промову міністра. Він зазначає, що прокремлівський виступ
Ф.-В. Штайнмайєра – це гігантський крок назустріч «новому союзнику», а саме
німецькій Партії лівих.
Посол України в Німеччині А. Мельник в інтерв’ю «Главкому»
запропонував розглядати висловлювання міністра закордонних справ
Німеччини, які лунають упродовж останніх місяців, головним чином як бажання
певного перепрофілювання тієї політичної сили, одним з лідерів якої він є. За
словами дипломата, у нинішньому урядовому пасьянсі досі унікальним
виглядало те, що дві народні партії, ХДС-ХСС і партія СДПН, мали фактично
уніфікований зовнішньополітичний курс, у тому числі стосовно України. Це
було загадкою та несподіванкою навіть для більшості німецьких оглядачів,
політичних експертів. Нині перед виборами неминуче виникає потреба
розставляння акцентів дещо по-іншому, відбувається пошук напівтонів,
кристалізуються окремі нюанси, відбувається певне коригування, оскільки
виборці інакше не зможуть розрізняти позиції політичних сил, які вестимуть
боротьбу між собою. З огляду на те що рейтинг СДПН доволі різко за останній
час знизився (усередині літа він навіть упав до 19 %), відбувається пошук
шляхів виходу із цієї ситуації. Звичайно, цих відсотків буде недостатньо для
того, щоб відігравати вагомішу роль у нинішньому складі коаліції, тож дехто,
вочевидь, бачить вихід у тому, аби створити нову, лівоцентристську коаліцію на
чолі із соціал-демократами.
На думку А. Мельника, імовірність того, що таку коаліцію може бути
створено, є доволі високою. При цьому він наголошує, що, навіть якщо ліві у
складі коаліції прийдуть до влади, жодної катастрофи не станеться, бо у цій
політичній силі, а її рейтинг сьогодні становить близько 9,4 %, вистачає
здравомислячих людей – як у верхніх ешелонах, так і серед молодого покоління.
Але
співпрацювати
з
Німеччиною
буде
в
рази
складніше
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(http://glavcom.ua/publications/yazik-shtaynmajera-dovede-368915.html).
У цій ситуації також привертає увагу те, що, на відміну від традиційних
акцентів передвиборної кампанії у європейських країнах, зосереджених на
проблемах внутрішньої політики – соціальному і медичному забезпеченні,
оподаткуванні, економічній стабільності, лідери великих і малих партій у
Німеччині почали передвиборну кампанію із зовнішньої політики, яка зазвичай
відігравала в таких випадках другорядну роль. Вочевидь, відчувши на собі
додаткові проблеми, які принесли сотні тисяч біженців, німці дедалі більше
почали перейматися не тим, що відбувається усередині країни, а ситуацією у
зонах конфліктів за її межами. У цьому контексті можна прогнозувати, що увага
німецького суспільства до зусиль керівництва їхньої країни з вирішення цих
конфліктів лише посилюватиметься, що не дасть змоги лідерам німецької
держави відмахнутися від українського питання.
У Франції в 2017 р. відбудуться парламентські та президентські вибори,
результати яких можуть поставити під загрозу нормандський формат щодо
врегулювання ситуацію на Донбасі. Таку думку висловив посол України у
Франції О. Шамшур. За його словами, потенційні наступники діючого
президента Ф. Олланда – М. Ле Пен і Н. Саркозі поки не говорять про своє
бачення нормандського формату, проте їхня позиція щодо відновлення відносин
з Росією грає не на користь України.
«Дискусії щодо збереження або незбереження нормандського формату
поки немає. В основному все зосереджено на перспективу відносин з Росією та
демонтажу режиму санкцій. Тобто зрозуміло, що в цьому контексті перспективи
нормандського формату, особливо його позитивних результатів, які збігалися б
з нашими національними інтересами, вельми примарні», – заявив О. Шамшур
(http://ua.112.ua/svit/perspektyvy-normandskoho-formatu-pislia-vyboriv-u-frantsiiduzhe-prymarni-posol-334201.html).
У цьому контексті він згадав резолюції французьких Національних зборів і
сенату, у яких висловлюється позиція про повернення до відносин з Росією.
Водночас О. Шамшур, посилаючись на думку аналітиків, зазначає, що
М. Ле Пен, швидше за все, вийде в другий тур президентських виборів, але там
програє. Найбільш імовірним наступним президентом він називає лідера партії
«Республіканці» Н. Саркозі, який нещодавно заявив про намір брати участь у
виборах. Також посол зазначає, що Н. Саркозі не підтримував анексії Криму і ця
ідея не є популярною у Франції. Ідеться більше про зняття санкцій.
Таким чином, нині для України життєво важливо зберегти нормандський
формат переговорів для його подальшого розширення у власних інтересах.
Перспективи відновлення нормандського формату Президент П. Порошенко
14 вересня обговорив з міністрами закордонних справ Німеччини
Ф.-В. Штайнмайєром і Франції Ж.-М. Еро. Під час зустрічі відбулася
координація заходів тиску на Росію задля виконання нею безпекової частини
мінських угод і питання звільнення українських заручників та політв’язнів
(http://glavcom.ua/news/poroshenko-zustrivsya-iz-ministrami-zakordonnih-spravnimechchini-i-franciji-372519.html).
Також глава держави зустрівся із секретарем із закордонних справ Великої
Британії Б. Джонсоном. Політики обговорили «взаємодію між Великою
Британією та Україною в протистоянні російській агресії на Донбасі». Ця
зустріч підштовхнула українських політологів до висновку про можливість
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приєднання Великої Британії (як гаранта безпеки України за Будапештським
меморандумом) до переговорів з Росією щодо Донбасу, що було б дуже вигідно
для України. «Б. Джонсон з плеяди епатажних політиків. Наскільки я знаю, він
сам виявив ініціативу приїхати до Києва. У контексті популярних у нас розмов
про зміну нормандського формату це поки що гіпотеза, але у мене велика
підозра, що англійці, особливо Б. Джонсон з його кипучою енергією та
екстравагантністю, захоче себе проявити в переговорному процесі. Поки що про
приєднання Великої Британії до нормандського формату говорити рано, але про
приєднання Б. Джонсона до переговорного процесу – таке цілком можливо», –
сказав політолог В. Фесенко (http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/glavy-midsobirayutsya-v-kieve-obsudit-donbass-bez-rossii-no-s-britaniey-751439.html).
З міністрами закордонних справ Німеччини і Франції зустрівся також глава
МЗС України П. Клімкін. На прес-конференції після зустрічі міністри розповіли
про перспективи врегулювання ситуації на Донбасі. Так, П. Клімкін заявив, що
сама зустріч є реальним підтвердженням того, що нормандський формат
працює. «Присутність Жан-Марка і Франка-Вальтера тут – це свідчення, що
нормандський формат працює, що нам потрібно разом змусити Росію виконати
мінські домовленості», – зазначив П. Клімкін (http://nc4.info/business/105686Режим_тиші,_статускво_та_МВФ:про_що_говорили_глави_МЗС_України,_Німеччини_та_Франції).
У свою чергу Ж.-М. Еро заявив, що не бачить альтернативи мінському
процесу. «Ми заявили про свою відданість мінському процесу, якому немає
альтернативи. Немає ніякого “плану Б”. І треба вести мову про необхідність
виконання мінських домовленостей», – сказав глава французького МЗС.
Також Ж.-М. Еро заявив, що Україна, Франція та Німеччина працюють над
відновленням переговорів у нормандському форматі – на рівні глав держав
України, Німеччини, Франції і РФ. «Ми намагаємося забезпечити живучість
цього формату, ми намагаємося перезапустити його знову та підготувати всі
необхідні умови для проведення на найвищому рівні саміту в нормандському
форматі за участі президента Ф. Олланда, канцлера А. Меркель, Президента
П. Порошенка та президента В. Путіна», – запевнив Ж.-М. Еро.
Отже, принаймні на сьогодні більшість експертів згодні визнати, що
спроби Росії торпедувати нормандський формат провалилися. Наші західні
партнери продовжують наголошувати на незмінності формату переговорів і
продовженні його роботи. Проте експерти зазначають, що прийдешні вибори у
країнах-партнерах уже певною мірою позначилися на риториці окремих
політиків і в подальшому багато що залежатиме від результатів майбутніх
виборчих перегонів.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України А. Парубій провів зустріч із
президентом Європейського парламенту М. Шульцем.
Голова Верховної Ради України після зустрічі з президентом
Європейського парламенту М. Шульцем у середу, 14 вересня, зазначив, що вже
проговорено можливі терміни ухвалення рішення щодо надання безвізового
режиму Україні.
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А. Парубій подякував президенту за продовження санкцій проти Росії,
зазначивши, що «це рішення мало величезний символічний характер для
України». Він також повідомив про ту працю, яка ведеться у напрямі
реформування парламенту, і наголосив на тому, що найважливішим для
України на порядку денному є отримання безвізового режиму.
Голова парламенту зазначив, що «це питання, як і санкції, має у тому
числі і символічний характер, водночас має велике значення не так для влади,
як для кожного громадянина України».
А. Парубій повідомив, що з президентом було проговорено можливі
терміни, коли рішення щодо безвізового режиму може бути прийнято. За його
словами, президент М. Шульц зазначив, що 29 вересня засідатиме комітет
Європарламенту, який має затвердити остаточну редакцію. Голова Верховної
Ради наголосив, що «ми дуже розраховуємо, що у перший сесійний тиждень
жовтня це питання попаде до порядку денного Європарламенту і буде
підтримано». «З президентом домовились, що він зробить усе можливе, аби
питання безвізового режиму попало до порядку денного і було підтримане
Європейським парламентом. Розраховую, що вдасться це реалізувати, і надіюся,
що ми зможемо стати свідками успішного і вже остаточного рішення
Європейського парламенту», – підкреслив А. Парубій (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 14.09).
***
Голова парламенту України А. Парубій: Верховна Рада планує ухвалити
звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням
не визнавати вибори до Держдуми Росії.
Голова Верховної Ради України А. Парубій у понеділок повідомив, що
Верховна Рада у середу, 21 вересня, планує ухвалити звернення до
Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати
вибори до Держдуми Росії, які відбулися у тому числі й на окупованих
українських територіях.
За його словами, у середу буде час для резолюцій і звернень. «Очевидно,
одним із звернень буде наш заклик до країн Європейського Союзу, до
міжнародних організацій не визнавати вибори, які відбулися в Росії, оскільки
вони проводилися на окупованих територіях. Ми формуємо вже з того приводу
заяву», – сказав А.Парубій.
Голова парламенту повідомив, що «відбувається узгодження тексту заяви й
напрацювання позиції, на якому рівні не визнавати вибори – чи лише на рівні
депутатів, яких нібито обрали в Криму, чи загалом всієї Державної думи
Російської Федерації. «Частина виборів, що відбувалась за пропорційною
системою, ставить під сумнів результати усіх виборів», – уточнив він.
А.Парубій вважає, що по відношенню до депутатів, які балотувалися і
вважають себе обраними російськими парламентаріями від тимчасово
купованого Криму, мають бути введені санкції.
***
Уже цього четверга у парламенті може бути призначено сім нових
голів комітетів – А. Парубій
Голова Верховної Ради України А. Парубій під час брифінгу у понеділок
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зазначив, що вже цього четверга у сесійній залі може відбутися голосування за
призначення семи голів парламентських комітетів, посади яких залишаються
вакантними.
Він нагадав, що кадрові питання не потребують попереднього включення
до порядку денного. «Якщо буде знайдено політичний компроміс, що політичні
фракції дадуть підтвердження про свою готовність голосувати, думаю, у цей
четвер ми зможемо розглянути пакет кадрових питань, які стосуються
очолювання комітетів і членства народних депутатів у тому чи іншому
комітеті», – повідомив А. Парубій і додав, що за даними Регламентного
комітету, компроміс між політичними фракціями щодо кандидатур на посади
голів комітетів знайдено.
А. Парубій також зауважив, що дискусії щодо призначення нового складу
Рахункової палати і ЦВК продовжуються. «Дискусія, яка триває, вже доходить
до завершення, і ми зможемо в найближчий час вийти на позитивне рішення,
яке буде підтримане всіма головами фракцій, щодо якісного складу Рахункової
палати». За його словами, те саме стосується і Центральної виборчої комісії –
«поки не буде узгодження поміж фракціями, вкрай складно виносити це
питання на розгляд парламенту». На його думку, може скластися парадоксальна
ситуація, коли будуть зняті попередні члени ЦВК, а нові не обрані. «Чекаю
погодженого проекту», – наголосив Голова Верховної Ради України (Офіційний
веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 19.09).
***
Голова парламенту України А. Парубій запропонував головам
комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний
четвер.
Голова Верховної Ради України А. Парубій пропонує головам
парламентських комітетів провести у четвер окрему нараду, на якій скласти
план послідовного поблокового розгляду їхніх профільних питань до кінця
року. Таку думку він висловив у відповідь на прохання голів комітетів під час
Погоджувальної ради щодо необхідності включити їхні законопроекти до
порядку денного парламенту.
«З початку року ми входимо в систему, яка була однією з рекомендацій
Місії Європарламенту під керівництвом П. Кокса щодо реформи парламенту, –
розглядати питання по блоках. Звичайно, ми не уникнемо того, що будуть
питання, наприклад, бюджетні, які треба розглядати поза цією системою. Але
давайте проведемо окрему нараду, можливо, у четвер, і складемо план аж до
нового року, які блоки йтимуть у якій послідовності, і кожний голова комітету
буде мати свою логіку і план дій», – сказав А.Парубій.
Він нагадав, що на наступний пленарний тиждень за пропозицією голови
профільного комітету буде винесено блок питань, присвячених екології, і
запропонував головам інших звертатися з відповідними пропозиціями для
планування своєї роботи. Під час брифінгу голова парламенту уточнив, що
цього тижня планується розглянути «певний блок питань: інформатизації,
аграрного та паливно-енергетичного комплексу». Він також прогнозує розгляд
питання щодо регулювання ринку електроенергії та надання послуг
енергетичної сфери (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 19.09).
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***
Голова Верховної Ради України А. Парубій під час візиту до
Страсбурга провів ряд зустрічей з питань візового режиму для України.
Голова Верховної Ради А. Парубій під час візиту до Страсбурга провів
переговори з головою Комітету Європейського парламенту в закордонних
справах Е. Броком, із заступником голови комітету Європейського парламенту
Я. Саріушем-Вольські, з головою делегації Європейського парламенту в
парламентському Комітеті асоціації Україна – ЄС А. Плєнковичем.
А. Парубій, вітаючи А. Плєнковича з перемогою на виборах у Хорватії,
підкреслив, що «це перемога і України». За його словами, під час розмови
порушувалося питання не лише коли і як може відбутися ухвалення безвізового
режиму для України, а й детально проговорювали, що може ще Україна
зробити, щоб цей момент наближувати і пришвидшити.
Голова парламенту також зазначив, що, користуючись нагодою,
«проговорювали і нашу регіональну співпрацю, зокрема Міжмор’я (АВС),
зважаючи на те, що А. Плєнкович матиме визначальний вплив як прем’єрміністр і на зовнішню політику». «І його політична сила, і він сам віддавна
цікавилися і ініціювали цю співпрацю з огляду на наші переговори і з країнами
Балтії, і з Польщею стосовно регіональної співпраці Центрально-Східних
регіонів, – сказав він. – Ми проговорювали також і цей напрям і домовилися, що
будемо плідно і щільно співпрацювати».
За його словами, регіональна співпраця дасть можливість наблизити
Україну до ЄС, дасть змогу швидше до нього інтегруватися.
Торкаючись питання ухвалення безвізового режиму, А. Парубій
підкреслив, що «до того, щоб так відбулось, є велике бажання всіх друзів
України», зауваживши, що є і об’єктивні труднощі. За його словами, вони
«обумовлені тим, що остання ініціатива, яка вийшла від Європейського Союзу,
полягає в тому, щоб запровадити механізм швидкого призупинення реалізації
безвізового режиму». «Власне, ця ініціатива стала об’єктивно для України
моментом відтягування. Сподіваємось, чим швидше це рішення буде прийнято,
то автоматично після нього буде ухвалено і рішення безвізового режиму для
України», – сказав він (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 14.09).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій під час візиту до
Французької Республіки здійснив ряд важливих двосторонніх зустрічей з
високопосадовцями Європи щодо надання українцям безвізового режиму.
Голова Верховної Ради України А. Парубій, перебуваючи з візитом до
Французької Республіки з метою участі у Європейській конференції глав
парламентів Європи, провів ряд важливих двосторонніх зустрічей.
Зокрема, у четвер голова українського парламенту зустрівся з
генеральним секретарем Ради Європи Т. Ягландом, з президентом німецького
бундестагу Н. Ламмертом, комісаром з прав людини Ради Європи
Н. Мужнієксом. Під час обговорення перспектив подальшого розвитку
співпраці країн Європи та України головним питанням було якнайшвидше
ухвалення Європейським парламентом рішення щодо надання безвізового
режиму для українців.
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Представники вищого ешелону політичної еліти Європи запевнили
Голову Верховної Ради України у своїй підтримці, підтверджуючи
послідовність своїх дій у руслі європейських цінностей, які полягають у захисті
прав людини, демократії та свободи (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 15.09).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій 17 вересня провів зустріч з
делегацією ченців одного з найдавніших монастирів великого релігійного
центру православної церкви – Святої гори Афон. Зокрема, із секретарем
монастиря Кутлумуш ієромонахом Хризостомом та ієродияконом
Хризостомом, які перебувають у Києві на запрошення Відкритого
православного університету святої Софії-Премудрості.
Голова Верховної Ради, вітаючи гостей, зазначив, що «нині, коли
відзначається тисячоліття руського, тобто українського, чернецтва на Афоні,
давня українська традиція отримує нове дихання».
«Сьогодні у суспільстві йде жвава дискусія про надання автокефалії
православній церкві в Україні», – сказав він і нагадав, що у червні Верховна
Рада України ухвалила Звернення до Патріарха Варфоломія щодо автокефалії
української церкви, яке »об’єднало зал – за нього проголосувала велика
кількість депутатів» і «є питанням не тільки релігійного характеру, але й
питанням національної безпеки», бо «миролюбній Україні доводиться захищати
свою незалежність від біди, яка прийшла з російськими танками і стала великим
випробуванням, адже відбувається агресія як військова, так і втручання у
духовний простір».
А. Парубій наголосив, що «парламент, світська влада не має наміру
втручатися чи регламентувати релігійне життя, але є прихильником того, щоб в
Україні була єдина православна церква, і ми лише повторили молитви мільйонів
українців, звертаючись до Патріарха Варфоломія».
У свою чергу гості подякували за прийом. Вони зазначили, що «у випадку
з Україною вселенський патріархат керується найкращими помислами». «Зараз
ми молимося за Вас», – сказав ієромонах Хризостом, додавши, що «автокефалія
принесе Україні єдність і мир у суспільстві. Набувши автокефалїї, Україна стане
повноправним членом церковної сім’ї».
Насамкінець А. Парубій наголосив на важливості церковної єдності в
Україні в нинішній непростий час і попросив афонських ченців підносити свої
молитви за Україну (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 17.09).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій, відкриваючи засідання
погоджувальної ради керівників парламентських комітетів і фракцій,
заявив, що «бюджетний процес буде найважливішим питанням цієї осені».
Голова Верховної Ради України А. Парубій закликав колег «максимально
уважно поставитися до формування порядку денного парламенту». Він
повідомив, що на вівторок заплановано розгляд блоків питань: питання
інформатизації – близько 10 законопроектів і проекти законів, які стосуються
аграрної галузі.
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Також нинішнього пленарного тижня «розглядатимуться питання щодо
місцевого самоврядування, які є дуже важливими». Ці законопроекти, нагадав
він, уже пропонувалися до розгляду, але з різних причин не були обговорені в
сесійній залі.
Серед документів, які пропонуються до обговорення, – питання паливноенергетичного комплексу. Усього в комітетах підготовлено до розгляду
85 законопроектів. «Ці питаня повинні бути не лише підготовлені до розгляду, а
й підтримані залом», – зазначив А. Парубій.
Голова парламенту нагадав, що першим питанням, яке розглядатиметься
буде питання щодо формування і затвердження порядку денного на всю сесію,
«бо є пропозиції народних депутатів включити до нього не лише ті документи,
які пройшли процедуру розгляду у профільних комітетах, а й усі зареєстровані
проекти документів» (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 19.09).
***
000010Урядовий проект закону про Держбюджет України на 2017 рік
внесено до Верховної Ради. Відповідний законопроект (реєстр. № 5000)
опубліковано на сайті українського парламенту 15 вересня.
У четвер увечері на засіданні уряд України, після розгляду основних
параметрів, затвердив проект закону про Державний бюджет України на
2017 рік.
15 вересня під час спілкування з журналістами глава уряду України
В. Гройсман зазначив, що в проекті бюджету визначено пропозиції уряду щодо
підвищення заробітної плати педагогам і лікарям. Серед інших пріоритетів,
зокрема, сфери енергоефективності, аграрного сектору, національна безпека й
оборона, продовження децентралізації.
Згідно з українським законодавством, уряд повинен внести на розгляд
парламенту проект Державного бюджету на наступний рік до 15 вересня
поточного року.
Разом з тим протягом близько 10 останніх років Кабмін вносив його до
Верховної Ради та одразу ж відкликав для доопрацювання (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua). – 2016. – 15.09).
***
Голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики
В. Сюмар заявила, що депутати Верховної Ради готують проект закону,
який передбачатиме заборону фінансування ЗМІ, що працюють в Україні,
Росією.
«Зараз ми готуємо законопроект, який буде передбачати заборону фінансування
ЗМІ, які працюють в Україні, державою-агресором. От зараз у нас в комітеті
відбувається ця робота. Що стосується того, що вже було зроблено, то комітетом і
народними депутатами були ухвалені законопроекти, які виводять російський
інформпродукт із квот європейського, які забороняють російські серіали, які
пропагують державу-агресора, які вводять українську мову в радіоефір – і це все
формати захисту. Насправді реальна війна завжди починається з медіа-війни», –
сказала народний депутат (24 канал (http://24tv.ua). – 2016. – 16.09).

16

***
Закон про спецконфіскації, поданий урядом на розгляд Верховної Ради,
не допоможе повернути в бюджет заморожені в Ощадбанку активи
В. Януковича. Про це заявив народний депутат, член Комітету ВР з питань
запобігання та протидії корупції І. Луценко.
І. Луценко заявив, що повернути ці кошти можна за допомогою
розслідування Генпрокуратури, яка розслідує весь злочинний ланцюжок
виведення коштів з України в офшори і потім повернення їх під виглядом
іноземних інвестицій.
«Скоро буде три роки, як втік Янукович. За цей час можна було все це
розслідувати і домогтися судових рішень, які дозволяють у звичайному, а не у
спеціальному порядку, повернути ці кошти в бюджет. Те, що зараз починаються
розмови про те, що спецконфіскація – це чи не єдиний шлях отримати все назад,
означає провал слідства. А значить, через деякий час ця спецконфіскація може
обернутися тим, що ми ще будемо винні щось Януковичу», – підкреслив
І. Луценко.
На його думку, необхідно проаналізувати причини, за якими слідчі, які
вели справи проти колишнього Президента, не займалися розслідуванням. «Не
ставиться питання про відповідальність тих слідчих, які займалися цим
протягом всіх цих років. Які слідчі дії вони виробляли? Вели вони роботу чи
блокували слідство щодо Януковича? Наш кримінально-процесуальний кодекс
виписаний так, що можна вічно розслідувати. І механізми міжнародного
співробітництва не швидко працюють. Але ми бачимо, що коли є потреба, то
швидко все розслідується. Тут треба питання ставити Ю. Луценку, чому все це
не розслідується», – зазначив нардеп.
На думку І. Луценка, прокуратура не чіпає брокерів В. Януковича,
зокрема компанію ICU, яка займалася здійсненням фінансових схем, свідомо.
Нардеп стверджує, що діє «внутрішньополітична етика», так як ICU керувала
голова Нацбанку В. Гонтарева, яку вважають близьким соратником Президента
П. Порошенка.
«Я так зрозумів, що Гонтарева має таке ж значення для П. Порошенка на
сьогодні, як і Ю. Луценко. Відповідно, це табу. Вони показують, що у них
“ім’я”, а члени сім’ї один одного не чіпають», – резюмував парламентар
(24 канал (http://24tv.ua). – 2016. – 16.09).
***
19 вересня у Верховній Раді України відбулося засідання Комітету
Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і
ЗМІ.
До членів комітету звернувся Голова Верховної Ради України А. Парубій.
Голова комітету ПАРЄ В. Ар’єв відкрив засідання комітету.
Учасники засідання затвердили порядок денний засідання та ухвалили
додатки до протоколів засідань, що відбулися 1 червня поточного року в Парижі
та 21–23 червня 2016 р. у Страсбурзі.
Голова комітету В. Ар’єв зробив доповідь на тему: «Атака на журналістів
та свободу висловлювання у ЗМІ в Європі». Порівнюючи ситуацію, яка
склалася з моменту, коли була ухвалена остання доповідь у 2015 р., він
відзначив, що загрози для медіа-середовища, для роботи журналістів зростають
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і видозмінюються, оскільки видозмінюється саме медіа-середовище. «Ми
бачимо зараз стрімкий ріст нових медіа. Більшість споживачів інформації
отримують її з Інтернету, соціальних мереж, від блогерів. Тому зараз треба
говорити про те, чи буде ця частина медіа, зокрема незалежні блогери, під
нашою увагою», – сказав доповідач.
В. Ар’єв виділив головні проблеми: фізичне насильство й загроза життю,
вбивства журналістів у країнах-членах Ради Європи, це також терористична
загроза та загроза з боку радикалів для ЗМІ, це арешти і переслідування, це
перешкоджання законній журналістській діяльності в різний спосіб. За його
словами, досі зберігаються проблеми, які сьогодні не є розв’язаними.
В. Ар’єв зазначив, що в Україні більшість проблем, які були висловлені в
попередньому звіті, насправді згенеровані не Україною, а окупантами в східній
частині України та в окупованому Криму – переслідування телеканалів, зокрема
кримськотатарського.
Доповідач повідомив, що в Інформаційному меморандумі зафіксовано
майже 200 фактів порушення прав і свобод журналістів у Європі. «Це не може
не турбувати, оскільки у списку не тільки країни з молодою демократією, а й
країни, у яких демократія є традицією доволі довгий період часу. Особливе
занепокоєння викликає ситуація в Туреччині, оскільки кількість випадків
становить понад третину з усього списку. Тому ми маємо зрозуміти певні
проблеми і сфокусувати нашу діяльність і дискусію», – зазначив він.
В. Ар’єв також зазначив, що в меморандумі є претензії до більшості
країн-членів Ради Європи. Тому сьогодні кожний випадок порушення прав
журналістів повинен бути розглянутий дуже детально та уважно. «Ми не
повинні робити висновки одразу ж із кількості, але повинні перш за все
дивитися на всі випадки окремо і, головне, неупереджено», – сказав він.
Члени комітету розглянули Iнформаційний меморандум. Відбулися
слухання за участі Р. Гут’єреза, Генерального секретаря Європейської федерації
журналістів (м. Брюсcел); О. Романюк, представника Інституту масової
інформації (м. Київ); І. Розкладая, представника Реанімаційного пакета реформ
(м. Київ).
Генеральний секретар Європейської федерації журналістів Р. Гут’єреза,
зокрема, подякував членам комітету за їхній сталий інтерес до дотримання
свободи слова. Він представив карту Європи, на якій зафіксовані факти підриву
свободи слова у Європі, тиску на свободу слова. За його словами, у ІІ кварталі
зафіксовано 341 випадок таких порушень у Туреччині, 38 – у РФ, 34 – у
Франції. Загалом, протягом ІІ кварталу таких випадків зафіксовано на 50 %
більше, ніж у І кварталі.
Р. Гут’єреза зазначив, що жертвами таких випадків частіше ставали
журналісти, які розслідували справи, пов’язані з корупцією, та ті журналісти,
які висвітлювали демонстрації громадських рухів.
Представник Інституту масової інформації О. Романюк сфокусувала
увагу учасників засідання на ситуації в Україні. Вона окреслила три головні
тенденції, перша з яких стосується окупованих територій України, де
зафіксовано випадки підвищеного тиску й насильства проти журналістів.
Доповідач зазначила, що відслідкувати ситуацію там часто не є можливим.
О. Романюк, говорячи про ще одну тенденцію, зазначила, що 70 % атак на
журналістів роблять звичайні люди, тоді як раніше це робили представники
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правоохоронних органів.
Окремої уваги, зазначила О. Романюк, потребує ситуація в Криму.
Політика тиску на журналістів з боку місцевої проросійської влади у Криму
відрізняється від тиску на журналістів у Росії.
Доповідач також зазначила, що українські журналісти не мають доступу
до окупованих територій, а місцеві ЗМІ там «просто стерті».
За словами О. Романюк, головними викликами, які стоять перед
суспільством в Україні, є відновлення довіри до журналістів, покращення рівня
розслідування фізичних атак проти представників ЗМІ.
Члени комітету ПАРЄ також заслухали доповідачів з питання
«Використання ЗМІ з політичною метою та для пропаганди війни».
У порядку денному засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради
Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ також розгляд питання «Нові
методи політичного впливу на незалежну журналістику» та заслуховування
доповіді експертів (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 19.09).
***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону
«Про внесення змін до законодавства України (щодо посилення захисту
державних символів України та уточнення обставин їх використання)».
Члени комітету розглянули законопроект № 4178 на засіданні 7 вересня.
Як зазначалося під час обговорення, законопроектом пропонується
доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення ст. 186-8
«Порушення порядку використання державних символів України» та внести
зміни до ст. 221 цього Кодексу, визначивши підвідомчість справ про
адміністративні правопорушення. Проектом пропонується внести зміни до
ч. 1 ст. 338 «Наруга над державними символами» Кримінального кодексу,
уточнивши об’єктивну сторону складу злочину та збільшивши покарання у виді
штрафу.
Також законопроектом пропонується внести зміни до абзацу 7 ч. 1 ст. 8
Закону України «Про рекламу», розширивши перелік випадків, коли в рекламі
дозволено використовувати або імітувати зображення Державного герба
України, Державного прапора України, звучання Державного гімну України,
зображення державних символів інших держав і міжнародних організацій, а
також офіційні назви державних органів, органів місцевого самоврядування.
Члени комітету вважають, що прийняття законопроекту сприятиме
посиленню адміністративного й кримінального захисту державних символів
України, а також узгодить інше законодавство з порядком використання
державних символів (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 14.09).
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***
Члени Комітету з питань державного будівництва, регіональної
політики та місцевого самоврядування, які перебувають з ознайомчим
візитом у Французькій Республіці, ознайомилися із системою та практикою
міжмуніципального співробітництва й об’єднання комун у Франції.
Народні депутати України зустрілися з мером муніципалітету Агно
(Хагенау) К. Стюрні та мером муніципалітету Кольмар Ж. Мюйе.
Зокрема, К. Стюрні поінформував, що на базі існуючих чотирьох спільнот
комун у муніципалітеті в 2017 р. буде утворена одна спільнота-агломерація з
чисельністю населення близько 100 тис. мешканців, до повноважень якої
французьким законодавством віднесено питання економічного розвитку
території та підтримки підприємництва, функціонування громадського
транспорту, стратегічне територіальне планування, вирішення житлових питань,
захист довкілля та облаштування спеціальних територій (зон) для прийому
ромів, питання соціального забезпечення, утилізація побутових відходів. Мер
також наголосив, що злиття спільнот комун у спільноту-агломерацію відбулося
виключно на добровільній основі шляхом ухвалення радами у складі депутатів
від комун рішення за правилом простої більшості.
Мер муніципалітету Кольмар Ж. Мюйе повідомив, що на сьогодні в
агломерацію входить 21 комуна, і висловив сподівання, що членам комітету
буде корисним ознайомитися з 13-річним позитивним інституційним досвідом
об’єднання комун. На його думку, спільнота-агломерація має брати на себе
виключно ті компетенції, які маленькі комуни не спроможні здійснювати
самостійно, зберігаючи принцип близькості надання послуг до громадянина.
Ж. Мюйе ознайомив делегацію з принципами формування бюджету спільнотиагломерації і напрямами цільового використання бюджетних коштів,
зауваживши, що держава останнім часом зменшує дотації місцевим бюджетам,
у зв’язку з чим кошти найбагатших муніципалітетів перерозподіляються з
урахуванням
потреб
найбідніших
муніципалітетів.
Мер
Кольмара
поінформував, що місто є популярним туристичним центром із значною
кількістю історичних та архітектурних пам’яток, 80 % з яких утримується за
рахунок місцевого бюджету. Водночас туризм є потужним джерелом
економічного розвитку міста. Так, за останні п’ять років кількість туристів
збільшилася з 800 тис. до 3,5 млн осіб, що дає можливість створювати додаткові
робочі місця для мешканців міста та збільшувати надходження до бюджету.
Також Ж. Мюйе ознайомив членів комітету з особливостями проходження
служби в муніципалітетах, категоріями посад службовців, їхніми
повноваженнями та процедурою призначення.
Дискутуючи з мерами міст, голова комітету С. Власенко та народні
обранці поділилися з французькими колегами українським досвідом
міжмуніципального співробітництва та об’єднання громад, подякували за
ґрунтовні й кваліфіковані доповіді, висловили переконання, що ознайомлення з
позитивним французьким досвідом у зазначених сферах сприятиме
вдосконаленню українського законодавства з урахуванням європейських
стандартів (Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 16.09).
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко зустрівся з віце-президентом Європейської
комісії з питань євро та соціального діалогу В. Домбровскісом і комісаром
ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення
Й. Ганом.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі в контексті оголошення
режиму припинення вогню та погіршення гуманітарних умов на окупованих
територіях.
П. Порошенко привітав рішення Ради ЄС від 15 вересня про продовження
на півроку терміну дії індивідуальних санкцій і закликав Європейський Союз
зберегти всебічний санкційний тиск на Росію до відновлення територіальної
цілісності України, включно з Кримом.
Глава держави високо оцінив незмінну підтримку Європейським Союзом
зусиль української влади із впровадження реформ. Члени Європейської комісії
позитивно
відзначили
прогрес
української
влади
у
стабілізації
макроекономічної ситуації у державі, зниження рівня інфляції, забезпечення
переходу до загального економічного зростання, очищення банківської системи
та реалізації енергетичних реформ. Вони привітали главу держави з важливим
рішенням Ради директорів Міжнародного валютного фонду про продовження
програми співробітництва з Україною, що створює сприятливі умови для
виділення Євросоюзом наступного траншу макрофінансової допомоги в розмірі
600 млн євро після завершення імплементації українською стороною
попередньо узгоджених структурних реформ.
Сторони також обговорили шляхи підтримки з боку ЄС реформ у сфері
децентралізації, у тому числі за допомогою програми U-LEAD, реконструкції
доріг, а також розбудови транспортної інфраструктури України шляхом її
об’єднання з транс’європейськими транспортними мережами.
Глава держави закликав сторону ЄС прискорити процес прийняття
рішення щодо запровадження безвізового режиму для громадян України, а
також завершення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 16.09).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч із держсекретарем
Великої Британії у закордонних справах і справах Співдружності
Б. Джонсоном.
Президент України висловив вдячність Великій Британії за постійну
підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, відзначивши роль
цієї країни в міжнародних організаціях, зокрема у складі «великої сімки»,
НАТО тощо.
Глава держави також високо оцінив внесок Великої Британії у тренування
Збройних сил України і висловив сподівання на продовження та поглиблення
співробітництва.
Президент поінформував очільника зовнішньополітичного відомства
Великої Британії щодо поточної ситуації на Донбасі.
Державний секретар Великої Британії у закордонних справах і справах
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Співдружності наголосив, що Україна є одним з пріоритетів у його діяльності і
невипадково наша країна стала однією з перших, яку він відвідує на новій
посаді.
«Україна є жертвою неприйнятної агресії. Ми на 100 % є рішучими у
здійсненні тиску на Росію», – сказав Б. Джонсон, говорячи про позицію
британського уряду. При цьому він наголосив, що Велика Британія «повністю
налаштована на підтримку санкцій проти агресора», яким є Російська
Федерація.
Співрозмовники також обговорили питання продовження британської
фінансової та експертної допомоги у впровадженні реформ, у тому числі у сфері
боротьби з корупцією. Ішлося, зокрема, про співпрацю британських
антикорупційних органів з НАБУ та ГПУ (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
14.09).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з міністром закордонних справ
Ф.-В. Штайнмайєром і міністром закордонних справ та міжнародного
розвитку Франції Ж.-М. Еро.
Сторони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. П. Порошенко
наголосив, що ініціатива української сторони, яка була підтримана канцлером
Німеччини А. Меркель і президентом Франції Ф. Олландом, щодо
запровадження режиму припинення вогню з 1 вересня не виконується –
тривають артилерійські обстріли, є загиблі й поранені українські військові.
Президент України підкреслив, що Росія не виконує взяті на себе зобов’язання у
рамках мінських домовленостей.
«Росія не демонструє жодного прогресу у виконанні мінських
домовленостей, тому питання санкцій є дуже важливим. І санкції не лише через
Мінськ, а через нелегальну анексію Криму, через агресію на Сході України,
через присутність російських військ», – зауважив Президент. П. Порошенко
також наголосив на відсутності прогресу у звільненні заручників і політв’язнів,
які утримуються на окупованих територіях, включно з Кримом, та на території
Росії.
П. Порошенко
нагадав
про
заступника
голови
меджлісу
кримськотатарського народу І. Умерова, якого незаконного утримували більше
двох тижнів у психіатричній лікарні.
Глава держави закликав не визнавати легітимність парламентських виборів
у Росії (через голосування в українському Криму). Президент подякував ОБСЄ і
ЄС за рішення не направляти своїх спостерігачів на вибори на півострів.
Глава держави також подякував міністрам за рішення відвідати
Краматорськ і Слов’янськ (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 14.09).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч із міністром закордонних
справ Республіки Польща В. Ващиковським.
Глава держави подякував Польщі за її активну роль у консолідації позицій
країн ЄС на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а
також сприяння нашій країні в реалізації програми внутрішніх реформ.
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П. Порошенко особливо наголосив на необхідності розбудови економічних
взаємин між Україною та Польщею, зокрема в галузі енергетики. «Немає
альтернативи стратегічному партнерству між Україною та Польщею», – сказав
Президент.
Під час бесіди також було відзначено важливість укладення найближчим
часом двосторонньої угоди про співробітництво у сфері оборони, а також
продовження взаємодії по лінії українсько-польсько-литовської бригади.
Співрозмовники відзначили важливість впровадження безвізового режиму
між Україною і ЄС уже найближчим часом. У цьому контексті міністр
закордонних справ Польщі зазначив, що Україна зробила велику роботу з
виконання вимог щодо запровадження безвізового режиму з ЄС і на сьогодні
вже «на Європейському Союзі лежить зобов’язання по запровадженню цього
режиму з Україною».
Президент поінформував співрозмовника щодо поточної ситуації на Сході
України та особливо підкреслив важливість підтримки Польщею політики
санкцій проти країни-агресора у зв’язку з невиконанням нею взятих на себе
зобов’язань у рамках мінського процесу.
Окрему увагу було приділено питанням підготовки офіційного візиту
Президента України до Польщі у грудні цього року (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
14.09).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч із міністром
закордонних справ і розвитку Данії К. Єнсеном.
Глава держави та міністр обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, а
також подальші кроки, необхідні для повної імплементації мінських
домовленостей.
Президент наголосив на пріоритетній важливості забезпечення сталої та
всеохоплюючої безпеки на Донбасі, від чого мають залежати будь-які подальші
кроки на політичному треку мінських домовленостей. «Не може бути й мови
про справжнє врегулювання, допоки тривають обстріли, немає доступу ОБСЄ
до всієї території окупованого Донбасу, продовжується постачання зброї та
живої сили противника, а також відсутній доступ до неконтрольованої ділянки
нашого кордону», – наголосив П. Порошенко.
Він подякував уряду Данії за підтримку санкцій щодо агресора. Глава
Української держави привітав рішення Ради ЄС продовжити персональні
санкції за агресію проти України. «Це рішення є свідченням послідовності
наших європейських партнерів у відстоюванні головних цінностей – правди і
справедливості», – наголосив П. Порошенко.
Зі свого боку глава зовнішньополітичного відомства запевнив, що позиція
Копенгагена в питанні санкцій залишається незмінною.
Міністр закордонних справ і розвитку Данії високо оцінив перебіг реформ
в Україні. «Вражені прогресом, який демонструє Україна в проведенні
внутрішніх реформ за досить короткий проміжок часу», – заявив К. Єнсен.
Окремо сторони обговорили питання звільнення заручників і політичних
в’язнів, які незаконно утримуються на Донбасі, у Криму та в Росії.
Глава держави подякував уряду Данії за технічну допомогу, спрямовану на
23

підтримку процесу впровадження реформ в Україні, а також за вагому
підтримку вимушених переселенців з Донбасу.
П. Порошенко високо оцінив внесок Данії до трастового фонду НАТО з
реформування систем логістики і стандартизації Збройних сил України.
У свою чергу данський міністр підтвердив запрошення Президенту
України від імені прем’єр-міністра відвідати Королівство Данія у зручний час
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 16.09).
***
Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з федеральним
канцлером Німеччини А. Меркель.
Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. Президент
України наголосив на необхідності повного припинення вогню російськими
бойовиками і необхідність звільнення усіх заручників.
П. Порошенко також звернувся до А. Меркель з проханням надати
заступнику голови меджлісу кримськотатарського народу І. Умерову
можливість для проходження лікування в одному з медичних закладів
Німеччини.
Співрозмовники домовилися продовжити координувати зусилля для
виконання Москвою безпекових умов мінських домовленостей і припинення
російської агресії проти України (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 17.09).
***
Президент П. Порошенко зустрівся з представниками української
громади США в Українському інституті Америки в Нью-Йорку. Глава
держави назвав символічним, що вдруге розпочинає свій візит до США зі
спілкування із закордонними українцями Америки.
Президент
відзначив
присутність
на
зустрічі
представників
кримськотатарського народу. За словами глави Української держави, голова
меджлісу кримськотатарського народу Р. Чубаров повідомив, що жоден з
кримських татар не брав участі у виборах у Криму (18 вересня).
П. Порошенко привітав присутніх із 25-ю річницею відновлення державної
незалежності України, зазначивши, що вже третій рік поспіль ця подія
затьмарена «чорною хмарою війни».
Президент підкреслив, що спільними зусиллями, у тому числі і з
допомогою українців Америки, вдалося відновити українські ЗСУ. «Пишаюся
бути на чолі такої великої нації, як українці. Вчергове переконався в цьому 24
серпня. Ми пройшли по Хрещатику одразу після параду, і я бачив сльози щастя
і радості об’єднаної України, гордості за свою країну, – розповів глава держави.
– Спасибі, що ви є небайдужими, об’єднаними, так любите Україну і будете та
готові за неї боротися».
Глава держави підкреслив, що сьогодні дуже важливо, щоб санкції щодо
РФ тривали й посилювалися. «Порушення Росією прав людини на окупованих
територіях, у тому числі й щодо кримських татар, вимагає запровадження
додаткових секторальних санкцій. Світ має обов’язково реагувати на це. Як
приклад, добрий для нас результат міг би дати осучаснений аналог поправки
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Джексона – Веніка», – сказав Президент, закликавши разом розробити план дій і
працювати в цьому напрямі.
Не менш важливим за значенням питанням глава держави назвав
отримання летальної зброї та іншої військової допомоги. «Ми за ці 2,5 роки
довели, що на нас можна покластися і нам можна довіряти. Ми
продемонстрували, що Україна ніколи не вела і не вестиме загарбницьких воєн.
З України ніколи не надходило загрози. І абсолютно безпечно нам передати
летальну зброю. За свою землю ми будемо боротися до останньої краплі крові»,
– наголосив він.
П. Порошенко також поінформував присутніх про перебіг реформ в
Україні та процес викорінення корупції.
Окремо Президент подякував за роботу президенту Українського
конгресового комітету Америки Т. Галло-Олексій. У свою чергу вона
запевнила: «Українська громада Америки продовжуватиме робити все можливе
для зміцнення двостороннього та стратегічного партнерства між нашими
державами. На 25 році незалежності ми зобов’язуємось продовжувати
маніфестацію на захист України, заохочувати США підтримувати та
зміцнювати економічні санкції проти Росії, поки вона повністю не
дотримуватиметься своїх міжнародних зобов’язань, закликатимемо США
надати Україні військову допомогу, яку вона потребує, продовжувати
забезпечувати волонтерських вояків гуманітарною допомогою і підвищувати
обізнаність про триваючу війну в Україні». Вона наголосила, що Україна змогла
довести світу своїми словами, вчинками та, найбільше, через пролиту кров
свого народу, що готова до демократії, європейських цінностей і незалежного
майбутнього.
Глава держави також вручив відзнаку Президента України – ювілейну
медаль «25 років Незалежності України» президенту Злученого українськоамериканського допомогового комітету Л. Кий і директору Українського музею
у м. Нью-Йорк М. Шуст за внесок у зміцнення міжнародного авторитету
Української держави, популяризацію її історичної спадщини та сучасних
надбань (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 19.09).
***
Президент П. Порошенко наголошує, що реформи, які розгортаються у
країні в десятках напрямів, не можуть оминути й Державної служби
України з надзвичайних ситуацій.
«Сьогодні я прийняв рішення підписати указ щодо нової символіки
Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Впевнений, що для
особового складу служби це стане ще однією ознакою необхідності проведення
назрілих перемін та суттєвого оновлення важливої державної структури», –
заявив П. Порошенко на урочистостях з нагоди Дня рятівника.
Президент переконаний, що ДСНС слід позбавитися «невластивих їй
функцій бізнес-регулятора». «Може, це і не до свята, але мушу про це сказати:
пожежний інспектор не повинен наводити жах на підприємців, він повинен
рятувати людей», – сказав глава держави.
Президент зауважив, що жоден власник підприємства не хоче, щоб воно
згоріло і здатен проявити власну відповідальність за збереження і життя
25

працівників, і власного майна. «Мене ознайомили з новою системою
профілактики і попередження надзвичайних ситуацій, яка передбачає, що надалі
контролюватися будуть лише підприємства високої зони ризику. В цілому я
сприймаю такий підхід», – повідомив він.
Президент зазначив, що будь-які дрібні підприємства матимуть можливість
застрахуватися і отримати повну компенсацію та нести відповідальність
самостійно за якість пожежного захисту. «Цей підхід дозволить прибрати
корупційну компоненту і залишити в публічному образі рятувальників лише
романтико-героїчну складову», – наголосив він (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
17.09).
***
Президент П. Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і
оборони України заявив про продовження застосування обмежень та
розширення санкційного списку щодо російських компаній і фізичних осіб,
які тим чи іншим чином причетні до порушення територіальної цілісності
та суверенітету України.
«Обмежувальні заходи, зокрема, будуть застосовуватись до підприємств
російського військово-промислового комплексу, фінансових установ, які
забезпечують підтримку терористичних організацій так званих “ЛНР”/“ДНР”,
до компаній морських і авіаційних перевезень, які працюють з окупованою
частиною України в Криму. Йдеться і про компанії-оператори, судна і літаки
яких нахабно порушують українське законодавство, відвідуючи порти,
незважаючи на сувору заборону, яку видала Україна», – сказав глава держави.
За словами Президента, це питання вже опрацьовано в Кабінеті Міністрів,
Національному банку, Службі безпеки України, інших структурах.
Він запропонував також доповнити санкційний список особами, які
братимуть участь у виборах до Держдуми Росії на території окупованого Криму.
«Ми маємо домовитись, що ті особи, які будуть проголошені так званими
переможцями на незаконних виборах до Держдуми в Криму (18 вересня. –
Прим. ред.), також мають посісти гідне місце у санкційному списку», – сказав
П. Порошенко. Він нагадав, що «це почесний квиток до клубу санкцій».
Президент доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони
О. Турчинову доопрацювати санкційний список та включити в нього відповідно
тих, хто буде обраний, членів виборчих комісій, учасників виборчого процесу.
Глава держави наголосив, що Російська Федерація продовжує незаконно
утримувати О. Сенцова, О. Кольченка, інших громадян України, та
запропонував запровадити санкції і щодо учасників ганебних політичних
процесів – співробітників російських репресивних органів, які безпосередньо
причетні до тортур та незаконного засудження українських патріотів, які
незаконно утримуються і в Росії, і на окупованих територіях (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. – 16.09).
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***
Президент України привітав позитивне рішення Ради директорів
Міжнародного
валютного
фонду
про
продовження
програми
співробітництва з Україною і виділення додаткових обсягів фінансової
допомоги.
«Позитивне рішення МВФ свідчить про те, що світ визнає – в Україні
відбуваються реформи, в Україні відбуваються якісні і позитивні зміни, країна
рухається в правильному напрямі», – сказав П. Порошенко та назвав це рішення
«високою оцінкою як економічних реформ, так і перших наших результатів і
кроків у боротьбі з корупцією, адже антикорупційна стратегія і практика теж є
вагомим критерієм, за яким МВФ приймає рішення про кредитування».
У своєму коментарі глава держави наголосив, що вперше в історії відносин
між Україною і Міжнародним валютним фондом Україна отримує третій транш
допомоги в рамках однієї програми співробітництва.
Президент зазначив, що рішення фонду відкриває шлях до виділення
фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки в обсязі 1 млрд дол.
макрофінансової допомоги Євросоюзу в рамках додаткових ще 600 млн євро,
інших міжнародних фінансових організацій і відчиняє вікно можливостей для
залучення іноземних інвестицій в українську економіку.
«Все це дозволить тримати стабільність гривні, зафіксувати досягнуту
нами макроекономічну стабілізацію і підтримати перші паростки економічного
зростання», – підкреслив П. Порошенко та акцентував на тому, що в проекті
Держбюджету на 2017 рік будуть закладені передумови для підвищення
соціальних стандартів.
Президент також назвав резолюцію фонду «сигналом агресору», який, за
словами глави держави, «намагався нам поставити палки в колеса навіть на сесії
ради керуючих МВФ». «Спроби Росії підірвати солідарність МВФ з Україною і
зірвати рішення про транш провалилися. Кремль програв у цій операції.
Реформи роблять нас сильнішими, а разом з тим міцнішою стає і наша здатність
протидії зовнішній агресії», – зазначив П. Порошенко та привітав українців з
позитивним рішенням МВФ щодо України (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
15.09).
***
Прем’єр-міністр України та міністри закордонних справ Німеччини і
Франції
обговорили
перспективи
поглиблення
інвестиційного
співробітництва.
Однією з тем обговорення під час зустрічі Прем’єр-міністра України
В. Гройсмана, федерального міністра закордонних справ Федеративної
Республіки Німеччина Ф.-В. Штайнмайєра та міністра закордонних справ і
міжнародного розвитку Французької Республіки Ж.-М. Еро стали перспективи
поглиблення взаємодії країн у інвестиційній сфері.
В. Гройсман поінформував співрозмовників, що при Прем’єр-міністрові
буде створено офіс із залучення інвестицій. На сьогодні відбувається
формування персоналу. «Ми хочемо, щоб бізнес – спочатку це буде великий
бізнес – …відчував себе абсолютно комфортно. Якщо компанія заходить, хоче
інвестувати в українську економіку, офіс візьме на себе, за моєї особистої
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підтримки, усі бюрократичні питання, щоби бізнес був собі абсолютно
задоволений, що у нього немає жодних проблем з жодним дозволом, у нього
немає жодних проблем з фіскальною службою, – наголосив глава уряду. – Це
буде зроблено. Ми будемо і супроводжувати, і захищати цей бізнес для того,
щоб він був успішним. Мені потрібні успішні інвестиції, мені не потрібні
інвестиції для статистики. Мені треба, щоби кожен, хто вклав євро, долар,
гривню, був задоволеним цим. Тоді критична маса інвестицій буде змінювати
нашу країну, і ми на це абсолютно повністю розраховуємо».
Міністр закордонних справ і міжнародного розвитку Французької
Республіки Ж.-М. Еро підтвердив проведення у Парижі інвестиційного форуму
28 жовтня.
У свою чергу В. Гройсман заявив, що відвідає українсько-французький
інвестиційний форум. Він також висловив сподівання, що форум буде
представлений з боку Франції на високому рівні. «Це буде означати, що ми
даємо гарну енергію для бізнесу», – зазначив він (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 14.09).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман у п’ятницю, 16 вересня, провів
зустріч із міністром закордонних справ Королівства Данія К. Єнсеном, який
разом з політичним директором МЗС Королівства Швеція послом
А. К. Енестрьом здійснює спільний візит до Української держави.
У центрі уваги переговорів була тематика регіонального співробітництва, а
також першочергові питання порядку денного двосторонніх відносин.
Прем’єр-міністр відзначив відновлення позитивної тенденції до
збільшення товарообігу між Данією, Швецією та Україною.
В. Гройсман зауважив, що уряду вдалося стабілізувати ситуацію в
економіці країни та відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом.
«Ми налаштовані на реформи і трансформації в Українській державі, і це дає
свій гарний результат», – підкреслив він.
Прем’єр-міністр поінформував співрозмовників про досягнення уряду в
проведенні реформ і подальший порядок денний. Зокрема, уряд концентрує
зусилля над проведенням реформи енергетичної галузі, української митниці,
оздоровленням економіки, створенням сприятливого бізнес-клімату, розробляє
рішення щодо реформи охорони здоров’я та освіти, фіскальної політики.
Обговорюючи поступ уряду на шляху реформ, міністр закордонних справ
Королівства Данія К. Єнсен наголосив, що ситуація в Україні щодо ведення
бізнесу покращується, про що стверджують представники датських підприємств
і громадянського суспільства. «Протягом останнього року в Україні відбулися
значні реформи і ситуація значно краща, ніж навіть рік тому», – зазначив
міністр закордонних справ Королівства Данія К. Єнсен.
Представники Міністерства закордонних справ Данії та Міністерства
закордонних справ Швеції також позитивно відзначили практичні заходи уряду
на шляху реформ. «Наша позиція абсолютно чітка і ясна: ми виступаємо за те,
щоб Україна була реформованою, сильною і добре інтегрованою в
Європейський Союз», – зауважила політичний директор МЗС Королівства
Швеція А. К. Енестрьом.
Голова уряду подякував Данії та Швеції за підтримку реформ в Україні.
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Сторони визначили пріоритетні напрями двосторонньої співпраці, зокрема у
сферах боротьби з корупцією, децентралізації, енергоефективності та
енергозбереження.
Сторони також обговорили питання протистояння України російській
агресії. У цьому контексті В. Гройсман подякував за незмінну позицію Данії і
Швеції щодо визнання суверенітету та територіальної цілісності України
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 16.09).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман зустрівся з віце-президентом
Європейської комісії з євро та соціального діалогу В. Домбровскісом.
Сторони обговорили перебіг проведення урядом реформ у країні та погодили
практичні заходи щодо отримання Україною другого траншу
макрофінансової допомоги Європейського Союзу.
В. Гройсман наголосив, що уряду вдалося сформувати такий порядок
денний, який дав можливість продовжити співпрацю з МВФ. У цьому контексті
глава уряду поінформував, що учора Україна отримала позитивне рішення МВФ
про продовження програми співробітництва з Україною та виділення
додаткових обсягів фінансової допомоги в розмірі 1 млрд дол.
Співрозмовники обговорили й погодили практичні заходи щодо виділення
ЄС другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі понад 600 млн євро. У
цьому контексті уряд розраховує на прийняття парламентом необхідних для
виділення допомоги законодавчих рішень наступного тижня, наголосив
Прем’єр-міністр.
В. Гройсман також повідомив, що уряд (15 вересня) затвердив і вніс до
парламенту проект Держбюджету на 2017 рік, яким передбачено зростання ВВП
на 3 %, дефіцит не більше 3 % і визначено чіткі пріоритети роботи уряду. «Це
бюджет, який має забезпечити стабільність у нашій державі», – зазначив він.
Прем’єр-міністр наголосив, що уряд абсолютно налаштований на
продовження реформ. Він поінформував співрозмовника про пріоритети роботи
уряду, серед яких реформи митниці, реформи публічного управління,
адміністрування податків, судової системи.
Він також закликав розглянути можливість перегляду квот для української
продукції з боку Європейського Союзу.
Окремо сторони обговорили питання запровадження безвізового режиму
ЄС, рішення про що, за попередньою інформацією, очікується у жовтні. Україна
також очікує завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС
найближчим часом, зауважив В. Гройсман.
«Все це буде позитивно впливати на розвиток наших двосторонніх
стосунків, і такі механізми будуть поглиблювати нашу співпрацю», – зазначив
Прем’єр-міністр.
У свою чергу віце-президент Європейської комісії з євро і соціального
діалогу В. Домбровскіс зазначив, що рішення МВФ про виділення 1 млрд дол. є
дуже позитивним сигналом. «Ми з боку ЄС готові також рухатися у напрямі
надання другого траншу макрофінансової допомоги Україні у розмірі 600 млн
євро за умови, що будуть виконані усі вимоги, про які було домовлено раніше.
Якщо це буде зроблено, то цей транш буде надано ще протягом цього року», –
повідомив він.
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Віце-президент Європейської комісії також позитивно оцінив зусилля
уряду в напрямі забезпечення макроекономічної стабільності, досягнення
економічного зростання, зниження інфляції у країні: «Маємо визнати, що багато
було зроблено для стабілізації ситуації та впровадження амбітної програми
реформ», – зазначив він.
Сторони також обговорили ситуацію на Сході України та стан виконання
мінських домовленостей. У цьому контексті В. Домбровскіс повідомив, що
Європейська рада прийняла рішення про продовження на шість місяців санкцій
проти Російської Федерації. Він також запевнив у відданості Європейського
Союзу, підтримці суверенітету та територіальної цілісності України (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 16.09).
***
Увесь демократичний світ має усвідомлювати, що ключове питання у
зв’язку з російською агресією проти України «Хто наступний?», і має
об’єднатися навколо цього питання для протидії агресору. Про це заявив
Прем’єр-міністр України В. Гройсман, виступаючи на ХІІІ щорічній зустрічі
Ялтинської європейської стратегії.
«Наше з вами завдання – об’єднати, консолідувати увесь світ і змусити
агресора відмовитися від своїх планів, тому що кожна країна Європи, країни
НАТО мають сьогодні замислитися: хто наступний? Розуміння того, що
питання “Хто наступний?” є на порядку денному, має всіх об’єднати», – заявив
В. Гройсман.
Глава уряду вважає неправильним розглядати військову агресію на
Донбасі як конфлікт Росії з Україною: «Це конфлікт більш глобальний:
борються два світи: один демократичний, а один не розуміє, що таке демократія.
І тому сьогодні цей виклик – для усіх демократичних країн, країн сучасного
світу, які вважають, що цінності не можна змінювати силою, що за цінності
треба боротися».
Україна не є країною агресором, яка хоче захопити інші території,
наголосив В. Гройсман, саме тому мир, який має бути встановлено, повинен
бути на умовах України. «Я глибоко вірю у те, що прийде мир, але на наших
умовах. Це означає тільки єдине: агресор має відмовитися від своїх планів
вбивати, захоплювати, становити загрозу», – підкреслив він.
Глава уряду зауважив, що Україна ніколи нікому не становила ніяких
загроз. У цьому контексті він навів приклад Криму, який у складі України був
прекрасним курортом, а після анексії Росією став надпотужною військовою
базою.
Прем’єр-міністр також зазначив, що проти України було розв’язано не
лише військову, а й енергетичну, економічну та інформаційну агресії.
У цьому контексті він зауважив, що намагання Росії зняти Україну з
порядку денного Європи – «це ще один крок на те, щоби дестабілізувати саму
Європу. Тому що питання сьогодні стоїть: хто наступний, і було би дуже наївно
вважати, що агресор зупиниться на тому, що сьогодні він зробив».
«Я думаю, що найбільший страх Росії у тому, що Україна досягне успіху.
Тоді на прикладі України багато змін відбудеться на пострадянському просторі.
Це є величезна загроза, і Росія це розуміє», – зазначив В. Гройсман (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 17.09).
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***
Популізм і корупція привели Україну на межу бідності та підривають її
державність. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман, виступаючи
на ХІІІ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.
«Політики іноді розпочинають позицію знищення, але вони не помічають
одну річ: вони таким знищенням знищують себе. Але нічого, якщо їх не буде…
Вони підривають державність нашої країни. Тут є величезна проблема і
виклик», – заявив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр наголосив, що водночас з російською агресією в України є
не менш небезпечні вороги – популізм і корупція: «Популізм не менше зло, ніж
російські танки і корупція».
Так, упродовж років незалежності у країні культивувалася корупція,
підривалася інституційна спроможність держави, докладалися зусилля для
підтримки слабкої судової системи.
«Падіння рівня життя, корумпованість системи управління державою,
олігархізація і багато інших речей були спричинені тим, що ніхто не думав, як
ми будемо жити завтра. Короткі інтереси тієї чи іншої політичної групи,
помножені на популізм, зробили нашу країну бідною», – підкреслив глава
уряду.
Він зауважив, що між ресурсами країни та її можливостями є величезний
дисбаланс: «Це означає тільки єдине: щось у нашому домі не так».
Прем’єр-міністр навів приклад цілеспрямованої політики, що проводилася
раніше в енергетичній сфері, щодо втрати незалежності країни. «Ціни на газ
були занижені, власний видобуток знищувався, натомість укладалися
міжнародні контракти, які зобов’язали нас бути рабами Російської Федерації», –
зазначив він.
Як приклад В. Гройсман також зауважив, що після того, як уряд вчасно
вніс до парламенту проект Держбюджету на 2017 рік, деякі політики одразу
почали його критикувати, «навіть не бачивши документа».
Прем’єр-міністр наголосив, що політики мають здійснювати професійні та
відкриті дії, а не керуватися прагненнями сподобатися людям: «Той, хто хоче
сподобатися, має йти в артисти». «Час безвідповідальної, популістської
політики в Україні минув», – підкреслив він (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 17.09).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман зустрівся з представниками
громадянського суспільства для обговорення проекту Державного бюджету
на 2017 рік.
Під час зустрічі глава уряду презентував основні показники проекту
Державного бюджету на 2017 рік, який Кабінет Міністрів України затвердив на
засіданні (15 вересня) і вчасно направив до українського парламенту.
Два місяці триватиме обговорення бюджету, і уряд розраховує, що
професійна дискусія не перетвориться на популізм, окремо наголосив
В. Гройсман. «Я дуже не хочу, щоб професійна дискусія була направлена на
популізм і руйнацію того, що ми могли би сьогодні вважати як певний поступ
до позитивного розвитку національної економіки і підтримки тих сфер, які є
надзвичайно важливими», – підкреслив він.
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Уряд відкритий до пропозицій щодо покращення бюджету, але вони мають
бути підкріплені реальними доходами та видатками, також зауважив
В. Гройсман.
Учасники зустрічі обговорили основні напрями видатків Держбюджету та
пріоритети на наступний рік, зокрема щодо створення фонду
енергоефективності та дорожнього фонду, а також шляхи забезпечення
прозорості їхньої роботи, масштабного будівництва доріг і забезпечення
енергоефективності, адміністрування податків, реструктуризації шахт, реформи
освіти та охорони здоров’я, приватизацію державних підприємств.
Представники громадянського суспільства позитивно відзначили
організацію такого обговорення, а також намір уряду не відкликати проект
закону після внесення до парламенту.
У зустрічі взяли участь: координатор проекту Інституту економічних
досліджень та політичних консультацій О. Бетлій, головний економіст
інвесткомпанії Dragon Capital О. Білан, голова правління Інституту економічних
досліджень і політичних консультацій І. Бураковський, виконавчий директор
Центру економічної стратегії Г. Вишлінський, експерт громадської ініціативи
«Реанімаційний пакет реформ» В. Дубровський, заступник виконавчого
директора Міжнародного фонду «Відродження» Т. Качка, керівник відділу
адвокації громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» В. Міський,
керівник аналітичного відділу ІК Concorde Capital О. Паращій, заступник
директора Центру економічної стратегії М. Репко, науковий співробітник
Київської школи економіки І. Сологуб, голова Центру політичних студій та
аналітики «Ейдос» В. Таран, голова правління громадської організації «Інститут
громадянського суспільства» А. Ткачук, директор громадської організації
«Центр демократії та верховенства права», співголова Ради громадської
ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» Т. Шевченко (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 16.09).
***
Уряд запровадить низку кроків, спрямованих на боротьбу із
криміналітетом. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман в
ефірі телеканалу ICTV у понеділок увечері.
Глава уряду зауважив, що так званий «закон Савченко» спростив
відповідальність злочинців і дав можливість десяткам тисяч злочинців вийти на
волю: «Ви подивіться: зґвалтування, вбивства, пограбування. В більшості своїй
ці люди звільнені по так званому «закону Савченко».
У зв'язку з цим уряд найближчим часом представить пропозиції, щоб
скасувати «закон Савченко» або його змінити. «Друга позиція: за грабежі,
угони, зґвалтування будемо вимагати від українського парламенту – а коаліція
це підтримує – максимально жорсткого покарання», – заявив В. Гройсман.
Крім того, прийнято рішення про направлення 330 млн грн на підвищення
заробітних плат співробітниками карного розшуку.
«Ми зробимо так, що карний розшук – це буде підрозділ, який буде
ефективно боротися з бандитизмом», – наголосив глава уряду.
Голосування щодо цього закону, який буде внесений Урядом, відбудеться
у четвер, зазначив В. Гройсман.
«Маємо не забувати про боротьбу з бандитизмом. Криміналітет має
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отримати зараз по зубам», – підкреслив він.
Він також підкреслив небезпечність існування низки пом'якшень щодо
кримінальних злочинів у зв'язку із вторгненням Росії на Донбасі через доступ до
зброї та розквіт криміналітету. «Ми як держава маємо дати відсіч цій навалі
злодіїв», – підкреслив Прем’єр-міністр.
При цьому він зауважив, що боротьба із злочинністю – спільне завдання
Уряду та Парламенту. «Я знаю, що Парламент це підтримає, і ми це будемо
впроваджувати. Якщо у цьому місяці проголосують (закон), з жовтня місяця
буде оголошена серйозна, безкомпромісна боротьба з злочинцями», – заявив
В. Гройсман (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 20.09).
***
В. Гройсман: Влада і суспільство мають об'єднатися для подолання
викликів сьогодення.
Влада та суспільство мають об'єднатися та спільно працювати над тим,
аби побороти виклики сьогодення та створити країну, в якій комфортно і
безпечно жити. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман,
виступаючи на «Всесвітньому комунікаційному форумі Давос Київ 2016» у
понеділок.
«Не може одна влада змінювати життя. Це наше спільне завдання – коли і
суспільство, і влада мають об'єднатися заради того, щоб досягти тієї мети, яку
ми ставимо перед собою – верховенство права, відсутність корупції, розвиток
економіки, справедлива соціальна політика, врешті-решт створити країну, в якій
жити комфортно і безпечно. Це завдання наше спільне», – заявив В. Гройсман.
За його словами, протягом 25 років незалежності у країні консервувалася
спотворена, «гібридна» система, що залишилася у спадок від Радянського
Союзу. Ця система продукувала корупцію, надмірну централізацію влади,
неефективне управління державними фінансами, майновою власністю,
відсутність якісної інституційної спроможності влади, яка би дала можливість
адекватно сприймати виклики.
Саме тому сьогодні, після Революції Гідності, перед Україною стоїть
завдання забезпечити трансформацію країни, зміни, які суспільство визначило
пріоритетними, та ефективну інтеграцію до європейської спільноти, зауважив
Прем’єр-міністр.
«Це все покладає величезні зобов'язання і на владу, і на суспільство, –
зауважив він. – Якщо хтось може сказати, що можемо найняти владу, яка буде
сама це робити, ніколи це не відбудеться. Маємо робити це тільки разом».
У цьому контексті комунікація має важливе значення, зауважив
В. Гройсман. Влада має не лише давати інформацію, а й отримувати зворотну
інформацію, для того щоб розуміти, що відбувається насправді і корегувати свої
дії. Водночас, вона має пояснювати свої дії громадянам.
«Потрібно не тільки працювати, а потрібно комунікувати. Потрібно дуже
чітко давати пояснення, навіщо ми це робимо, що це дасть, який ми будемо
мати результат», – зазначив В. Гройсман.
Водночас із внутрішніми викликами Україна має також подолати,
зокрема, інформаційну агресію, яка ведеться проти неї, зауважив Прем’єрміністр. Він зазначив, що Російська Федерація витрачає більше мільярда доларів
щороку на комунікацію та «покрила своєю пропагандистською мережею
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аудиторію понад 500 млн людей». За його словами, це «говорить про те, що,
використовуючи недобросовісну комунікацію, можливо підмінювати цей світ».
У цьому контексті потрібно «завжди дивитися на речі так, якими вони є
насправді, і усе робити для того, щоби ніхто не зміг їх підмінити», зазначив
В. Гройсман.
«Боротьба йде сьогодні не між сторонами, а між ідеологіями, між
принципами, між цінностями. І тут важливо, щоб ті цінності, які нас
об'єднують – демократія, свобода, непорушність міжнародного права, свобода
слова – ці цінності мають бути тими, які переможуть», – наголосив він
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 19.09).
***
Учасники місії США представили Прем'єр-міністру рекомендації
щодо реформи української митниці.
Прем’єр-міністр України В. Гройсман у понеділок провів зустріч із
делегацією з США щодо реформи української митниці, які представили основні
рекомендації щодо потреб митної служби за результатами їхньої роботи.
На початку засідання глава уряду зазначив, що сьогоднішня зустріч є
підсумковою і стане початком формування «дуже амбітного, але абсолютно
реального плану реформи української митниці і прикордонної служби».
За його словами, стара система роботи української митниці, що мала
певні механізми зловживань, корупції, хабарництва та незаконного збагачення,
має бути знищена, натомість в Україні має бути створена нова митна служба.
«Система потребує широких, всеохоплюючих змін», – зазначив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр нагадав, що організація роботи місії за участі експертів
митної та прикордонної служби США у розробці реформи митної служби
України стала результатом його домовленостей із Комісаром Бюро з митних
питань та охорони кордонів США Г. Керліковскі, Віце-президентом США
Дж. Байденом та Державним секретарем США Дж. Керрі.
«Я порушив питання щодо того, що українська митниця потребує змін і
реформ, тому для мене як ініціатора це є дуже важливо і я буду все робити для
того, щоб цю реформу здійснити», – зазначив В. Гройсман.
Представники місії США з оцінки потреб представили рекомендації щодо
реформи митної служби України, що міститимуться у звіті її роботи.
Вони зазначили, що реформування роботи митниці має вестися зокрема
за чотирма напрямками: підвищення професійності і ефективності організації
служби, використання технологій, обладнання і скорочення людського чинника,
зміна системи управління у митній службі та торгівлі задля підвищення рівня
зборів, доходів і захисту національної безпеки, а також викорінення корупції.
В. Гройсман висловив сподівання, що розроблений звіт ляже в основу
необхідних заходів, що будуть затверджені Кабінетом Міністрів. «Це буде
дороговказом для інших і зобов'язанням, що реформу потрібно виконувати», –
зазначив він.
Прем’єр-міністр запропонував створити робочу групу з представників
української та американської сторони для впровадження напрацьованих
рекомендацій.
Учасники зустрічі також погодилися на необхідності комплексного
впровадження розробленого плану.
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Глава уряду подякував представникам місії США за зусилля та ретельну
роботу у напрацюванні рекомендацій щодо реформи митної служби України. «Я
хочу від імені уряду подякувати вам за сприяння і цю роботу», – зазначив він.
У свою чергу Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні
М. Йованович зазначила: «У результаті ми сподіваємося побачити спроможну,
ефективну митну службу України, яка може стояти на захисті національної
економіки і національної безпеки України яка може сприяти розвитку торгівлі і
стояти на заваді корупції. Це буде означати більш стабільну, безпечну та
економічно процвітаючу країну. Це цілі, які ми усі поділяємо, і Сполучені
Штати будуть працювати з вами для того, щоби перетворити ці цілі на реальні
факти» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 19.09).
***
У Міністерстві культури за участі представників експертного
середовища різних напрямів галузі культури, керівництва відомства
відбулася презентація Стратегії сталої громади, спрямованої на
впровадження державної культурної політики в період трансформації, як
на регіональному, так і всеукраїнському та міжнародному рівнях.
Перший заступник міністра культури С. Фоменко представила одного з
розробників Стратегії – радника міністра культури І. Френкель.
«Один із наших пріоритетних напрямів розвитку культурної галузі тісно
пов’язаний з модернізацією регіональних культурних інституцій. Тому
ініціатива від І. Френкель щодо розробки Стратегії сталої громади, яку вона
підготувала із залученням широкого кола експертного середовища, заслуговує
на увагу, розгляд та опрацювання», – зазначила С. Фоменко.
І. Френкель поінформувала присутніх, що над розробкою цього документа
працювала група фахівців з різних напрямів галузі культури. «Розробники цього
документа відвідали багато регіонів України, побачили, які проблеми є на
місцях. Так виникла ідея створення Стратегії. Тому що спочатку ми ставили
перед собою завдання розробити саме культурну стратегію, яка б була
спрямована повністю на розвиток регіональних культур, але коли ми побачили
увесь комплекс проблем, то зрозуміли, що йдеться про стратегію сталої
громади, на яку, на жаль, не звертали гідної уваги. Тому народився такий
документ – Стратегія сталої громади», – розповіла І. Френкель.
У своїй презентації І. Френкель наочно продемонструвала нинішній стан
закладів культури в районних і обласних центрах, зробивши акцент на
відсутність цілісної культурної політики держави та місцевих органів влади.
«Це пряма загроза припинення культурної спадкоємності, у тому числі зміна
цінностей між поколіннями, зниження інтелектуального та культурного рівня
суспільства», – зазначила вона.
Рішення проблем автори Стратегії, зокрема, вбачають у створенні умов для
розвитку креативних індустрій, розвитку об’єднаних громад і малих міст як
культурно-туристичних кластерів, що мають спеціалізацію та які об’єднували б
малі музеї, споруди, природні заповідники в єдину мережу.
Розробники Стратегії сталої громади виокремили п’ять пріоритетів –
стратегічних завдань культурної політики України: культура – ціннісний
фундамент держави; культура – реформування галузі з урахуванням сучасних
процесів; культура – усебічний розвиток, просвітництво на основі культурних
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стандартів; культура – мотор соціального розвитку суспільства; культура –
економічний фактор розвитку країни. Також визначили операційні цілі та
завдання щодо кожного з визначених пріоритетних напрямів (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 16.09).
***
16 вересня 2016 р. відбулася зустріч міністра інформаційної політики
України Ю. Стеця, заступника міністра А. Біденка, радника міністра з
питань стратегічних комунікацій А. Фролової із заступником Генерального
секретаря НАТО з питань громадської дипломатії, послом Т. Ілдемом,
головою представництва НАТО в Україні О. Вінниковим і керівником
Центру інформації та документації НАТО в Україні Н. Немилівською.
Основними темами для обговорення стали розвиток системи державних
стратегічних комунікацій в Україні, прогрес у впровадженні «дорожньої карти»
партнерства у сфері стратегічних комунікацій між Україною та НАТО та спільні
кроки щодо протидії сучасним інформаційним викликам.
За словами міністра інформаційної політики Ю. Стеця, наша держава
стоїть на передовій інформаційного фронту гібридної війни, що розпочата
Росією: «Відбувається масштабна маніпуляція громадською думкою з боку
Росії. Ми – на інформаційній передовій гібридної війни. Ми повинні ефективно
протидіяти дезінформації і вибудовувати власну історію. Саме тому сьогодні
одним з найбільш важливих завдань української влади є розбудова та розвиток
державних комунікацій та інформаційного середовища».
Т. Ілдем зазначив, що в роботі НАТО в Україні допомога в розвитку
стратегічних комунікацій є пріоритетним напрямом, тому що комунікаційна
функція є складовою творення державної політики: саме вміння влади
побудувати та підтримувати діалог із суспільством і партнерами забезпечує
стабільний розвиток держави, сприяє її безпеці (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 19.09).

ПОЛІТИКА
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун наголосив на необхідності
повного виконання мінських угод щодо України. Про це він заявив на зустрічі з
президентом Європейської ради Д. Туском і першим віце-президентом
Єврокомісії Ф. Тіммерманс.
«Генеральний секретар наголосив на необхідності повного виконання
мінських угод, щоб забезпечити мирне розв’язання конфлікту на Сході
України», – ідеться в повідомленні (УНН (http://www.unn.com.ua). – 2016. –
19.09).
***
Формат міжнародних переговорів з приводу Донбасу варто було б
змінити ближче до нормандського; більше учасників дали б більш надійні
гарантії виведення російських військ з території України. Таку позицію
висловив
голова
громадської
ради
при
СБУ
І.
Рудяк
(http://ua.112.ua/polityka/rudiak-mizhnarodnyi-format-peremovyn-z-pryvodu36

donbasu-varto-bulo-b-zminyty-zbilshyvshy-kilkist-uchasnykiv-339588.html).
«Мінські домовленості – консультативний переговорний процес, який не
несе за собою конкретних рішень. Мені здається, зараз треба було б змінити
формат, ближче до нормандського, але збільшити кількість учасників для того,
щоб було більше гарантій контролю і виведення російських військ», – зазначив
він.
І. Рудяк також заявив, що до виведення російських військ не може
порушуватися питання про легітимні вибори на тимчасово окупованих
територіях. «Поки ми не візьмемо під контроль кордон і не приберемо російські
війська, не може бути питання з приводу легітимних виборів», – зазначив
голова громадської ради при СБУ (112 Україна (http://ua.112.ua). – 2016. –
19.09).
***
Россия хочет провести выборы на оккупированном Донбассе любой
ценой. Об этом сообщил экс-президент Украины, официальный представитель
Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе
Л. Кучма.
«Россия хочет любой ценой провести выборы и сказать, что мы свою
задачу выполнили, потому, Европа, снимайте с нас санкции, а пусть украинцы
разбираются сами, ибо это их территория. Там 46 тыс. войск до зубов
вооруженных, оружия там больше, чем у украинской армии, – заявил он. –
Выборы там надо проводить и все другие меры, только когда есть уверенность,
что это украинская территория и на этой территории работают украинские
законы, и что можно провести выборы, чтобы хотя бы на 90 % они будут
соответствовать международным стандартам» (ForUm (http://for-ua.com). –
2016. – 16.09).
***
Заявления кандидатов на пост президента США по вопросам Украины
и ее внутреннего кризиса, в частности о необходимости предоставления
Украине летального оружия, являются популизмом, они ни к чему не
обязывают их авторов. Об этом заявил политолог М. Яценко.
«Я думаю, что эти заявления более популистские, потому что их
невыполнение ни на что не повлияет. Возможно, такие сигналы выгодны для
американских политиков в их собственной конъюнктуре. Но будут ли они
воплощать в жизнь свои заявления – сомневаюсь. Вопрос Украины – одна из
актуальных тем, выгодных в популистском плане. Пока Украине это не нужно,
остальные также не станут беспокоиться о ее потребностях – мы видим, что
правительство, на самом деле, устраивает сегодняшняя ситуация», – считает
политолог.
Кроме того, М. Яценко обратил внимание, что отзыв посла США в
Украине Д. Байдена говорит о неудовлетворенности США его работой в
отстаивании интересов Америки (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2016. – 17.09).
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***
Слухи о возможном увольнении министра финансов А. Данилюка и
министра энергетики И. Насалика – информационный вброс для создания
впечатления, что никто не собирался увольнять главу МВД А. Авакова,
считает политолог В. Карасев.
«Указали на ключевых министров, которые еще не проработали и полгода
в правительстве. Не думаю, что их будут сразу заменять. Это отвлекающий
маневр от персоны А. Авакова. Интрига касается не И. Насалика и не
А. Данилюка. Она касается как раз А. Авакова, для того чтобы создать алиби
президентской команде на случай дальнейших политических объединений,
чтобы они пытались провоцировать отставку А. Авакова», – отметил
В. Карасев.
Эксперт также сказал, что на нынешний момент никто из названых
министров в отставку не уйдет и Кабмин будет работать без изменений
(ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2016. – 19.09).
***
Нежелание народных депутатов Украины идти на перевыборы
застраховало парламент от развала коалиции, заявляет директор
Агентства социальных коммуникаций С. Белашко.
«Да если завтра начнется конфликт и развалится коалиция, то десятки
других депутатов ломанутся в коалицию, чтобы не идти на перевыборы», –
отметил эксперт. По его словам, для народных депутатов, избранных в
мажоритарных округах, очередные выборы – это колоссальные расходы,
исчисляемые миллионами долларов, которые необходимо не только найти, но и
эффективно освоить.
При этом С. Белашко отметил, что минувшая избирательная кампания
мажоритарщиков – это своеобразный инвестиционный план, рассчитанный
минимум на четыре года, поэтому депутаты будут делать все, чтобы не
допустить досрочных выборов (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2016. – 19.09).
***
Факт столкновений под Посольством РФ в Киеве портит имидж
Украины, а заявление Президента Украины П. Порошенко о невозможности
провести голосование в Госдуму РФ на украинской территории нарушает
ряд международных правовых норм, считает политолог А. Якубин.
«Материалы в мировых СМИ в очередной раз выйдут с заголовками, что в
Киеве власть не может удержать радикальные группы, которые нападают не на
дипперсонал, а на обычных избирателей, которые пришли проголосовать.
Поэтому такие действия ударят по Украине. …Протесты националистов будут
играть на пользу РФ», – подчеркнул А. Якубин.
Политолог отметил, что большинство европейских стран и США, в том
числе, не будут признавать легитимными выборы в Госдуму, проведенные на
аннексированном полуострове.
«Также не понятно, как отдельные депутаты в Крыму будут
взаимодействовать с международным сообществом после непризнания
результатов выборов другими государствами», – резюмировал А. Якубин
(ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2016. – 19.09).
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***
Финансирование политических партий из бюджета это нормальная
практика, которая применяется во всем мире, считает директор
Агентства моделирования ситуаций В. Бала.
Напомним, на следующей неделе в Украине политические партии, которые
подали все документы, получат из госбюджета первую часть средств в рамках
выполнения закона о предотвращении и противодействии коррупции. «Это
первый шаг для того, чтобы политический процесс стал более прозрачным и
чтобы было понятно, как и кто финансирует партии. Ведь это, так или иначе,
первый шаг к тому, чтобы попробовать отделить политические партии от
олигархов», – сообщил В. Бала.
По словам эксперта, финансирование партий из бюджета это первый шаг,
который должен помочь парламентариям избавиться от коррупции и
лоббирования собственных интересов. «Не все политические силы получат
действительно те проценты поддержки, которую должны были получить после
прохождения в парламент. Однако здесь не должно возникать никаких вопросов
по распределению денег», – отметил эксперт.
По его мнению, данный закон должен быть применен ко всем
политическим партиям, которые пройдут в следующий парламент.
Кроме того, политолог отмечает, что необходимо принять законы
относительно нарушений финансирования политических партий, чтобы
виновные лица несли за это ответственность (ГолосUA (http://ru.golos.ua). –
2016. – 19.09).
***
Украинский политолог, директор Киевского центра политических
исследований и конфликтологии М. Погребинский прокомментировал
ситуацию вокруг освобождения В. Жемчугова и Ю. Супруна.
По его словам, украинские телеканалы выдали сюжеты, в которых
упоминаются фамилии советника СБУ, волонтеров, не имевших никакого
отношения к организации обмена. «Идет фактически фальсификация
информации о процессе освобождения пленных, которая этому процессу
мешает, – считает он. – Ирина Геращенко, к которой апеллировал Президент,
входящая вместе с Медведчуком в гуманитарную подгруппу, особо
подчеркнула, что все переговоры с другой стороной вел Медведчук. Это
говорит о том, что этим вопросом занимается Медведчук и Кучма».
Эксперт уверен, что замалчивание роли В. Медведчука в вопросе
освобождения пленных вредит в первую очередь самому процессу (РБКУкраїна (https://www.rbc.ua). – 2016. – 19.09).
***
14 жовтня в Україні може з’явитися нова партія, створена з
ініціативи керівництва полку «Азов». Про це розповів командир «Азову»
А. Білецький.
Він повідомив, що партія будуватиметься за мережевим принципом.
«Нинішні партії в Україні мають фейкових членів. У нас буде інакше. Ми
будемо шукати лідерів у містах, які зможуть об’єднати навколо себе актив, і
створювати мережу по всій Україні», – пояснив принцип партійного
39

будівництва А. Білецький.
За його словами, поки назви у створюваної партії немає. Не відповів він і з
приводу ідеології. Але пояснив, що хоче об’єднати свідомих, активних людей,
волонтерів, бізнесменів навколо ідеї будівництва нової України (Українська
правда (www.pravda.com.ua). – 2016. – 17.09).
***
В Крыму зафиксирована массовая дискриминация прав крымских
татар и украинцев. Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО, сообщает в
Facebook уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского
народа М. Джемилев.
В частности, в докладе ЮНЕСКО подчеркивается, что после оккупации
Россией ситуация на полуострове продолжает ухудшаться. Одной из главных
причин называют отсутствие международного контроля в Крыму и
принудительное применение на полуострове требований законодательства РФ.
«В документе также упоминаются вопиющие нарушения свободы СМИ и
безопасности журналистов, в частности закрытие украинских станций
телевещания, атаки на независимых журналистов и местные теле- и
радиостанции», – говорится в сообщении (РБК-Україна (https://www.rbc.ua). –
2016. – 19.09).
***
В українському суспільстві, як і в середовищі політиків, немає чіткої
позиції щодо того, що робити з Донбасом, вважає експерт Міжнародного
центру перспективних досліджень Є. Ярошенко.
За його словами, останні дослідження показують, що 30 % українців
виступають за продовження АТО до повного звільнення Донбасу від терористів,
а понад 22 % підтримують надання особливого статусу регіону, але найменше
українців вважають, що потрібно відмовитися від цієї території.
«Офіційна відмова Києва від ОРДЛО викличе глибокий розкол в
суспільстві, який у черговий раз дестабілізує політичну ситуацію в країні.
Особливо відчутно відділення ОРДЛО сприймуть бійці ВСУ і добровольчих
батальйонів, які проливають кров за цілісність України. Реакція учасників АТО
на таке рішення матиме далекосяжні наслідки для політичної еліти і
національної безпеки нашої держави», – вважає експерт.
Є. Ярошенко зазначає, що на сьогодні Україна не має ресурсів, щоб
розв’язати проблему Донбасу військовим шляхом: на це немає достатньої
військової сили та політичної волі. З іншого боку, вважає експерт, що надання
особливого статусу Донбасу означатиме капітуляцію перед Росією, яка,
натомість, отримає право постійно втручатися в українську політику (Знай.ua
(http://znaj.ua). – 2016. – 19.09).

ЕКОНОМІКА
Совет директоров МВФ выделил Украине очередной транш в рамках
программы Extended Fund Facility (EFF). Сумма – 716,11 SDR, или около
1 млрд долл.
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В ночь со среды на четверг (с 14 на 15 сентября. – Прим. ред.) по
киевскому времени совет директоров МВФ утвердил результаты проверки
выполнения Украиной условий EFF. Краткое резюме: реформы приносят
результат, но их нужно продолжить. Совет директоров допустил отклонения от
требований МВФ, связанных с международными резервами, внешним долгом и
валютными ограничениями. Об этом фонд сообщил на своем сайте.
МВФ утверждает, что программа финансовой помощи столкнулась с
«существенными рисками» с самого начала и не достигла многих своих целей.
Но она стала прочной основой для властей. «Украина демонстрирует признаки
восстановления, несмотря на сложные внешние условия и тяжелый
экономический кризис. Активность набирает обороты, инфляция быстро
сокращается, а уверенность улучшается», – заявила глава МВФ К. Лагард,
резюмируя решение Совета директоров.
Валовые международные резервы и банковские депозиты в стране
возросли. Социальные и экономические последствия кризиса очень высоки, но
ожидается рост экономики. Прогресс стал следствием реализации программы
властей, грамотной макроэкономической политики, смелых шагов по
повышению тарифов на энергию, а также мер по восстановлению банковской
системы. «Дальнейшее проведение данной политики критически важно для
достижения целей программы финансовой помощи, принимая во внимание
значительные вызовы в будущем», – утверждает К. Лагард.
Дальнейший прогресс в области финансовых реформ – ключ к
обеспечению среднесрочной устойчивости. Власти должны избегать изменений
налоговой политики, которые могут привести к росту дефицита бюджета.
Необходимо улучшить налоговое и таможенное администрирования.
Пенсионная реформа поможет снизить структурный дефицит Пенсионного
фонда, уменьшит бюджетный дефицит и государственный долг. Кроме того, она
поможет привести пенсии к «устойчивым уровням» с течением времени.
Приоритеты для правительства – сокращение инфляции и восстановление
международных
резервов.
Также необходимо
убирать оставшиеся
административные меры. Власти должны укрепить банковскую систему через
рекапитализацию, увеличение кредитования и сокращение обесцененных
активов.
Для дальнейшего восстановления экономики необходимы структурные
преобразования, борьба с коррупцией и повышение эффективности управления.
Равное ко всем применение верховенства закона увеличит инвестиции в страну.
Необходимы решительные шаги в приватизации госпредприятий и уголовных
преследованиях коррупции в высших эшелонах власти.
Международные партнеры оказали значительную финансовую и
техническую поддержку восстановлению экономики. Реструктуризация
суверенного долга, принадлежащего частным владельцам, вернула долг «на
путь устойчивого развития». Важно, чтобы реструктуризация оставшегося
суверенного
долга
продолжалась
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/09/15/24170249). – 2016. – 15.09).
***
НБУ принял решение с 16 сентября снизить учетную ставку на 0,5 %.
Подобное решение в финучреждении утвердили в конце июля, снизив
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ставку с 15,5 %.
Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30 %
годовых действовало с 4 марта по 28 августа 2015 г. В августе этого года
инфляция, по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, ускорилась
до почти 8,5 % (от 7,9 %) (Перший Діловий Телеканал
(http://fbc.net.ua/news/economics/nbu_infljatsija_po_itogam_goda__12.html).
–
2016. – 16.09).
***
Национальный
банк
сменил
своих
представителей
в
административном совете Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Об этом сообщается на сайте фонда.
Это предусмотрено в постановлении НБУ № 243-рш от 1 сентября 2014 г.
Согласно документу, Нацбанк отозвал из состава административного
совета заместителя председателя НБУ Я. Смолия и и. о. заместителя
председателя НБУ Е. Рожкову.
Вместо них в состав административного совета делегированы директор
департамента финансового контроллинга НБУ О. Стринжа и директор
департамента стратегии и реформирования М. Видякин (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/09/16/24178426). – 2016. – 16.09).
***
Зростання реального внутрішнього валового продукту у ІІ кварталі
цього року прискорилося до 1,3 % у річному вимірі. Про це повідомили у пресслужбі НБУ.
«Економічна активність поступово відновлюється – у ІІ кварталі зростання
реального ВВП прискорилося до 1,3 % у річному вимірі», – ідеться у
повідомленні.
Як зазначається, у липні зростання індексу випуску базових галузей
збереглося на рівні 1,7 % у річному вимірі.
«Разом з тим, за оцінками Національного банку, внесок приватного
споживання в економічне зростання залишався низьким і не генерував
додаткового інфляційного тиску, незважаючи на високі темпи зростання
реальних заробітних плат упродовж останніх місяців», – додали у НБУ
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1602356zrostannya-realnogo-vvp-u-ii-kvartali-priskorilosya-do-1-3-u-richnomu-vimiri-nbudopovneno). – 2016. – 15.09).
***
Министерство экономического развития и торговли в 2017 г. вернется
к вопросу инициирования пересмотра в ВТО пошлин Украины. Об этом
заявила замминистра экономического развития, торговый представитель
Украины Н. Микольская в кулуарах ХІІІ ежегодной встречи Ялтинской
европейской стратегии (YES).
«Мы на текущее время не ставим для себя такой приоритет (подача
заявки). В будущем году этот вопрос поднимется, но пока мы работаем в том
поле, которое у нас есть», – сказала она.
Предыдущая заявка Украины, поданная в ВТО правительством Н. Азарова,
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утратила актуальность. «Эта заявка потеряла свое действие. Мы не подавали
новую заявку на пересмотр тарифных линий», – пояснила она (Finance.UA
(http://news.finance.ua/ru/news/-/384733/ukraina-mozhet-vernutsya-k-peresmotruposhlin-ukrainy-v-vto). – 2016. – 19.09).
***
Економія бюджетних коштів завдяки використанню системи
державних закупівель Prozorro, що поширилася на всіх державних
замовників з 1 серпня, досягла 3,87 млрд грн. Про це йдеться у відповідній
інформації Prozorro.
При цьому кількість тендерів за час роботи системи перевищила 200 тис.,
кількість організаторів торгів становила 10,75 тис., а середня кількість
пропозицій на торги – 2,62.
Як повідомлялося, система електронних державних закупівель Prozorro з
1 серпня стала обов’язковою до застосування для всіх державних замовників
при закупівлі від 200 тис. грн для товарів і від 1,5 млн грн для робіт.
Очікується, що за підсумками 2016 р. використання Prozorro дасть змогу
заощадити близько 5 млрд грн, у 2017 р. – 50 млрд грн (Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/384613/prozorro-zekonomylo-vzhe-majzhe-4milyardy). – 2016. – 15.09).
***
Переподчинение ПАО «Укртрансгаз» говорит о неэффективном
принятии решений в Министерстве экономического развития и торговли.
Об этом заявил глава правления НАК «Нефтегаз Украины» А. Коболев.
«Сейчас происходит попытка вернуться к тому времени, когда “Нефтегаз”
был фактически донором для всего частного, уголовного и коррупционного
бизнеса. Мы надеемся, что руководство государства поймет, увидит и сделает
соответствующие выводы», – заявил А. Коболев.
Глава НАК также выразил уверенность, что руководство «Нефтегазом»
необходимо доверить Кабинету Министров Украины, где решения
принимаются коллегиально, они будут обсуждены, проверены, а последствия –
просчитаны.
А. Коболев предполагает, что Премьер-министр В. Гройсман не
приостановил решение МЭРТ о переподчинении «Укртрансгаза», так как его не
ознакомили с возможными последствиями этого шага (Finance.UA
(http://news.finance.ua/ru/news/-/384741/naftogaz-pytayutsya-snova-sdelatdonorom-dlya-korruptsionnogo-biznesa-kobolev). – 2016. – 19.09).
***
ГП «Антонов» (Киев) намерено в 2017 г. обеспечить 100-процентное
импортозамещение российских материалов и комплектующих в
продвигаемых на рынок самолетах нового поколения семейства «Антонов».
Об этом заявили пресс-служба предприятия и президент ГП «Антонов»
А. Коцюба.
«В следующем году мы планируем завершить программу импортозамены
российских комплектующих, которую начали летом 2015 г. Достигнуты
соответствующие договоренности с поставщиками из стран Европы, Канады,
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США и Украины», – отметил А. Коцюба, который цитируется в сообщении на
сайте ГП. «После этого будет налажено серийное производство новых
самолетов. В том числе начнется постройка серийных Ан-178», – отметил он.
По данным ГП «Антонов», в настоящее время предприятие обеспечивает
импортозамещение российских материалов и комплектующих в проектах
регионального реактивного самолета нового поколения Ан-148/158, нового
транспортного Ан-178.
На сегодняшний день импортозамещение по данным программам
обеспечено в пределах 60–80 %. В новом транспортном Ан-132D, строящемся
по заказу Саудовской Аравии, комплектация и материалы только украинского и
западного производства.
В числе новых партнеров по кооперации в ГП «Антонов» выделили
американскую Honeywell, канадские CMC Electronics и Pratt&Whitney Canada
(Крылья (http://www.wing.com.ua/content/view/16734/38). – 2016. – 13.09).
***
Публичное акционерное общество «Укрзалізниця» погасило около
24,7 млн
долл.
США
процентов
по
реструктуризированным
еврооблигациям-2021, выпущенным на сумму 500 млн долл. США,
выпущенных Shortline plc. Об этом говорится в сообщении «Укрзалізниці».
В ПАО подчеркнули, что «Укрзалізниця» всегда прилагает максимальные
усилия для надлежащего обслуживания своих финансовых обязательств как
перед международными, так и перед отечественными кредиторами.
Ранее держатели еврооблигаций публичного акционерного общества
«Укрзалізниця» на сумму 500 млн долл. одобрили предложенную им
реструктуризацию ценных бумаг.
Погашение долга по новым условиям будет осуществляться в 2019–2021 гг.
(предварительно погашение приходилось на 2018 г.) (Finance.UA
(http://news.finance.ua/ru/news/-/384727/ukrzaliznytsya-vyplatila-24-7-mlnprotsentov-po-evroobligatsiyam-2021). – 2016. – 19.09).
***
У Фінляндії вважають перспективними для реалізації в Україні
проекти з енерговиробництва, централізованого теплопостачання,
переробки відходів і будівництва споруд з очищення води, поінформував
фінський міністр зовнішньої торгівлі й розвитку К. Мюккянен.
«Щодо проектів, які можуть бути вигідними для всіх сторін (Фінляндії та
Україні) і які можуть принести свої плоди, треба відзначити саме проекти з
енерговиробництва, переробки відходів, будівництва очисних споруд для води,
а також центрального опалення», – зазначив К. Мюккянен.
Він підкреслив, що саме в цих сферах Фінляндія має дуже багатий досвід,
яким вона може поділитися. «І саме в цих сферах зацікавлені багато фінських
компаній», – додав міністр. Водночас, за його словами, для реалізації таких
проектів нині потрібна підтримка міжнародних фінансових інститутів
(Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/384506/finlyandiya-proponuyeukrayini-dopomogu-v-pererobtsi-vidhodiv). – 2016. – 14.09).
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***
З вересня частота рейсів у Дубай зросте. Дубайська авіакомпанія
flydubai заявляє про річне зростання пасажиропотоку між Дубаєм і
Україною на 30 %. Про це йдеться у повідомленні прес-служби авіакомпанії.
«За останні 12 місяців кількість пасажирів, які подорожують з Києва,
збільшилася на 27 %, а попит за маршрутом Дубай – Одеса виріс на 24 %. У
зв’язку з позитивною динамікою flydubai збільшує частоту рейсів між Україною
і Дубаєм до 17 на тиждень», – сказано в повідомленні.
Зокрема, авіакомпанія збільшує кількість рейсів з Міжнародного аеропорту
«Київ» («Жуляни IEV») у Міжнародний аеропорт Дубая (DXB) до 14 на
тиждень з 30 вересня, а також виконуватиме три рейси на тиждень з
Міжнародного аеропорту Одеси (ODS) у Міжнародний аеропорт Дубая (DXB),
починаючи з 20 вересня (Finance.UA (http://news.finance.ua/ua/news//384606/pasazhyropotik-mizh-ukrayinoyu-ta-dubayem-za-rik-zris-na-30). – 2016. –
15.09).
***
Согласно исследованию EBA Business Forecast-2017, проведенному среди
117 руководителей предприятий-членов Европейской бизнес-ассоциации
(ЕБА), 74 % респондентов ожидают в следующем году рост своих бизнесов.
«Результаты исследования показывают, что бизнес чувствует себя более
уверенно, чем в аналогичный период прошлого года», – сообщила
исполнительный директор ЕБА А. Деревянко.
В частности, по словам руководителя представительства Aslellas Pharma и
президента ЕБА К. Сидлецки, в этом году гривневые доходы фармацевтической
отрасли возросли на 25 % по сравнению с 2015 г. Такие же показатели роста
закладываются и на 2017 г. Правда, в пересчете на валюту рост окажется
скромнее, на уровне 2–5 %. Это объясняется тем, что лекарства не являются
товаром, от которого можно отказаться ради экономии семейного бюджета. «Но
нам важны не эти цифры, а то, что экономика очень медленно
восстанавливается после падения на 17 % с 2013 г.», – пояснила президент ЕБА.
По данным президента региона EEMEA Jacobs Douwe Egberts
Т. Ликарчука, рынок потребительских товаров (FMCG) упал за три года на 50 %
в валюте. «В отличие от предыдущих кризисов 1998 и 2008 г. восстановление
экономики сейчас идет медленнее. Можно сказать, что индустрия в первом
полугодии 2016 г. прошла дно, но роста внутреннего потребления все еще нет»,
– говорит Т. Ликарчук.
По его словам, инфляция за последние месяцы исчезла, зарплаты в этом
году возросли примерно на 10 %, и компании ждали, что возрастет потребление.
Но эти деньги ушли на оплату подорожавшей коммуналки.
Тем не менее, эксперт ожидает в следующем году роста продаж товаров
повседневного спроса на 7–15 % в денежном выражении и на 2–3 % в
физическом объеме.
Более оптимистичны в своих прогнозах представители IT-сферы. В
частности, по словам гендиректора Google Ukraine Д. Шоломко, в Украине
наблюдается стремительный рост рынка интернет-рекламы. «В этом году его
объемы удвоилось по сравнению с предыдущим… В долларовом исчислении
мы растем на 50 % год к году. В следующем году мы ожидаем, как минимум,
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такого
же
роста»,
–
сообщил
Д.
Шоломко.
Эксперт отметил, что рост рынка обеспечил развитие малого и среднего
бизнеса, который зарабатывает деньги в Украине.
Впрочем, рост МСБ не очень заметен в статистике, так как этот сектор,
особенно сфера услуг, работает полулегально.
IT-компании, производящие свой интеллектуальный продукт на экспорт,
также надеются на хорошие показатели. «Два последних года мы росли всего на
5 % в валюте против 20–30 % в прежние годы. Мы видим рост заказов и набор
новых сотрудников. Поэтому в следующем году есть основания снова говорить
о росте в 20 %», – считает гендиректор SimCorp в Украине А. Храбан.
Неплохо себя чувствует и агросектор, который интенсивно развивается, в
том числе за счет инвестиций. «Мы растем. В этом году продажи почти
удвоились. И будем расти в следующем году, так как наша продукция
представлена не только в сфере сельского хозяйства», – заверил гендиректор
BASF в Украине А. Лир.
По его словам, есть оживление в сфере легкой промышленности, на рынке
изготовления мебели, автокомпонентов и холодильников. В этих сегментах идет
процесс импортозамещения (Finance.UA (http://news.finance.ua/ru/news//384539/nazvany-samye-perspektivnye-ukrainskie-otrasli-v-2017-godu). – 2016. –
19.09).
***
Сільськогосподарські підприємства станом на 15 вересня зібрали
39,7 млн т зерна. Про це сказано в повідомленні Міністерства аграрної
політики й продовольства.
Зернові обмолочено на площі 10,2 млн га (71 % від прогнозу) при середній
урожайності 39,1 ц/га (у 2015 р. на цю ж дату врожайність становила 36,1 ц/га).
У тому числі врожай ранніх зернових культур цього року становить 38 млн
т; вони обмолочені на площі 9,6 млн га при середній урожайності 39,4 ц/га.
З пізніх зернових культур гречки зібрано 144 тис. т; вона обмолочена на
площі 133 тис. га, або 75 % від прогнозу, урожайність становить 12,7 ц/га (у
2015 р. на поточну дату – 11,9 ц/га).
Просо обмолочено на площі 90 тис. га, або 87 % від прогнозу, при
врожайності 18,2 ц/га (у 2015 р. – 20,0 ц/га); зерна намолочено 163 тис. т.
Також аграрії зібрали 1 млн т кукурудзи на зерно з площі 233 тис. га (5 %
від прогнозу); середня врожайність становить 44,4 ц/га (у 2015 р. – 42,4 ц/га).
Крім того, зібрано 3,7 млн т соняшнику та 903 тис. т сої. Соняшник зібрано
на площі 1,8 млн га, або 30 % від прогнозу; середня врожайність становила
20,7 ц/га (торік на цю дату було 19,7 ц/га). Сою зібрано на площі 431 тис. га, або
23% від прогнозу; середня врожайність становила 21,0 ц/га (17,2 ц/га – у
2015 р.).
Цукрового буряку зібрали на звітну дату 918 тис. т. Буряк прибрано на
площі 21 тис. га, або 7 % від прогнозу, зібрано 918 тис. т при врожайності
447 ц/га, вивезено 819 тис. т (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/agrariizibrali-397-mln-tonn-zerna). – 2016. – 19.09).
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***
За поточними оцінками експертів, валовий збір зерна в сезоні 2016/2017
рр. очікується на рівні до 63,5 млн т, у тому числі пшениці – 26 млн т,
ячменю – 9,6 млн т, кукурудзи – 9,6 млн т. Про це повідомляє прес-служба
Економічного дискусійного клубу.
Попит внутрішнього ринку в зерні становитиме у 24,5 млн т, з нього на
продовольчі потреби спрямовуватиметься 6 млн т.
За умови формування достатніх для підтримки продовольчої безпеки
країни перехідних залишків (5,6 млн т) експортні можливості оцінюються у
41 млн т, з них 16,6 млн т пшениці, 5,6 млн т ячменю і 18 млн т кукурудзи.
Згідно з оперативними даними митної статистики, у липні – серпні
поточного маркетингового сезону Україна експортувала 6,7 млн т зерна та
продуктів його переробки, що на 13 % більше, ніж за аналогічний період
минулого року. Із загального обсягу експорту пшениці вивезено 3,9 млн т (на
41 % більше), ячменю – 2,2 млн т (на 20 % більше), кукурудзи – майже 0,6 млн т
(на 56 % менше).
Станом на 1 вересня ц. р. суб’єктами господарювання було задекларовано
19,6 млн т зерна, з якого майже 14 млн т пшениці, 2,9 млн т ячменю, 1,4 млн т
кукурудзи (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukraini-dla-vnutrisnogorinku-potribno-245-mln-tonn-zerna). – 2016. – 19.09).
***
У 2015/2016 маркетинговому періоді загальна пропозиція цукру на ринку
була сформована, в основному, за рахунок українського виробництва та
становила 1 980 тис. т. Про це повідомляє прес-служба Економічного
дискусійного клубу.
Основний обсяг виробленого цукру (1 635 тис. т) у минулому сезоні
споживався на внутрішньому ринку. Слід зазначити, що в останні роки на фоні
зменшення чисельності населення та падіння обсягів виробництва продукції
харчової промисловості, насамперед кондитерської галузі,
ємність
внутрішнього ринку цукру має тенденцію до скорочення.
Експорт цукру в минулому сезоні становив 132 тис. т, імпорт – 47 тис. т.
Експортувався цукор переважно до Казахстану, Румунії, Грузії. Основні
імпортні поставки здійснювалися з Нідерландів і Бразилії.
За попередніми оцінками, у новому 2016/2017 маркетинговому періоді
виробництво цукру очікується у межах 1 800–1 900 тис. т, що на 25–30 % вище
показника минулого сезону. Очікуване збільшення виробництва цукру
обумовлюється розширенням цьогорічних площ під посівами цукрових буряків
на 23 % і покращенням врожайності коренеплодів.
З урахуванням перехідних залишків та очікуваного виробництва загальна
пропозиція українського цукру в поточному сезоні становитиме 2040 тис. т, при
попиті внутрішнього ринку на рівні 1650 тис. т. При цьому споживання цукру
на одну особу оцінюється у 36,5 кг на рік, що на 0,5 кг вище попереднього
сезону.
За умови формування на кінець маркетингового періоду перехідних
залишків у обсязі двомісячної потреби внутрішнього ринку (275 тис. т),
можливий експорт цукру оцінюється у 115 тис. т. У разі досягнення
вищевказаних показників, у сезоні 2016/2017 рр. потреба в імпорті цукру буде
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відсутня (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/eksport-cukru-z-ukraini-v20162017-mr-ocinuetsa-u-115-tis-tonn). – 2016. – 16.09).
***
ДП «АМПУ» і ТОВ «Металзюкрайн корп лтд» підписали меморандум
про наміри реалізації інвестиційного проекту. Про це повідомляє прес-служба
АМПУ.
У рамках проекту буде проведена реконструкція причалу № 7 Одеського
морського порту і водних підходів до нього, а також будівництво в тилу
причалу комплексу з перевантаження зернових вантажів.
Зазначений проект передбачено планом розвитку Одеського морського
порту. Проектна місткість силосного парку становитиме близько 100 тис. т,
продуктивність зернового термінала із завантаження судна становитиму 1 тис. т
на 1 год, а виробничі потужності термінала з переробки зерна становитимуть
4 млн т на рік з перспективою збільшення до 6 млн.
«Наша компанія багато років співпрацює з Одеським портом як з надійним
партнером, на якого можна покластися. Саме тому ми вирішили розширити
нашу присутність в порту і готові до поступового розвитку. Разом з
будівництвом термінала порт отримає додатковий вантажопотік і, як наслідок,
надходження від портових зборів. Це на 100 % виграшна ситуація», –
підкреслив керівник компанії-інвестора М. Бондарюк.
Зазначається, що обсяг приватних інвестицій у проект і державних у
реконструкцію причалу становить 2 млрд грн.
За умовами меморандуму про наміри реалізації інвестиційного проекту ДП
«АМПУ» висловлює намір і декларує плани з реконструкції причалу № 7
Одеського морського порту довжиною 386 м і з глибинами 13,5 м. ТОВ
«Металзюкрайн корп лтд» зобов’язується створити зерновий термінал,
діяльність якого забезпечить окупність реконструкції причальної стінки за
дев’ять років за рахунок портових зборів і плати за доступ оператора до
причалу, що перебуває у господарському віданні ДП «АМПУ».
Крім того, з огляду на дефіцит коштів, АМПУ спільно з портовим
оператором знайшли спосіб залучення приватних коштів у розвиток
інфраструктури порту. Сторони домовилися про надання ТОВ «Металзюкрайн
корп лтд» АМПУ коштів у розмірі близько 1 млрд грн для проведення
будівельних робіт (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/v-odeskomuportu-zavitsa-novij-kompleks-z-perevalki-zernovih). – 2016. – 19.09).
***
З 66 млн грн загальних інвестицій (без державного вливання) до кінця
року Держрезерв планує виділити на аграрний напрям 22 млн грн. Про це
заявив голова відомства В. Мосійчук.
За його словами, кошти будуть направлені на модернізацію і розвиток
зерносховищ та елеваторів, заміну обладнання, програми енергоефективності.
Усі роботи з модернізації проводитимуться через систему державних
закупівель ProZorro.
В. Мосійчук зазначив, що грошей на модернізацію потрібно набагато
більше. Кошти на інвестиції вдалося отримати завдяки реструктуризації та
боротьбі з корупцією на підприємствах Держрезерву.
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Також він поінформував, що передбачається об’єднати підприємства
агросектору Держрезерву в юридичну особу ДП «Агрорезерв». У рамках
консолідації підприємств буде створено експортноорієнтований департамент,
ф’ючерсну аграрну біржу та наглядову раду.
«Були підняті тарифи для Аграрного фонду і ДПЗКУ на зберігання зерна та
переробку на борошно на наших підприємствах до ринкового рівня. У цьому
році підприємства Держрезерву прийняли на зберігання 250 тис. т зерна. За
аналогічний період 2015 р. – 200 тис. т» – зазначив В. Мосійчук (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/derzrezerv-investue-22-mln-griven-vmodernizaciu-agrarnih-pidpriemstv). – 2016. – 14.09).
***
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг
найбільшого виробника олійно-жирової продукції в Україні агрохолдингу
«Кернел» за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті до «B–»
із загальнодержавного рівня «ССС».
Згідно з повідомленням компанії на сайті Варшавської фондової біржі,
підвищення рейтингу відображає експортноорієнтовану модель бізнесу
холдингу та обмежені зв’язки з українською банківською системою.
Разом з тим рейтинг «Кернелу» за довгостроковими зобов’язаннями в
іноземній валюті залишається на загальнонаціональному рівні «ССС».
Fitch
також
підвищив
національний
рейтинг
«Кернелу»
за
довгостроковими зобов’язаннями до «АА+» з «А–», присвоївши національному
рейтингу стабільний прогноз (Finance.UA (http://news.finance.ua/ua/news//384585/fitch-pidvyshhyv-rejtyng-najbilshogo-vyrobnyka-olijno-zhyrovoyiproduktsiyi-v-ukrayini). – 2016. – 15.09).
***
Імпортна квота ЄС на український ячмінь вибрана на 97 %, або на
243,67 тис. т. Про це пише агентство «УкрАгроКонсалт».
Єврокомітет із зернових затвердив тижневі ліцензії на імпорт в країни ЄС
українського ячменю 16,05 тис. т. Таким чином, річна квота ячменю вибрана на
243,67 тис. т, або на 97 %. Зерно закуповується у рамках тарифної квоти на
2016 р.
Ще на початку року були повністю вибрані квоти на імпорт української
кукурудзи
(400
тис.
т)
і
пшениці
(950
тис.
т)
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-majze-na-100-vibrala-kvotu-es-naimport-acmenu). – 2016. – 18.09).
***
Протягом січня – серпня поточного року виробництво м’яса в Україні
збільшилося порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1,1 % – до
2 млн т. Про це повідомляє Держстатистики.
За даними відомства, найбільше виробництво м’яса зросло на Харківщині –
на 17,9 %, на Черкащині (на 9,8 %) і Вінниччині (на 6,5 %). Водночас на
Київщині воно зменшилося на 12,1 %.
На відміну від м’яса, виробництво яєць протягом аналізованого періоду
скоротилося на 11,6 % – до 10,7 млрд шт. Найбільше виробництво скоротилося
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на Херсонщині – на 35,7 %, Івано-Франківщині – на 35,3 %. Разом з тим на
Житомирщині виробництво яєць зросло на 11,4 %.
Також скоротилося виробництво молока – на 2 %, до 7,2 млн т. Найбільше
показники виробництва знизилися на Дніпропетровщині – на 5,4 %, Одещині –
на 5,2 %. На Хмельниччині, навпаки, збільшились на 1,7 % (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/z-pocatku-roku-virobnictvo-masa-zbilsilos-do-2mln-tonn). – 2016. – 15.09).
***
У січні – серпні 2016 р. порівняно з аналогічним періодом 2015 р.
споживання населенням м’яса зросло на 1,2 кг і становило 32,1 кг на особу.
Про це повідомляє прес-служба Економічного дискусійного клубу.
У січні – серпні 2016 р. усіма категоріями господарств України вироблено
1 451 тис. т м’яса всіх видів, що на 1,2 % більше порівняно з аналогічним
періодом минулого року.
Зростання виробництва відбулося за рахунок нарощування обсягів
продукції птахівництва на 4,1 % і скотарства – на 1,3 %. Водночас виробництво
свинини скоротилося на 2,9 %.
Довідково. За даними статистики, станом на 1 вересня 2016 р., порівняно з
відповідною датою минулого року, поголів’я ВРХ скоротилося на 2,6 %, свиней
– на 3,4 %, птиці – на 6,7 %.
Зберігається тенденція до зростання обсягів зовнішньої торгівлі м’ясною
продукцією. За вісім місяців цього року, порівняно з відповідним періодом
минулого року, експорт зріс на 20,4 % і становив 187 тис. т, імпорт – на 19,5 %
(110 тис. т). За вісім місяців експортні поставки м’яса птиці зросли майже на 50
% порівняно з минулорічним періодом. Продукція птахівництва поставлялася, в
основному, до Іраку, Єгипту та Євросоюзу.
Провідними позиціями м’ясного імпорту залишаються свинина та м’ясо
птиці – відповідно 50 тис. і 48 тис. т, які ввозилися переважно з Польщі та
Німеччини. Частка імпорту у внутрішньому продовольчому споживанні займає
8,0 % (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainci-pocali-isti-bilsemasa). – 2016. – 16.09).
***
Україна в 2016 р. експортувала яєць на суму 30 млн дол., а найбільшим
імпортером цього продукту залишаються ОАЕ, повідомили у прес-службі
Державної фіскальної служби (ДФС).
За даними відомства, із січня по серпень поточного року Україна поставила
за кордон 33,9 тис. т яєць.
Одночасно, як повідомляють у ДФС, імпорт яєць у шкаралупі в Україні за
звітний період становив 3600 т. Загальна сума становить 13,3 млн дол. Таким
чином позитивне сальдо зовнішньої торгівлі яйцями – 6,7 млн дол.
Як зазначають представники ДФС, в ОАЕ Україна поставила яєць на
13,6 млн дол., а питома вага цієї продукції в структурі постачань за кордон –
45,2 %. Далі в списку найбільших покупців українських яєць Ірак – 9,7 млн дол.
(питома вага – 32,3 %). На третьому місці – Катар, 1,97 млн дол. (6,6 %)
(Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/384505/ukrayina-eksportuvalayayets-na-30-mln). – 2016. – 15.09).
50

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Через транзитні обмеження РФ експорт українських товарів на ринки
країн Центральної, Середньої Азії і Кавказу в першому півріччі цього року
скоротився на 35,1 %, Україна втратила близько 400 млн дол. Про це
повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.
«Унаслідок запровадження Російською Федерацією з початку 2016 р.
обмежень транзиту товарів з території України через територію РФ до третіх
країн загальне скорочення експорту українських товарів на ринки країн
Центральної, Середньої Азії та Кавказу в першому півріччі цього року
становило 35,1 % (у тому числі до Казахстану на 45,5 %). У цілому втрати
експорту товарів до Казахстану (річні) та Киргизстану (за другу половину року)
оцінюються в обсязі близько 0,4 млрд дол. США, що сформує додаткові втрати
ВВП у розмірі 0,3 %», – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, Мінекономрозвитку розпочало процедуру врегулювання
суперечки в рамках СОТ з Російською Федерацією стосовно обмежень транзиту
товарів з території України через територію РФ у треті країни (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1602265-eksport-ukrayinina-aziyski-rinki-cherez-obmezhennya-rf-skorotivsya-na-35-1-u-i-pivrichchi).
–
2016. – 15.09).
***
За підсумками шести місяців 2016 р. експорт товарів порівняно з
аналогічним періодом 2015 р. скоротився на 10,7 % і становив 16,6 млрд дол.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства економічного розвитку й торгівлі.
«Проте, порівняно із січнем поточного року, відбулося істотне
уповільнення темпів падіння експорту (у січні цей показник становив 31,9 %). У
структурі експорту товарів найбільшу частку становила продукція АПК і
харчової промисловості (40,8 %), продукція металургії (23,2 %) та
машинобудування (12,3 %)», – ідеться у повідомленні.
«Незважаючи на те що кон’юнктура на зовнішніх ринках у червні
поточного року відносно травня характеризувалася волатильністю цін, з деяких
видів промислової продукції спостерігалося зростання фізичних обсягів
експорту, зокрема з продукції хімічної промисловості, різних промислових
товарів і продукції легкої промисловості», – повідомляє МЕРТ.
Згідно з повідомленням, незважаючи на зниження у червні відносно
попереднього місяця фізичних обсягів експорту продукції АПК і харчової
промисловості на 188,3 тисяч тн, але завдяки коливанням цінового тренду на
світовому агроринку, за підсумками місяця отримано приріст вартості експорту
агропромислової продукції на 29,1 млн дол. (на 2,7 %).
«Така ж ситуація спостерігається і в експорті продукції машинобудування:
при зниженні в червні відносно попереднього місяця фізичних обсягів експорту
машинобудівної продукції на 9,7 тис. т приріст вартості експорту в цілому по
галузі за підсумками місяця становить 56,5 млн дол. (або 17,1 %)», – ідеться у
повідомленні (Finance.UA (http://news.finance.ua/ua/news/-/384533/za-pivrokuukrayinskyj-eksport-znyzyvsya-na-10). – 2016. – 15.09).
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***
У серпні на рахунки банків, які ліквідуються, надійшло 582,5 млн грн.
Про це йдеться у повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
За інформацією прес-служби, з них 412,7 млн грн отримано від погашення
кредитів позичальниками, 160,7 млн грн – від продажу активів банків, що
ліквідуються. І майже 9,1 млн грн отримано як орендна плата.
При цьому, поінформували у ФГВФО, за підсумками перших восьми
місяців загальна сума надходжень до банків, що ліквідуються, становила
4 млрд 790,4 млн грн: 3 млрд 1,8 млн грн отримано від погашення кредитів,
1 млрд 724 млн грн – від продажу активів і 64,6 млн грн – від оренди
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1602445-zaserpen-suma-nadkhodzhen-do-bankiv-scho-likviduyutsya-sklala-582-5-mln-grn). –
2016. – 15.09).
***
Нестача зерновозів призвела до того, що аграрії уже втратили
2 млрд грн. Про це розповів віце-президент компанії AgroGeneration В. Бодаєв.
«Ситуація дуже складна, навіть критична у зв’язку з тим, що зупинені
відвантаження і збиральні роботи, оскільки нікуди завантажувати урожай,
елеватори забиті», – зазначив В. Бодаєв.
За його словами, в Україні критичні ситуації з перевезеннями виникають з
кількох причин: випадковість, злочинна недбалість або навмисні дії. «Ми як
аграрні виробники звертаємося з проханням про надання податкових
преференцій», – зазначив віце-президент AgroGeneration (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/agrarii-vtratili-2-mlrd-griven-cerez-nestacuzernovoziv). – 2016. – 15.09).
***
Тренд цінового зростання на світовому ринку дуже швидко підхопили
українські молочники. При цьому підвищити відпускні ціни молочники
планують практично на чверть.
«У міжсезоння до 90 % молока доведеться продавати на внутрішньому
ринку, а вітчизняний покупець, здається, не готовий платити за молокопродукти
на чверть більше. Тільки “голосування гаманцем” українців може
“протверезити” молочників, які увійшли в кураж», – застерігають аналітики.
За їхніми розрахунками, продажі молокопродуктів можуть помітно
знизитися. «Тим більше з експортом проблеми в Україні не вирішені. Втрату
російського ринку не в змозі компенсувати ні нові зони вільної торгівлі, ні
відкриття нових країн для реалізації товарів», – вважають експерти (Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/384514/v-ukrayini-namityvsya-tsinovyj-bum-namolochku-eksperty). – 2016. – 15.09).
***
Кількість зареєстрованих безробітних в Україні в серпні 2016 р.,
порівняно з липнем 2016 р., зменшилася на 3,6 % – до 355,7 тис. осіб,
говорять у Держстатистики. За даними Держстатистики, у серпні поточного
року кількість зареєстрованих безробітних в Україні зменшилася на 14 тис. осіб
– до 355,7 тис. проти 369,7 тис. осіб у липні цього року.
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Так, за підсумками серпня 2016 р. у країні зареєстровано 194,7 тис.
безробітних жінок і 161 тис. безробітних чоловіків.
Вказано, що із загальної кількості безробітних, зареєстрованих в Україні
станом на серпень, 217,4 тис. осіб становить міське населення і 138,3 тис. –
сільське
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1602639-kilkist-bezrobitnikh-za-misyats-vukrayini-zmenshilasya-na-3-8). – 2016. – 16.09).
***
Світові інвестиції в енергетику в 2015 р. скоротилися на 200 млрд дол.
– до 1,8 трлн з 2 трлн дол. у 2014 р. Про це сказано в щорічній аналітичній
доповіді «Світові інвестиції в енергетику-2016» Міжнародного енергетичного
агентства (МЕА).
У доповіді МЕА наголошується, що за звітний період зросли інвестиції у
виробництво джерел чистої енергії, але інвесторам, як і раніше, необхідні
ясність і визначеність від політиків.
За даними агентства, найбільшим інвестором в енергетику в 2015 р., як і в
минулому, був Китай – 315 млрд дол. В основному країна інвестувала у
виробництво джерел енергії з низьким вмістом вуглецю та енергоефективність.
Через зниження ціни на нафту і витрати дефляції США скоротили свої
інвестиції в енергетичний сектор майже на 75 млрд дол. – до близько 280 млрд
дол.
Близький Схід і Росія у 2015 р. виявилися найбільш стійкими до
скорочення витрат на енергетичний сектор, завдяки зниженню витрат на
виробництво через зміну курсу валюти. У результаті на нафтові компанії цих
країн припадає до 44 % загального обсягу інвестицій у геологорозвідку.
У МЕА зазначають, що розвинуті країни поступово розвивають інноваційні
джерела електроенергії, скорочуючи витрати на застарілі технології. Так,
інвестиції у відновлювані джерела енергії у 2015 р. становили 313 млрд дол. –
майже 20 % загальних витрат на енергію.
Розвиток інноваційних технологій сприяв зростанню інвестицій в
інтелектуальні мережі та енергосховища, які, як очікується, у майбутньому
відіграватимуть вирішальну роль в інтеграції вітрової і сонячної енергій.
Вкладення у газові електростанції скоротилися майже на 40 %. При цьому
азіатські ринки поки продовжують інвестувати у вугільну енергетику
(Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/384492/energetychnyj-sektorvtratyv-chastynu-svitovyh-investytsij). – 2016. – 14.09).
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