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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Хочу, щоб через якісну освіту та розвиток науки
ми зсередини змінили нашу країну, - Прем'єр-міністр під час
зустрічі із вченими
Прем’єр-міністр України В. Гройсман провів зустріч із вченими щодо
проблемних питань наукової сфери у понеділок, 26 вересня.
«Держава має інвестувати в науку – це інвестиція. Але ця інвестиція має
бути успішною. У нас усе для цього є, – заявив В. Гройсман. – Наука, інновації
дадуть змогу нам рухатися вперед, виходити зі стану важких проблем і
випробувань».
Глава уряду виступив за формування системного погляду щодо
реформування академічної сфери в Україні.
«Українська наука сьогодні потребує якісного діалогу, у тому числі з
владою, – зазначив він. – Нам потрібно з вами дати відповідь на те, які нам
потрібно ресурси, як ми будемо їх використовувати, яка має бути система
взаємодії влади, науковців, Академії наук, що буде показником нашої співпраці,
а не тільки суми коштів, які ми направляємо на ту чи іншу галузь».
Учасники зустрічі обговорили сучасний стан наукової сфери та
академічної науки в Україні, основні проблеми галузі, пропозиції щодо зміни
ситуації. Науковці, зокрема, наголосили на необхідності зміни системи
фінансування науки, а також забезпечення взаємодії бізнесу із наукою.
«Я хочу, щоб Україна була сильною. Щоб ми змогли реально зсередини
змінити нашу країну, через якісну освіту, через вимоги до наших студентів,
через те, щоб у професійно-технічній освіті готували фахівців, яких потребують
сьогодні на ринку праці, через те, щоб ми науку перевели на прикладні рейки,
де до неї долучиться бізнес», – підкреслив Прем’єр-міністр.
У нараді взяли участь члени уряду, народні депутати України, члени
Національних академій наук України, представники вищих навчальних закладів,
підприємств
і
громадських
організацій
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 26.09).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій: «Рішення комітету
Європарламенту щодо надання Україні безвізового режиму демонструє, що
Україна гідно склала іспит реформ на шляху євроінтеграції».
Голова Верховної Ради України А. Парубій привітав рішення комітету
Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх
справ (LIBE) щодо надання Україні безвізового режим у. Про це А. Парубій
написав на своїй сторінці у Facebook. «Вітаю це рішення наших європейських
партнерів і дякую їм за послідовну підтримку України», – сказав він.
Спікер парламенту зазначив, що під час його останньої зустрічі з головою
Європейського парламенту М. Шульцем той заявив, що за умови позитивного
рішення профільного комітету остаточне голосування про надання безвізу
відбудеться під час чергової сесії Європарламенту на початку жовтня. «Тож
вірю, що вже за тиждень європарламентарі підтримають це важливе та близьке
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для кожного українця питання. Я переконаний, що після отримання безвізового
режиму з ЄС кожен українець насправді відчує себе повноправним вільним
громадянином вільного світу», – підкреслив голова парламенту України
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 26.09).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
М. Дем’яненко, мол. наук. співроб. ФПУ НБУВ

Децентралізація: реформа триває
Реалізація реформи адміністративно-територіального устрою та системи
місцевого самоврядування (децентралізації), на сьогодні є одним із ключових
завдань української влади, оскільки це надасть змогу передати на місця владні
повноваження та фінансові ресурси і наблизити державний менеджмент нашої
країни до європейських стандартів. Особливої актуальності аналіз стану
проведення реформи децентралізації набуває у час підготовки та обговорення
державного бюджету на наступний рік. Вчасно визначені проблемні напрями
дадуть змогу врахувати ймовірні ризики і дадуть можливість скоординувати
роботу законодавців, виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Як слушно зауважив генеральний директор Всеукраїнської громадської
організації «Комітет виборців України» О. Кошель, під час брифінгу в
Українському кризовому медіа-центрі «Децентралізація – це базова реформа. Без її
повноцінного запуску неможливо провести реформу правоохоронних органів,
охорони здоров’я, шкіл, прокуратури, судової системи тощо – врешті-решт, усе
прив’язане до адміністративно-територіальної реформи».
Про необхідність і важливість продовження децентралізації в державі
постійно заявляють перші особи України. Так, Президент П. Порошенко
нещодавно, на засіданні Ради національної безпеки і оброни України, висловив
упевненість «...що має бути продовжена принципова лінія щодо проведення
децентралізації. Перші звіти, які ми маємо від місцевих адміністрацій, уже
переконливо свідчать, що коли ми передаємо права і фінансовий ресурс, то і
відповідальність місцевої влади значно зростає». Також, за словами Президента,
статистика лише у містах-мільйонниках переконливо показує, що вже за перше
півріччя 2016 р. вони зібрали коштів більше ніж за весь 2014 р. Це стосується і
Києва, і Харкова, і Львова, і Одеси і більшої частини обласних центрів.
П. Порошенко зауважив, що мова йде не лише про збільшення доходної частини
місцевих бюджетів, йдеться також про збільшення бюджетів розвитку.
Більше того, призначаючи нового очільника Адміністрації Президента
П. Порошенко зупинився на кандидатурі І. Райніна – голові Харківської державної
адміністрації. Під час його представлення Президент особливо відзначив його
кроки щодо децентралізації.
«Ті, хто мав можливість бути в Харкові, на власні очі переконалися,
наскільки кардинальні зміни відбулися у Харківській області як у політичній, так і
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в менеджерській площині. Харківська область є найкращим зразком впровадження
децентралізації», – пояснив таке рішення П. Порошенко.
Прем’єр-міністр України В. Гройсман передаючи до парламенту проект
державного бюджету країни на 2017 р., наголосив, що його основою є
децентралізація. «Новий бюджет є чесним, зрозумілим по доходах і видатках. Це
буде план дій. Ми закладаємо чіткі пріоритети – децентралізація. Будемо будувати
дороги, будемо підтримувати аграріїв», – сказав він у відеозверненні, розміщеному
в Facebook.
Раніше В. Гройсман наголошував, що питання про децентралізацію
спричинило в уряді чимало дискусій. «Але в результаті реформу все ж вдалося
запустити. І сьогодні громади отримали зовсім інші можливості самим на місцях
отримувати більше надходжень до бюджетів і ефективно їх розподіляти для
розвитку міст, селищ і сіл», – зазначив він. Прем’єр-міністр навів приклад, що в
Ковелі лише за перше півріччя 2016 р., завдяки децентралізації обсяг
перевиконання доходів міського бюджету становив 17,6 млн грн. За його словами,
збільшення надходжень коштів дало змогу провести ремонти дахів шкіл міста,
відремонтувати ДНЗ № 14, зробити капітальний ремонт відділень у міській
лікарні, реконструювати центр надання адмінпослуг і вдосконалити ще ряд
об’єктів міста. «Отже, децентралізація працює! А мені і тій команді, з якою ми
давали їй старт, приємно бачити такі результати. І це ще більше надихає йти далі і
проводити ті зміни, які потрібні Україні!», – написав він.
За словами віце-прем’єр-міністра Г. Зубка саме децентралізація дала змогу
відновити будівництво метро у Дніпрі. Про це він заявив під час ознайомлення з
ходом робіт Дніпровського метро у рамках робочої поїздки на Дніпропетровщину.
«Децентралізація – це не лише фінанси місцевим громадам, а й нові можливості у
реалізації масштабних інфраструктурних проектів. У Дніпрі – це продовження
будівництва першої черги метрополітену, яке буде завершено протягом п’яти
років», – наголосив Г. Зубко. «Саме децентралізація дала змогу міській владі
Дніпра взяти на себе функції замовника з будівництва метро. Постановою КМУ ми
передали цілісний майновий комплекс ДП “Дніпропетровська дирекція
будівництва метрополітену” у комунальну власність Дніпра. Функції замовника з
будівництва наразі передано від Дніпропетровської ОДА міській раді Дніпра», –
зазначив він.
Більше того, під час своїх візитів по регіонах Президент і Прем’єр-міністр,
відкриваючи нові інфраструктурні об’єкти, постійно наголошують, що все це
стало можливим завдяки реформі децентралізації. А Президент України
П. Порошенко висловив сподівання, що Верховна Рада затвердить зміни до
Конституції щодо децентралізації влади вже найближчим часом.
Проте, у самій Верховній Раді не має єдиного бачення проведення цієї
реформи. Так, наприкінці минулої сесії народні обранці не спромоглися
проголосувати за потрібні закони в так званий «день децентралізації», і це попри
той факт, що реформу децентралізації обіцяли всі парламентські сили, та
приділили цьому питанню цілих 72 пункти в Коаліційній угоді.
Голова комітету виборців України О. Кошель на своїй сторінці у Facebook
оприлюднив дані згідно з якими Радикальна партія, «Батьківщина» та
Опозиційний блок найменше серед парламентських партій підтримують реформу
децентралізації. За інформацією КВУ, найактивніше підтримували відповідні
законодавчі акти народні депутати «Народного Фронту» та Блоку Петра
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Порошенка. У середньому «за» голосували 83 і 73 % депутатів відповідно. Менш
активно сприяли децентралізації депутати «Самопомочі»: у середньому 68 % «за».
У Радикальної партії Олега Ляшка показник підтримки реформи становить 58 %.
«За» голосували менше половини депутатів ВО «Батьківщини» (46 %) та третина
депутатів Опозиційного блоку (32 %).
За словами вищезгаданого О. Кошеля «У рамках реформи децентралізації за
весь період роботи цього скликання Верховної Ради прийняли 12 законів, ще п’ять
законопроектів проголосували у першому читанні. Найактивніше голосували
депутати “Народного Фронту” та Блоку Петра Порошенка. Опоблок узагалі не
голосував за ці прийняті 12 законів. Жоден депутат з “Батьківщини” не підтримав
законопроект, який мав розблокувати вибори до об’єднаних територіальних
громад, які представляють різні райони. Це було просто технічне питання, і
жодного політичного підґрунтя там не варто було шукати». Він також зауважив,
що ще однією проблемою є те, що політики критикують закони, за які самі ж
голосували. Радикальна партія та «Батьківщина» голосувала за об’єднання
територіальних громад, а потім робили заяви про його неконституційність і
недоцільність втручання Києва у ці справи. «Необхідно деполітизувати питання
децентралізації. Є ймовірність того, що закон про об’єднання громад можуть
провалити у другому читанні. Якщо цього не зробити (не розблокувати процес
виборів) до кінця року, вони не отримують фінансових ресурсів на наступний рік»,
– підкреслив О. Кошель. За його словами, ця ситуація може зачепити півмільйона
громадян.
Колега О. Кошеля, експерт Всеукраїнської громадської організації «Комітет
виборців України», Д. Рибачок вважає, що політики ведуть неоголошену війну
децентралізації. «Жодна з фракцій не вийшла і не сказала, що вони не
підтримують реформу та вважають її непотрібною українському суспільству, усі
виступають за те, що вона має бути. Але це не заважає їм робити кроки, які
говорять про протилежне. Херсонська облрада виступала за те, щоб скасувати
перспективний план об’єднання громад – ключовий план, який визначає, скільки
громад об’єднуються, які їхні межі тощо. Скасувати його – перекреслити все, що
зроблено до цього», – зазначив експерт. Тим не менш депутати роблять такі кроки.
За словами Д. Рибачка, місцеві депутати роблять заяви, які суперечать центральній
лінії партії та підривають довіру до реформи. «Це результат нерозуміння.
Політики не розбираються і плутають різні поняття», – вважає Д. Рибачок. За його
словами, реформа децентралізації нині у такому стані, що вона потребує
законодавчої роботи політиків, а вони до цього не готові.
Про готовність різних політичних сил у Верховній Раді підтримати реформу
децентралізації у новому політичному сезоні розповів в інтерв’ю «Громадському
радіо» експерт Реанімаційного пакету реформ І. Лукеря. Зокрема він зауважив, що
«...оскільки “Батьківщина”, Радикальна партія таі Опозиційний блок –
“кон’юнктурники”, вони знайшли собі тему оцієї реформи децентралізації, і
виступають з дуже жорсткою критикою проти неї, яка є абсолютно беззмістовною
та безпідставною. Починається осінь, випливає тема тарифів, що є для них
набагато цікавішою. Тому ми маємо надію, що децентралізація відійде для них на
другий план. І не голосувати за неї не буде сенсу. Тут треба зауважити, що
Радикальна Партія не буде голосувати за жоден законопроект, так само, як і
Опозиційний блок. Зрозуміло, що в партіях коаліції немає жодних заперечень
щодо цих законів, і вони готові голосувати повним складом. Лідер “Самопомочі”
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О. Березюк нещодавно заявив, що реформа децентралізації – це єдина успішна
реформа, яка взагалі відбувається. Від цієї фракції є доволі істотна підтримка.
Також маємо надію, що частина депутатів з “Батьківщини”, які є членами
профільного комітету, теж підтримають ці закони», – підсумував І. Лукеря. Він
також визначив ключові законопроекти, які мають бути невідкладно
проголосовані у парламенті. Перший – про приєднання територіальних громад.
Цей закон відкриє дорогу до створення близько ста об’єднаних громад. Три-сім
громад у кожній області вже готові на сьогодні об’єднуватись по цьому закону.
Адже є такі випадки, де одна-дві громади блокують створення об’єднаних громад.
І, близько сотні об’єднаних територіальних громад можуть піти на вибори цього
року. Другий надважливий законопроект – створення об’єднаних територіальних
громад, які знаходяться в суміжних районах, оскільки нині є громади, які не
можуть піти на вибори, бо знаходяться у різних районах. Тому потрібне рішення
Верховної Ради про зміну меж районів. Третій законопроект – зарахування
податку на надання адміністративних послуг до бюджету об’єднаних
територіальних громад.
Проте, незважаючи на чітке розуміння державного керівництва та значну
підтримку процесу децентралізації у парламенті та суспільстві, реформа має і
своїх критиків і ряд аспектів, які значно гальмують цей процес. А окремі політики
намагаються спекулювати на питанні децентралізації для отримання політичних
дивідендів. Так, співголова Опозиційного блоку Б. Колесніков в одному зі своїх
останніх інтерв’ю заявив, що реальна децентралізація повинна дати рівні права
всім 25-ти регіонам України. «Перекиньте м’яча на той бік – запропонуйте всім
25-ти регіонам України те, що просять т. зв. ДНР/ЛНР, тільки без усяких
особливих статусів, тобто зробіть справжню децентралізацію», – сказав
Б. Колесніков. «Ми не можемо виділяти окремі території під особливі статуси.
Україна у нас одна і всі 25 суб’єктів повинні мати рівні права», – підкреслив лідер
опозиціонерів. «Якщо Конституція пропонуватиме всім 25-ти регіонам абсолютно
рівні права, залишивши центру основні повноваження – оборону, безпеку,
зовнішню політику та національну інфраструктуру – то у тієї сторони не буде
жодних аргументів проти цього», – зазначив він. Якщо ж така децентралізація не
знайде підтримки у того боку, то в такому разі для всього світу стане очевидним,
що вони лукавлять і просто ведуть політичну гру, підкреслив політик.
При цьому лідер Опозиційного блоку Ю. Бойко в кулуарах парламенту в
четвер, 8 вересня, за підсумками зустрічі з віце-прем’єр-міністром Г. Зубком, який
презентував фракції законопроекти, що стосуються децентралізації заявив: «Ми
дуже уважно вивчимо презентовані законопроекти, і ті, які відповідають інтересам
людей, які стосуються фінансової децентралізації та прав регіонів, ми дійсно
підтримаємо». За його словами, виникає безліч питань щодо добровільного
об’єднання громад, фінансової підтримки та фінансової самостійності регіонів.
«Тим не менш, закони, які дійсно будуть спрямовані на добро людям, ми
підтримаємо», – підкреслив лідер опозиціонерів. Також він зауважив, що депутати
Опозиційного блоку висловили свої рекомендації в частині поліпшення
законопроектів, поданих Г. Зубком. «Ми налаштовані на децентралізацію, але вона
повинна бути реальною і нести ефект фінансової та економічної самостійності
регіонів. Цього дійсно хочуть люди. За це ми будемо голосувати», – резюмував
політик.
Розуміючи позицію Опозиційного блоку не будемо заперечувати і той факт,
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що децентралізація на сучасному етапі дійсно зіштовхнулася з рядом проблем.
На одній з них зосереджує увагу львівський блогер М. Крат – «На жаль,
однією із перешкод, які стоять на шляху до успішного проведення процесу
децентралізації, можна вважати пасивність значної кількості засобів масової
інформації та загалом стан інформаційного забезпечення проведення цієї
реформи». М. Крат провів контент-аналіз п’яти найпопулярніших всеукраїнських
новинних інтернет-видань і п’яти найпопулярніших львівських регіональних
інтернет-видань і проаналізував стрічку новин цих 10 сайтів за період з 1 по
7 серпня 2016 р., виокремивши новини, які стосуються теми децентралізації,
адмінтериторіальної реформи та реформи системи місцевого самоврядування.
Згідно з даними проведеного дослідження п’ять найпопулярніших в Україні
загальнонаціональних інтернет-видань разом опублікували за тиждень лише
чотири новини на тему децентралізації та об’єднаних територіальних громад, при
чому три з них стосувалися статистичних даних щодо виконання місцевих
бюджетів за перше півріччя.
При цьому значно краща ситуація спостерігалася у львівських регіональних
інтернет-виданнях. А саме, серед п’яти найпопулярніших львівських інтернетвидань лише одне взагалі впродовж тижня не писало про децентралізацію. Загалом
же опубліковано 18 новин, які стосуються ініціювання об’єднання, діяльності вже
створених ОТГ, інфраструктури ОТГ, проведення перших виборів тощо.
Тобто регіональні медіа, принаймні значна їх частина, приділяють достатньо
багато уваги темі децентралізації влади, проведенню реформи адміністративнотериторіального устрою та системи місцевого самоврядування, а от провідні
загальноукраїнські інтернет-видання ігнорують цю тему. Фактично мова йде мало
не про інформаційну блокаду, з якою зіштовхнулась тема децентралізації у тих
інтернет-виданнях, які найбільше читають українці. Зрозуміло, що такий стан
справ аж ніяк не сприяє успішності такої життєво важливої для України реформи.
На ще одну перешкоду на шляху децентралізації звертає увагу експерт
Реанімаційного пакету реформ І. Лукеря, який в інтерв’ю І. Соломко зокрема
зауважив: «У районах голови районних адміністрацій по Україні тотально
блокують процес об’єднання територіальних громад. Вони надзвичайно
впливають на процес створення та конфігурацію цього об’єднання. Чого вони
чекають – не зрозуміло. Можливо, аби самим стати головами об’єднаних громад,
пішовши з посади голови райради та зберігаючи свій вплив. І заяви профільного
міністерства, що це може коштувати навіть посад, не допомагають. Якщо спитати
депутатів Закарпатської області, чому вони не голосують за перспективний план,
вони відповідають: протягом року його їм ніхто навіть не подавав. Голова
Закарпатської області хоче щоб Київ віддав області ліси, управління трьома
митницями, тоді це буде називатися децентралізацією». При цьому експерт
зауважив, що оскільки ініціативу в свої руки беруть органи місцевого
самоврядування ситуація не така вже й страшна. Незалежно від волі голів
районних адміністрацій та голови ОДА, люди проводять громадські обговорення
про створення об’єднаних територіальних громад. Хоча, з іншого боку І. Лукеря
погодився з тезою І. Соломко, що «…голови райадміністрацій втрачають свій
вплив. Спочатку вони блокували цей процес, а потім змінили тактику: хочуть
зробити об’єднану громаду під свій район, щоб залишитися на посаді, просто
змінивши вивіску. Але це ж не реформа».
Народний депутат України А. Корнацький, член депутатської фракції партії
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«Блок Петра Порошенка» розкриває ще один аспект децентралізації, відповідно до
якого наслідком останньої є реальна загроза знищення села, як середовища
існування третини українців, і селянства як соціальної категорії населення. Ідеться
не лише про малі села, а й про середні й великі. «Це дуже потрібна реформа, якби
робили відповідно до її суті. Але це означало б, що державний чиновник сам собі
“перекриває кисень”, позбавляє себе варіантів “заробітку”. Чи можливо таке? Ні.
Тому з “децентралізацією” починаються метаморфози. Виявляється, для набуття
повноважень, які дадуть можливість органам місцевого самоврядування бути
фінансово самодостатніми, майже всі вони мають самоліквідуватися. У першу
чергу це стосується сільрад – найбільш численного й демократичного органу
місцевого самоврядування. А самоліквідація або, як її називають демагоги,
“добровільне об’єднання громад”, – зовсім інша реформа – реформа
самоврядування. Адже призводить до різкого, у десятки разів, зменшення
кількості місцевих рад, головним чином – сільських: найчисленніших і
найближчих до людей. “Децентралізація” обертається масовим знищенням
сільрад. А це – найкоротший шлях до деградації та зникнення села. Не стане
сільради – слідом за нею щезнуть школа, дитсадок, ФАП, клуб, а там – і саме
село», – зазначив А. Корнацький.
Виходом із ситуації народний депутат бачить реальну децентралізацію
владних функцій без примусового об’єднання громад і відновлення юрисдикції та
повноважень сільрад на всій території існування села.
Таким чином, можемо з упевненістю стверджувати, що реформа
децентралізації триває. А багато українських міст і об’єднаних територіальних
громад уже реально відчули на собі переваги цієї реформи. Попри наявні плюси,
існують і певні недоліки та слабкі місця децентралізації, на які потрібно звернути
увагу. Проте, незважаючи на всі перешкоди на шляху децентралізації, пов’язані в
першу чергу з неналежним рівнем інформаційної підтримки та протидією
місцевих чиновників, які не бажають втратити владні повноваження, реформа
децентралізації залишається в авангарді сучасних українських реформ (Роботу
написано
з
використанням
інформації
таких
джерел:
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3284; http://uacrisis.org/ua/46974-komitetvibortsiv-ukrayini;
http://censor.net.ua/photo_news/405534/blagodarya_detsentralizatsii_hmelnitskiyi_pol
uchil_na_2636_mln_grn_bolshe_dohodov_chem_v_2015_godu_groyisman;
http://censor.net.ua/photo_news/402600/detsentralizatsiya_rabotaet_i_vernet_ukraints
am_chuvstvo_hozyaina_na_svoeyi_zemle_groyisman_foto;
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249331349&cat_id=244276
429;
http://www.pervomaisk.info/?p=3664;
http://112.ua/politika/boykodecentralizaciya-dolzhna-nesti-ekonomicheskiy-effekt-samostoyatelnosti-regionov337153.html;
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3283;
http://espreso.tv/article/2016/08/29/kancelyaryst_dlya_prezydenta_khto_takyy_novyy_
golova_ap_igor_raynin;
http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/boris-kolesnikovrealnaya-decentralizaciya-dolzhna-dat-ravnye-prava-vsem-25-ti-regionam-751733.html;
http://galinfo.com.ua/blogs/protses_detsentralizatsii_potrapyv_v_informatsiynu_bloka
du_236289.html;
https://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/reformadecentralizaciyi-ce-yedyna-uspishna-reforma-lukerya).
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М. Закіров, ст. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Набутий досвід і перспективні проекти розв’язання житлових
проблем переселенців
До розв’язання проблем вимушених переселенців із тимчасово
окупованих територій та зони проведення АТО у тій чи іншій мірі долучається і
влада різних рівнів, і волонтерські організації та громадськість. Для переважної
більшості переселенців другою після працевлаштування по значущості є
проблема житла. Саме аналізу ситуації у сфері розв’язання житлових проблем
внутрішньо переміщених осіб була присвячена прес-конференція «Чи реально
переселенцям мати власне житло?», що відбулася 22 вересня в приміщенні
державного інформаційного агентства «Укрінформ». Організатором заходу
виступив Донецький прес-клуб.
До участі у прес-конференції були запрошені: Г. Тука, заступник міністра
Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб; В. Шашков, член правління кооперативу «Мальовничий»;
К. Блажевич, голова правління ГО «Закарпаття – Донбас» (Донецьк – Ужгород);
А. Родіонов, координатор економічних програм громадського об’єднання
«Українсько-Німецький Форум» (Донецьк – Берлін – Київ); Д. Кухарев,
директор ТОВ «Дімбетон» (Донецьк – Київ); Н. Нещаденко, лідер
«Громадського руху переселенців Донбасу» (Донецьк – Львів – Одеса);
О. Маленкова, експерт з нерухомості, консультант комітету ВРУ з питань
соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.
Ситуація із внутрішньо переміщеними особами є величезним пластом
проблем, наголосила у своєму виступі О. Маленкова. На сьогодні крім самих
переселенців ніхто не займається забезпеченням їх житлом. Експерт зауважила,
що у процесі роботи необхідно чітко розрізняти неоднорідність соціального
складу переселенців. Зокрема, О. Маленкова виокремила декілька категорій, які
потребують відповідного диференційованого підходу. Перша категорія –
інваліди, пенсіонери, малозабезпечені, які виїхали влітку 2014 р. і
розміщувалися у санаторіях і будинках відпочинку. Місця для розміщення
надавалися як у державних закладах, так і у приватних, на волонтерських
засадах. На той час ситуація розглядалася як тимчасова і протягом декількох
тижнів, максимум – місяців, очікувалося, що біженці повернуться додому.
Проте люди і сьогодні живуть у цих закладах і у переважній більшості не мають
змоги сплачувати навіть комунальні послуги. Друга категорія – це переважно
люди, які працювали у бюджетній сфері, не мали заощаджень, не змогли
влаштуватися на території підконтрольній Україні та змушені були повернутися
назад. До іншої категорії можна віднести і тих людей, які з різних, переважно
сімейних і матеріальних обставин, не змогли виїхати, але готові це зробити за
певних умов, оскільки були і залишаються патріотами України. З цього приводу
О. Маленкова зазначила, що незважаючи на агресивну антиукраїнську
пропаганду згідно з проведеними дослідженями більше 40 % населення
окупованих територій чекають на Україну. Натомість, багато з тих, хто
повернувся на окуповані території у пошуках спокою та власної домівки
розуміють, що вони там уже не дома і повертаються назад.
Ще одну категорію переселенців становлять представники малого та
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середнього бізнесу, або ініціативні люди, які зуміли перекваліфікуватися та
відкрити власну справу вже на новому місці. Ці люди самодостатні, вони у змозі
утримувати себе і свої родини і готові купувати житло в кредит або будувати.
«Причому іноземні інвестори готові фінансувати соціальні проекти побудови
житла для переселенців, але лише під гарантії української держави. Починаючи
з грудня 2014 р. ми включилися у процес спілкування з іноземними
інвесторами, провели переговори з німецьким та австрійськими фондами. До
нас також приїжджали американці. Усі готові допомагати, але всі хочуть
гарантій держави. Напряму ніхто ніяким фондам і організаціям гроші давати не
хоче. Можливо, це через нашу українську репутацію, а можливо у них просто
така практика», – сказала експерт з нерухомості, консультант комітету ВРУ з
питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення
О. Маленкова. Проте, проблема досі не зрушила з місця і складається враження,
що відбувається «видавлювання людей за поребрик», зазначила експерт.
Про практичну площину розв’язання житлової проблеми на прикладі
свого громадського об’єднання розповів К. Блажевич, голова правління ГО
«Закарпаття – Донбас». Він зокрема повідомив, що у результаті відмови міста
Ужгороду від централізованого опалення виявилася незадіяною частина
колишніх котелень. Будівлю однієї з цих котелень їм було запропоновано як
основу для майбутнього житла. На сьогодні ще залишається не вирішеним
питання із земельною ділянкою, проектом будівництва і навіть долею самої
будівлі. Як така вона не придатна для перебудови у житловий будинок. А у разі
знесення, – зазначив К. Блажевич, – будівельні конструкції та матеріали, що
зостануться від котельні, треба буде повернути місту.
Лідер «Громадського руху переселенців Донбасу» Н. Нещаденко
зазначила, що ініціативні та самодостатні переселенці почали самі шукати
землю для будівництва власного житла. Уклали угоду із сільрадою неподалік
від Львова, згідно з якою отримали земельні ділянки в обмін на участь у
розбудові інфраструктури села. Проте, за словами активістки, організаційних і
технічних проблем ще дуже багато, але є бажання їх вирішувати. Сьогодні
Н. Нещаденко займається розробкою подібного проекту в Одесі.
Свій варіант розв’язання житлових проблем запропонував директор ТОВ
«Дімбетон» Д. Кухарев. Він презентував розроблений ним проект із будівництва
житла із домокомплектів площею від 15 до 158 кв. м. Перевагою пропонованої
технології є швидкість будівництва, яка становить від одного до трьох днів.
Дома будуються з готових блоків-кімнат, які складаються із залізобетонних
сандвіч-панелей з утеплювачем і не потребують фундаменту. Крім того, з часом
їх можна без проблем перевезти в інше місце. Як зазначив автор проекту
Д Кухарев, ще однією перевагою цих домів є те, що їх можна будувати
поступово, швидко збільшуючи площу за рахунок приєднання нових блоківкімнат. Так початковий варіант буднику на 15 кв. м згодом можна збільшити до
37 кв. м, а варіант на 45 кв. м – довести до 158 кв. м.
Не менш цікавою ідеєю поділилися із учасниками прес-конференції член
правління кооперативу «Мальовничий» В. Шашков і координатор економічних
програм громадського об’єднання «Українсько-Німецький Форум» А. Родіонов.
Зокрема, А. Родіонов розповів, що під Києвом уже організовано виробництво
панелей з пресованої соломи для будівництва домів. Поки, що це пілотний
проект, але перспективі непогані і за умов появи вже перших результатів можна
10

сподіватися на відкриття фінансування з боку іноземних інвесторів. У
кооперативі «Мальовничий», що розташований у с. Мила під Києвом, за цією
технологією вже побудовано два будинки і встановлюються вінтові палі для
нових будинків.
Підсумував обговорення та окреслив загальний рівень проблеми
заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб Г. Тука. Насамперед він звернув увагу на певні розбіжності у
розумінні проблеми, які існують в Україні і яка склалася у світовій практиці.
«По всьому світу існує дві категорії постраждалих людей – це біженці та
внутрішні переселенці. По всьому світу увага приділяється на 99 % саме
біженцям. Ми маємо іншу категорію наших громадян, які називаються
вимушено переміщені особи. Коли ми починаємо розмову з будь-якими
світовими організаціями та міжнародними фондами, поки що ми не відчуваємо
розуміння того, що ця проблема вимушених переселенців може розтягнутися на
доволі довгий час. Здебільшого наші міжнародні партнери кажуть, навіщо
витрачати гроші на будівництво житла, якщо у короткостроковій перспективі
люди повернуться назад», – підкреслив Г. Тука.
Щодо наведених під час прес-конференції прикладів заступник міністра
зазначив, що дійсно пропонується маса ідей та технологій, але все залежить від
фінансування. Крім того, на думку Г. Туки, лише котеджним будівництвом
Україна не зможе вирішити житлові проблеми переселенців. На сьогодні
реальним виглядають два шляхи вирішення питання. Перше – шукати
партнерів, які погодяться взяти на себе погашення відсотків по кредитах, тобто
надавати людям безвідсоткові кредити. Друге – шукати донорів, які згодні
фінансувати будівництво. «По першому шляху є певні зрушення, а по другому
зараз ситуація на межі глухого куту», – наголосив заступник міністра.
Але поряд із проблемами фінансування є й інші не менш серйозні
соціальні ризики. Будівництво житла виключно для переселенців у країні, де
тисячі родин не мають власного житла, може спричинити соціальний вибух.
«Коли я ще працював головою Луганської військово-цивільної адміністрації, я
запропонував за рахунок обласного бюджету побудувати дві девятиповерхівки
для переселенців на засадах співфінансування з міським бюджетом. Мені навіть
запропонували умовно за дві копійки проект девятиповерхівки, який пройшов
усі тендерні процедури у Міністерстві оборони для будівництва житла для
військовослужбовців. Як тільки я про це заявив, наступного дня у мене в
кабінеті були делегації афганців, чорнобильців, інвалідів, мами-героїні тощо, бо
ні для кого не секрет, що існують величезні черги навіть серед позачерговиків. І
якщо почати будувати житло виключно для переселенців, то це спричинить
соціальний вибух у тих громадах, які приймають переселенців», – сказав
Г. Тука.
На думку заступника міністра, зняти це напруження можна віддаючи
25 % соціального житла позачерговикам, а 75 % – переселенцям, але якщо
врахувати реальну кількість переселенців (приблизно 800 тис.), можна уявити,
яку кількість житла треба буде побудувати.
Після прес-конференції бажаючі отримали змогу відвідати виробництво
та місце зведення еко-будинків у с. Мила. На запитання з організації
підприємства, технології та перспектив будівництва відповів А. Родіонов,
координатор економічних програм громадського об’єднання «Українсько11

Німецький Форум», керівник і натхненник підприємства. Він, зокрема,
зазначив, що ця технологія будівництва з пресованої соломи має давню історію.
Широко розповсюджена в альпійських регіонах Європи і у деяких штатах США.
Зокрема, саме у штаті Небраска стоїть найстарішій солом’яний будинок, який
був збудований ще у 1903 р. Під час екскурсії до вже зведених еко-будинків на
запитання журналістів і зацікавлених осіб відповіли також власники новобудов.
Вони звернули увагу на необхідність допомоги від державних органів,
принаймні у питаннях оформлення необхідної документації та забезпечення
електрикою.
Таким чином, можна констатувати, що незважаючи на непрості
економічні та політичні обставини, відсутність практичного досвіду,
переселенці намагаються шукати шляхи для розв’язання житлових проблем.
Але вони потребують і відповідної державної підтримки. Насамперед –
розв’язання проблем із відкриттям фінансування від закордонних донорів,
допомоги із оформленням необхідної дозвільної та технічної документації,
сприяння у придбанні земельних ділянок. Звісно, не знімається з порядку
денного і будівництво соціального житла, оскільки далеко не всі переселенці у
змозі будувати самі. Загалом за результатами організованого Донецьким пресклубом заходу можна висловити сподівання, що спільними зусиллями держави,
міжнародних організацій, волонтерів, громадських об’єднань, ініціативності та
наполегливості самих переселенців і всіх небайдужих громадян України,
проблема буде розв’язана.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Проведення виборів до Держдуми Росії на окупованих українських
територіях суперечить міжнародному праву і є прецедентом в історії
сучасної Європи. Про це заявив Голова Верховної Ради України А. Парубій в
ексклюзивному інтерв’ю ТК «Рада», підсумовуючи роботу українського
парламенту протягом минулого пленарного тижня.
«Україна чітко дала сигнал про неприйнятність дій Російської Федерації,
адже проведення виборів на окупованих українських територіях суперечить
будь-якому міжнародному праву і фактично є прецедентом в історії сучасної
Європи», – сказав А. Парубій.
Коментуючи журналісту заяву Верховної Ради щодо невизнання виборів
до Держдуми Росії і визнання російського парламенту нелегітимним,
А. Парубій наголосив: «Дуже важливо, що тут питання не тільки мажоритарної
складової, не тільки тих кількох мажоритарників, яких було обрано в Криму.
Значна кількість депутатів Держдуми обрані за пропорційною системою. І,
відповідно, в загальнодержавний округ вони включили і окуповані території
українського Криму. Таким чином вони поставили під сумнів легітимність усієї
Державної думи. Своєю заявою ми засвідчили, що вважаємо Державну думу
нелегітимною, вважаємо неприйнятними вибори на окупованих українських
територіях і не визнаємо Державну думу Росії».
При цьому А. Парубій додав: «Більш того, ми звернулися і до
міжнародних організацій, і до парламентів інших країн не визнавати виборів,
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які відбулися в Думу. І хочу сказати, що вже парламенти багатьох європейських
держав підтримали наше звернення і теж ухвалили рішення про невизнання
виборів в Криму» (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 23.09).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій привітав українську
команду паралімпійців з тріумфальним поверненням з ХV літніх
Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро.
Голова Верховної Ради України А. Парубій, відкриваючи пленарне
засідання в четвер, привітав українську команду паралімпійців з тріумфальним
поверненням з ХV літніх Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро.
«Сьогодні наші героїчні спортсмени тріумфально повернулися додому з
Паралімпійських ігор з Ріо-де-Жанейро. У загальнокомандному заліку
українська команда посіла третє місце. Українські паралімпійці завоювали
117 медалей – 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород. Під прапором
України наші спортсмени встановили 22 рекорди світу і 32 паралімпійські
рекорди», – сказав А. Парубій і закликав колег-парламентарів привітати
спортсменів.
Голова парламенту повідомив також, що сьогодні профільний комітет
подав до розгляду в сесійній залі «документи великої ваги», які
стосуються ринку електроенергії. «Це важливі законопроекти для нашої
співпраці з ЄС, а головне для реформування нашої країни, її енергетичного
комплексу», – сказав А. Парубій (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 22.09).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій зазначив, що Державний
бюджет 2017 р. передбачає 129 млрд грн на безпеку та оборону, з них
55 млрд грн – на заробітні плати українським бійцям.
Голова Верховної Ради А. Парубій під час ексклюзивного інтерв’ю ТК
«Рада», підсумовуючи роботу Верховної Ради протягом пленарного тижня
(19–23 вересня), заявив: «Дуже важливо, що Державним бюджетом наступного
року передбачається 129 млрд грн на безпеку та оборону. Це більше
попереднього року, на 14,5 млрд. Із них 55 млрд – на заробітні плати нашим
бійцям. Люди, які захищають безпеку і мир кожної сім’ї і нашої держави, мають
відчувати соціальний захист з боку держави. Це бюджет воюючої країни. На
відкритті поточної сесії я говорив про те, що ми – парламент воюючої країни.
Тому моєю вимогою і багатьох депутатів було збільшення видатків на сферу
оборони, хоча вони були немалі і в попередньому бюджеті».
За словами спікера парламенту, «також дуже важливо, що збільшено
фінансування на освіту та медицину», оскільки «це галузі, які потребували
додаткової опіки».
А. Парубій нагадав, що «ще напередодні відкриття поточної сесії
закликав уряд подати бюджет вчасно» – і «уряд під керівництвом В. Гройсмана
подав бюджет до Верховної Ради вчасно, як це і передбачено законом.
Відповідно, відбулося його представлення і почався розгляд в комітетах».
Відповідаючи на запитання, яким буде бюджетний процес, А. Парубій
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спрогнозував, що «буде довга дискусія в парламенті: і на бюджетному комітеті,
і по всіх інших комітетах будуть іти остаточні розрахунки», але разом з тим «у
цілому і процес подачі бюджету, і сам бюджет» оцінив позитивно (Офіційний
веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 23.09).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій проінформував, що
Верховна
Рада
спростила
процедуру
добровільного
створення
територіальних громад. Про це повідомив Голова Верховної Ради А. Парубій
в ексклюзивному інтерв’ю ТК «Рада», під час підбиття підсумків минулого
пленарного тижня в парламенті.
«Питання децентралізації є одним з пріоритетних. І минулого пленарного
тижня був виділений окремо блок питань щодо місцевого самоврядування.
Цього тижня ми поставили на розгляд ряд законопроектів, важливих для
місцевого самоврядування. Ми прийняли за основу два закони, які
розблоковують можливість створення місцевих територіальних громад», –
сказав А. Парубій.
Спікер нагадав, «що створення громад відбувається в Україні відповідно
до національного законодавства за добровільним принципом. Але є певні
стримуючі фактори, які необхідно було зняти». «Зокрема, раніше, якщо до
певної громади хотів приєднатися відповідний населений пункт, згідно із
законодавством необхідно було проводити вибори на території всієї громади.
Тими законами, які ми ухвалили, ми дозволили проводити довибори лишень на
території цієї громади, яка долучилася. Таким чином, немає перепон для того,
щоб на будь-якому етапі село чи селище могло долучатися до більшої громади,
– пояснив А. Парубій. – Фактично такі рішення, на думку фахівців, дозволяють
до кінця року посприяти у створенні 265 нових громад. І цей процес
добровільний. Верховна Рада посприяла людям на місцях об’єднуватись,
захистила їхні права, дала їм можливість отримувати статус міст обласного
значення і, таким чином, отримувати кошти напряму з Києва».
А. Парубій наголосив, що «на підтримку місцевого самоврядування
Верховна Рада цього тижня призначили довибори в 56 населених пунктах
України і тим самим дала можливість місцевим громадам провести вибори на
місцях»
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 23.09).
***
Президент України П. Порошенко вніс у Верховну Раду проект закону
про Вищу раду правосуддя.
Згідно з даними на сторінці документа, він був внесений 23 вересня і
визнаний невідкладним.
Як відомо, 2 червня Верховна Рада внесла зміни до Конституції в частині
правосуддя, які передбачають створення Вищої ради правосуддя. Ці зміни
наберуть чинності 30 вересня.
Вища рада правосуддя буде головним органом у питаннях суддівської
кар’єри, матиме право приймати рішення про призначення, звільнення та
переведення суддів, даватиме дозволи на їхнє затримання, арешт, відсторонення
тощо.
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На початку вересня Рада з питань судової реформи при
Президентові схвалила цей проект закону про Вищу раду правосуддя.
У понеділок, 26 вересня, експерти Реанімаційного пакета
реформ закликали Верховну Раду зібратися на позачергове засідання для
звільнення нечесних суддів, призначення члена Вищої ради юстиції та
прийняття інших необхідних рішень у сфері правосуддя, які парламент уже не
зможе
приймати
після
30
вересня
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua). – 2016. – 26.09).
***
Верховна Рада України прийняла у другому читанні закон про
державну підтримку кінематографа.
Наразі за законопроект у другому читанні проголосувало 230 нардепів.
Законопроект передбачає державне забезпечення та стимуляцію
виробництва, поширення, популяризацію та демонстрацію національних
фільмів у кіно-, відеомережі, на телебаченні, у мережі Інтернет.
Згідно з текстом закону, він визначає «засади державної підтримки
кінематографії в Україні, що має на меті створення сприятливих умов для
розвитку кіновиробництва, встановлення прозорих процедур здійснення
фінансування державою проектів у сфері кінематографії».
Кінематографія визнається сферою культури, яка підтримується
державою. Зокрема, у ст. 6 закону вказуються, що така підтримка здійснюється
за рахунок коштів Державного фонду підтримки кінематографії України,
керування яким здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері кінематографії.
Цей орган є головним розпорядником коштів фонду та розпоряджається
ними виключно на підставі рішень Ради з державної підтримки кінематографії,
яка складається з дев’яти осіб, що призначаються терміном на два роки.
Держфонд підтримки кіно поповнюється, зокрема, за рахунок коштів,
виділених із загального фонду Держбюджету в розмірі не менше 0,2 % видатків.
Держпідтримка, згідно із законом, може здійснюватися як у вигляді
держзакупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва фільмів, так і
у вигляді субсидії (Українська правда (http://www.pravda.com.ua). – 2016. –
26.09).
***
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону
про внесення змін до ст. 2 Закону України «Про компенсацію громадянам
втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати».
Члени комітету розглянули законопроекти № 5005 на засіданні
21 вересня.
Під час обговорення зазначалося, що проектом пропонується встановити
вичерпний перелік грошових доходів громадян, за порушення термінів виплати
яких має бути нарахована компенсація, а саме: пенсій або щомісячного
довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед
Україною та інші доплати до пенсії, встановлені законодавством), соціальних
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виплат, стипендій, заробітних плат (грошового забезпечення), сум індексації
грошових доходів громадян.
Народні депутати підтримали законодавчу ініціативу, вважаючи, що
реалізація норм цього законопроекту дасть змогу усунути корупціогенний
фактор, який міг створити умови для здійснення корупційних дій або
виникнення корупційних відносин, і сприятиме захисту прав громадян на
отримання компенсації в разі порушення термінів виплати належних їм доходів
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 26.09).
***
Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності
розглянув проект Державного бюджету на 2017 р.
Члени комітету розглянули питання 21 вересня за участі міністра фінансів
О. Данилюка.
Голова комітету С. Рибалка зауважив, що в суспільства та народних
депутатів накопичилося дуже багато запитань стосовно тактики та стратегії
уряду. Особливий інтерес викликає бачення міністра фінансової політики та
перспектив розвитку фінансової системи країни.
За словами голови комітету, триває накопичення системних проблем
економіки. «Зменшення кредитних ставок відбувається надто повільно. Ми вже
втратили 45 % банківської системи. Це завдало невиправної шкоди українським
підприємствам – за різними оцінками, вони втратили від 80 до 120 млрд грн.
Ситуація в банках не покращується. Закону про фінансову реструктуризацію
вкрай недостатньо», – наголосив С. Рибалка.
Він також підкреслив, що, за оцінками експертів, проект бюджету на
наступний рік збільшує фіскальне навантаження на економіку. «Рівень
перерозподілу ВВП через бюджет на 2017 р. становитиме майже 34 %. Це
найвищий показник за останні роки. У бюджеті на наступний рік видатки
споживання становлять 92 %. Запропонований бюджет не містить видатків
розвитку економіки. Знову матимемо “бюджет проїдання”?» – запитав
С. Рибалка у присутнього міністра фінансів.
Міністр фінансів проінформував учасників засідання про першочергові
пріоритети Державного бюджету-2017. Зокрема, про збільшення фінансування
на обороноздатність держави, міжнародну діяльність, соціальну підтримку
населення, зарплати вчителям і лікарям, розвиток дорожньої інфраструктури,
підтримку АПК, підтримку місцевих і регіональних бюджетів у рамках
децентралізації.
О. Данилюк погодився з позицією голови комітету щодо необхідності
збільшення доходів за рахунок власних ресурсів, стимулюючи розвиток
економіки, а не за рахунок кредитів МВФ. С. Рибалка вважає отримання
чергового траншу МВФ своєрідною пігулкою, яка дає лише тимчасовий
результат і не сприяє розвитку економіки.
«Ми не бачимо сьогодні підтримки держави для запуску вітчизняної
економіки. Адже лише після цього ми зможемо підвищити зарплати, пенсії та
стипендії. Ми досі не бачимо підтримки уряду запропонованої нами Стратегії
розвитку банківської системи», – резюмував С. Рибалка (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 22.09)
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***
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект,
який забезпечить виплату державної допомоги пенсіонерам і працівникам
бюджетної сфери.
Члени комітету під час засідання 21 вересня розглянули проект закону
«Про додаткове фінансування програм соціального захисту населення і
обороноздатності країни за рахунок конфіскованих коштів та коштів, отриманих
і спрямованих до державного бюджету від реалізації майна за рішенням суду за
вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення» (реєстр.
№ 5088).
Голова комітету Л. Денісова зазначила, що законопроект передбачає
спрямування коштів, одержаних за рахунок конфіскації майна корупціонерів, на
фінансування заходів щодо зміцнення безпеки країни та соціальний захист
найбільш незахищених верств населення. З цих коштів 50 % буде спрямовано на
підвищення обороноздатності Української держави. Інші 50 % – на підтримку
пенсіонерів, які отримують пенсію в мінімальному розмірі, а також учителів,
лікарів та інших працівників бюджетної сфери шляхом виплати їм державної
допомоги.
Л. Денісова під час розгляду законопроекту наголосила, що в разі його
реалізації грошову допомогу в розмірі прожиткового мінімуму (1130 грн для
непрацездатних осіб і 1450 грн для працездатних) одержать 9,1 млн пенсіонерів
і 3,3 млн працівників бюджетних установ (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 22.09).
***
Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань
приватизації розглянула питання щодо приватизації Одеського
припортового заводу.
Як зазначалося під час обговорення, ПАТ «Одеський припортовий завод»
(далі – ОПЗ) є високотехнологічним, унікальним та одним з найбільших
підприємств хімічної галузі України, що має значний виробничий, інженернотехнічний, соціально-культурний та кадровий потенціал. Основними напрямами
діяльності підприємства є виробництво мінеральних добрив і азотних сполук
(аміак, карбамід), транспортне оброблення цієї та іншої хімічної продукції, її
складування.
Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 травня
2016 р. № 386-р Фонд державного майна оголосив конкурс з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій розміром
99,567 % статутного капіталу ОПЗ. Початкова ціна пакета становила
13,175 млрд грн, що за поточним курсом НБУ становило 527,7 млн дол. США.
Проте конкурс не відбувся у зв’язку з відсутністю претендентів.
Наголошувалося також, що порівняння умов невдалого конкурсу-2016 з
тими, що діяли під час першого, скасованого приватизаційного аукціону 2009 р.,
говорить про те, що умовами від 2009 р. передбачалися вагоміші інвестиційні,
інноваційні, природоохоронні та соціальні завдання для майбутнього покупця
ОПЗ. Аналіз затверджених конкурсних умов приватизації ОПЗ у 2016 р. вказує
на те, що в інноваційно-інвестиційній діяльності підприємства від потенційного
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покупця не вимагалося виконання жодного конкретного заходу з
переоснащення виробництва, впровадження прогресивних технологій тощо.
Члени комісії вважають, що сподівання Фонду держмайна, що зменшення
кваліфікаційних вимог та інвестиційних зобов’язань майбутнього переможця
сприятиме розширенню кола потенційних учасників конкурсу і збільшенню
конкуренції при проведенні аукціону з приватизації ОПЗ, фактично не
справдилися.
Учасники обговорення звернули увагу й на те, що потребує правового та
технічного врегулювання питання забезпечення гарантій подальшого
використання комплексу з приймання, зберігання, охолоджування та
відвантаження
рідкого
аміаку,
що
транспортується
магістральним
аміакопроводом і залізницею, відповідно до вимог чинного законодавства без
спричинення шкоди інтересам держави в разі приватизації ОПЗ.
Члени комісії планують, зокрема, рекомендувати уряду утриматися на
сьогодні від оголошення нового повторного конкурсу з продажу пакета акцій
ОПЗ зі зниженням стартової ціни до вирішення конфліктів навколо
підприємства, стабілізації його роботи та досягнення сприятливої кон’юнктури
на світовому ринку на основну продукцію підприємства.
Планується також за підсумками обговорення розробити й затвердити
відповідні рекомендації (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 22.09).
***
Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму не
підтримує проект закону України «Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України».
Законопроектом (реєстр. № 5131) пропонується, зокрема, передати на
фінансування з бюджетів міст обласного значення та районних
бюджетів санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей і підлітків.
Крім того, пропонується передати на фінансування з місцевих бюджетів
пільги, що надаються дітям-інвалідам, багатодітним сім’ям, дитячим будинкам
сімейного типу та прийомним сім’ям, а також компенсаційні виплати за
пільговий проїзд окремих категорій громадян.
Під час обговорення проекту закону члени комітету не підтримали
законодавчої ініціативи, оскільки, на їхню думку, реалізація норм
законопроекту призведе до неналежного фінансування санаторіїв і можливих
корупційних схем у їхній роботі, позбавлення десятків тисяч дітей права на
санаторно-курортне лікування, а також, зважаючи на те, що в більшості
місцевих бюджетів обмежені фінансові ресурси, до фактичного позбавлення
пільг зазначених категорій громадян (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 26.09).
***
Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму
розглянув підсумки участі Національної збірної команди України у ХХХІ
Олімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро (у контексті діяльності органів
виконавчої влади).
У засіданні комітету взяли участь народні депутати України, керівники
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спортивних федерацій, фізкультурно-спортивних товариств, дворазовий
олімпійський чемпіон Ю. Чебан, срібний призер Олімпійських ігор у Ріо-деЖанейро, чемпіон світу та Європи Ж. Беленюк, спортсмени-учасники
Олімпійських ігор та інші представники спортивної громадськості.
Відкриваючи засідання, голова комітету А. Палатний зазначив, що
«маємо сумні підсумки виступу Національної збірної команди України на ХХХІ
Олімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро, найгірші за часів незалежності
України. Завойовано 11 медалей, у тому числі лише дві золоті. Водночас на усіх
попередніх олімпіадах Україна здобувала не менше 20 медалей, а найгіршим
виступом до цього часу вважався виступ на Сіднейській олімпіаді, де було
здобуто лише три золоті».
Голова комітету наголосив на тому, що поряд з об’єктивними причинами
невдалого виступу наших олімпійців (російська агресія, втрата частини
території України, економічна криза) «маємо серйозні прорахунки державної
політики у сфері фізичної культури і спорту».
По-перше, руйнування системи дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
А. Палатний нагадав учасникам засідання, що комітет неодноразово попереджав
усі державні органи, що непродумана реформа системи фінансування дитячоюнацького спорту швидко відобразиться на спорті вищих досягнень. Проте
намагання комітету вирішити питання виділення субвенції з державного
бюджету не було підтримано Міністерством фінансів України. І якщо минулого
року при наявності субвенції опинилися на вулиці майже 30 тис. учнів
спортивних шкіл, то підсумкові цифри цього року можуть узагалі бути
жахливими. «Комітет постійно отримує тривожні сигнали з місць щодо
намагань місцевої влади змусити фізкультурно-спортивні товариства передати
підпорядковані їм дитячо-юнацькі спортивні школи до комунальної власності,
погрожуючи припиненням фінансування. Виникає побоювання, що це
відбувається заради захоплення земельних ділянок, на яких розташовані
спортивні школи, і заради реалізації корупційних схем ці школи можуть бути
скорочені», – зауважив голова комітету.
Друга проблема, яку відзначив А. Палатний, це неефективна система
управління українським спортом у період підготовки до Олімпіади, як на рівні
міністерства, так і на рівні спортивних федерацій. Насамперед ідеться про
тривалі суперечки за контроль над деякими спортивними федераціями, що
заважає ефективній підготовці спортсменів до змагань найвищого рівня.
Зі звітом про підсумки Олімпіади на засіданні комітету виступили міністр
молоді та спорту України І. Жданов і перший заступник міністра молоді та
спорту України І. Гоцул. Вони наголосили, що на Олімпіаді найкращі спортивні
результати показали країни з високим рівнем економічного розвитку – США
(п’яте місце за розміром ВВП на душу населення), Велика Британія (13 місце),
Китай (32 місце).
Голова комітету надав слово дворазовому олімпійському чемпіону
Ю. Чебану, який наголосив на серйозних прорахунках у підготовці до
Олімпіади з боку Міністерства молоді та спорту України. Ю. Чебан вважає, що
у веслуванні на байдарках та каное Україна мала реальну можливість завоювати
п’ять олімпійських медалей і ця можливість була втрачена через невдалі
управлінські рішення. Відбулася професійна дискусія, у якій взяли участь
тренер жіночої четвірки веслування на байдарці О. Семикін, призерка
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чемпіонату Європи з веслування на байдарці М. Кічасова, перший віцепрезидент Федерації каное України А. Шинкаренко, президент Федерації
гімнастики України, Герой України А. Дерюгіна, срібний призер Олімпійських
ігор Ж. Беленюк.
Міністр молоді та спорту І. Жданов погодився з помилками, що були
допущені головним тренером збірної команди з веслування на байдарках і каное
О. Мотовим, та проінформував членів комітету, що за підсумками засідання
колегії Міністерства молоді та спорту України щодо нього будуть прийняті
відповідні кадрові рішення.
За підсумками засідання комітет прийняв рішення:
1. Інформацію міністра молоді та спорту України взяти до відома.
2. Рекомендувати Міністерству молоді та спорту України:
– провести розширений аналіз щодо виявлення прогалин і недоліків під
час підготовки та участі національної збірної команди України в Олімпійських
іграх 2016 р.;
– затвердити план заходів щодо усунення недоліків і недопущення їх під
час підготовки та участі національних збірних команд в олімпійських, юнацьких
олімпійських, всесвітніх і європейських іграх, чемпіонатах світу та Європи
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 22.09).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів переговори з президентом
Сполучених Штатів Америки Б. Обамою.
«У нас відбулася довга розмова з президентом США Б. Обамою. Ми мали
можливість обговорити подальші кроки щодо імплементації мінських
домовленостей, рішучі кроки з координації наших дій щодо того, щоб ми
склали “дорожню карту” реалізації цих домовленостей, пріоритети безпекового
компоненту мінських домовленостей та місце і дати реалізації політичних
частин мінського процесу», – повідомив П. Порошенко журналістам у НьюЙорку.
Співрозмовники також обговорили підтримку США реформ в Україні.
Глава Української держави також повідомив про ряд інших зустрічей з
керівництвом США – віце-президентом США Д. Байденом, державним
секретарем США Дж. Керрі.
П. Порошенко нагадав, що Україна отримає 1 млрд дол. кредитних
гарантій (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 22.09).
***
Президент П. Порошенко провів переговори з директоромрозпорядником Міжнародного валютного фонду К. Лагард.
П. Порошенко подякував за рішення Ради директорів Міжнародного
валютного фонду про продовження програми співробітництва з Україною та
виділення додаткових обсягів фінансової допомоги.
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Співрозмовники обговорили перебіг реформ в Україні, зокрема було
наголошено на успішному впровадженні реформи у фінансово-банківському
секторі.
П. Порошенко та К. Лагард домовилися про наступний візит місії МВФ в
Україну восени цього року (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 21.09).
***
Президент П. Порошенко провів переговори з Генеральним секретарем
НАТО Є. Столтенбергом.
Президент проінформував про ситуацію на Донбасі. Глава держави
наголосив, що санкції проти Росії мають бути продовжені до повного виконання
нею мінських домовленостей.
Є. Столтенберг підтвердив, що Північноатлантичний альянс підтримує
позицію України щодо санкцій.
Співрозмовники обговорили подальші реформи оборонного сектора
України для досягнення стандартів НАТО.
П. Порошенко подякував Альянсу за надання допомоги в лікуванні
українських військовослужбовців (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 22.09).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з президентом
Словацької Республіки А. Кіскою.
П. Порошенко розкритикував заяву прем’єр-міністра Словаччини щодо
оцінки виконання Україною мінських домовленостей.
У відповідь А. Кіска запевнив у твердості позиції Словаччини щодо
поваги суверенітету та територіальної цілісності України, а також наголосив на
незмінній підтримці продовження політики санкцій проти Росії.
Президент Словаччини, як країни головуючої у Раді ЄС, також запевнив у
активній позиції Братислави в питанні надання безвізового режиму для
громадян України (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 22.09).
***
Під час участі в 71 сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку
Президент України провів зустріч з президентом Угорщини.
Сторони домовилися активізувати двосторонній політичний діалог на
вищому рівні.
Я. Адер підтвердив незмінність підтримки суверенітету та територіальної
цілісності України, а також продовження політики санкцій щодо Росії.
П. Порошенко подякував Угорщині за надання фінансової та гуманітарної
допомоги Україні, а також за лікування українських військовослужбовців.
Співрозмовники домовилися посилити економічну співпрацю, зокрема в
галузях енергетики, сільського господарства та в інфраструктурних проектах.
Президент Угорщини підтримав якнайскоріше запровадження безвізового
режиму для громадян України.
Я. Адер підтвердив свою участь у заходах у рамках вшанування
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75 річниці трагедії Бабиного Яру, які відбудуться 29 вересня в Києві (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. – 21.09).
***
У рамках участі в 71 сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент
України П. Порошенко провів зустріч з президентом Турецької Республіки
Р. Ердоганом.
Глави двох держав обговорили стан виконання домовленостей,
досягнутих під час п’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між
Україною та Туреччиною, зокрема у сфері лібералізації торгівлі. Сторони
відзначили інтенсивність двостороннього порядку денного й підтвердили
прагнення до подальшого поглиблення стратегічного партнерства.
Президент України також запросив турецькі компанії взяти участь у
приватизації українських підприємств.
Співрозмовники домовилися про проведення найближчим часом
українсько-турецької робочої групи з питань енергетики.
Р. Ердоган наголосив, що Туреччина й надалі надаватиме Україні
підтримку в питанні відновлення суверенітету та територіальної цілісності
Української держави як у двосторонньому, так і багатосторонньому вимірах.
Він також підкреслив, що відновлення діалогу з Росією не вплине на
позицію Туреччини щодо невизнання анексії Криму й засудження порушення
прав кримських татар (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 21.09).
***
У Нью-Йорку Президент України П. Порошенко провів зустріч з
президентом Латвії Р. Вейонісом.
Глава держави подякував Латвії за послідовну підтримку надання
українцям безвізового режиму, а також політики санкцій щодо Росії через її
агресію проти України.
Співрозмовники домовилися посилити співпрацю двох країн на
міжнародному рівні та в рамках міжнародних організацій.
П. Порошенко звернувся до Р. Вейоніса з проханням сприяти
розслідуванню українськими правоохоронними органами справ щодо
представників колишньої влади та поверненню до України конфіскованих
латвійським
урядом
грошей
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 21.09).
***
У Нью-Йорку під час 71 сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент
України П. Порошенко зустрівся з президентом Хорватії К. ГрабарКітарович.
Глава Української держави висловив сподівання, що новий уряд, який
буде сформований за результатами дострокових парламентських виборів у
Республіці Хорватія, продовжить курс офіційного Загреба на підтримку
територіальної цілісності й суверенітету України.
Президент Хорватії відзначила, що її країна є другом і партнером
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України.
К. Грабар-Кітарович також зазначила, що Хорватія має досвід
післявоєнної відбудови та реінтеграції тимчасово окупованих територій, який
може бути корисним для України.
Сторони обговорили окремі питання регіональної співпраці та
домовилися про активізацію економічної співпраці.
Президент України висловив зацікавлення в приєднанні до АдріатичноБалтійсько-Чорноморської ініціативи.
Глава держави підтвердив своє запрошення К. Грабар-Кітарович
відвідати Україну з візитом у зручний час (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
20.09).
***
У рамках перебування в Нью-Йорку для участі в 71 сесії Генеральної
Асамблеї ООН Президент України П. Порошенко провів переговори з
прем’єр-міністром Нової Зеландії Д. Кеєм.
Сторони відзначили важливість першої зустрічі на найвищому рівні в
історії українсько-новозеландських відносин і підтвердили налаштованість на
поглиблення двосторонніх відносин.
П. Порошенко подякував Д. Кею за тверду позицію Нової Зеландії на
підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та за засудження
агресії Росії щодо України.
Президент України привернув увагу глави новозеландського уряду до
необхідності розширення договірно-правової бази відносин. Було домовлено
активізувати роботу над проектами угод про захист інвестицій і запобігання
подвійному оподаткуванню.
Лідери двох країн також обговорили питання активізації міжлюдських
контактів і перспективи взаємного спрощення візових вимог.
Глава уряду запросив Президента України відвідати Нову Зеландію з
візитом у зручний час (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 20.09).
***
У рамках участі в роботі 71 сесії Генеральної Асамблеї Організації
Об’єднаних Націй Президент України П. Порошенко провів переговори з
президентом Аргентини М. Макрі.
Глави держав окремо відзначили той факт, що зазначена зустріч між
Президентом України та президентом Аргентинської Республіки відбувається
вперше за останні 16 років.
Сторони наголосили на важливості відновлення активних політичних і
ділових контактів між двома державами на всіх рівнях.
Президенти двох країн підтвердили спільну зацікавленість у розвитку
двосторонньої торговельно-економічної співпраці та визначили пріоритетні
напрями: співробітництво в енергетичній сфері, ракето-космічній та
авіабудівній галузі, а також сільському господарстві.
П. Порошенко наголосив, що Україна завжди пам’ятатиме: Аргентина
була єдиною з країн Латинської Америки, яка в лютому 1921 р. визнала
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Українську Народну Республіку і встановила з нею дипломатичні відносини, а
також першою з латиноамериканських країн визнала незалежність України
5 грудня 1991 р.
М. Макрі у свою чергу високо оцінив внесок чисельної української
громади в розбудову Аргентинської держави, наголосивши на урочистому
відзначенні у 2017 р. 120-ї річниці перших українських поселень в Аргентині
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 20.09).
***
Під час робочого візиту до США Президент України провів зустріч із
прем’єр-міністром Японії С. Абе.
П. Порошенко подякував главі японського уряду за незмінну позицію
Японії щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України, у
тому числі в рамках головування країни у «великій сімці».
Лідери двох країн обговорили перебіг реалізації домовленостей,
досягнутих під час офіційного візиту Президента України до Японії у квітні
цього року. Була відзначена важливість прискорення спільної роботи з
визначення масштабних проектів в Україні у сфері енергетичної безпеки,
інфраструктури та екології для залучення японських фірм та інвесторів.
П. Порошенко та С. Абе приділили увагу підготовці до проведення Року
Японії в Україні у 2017 р.
Співрозмовники домовилися розглянути можливість подальшої
лібералізації візового режиму для громадян України.
Глава Української держави та прем’єр-міністр Японії також обмінялися
думками щодо окремих питань взаємодії двох країн у рамках Ради Безпеки
ООН. П. Порошенко і С. Абе також обговорили проблеми глобальної безпеки,
зокрема засудили ядерні випробування Північною Кореєю (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. – 20.09).
***
Президент України провів переговори з кандидатом у президенти
США.
П. Порошенко проінформував Г. Клінтон щодо ситуації на Донбасі. Глава
Української держави наголосив, що сьогодні Україна бореться за свободу й
демократичні цінності, які об’єднують увесь цивілізований світ.
Співрозмовники погодилися, що в протистоянні російській агресії
важливим є зміцнення трансатлантичної єдності й 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 в здійсненні реформ, і висловила свою підтримку в
їхньому 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).
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***
Президент П. Порошенко наголошує, що міжнародна спільнота має
продовжити зусилля з подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
а також із завершення відповідних проектів.
«У цьому році ми досягли важливого етапу – завершення Плану дій ООН
щодо Чорнобиля та Декади відновлення та сталого розвитку регіонів,
потерпілих від Чорнобильської катастрофи. Однак існує очевидна необхідність
продовження міжнародних зусиль із подолання наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, а також завершення відповідних проектів», – наголосив
Президент під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН.
Глава держави підкреслив, що, незважаючи на виклики сьогодення, які
стоять перед Україною, країна повністю віддана справі реалізації Цілей сталого
розвитку, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН минулого року.
Президент наголосив, що Україна продовжує працювати над виконанням
своїх зобов’язань на національному рівні, у першу чергу пов’язаних із
забезпеченням
здорового
навколишнього
середовища
та
сталого
енергопостачання, просуванням гендерної рівності, боротьбою з корупцією.
«Як член групи друзів з питань клімату Україна зробила свій внесок у
досягнення консенсусу щодо всеосяжної угоди у сфері зміни клімату. Ми у
стислі терміни завершили всі ратифікаційні процедури по Паризькій угоді і
сьогодні під час засідання високого рівня здали на зберігання наші
ратифікаційні грамоти», – зазначив П. Порошенко (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
21.09).
***
Президент П. Порошенко закликав світ не визнавати легітимність
виборів до Державної думи Російської Федерації в окупованому Росією Криму,
які були проведені 18 вересня поточного року.
«Ми закликаємо вас не визнавати легітимність російських виборів, які
були проведені декілька днів тому в окупованому Криму, – сказав
П. Порошенко під час виступу під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї
ООН. – Якщо ви визнаєте їх, це зіграє на руку агресії та заохочуватиме
подальші репресії» (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 21.09).
***
Президент П. Порошенко закликав Організацію Об’єднаних Націй і
держави-члени ООН захистити права людини в окупованому Росією Криму
та підтримати ініційовану Україною резолюцію з цього питання.
Під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН Президент повідомив, що
«окупаційна влада не обмежується веденням бойових дій на Донбасі, але й
продовжує свою репресивну політику в Криму».
«Колись квітучий вільний півострів перетворився на “сіру зону”, де люди
фактично позбавлені всіх видів захисту. Судова та пенітенціарна системи
перетворилися у Криму у справжній інструмент репресій», – наголосив
П. Порошенко. При цьому він зазначив, що вже не раз було в історії так, що
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більшість жертв таких репресій – кримські татари й українці.
Президент навів приклад порушення прав людини та утисків кримських
татар з боку окупаційної влади, а саме: заборону російською окупаційною
владою діяльності меджлісу – органу самоврядування кримськотатарського
народу та безпідставне тримання протягом 20 днів у психіатричній лікарні
заступника голови меджлісу І. Умерова. «Ганебна практика каральної
психіатрії, що протягом багатьох років використовувалась радянською
репресивною машиною, зараз береться на озброєння Росією», – наголосив
П. Порошенко.
Україна потребує забезпечення безперешкодного доступу міжнародних
правозахисних організацій як до Криму, так і до Донбасу, а також неухильного
виконання рішення Виконавчої ради ЮНЕСКО щодо запровадження
моніторингу ситуації в АРК на інституційному рівні. «Жителі півострова мають
бути захищені від дискримінації та утисків. Геноцид кримськотатарського
народу, що вже пережив трагедію депортації 70 років тому, не має
повторитися», – наголосив Президент.
Глава держави високого оцінив внесок верховного комісара ООН з прав
людини та Ради ООН з прав людини у розв’язанні поточних проблем з правами
людини в Україні, у тому числі в окупованому Криму.
Президент повідомив, що Україна планує привернути увагу Генеральної
Асамблеї ООН до цієї проблеми, представивши відповідну резолюцію щодо
ситуації з правами людини на окупованій території Автономної Республіки
Крим та у Севастополі.
«Ця резолюція має стати об’єктивною оцінкою всієї спільноти ООН
ситуації з правами людини на окупованих територіях. Люди на цих територіях
мають право на захист. Їхні діти мають право на захист. І це наша
відповідальність як Організації Об’єднаних Націй захистити їх. Я звертаюсь до
всіх держав-членів ООН підтримати українську ініціативу», – сказав
П. Порошенко (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 21.09).
***
Президент П. Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради проект
закону України «Про Вищу раду правосуддя».
Завданням цього закону є імплементація змін до Конституції щодо
правосуддя, які набирають чинності 30 вересня 2016 р., у частині
функціонування нового конституційного органу Вищої ради правосуддя.
«Законопроект “Про Вищу раду правосуддя” – другий в переліку
імплементаційних законів, що необхідні для якісного та швидкого
впровадження прийнятих змін до Конституції в частині правосуддя. Проект
пройшов декілька етапів громадських обговорень, отримав позитивні відгуки
експертів Ради Європи та був схвалений Радою з питань судової реформи», –
зазначив заступник глави Адміністрації Президента України, координатор Ради
з питань судової реформи О. Філатов.
За його словами, законопроект врегульовує нові для України процедури
призначення, переведення, звільнення суддів, притягнення їх до дисциплінарної
відповідальності тощо. «Тож від результативного голосування за цей проект
залежить ефективність реформи системи правосуддя в цілому. Сподіваємось,
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що парламент розгляне його в максимально можливі короткі строки, з
урахуванням передбачених законодавством процедур, та дасть “зелене світло”
ще одному закону, необхідному в рамках судової реформи», – сказав
О. Філатов.
Відповідно до запропонованих змін Вища рада правосуддя є
колегіальним, незалежним конституційним органом суддівського врядування,
який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової
влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед
суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів,
додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в
діяльності суддів і прокурорів.
До складу Вищої ради правосуддя входить 21 особа. Десять – обирає з’їзд
суддів України із суддів чи суддів у відставці, двох – призначає Президент
України, двох – обирає Верховна Рада України, по два члени обирають з’їзд
адвокатів України, Всеукраїнська конференція прокурорів, з’їзд представників
юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ. Голова Верховного
Суду входить до складу ВРП за посадою.
Формування цього органу відбуватиметься за прозорими конкурсними
процедурами, а кандидати в члени ВРП повинні відповідати критерію
політичної нейтральності, що, у свою чергу, забезпечуватиме незалежність і
деполітизацію цього конституційного органу.
Вища рада правосуддя стає головним органом у питаннях суддівської
кар’єри, до повноважень якої входить прийняття рішення про призначення,
звільнення, переведення суддів; надання згоди на затримання судді чи
утримання його під вартою чи арештом; ухвалення рішення про тимчасове
відсторонення судді від здійснення правосуддя; притягнення судді до
дисциплінарної відповідальності; надання обов’язкових до розгляду висновків
щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів,
статусу суддів чи судоустрою тощо (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 26.09).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман провів нараду з питань розробки
Стратегії розвитку автомобільних доріг на 2016–2018 рр. за участі
директора Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові С. Кахконен, а
також представників уряду.
В. Гройсман підкреслив, що будівництво доріг у країні є одним з
пріоритетів уряду. У цьому контексті він наголосив на необхідності координації
зусиль уряду зі Світовим банком для старту реконструкції українських доріг у
наступному році.
«Маємо розробити стратегію розвитку українських доріг, визначити
ресурс, який нам потрібно для цього, етапність проведення необхідних робіт. Це
все ми маємо зробити до кінця цього року», – зауважив він.
Учасники наради обговорили основні напрями Стратегії розвитку
автомобільних доріг на 2016–2018 рр., а також можливості фінансування
шляхом перегляду чинного пакета проектів Світового банку, що не
використовуються ефективно.
Прем’єр-міністр виступив за завершення розробки Стратегії до 1 грудня
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та початку реалізації її першого етапу з 1 квітня наступного року.
Глава уряду також запропонував підвищити рівень робочої групи, а також
щоб очолив її представник Кабінету Міністрів на рівні віце-прем’єр-міністра.
У цьому контексті В. Гройсман подякував директору Світового банку по
Україні, Білорусі та Молдові С. Кахконен за підтримку ініціатив уряду щодо
будівництва доріг в Україні (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016.
– 23.09).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман зустрівся з директором
Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові С. Кахконен.
В. Гройсман привітав С. Кахконен з призначенням на посаду директора
Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові. «Переконаний, що
пріоритетами нашої взаємодії має бути підтримка проектів в енергетиці,
транспорті, муніципальному та соціальному секторах, сільському господарстві,
а також у сфері охорони здоров’я та культури», – зазначив Прем’єр-міністр.
У центрі уваги переговорів була тематика, присвячена фінансуванню
Світовим банком проектів інфраструктурного та соціально-економічного
розвитку, які реалізуються урядом України.
Сторони домовилися про залучення експертів і фінансових ресурсів
Світового банку на підготовку Стратегії розвитку транспортної інфраструктури
України. Очікується, що кредитний портфель Світового банку на реалізацію
зазначеного проекту становитиме 1 млрд дол. США.
Окремо В. Гройсман і С. Кахконен обговорили питання практичної участі
експертів Світового банку в підготовці концепції земельної реформи та системи
охорони здоров’я в Україні.
Директор Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові презентувала
Прем’єр-міністру підготовлений Світовим банком аналіз програми
енергетичних тарифів і субсидій, а також пропозиції щодо її подальшої
імплементації в найближчий період.
Домовлено продовжити тісну взаємодію з тим, щоб забезпечити
фінансову стабільність компаній з централізованого теплопостачання та
вдосконалити існуючу програму житлових субсидій.
Прем’єр-міністр також порушив питання щодо необхідності перегляду
існуючого кредитного портфеля Світового банку в Україні, зокрема вивчення
доцільності подальшої реалізації тих проектів, які на сьогодні впроваджуються
повільними темпами.
«Розраховуємо на підготовку спільно зі Світовим банком проектів,
спрямованих на посилення конкурентоспроможності української продукції,
впровадження нових технологій та реформування фінансового сектору», –
зауважив глава уряду (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
21.09).
***
Місцеві органи влади, використовуючи інструменти фінансової
децентралізації, Державного фонду регіонального розвитку та субвенції на
соціально-економічний
розвиток,
можуть
самостійно
визначати
пріоритети у розв’язанні нагальних для регіону проблем і формувати для
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цього місцеві програми. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман
під час зустрічі з регіональними ЗМІ у понеділок, 26 вересня.
«На місцевому рівні потрібно, виходячи з тих чи інших пріоритетів, які є
на місцях, формувати місцеві програми. У принципі, на них кошти є», – заявив
В. Гройсман, відповідаючи на запитання щодо запланованих державних заходів
з розв’язання проблеми забезпечення населення питною водою в ряді регіонів
країни.
Прем’єр-міністр наголосив, що в рамках фінансової децентралізації на
місця були передані значні кошти. Крім того, проектом Держбюджету на 2017 р.
передбачено 9 млрд грн видатків Державного фонду регіонального розвитку та
субвенції на соціально-економічний розвиток. Частину цих коштів місцева
влада через Державний фонд регіонального розвитку може направити,
наприклад у випадку проблем із водою, на будівництво нових свердловин,
мереж водогону та станцій очистки води, зауважив Прем’єр-міністр. «Тут
питання до органів місцевої влади. Вони мають для себе визначити пріоритет,
що вони вважають краще зробити, – зауважив В. Гройсман. – Важливо, щоб
таке лідерство брали на місцях».
У свою чергу, держава визначатиме пріоритети щодо регіонального
розвитку. Так, серед 9 млрд грн Державного фонду регіонального розвитку
наступного року буде передбачено кошти на початок відновлення спортивної
інфраструктури: стадіонів, спортивних майданчиків, повідомив Прем’єрміністр. «Ми це будемо стимулювати і підтримувати. Але дуже важливо, щоб
місцева влада вносила ініціативи», – підкреслив глава уряду (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 26.09).
***
Разом з повноваженнями та ресурсами від фінансової децентралізації
потрібно підвищувати відповідальність місцевих органів влади щодо
прозорості, підзвітності й підконтрольності громадам. Про це заявив
Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час зустрічі з регіональними ЗМІ.
У рамках реформи децентралізації було створено можливості для
формування спроможних територіальних громад, які отримали достатньо
повноважень і фінансів на місця. Наразі актуальним стоїть питання контролю та
відповідальності, зазначив глава уряду.
У цьому контексті В. Гройсман зауважив, що потрібен ряд законодавчих
ініціатив, що підвищать відповідальність органів місцевої влади, зокрема закон
про місцевий референдум і закон про службу в органах місцевого
самоврядування.
Потребує перезавантаження та підвищення інституційної спроможності
Рахункова палата України, що має свої представництва на територіях. Це
питання також українського парламенту, зауважив він.
Окремо Прем’єр-міністр наголосив на важливості забезпечення
відкритості використання місцевими органами влади державних фінансів. Він
навів приклади систем ProZorro та Е-data, що забезпечують прозорість
використання коштів Державного бюджету.
У цьому контексті В. Гройсман зауважив, що роль громад щодо контролю
за органами місцевого самоврядування має бути посилена. «Ви самі обираєте
свою міську раду, ви самі обираєте свою владу і ви самі розділяєте з нею
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відповідальність. Дуже важливо, щоб ми виконували свою функцію не тільки у
той час, коли ми прийшли і проголосували», – зазначив він (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 26.09).
***
Державний бюджет на 2017 р. має бути не бюджетом проживання, а
таким фінансовим документом, що дасть можливість розвинути
національну економіку та змінювати ситуацію в країні. Про це заявив
Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час зустрічі з регіональними ЗМІ
«Бюджетні ініціативи уряду на 2017 рік: перший чесний бюджет незалежної
України».
«І внесення бюджету вчасне, і можливість декілька місяців так, як
передбачає процедура, проводити дискусію, це і є внесок у те, щоб ми
консолідували зусилля на прийняття чесного бюджету, не популістського,
бюджету, який є реальним, який дасть можливість нам змінювати ситуацію в
країні. Більше того, цей бюджет має бути не бюджетом проживання, а має бути
бюджетом, який дасть можливість і розвинути національну економіку. Тому що
дуже важливо, щоб ми формували наші ресурси або наші видатки
безпосередньо з того, що ми можемо консолідувати в бюджет», – підкреслив
В. Гройсман.
Прем’єр-міністр зауважив, що уряд вніс проект Держбюджету на 2017 р.
до парламенту, як передбачає процедура, вчасно – до 15 вересня. Цей проект є
чесним, його видатки підкріплені реальними доходами, підкреслив він. «Ми
хочемо якісної дискусії, ми хочемо обговорень, хочемо, щоб усі чітко розуміли,
які пріоритети в бюджеті на 2017 р., які ми ставимо завдання, які перед нами
стоять виклики, що ми хотіли б змінити, використовуючи такий інструмент, як
публічні фінанси, публічний бюджет», – зауважив він.
Разом з тим бюджет одразу зазнав критики, зауважив В. Гройсман. «Ми
його не встигли ще внести, як його одразу почали критикувати, навіть не
читаючи його. Ми всі розуміємо: є питання професійної дискусії, а є питання
політиканства», – зауважив він (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. – 26.09).
***
Підвищення соціальних стандартів має відповідати розвитку
національної економіки, і уряд працює над тим, щоб забезпечити зростання
обох цих показників. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман під
час спілкування з журналістами.
Прем’єр-міністр нагадав, що з 1 грудня 2016 р. відбудеться збільшення
соціальних стандартів на 10 %, з 1 січня 2017 р. – ще на 10 %. «Якщо ви мене
запитаєте, чи я задоволений, я цим не задоволений. Але я точно знаю, що це
тільки початок наших кроків, які дозволять нам підвищувати рівень життя
українських громадян. Але це все має бути пов’язане з реальним розвитком
національної економіки», – заявив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр зазначив, що політика популізму та «друкування коштів
на верстаті і роздачі людям», що провадилася раніше, робили країну слабшою, а
людей біднішими. «Питання підвищення соціальних стандартів, як і питання
розвитку національної економіки, яке дасть можливість підвищення цих
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стандартів, – є основним пріоритетом діяльності уряду. У нас є, за великим
рахунком, два завдання: забезпечити економічне зростання, і це економічне
зростання інвестувати в якість життя українців», – заявив В. Гройсман раніше
під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді України.
У цьому контексті Прем’єр-міністр укотре закликав парламент ухвалити
закон про спецконфіскацію, який дасть змогу повернути до бюджету
1,5 млрд дол., вкрадених колишніми високопосадовцями. «Прийміть рішення,
які дозволять нам наповнювати бюджет, не збільшуючи тиск на український
бізнес. Ми будемо мати джерела і ми будемо це [підвищувати соціальні
стандарти] робити обов’язково. Жодних питань, – підкреслив глава уряду. –
Питання підвищення соціальних стандартів, мінімальної заробітної плати і
заробітної плати в цілому – це пріоритет нашої діяльності» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 23.09).
***
Пілотний проект зі скасування державного регулювання цін на
продукти харчування є антикорупційним кроком, який дасть змогу
подолати один з інструментів тиску на бізнес. Про це заявив Прем’єрміністр України В. Гройсман під час спілкування з журналістами.
«Ми прибираємо ще одну перепону, яка завжди була інструментом тиску
на бізнес у роздрібній мережі торгівлі», – заявив В. Гройсман, коментуючи
затвердження Кабінетом Міністрів пілотного проекту щодо скасування
державного регулювання цін на продукти харчування, який почнеться 1 жовтня
2016 р. і закінчиться 1 січня 2017 р.
На думку Прем’єр-міністра, регулювання цін на продукти харчування
було ще однією годівницею для корупціонерів-чиновників, які ходили
торговельними мережами і вимагали з них хабарі. «Приходили, знаходили одну
гривню, більше чи менше, і починали їх карати величезними штрафами,
величезними санкціями. Це антикорупційний крок, який, я думаю, буде
правильно сприйнятий українським бізнесом. Якщо бізнес зрозуміє, що ми
добросовісно підійшли до того, щоби не давати тиснути на бізнес, я думаю, що
реакція бізнесу має бути адекватна. Але якщо хтось захоче зловживати, ми тоді
будемо реагувати жорстко», – зауважив він.
Рішення про скасування державного регулювання цін на продукти
харчування запроваджено як пілотний проект, щоб протягом трьох місяців
подивитися та проаналізувати реакцію ринку. «Я переконаний у тому, що
ситуація буде абсолютно нормальною. Якщо і будуть коливання, то я просив би
їх не плутати із сезонними коливаннями цін», – наголосив глава уряду.
Коментуючи ймовірність підвищення цін на продукти харчування після
такого рішення уряду, В. Гройсман зазначив: «Хотів би подивитися в очі цим
експертам. Якщо і буде якесь зростання, то тільки, можливо, від того, що будуть
якісь сезонні коливання. Зараз аналітика показує, що у цей сезон великих
коливань немає».
Він навів приклад аналітики, яка показує, що там, де ціни на продукти
харчування регулюються, вони є вищими, ніж там, де ціни не регулюються.
Рішення щодо регулювання цін на продукти харчування були затверджені
всередині 1990-х років та змінені у 2007 р., зауважив В. Гройсман (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 23.09).
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***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман закликав народних депутатів
України включити до порядку денного та розглянути внесений урядом
законопроект про спецконфіскацію, що дасть змогу повернути до бюджету
1,5 млрд дол., вкрадених високопосадовцями. Про це заявив В. Гройсман під
час «години запитань до уряду» у Верховній Раді України.
«Я просив би вчергове народних депутатів України: зберіться, проведіть
робочу нараду, знайдіть ті компромісні речі, які дозволять відновити
справедливість. Я вважаю, що це завдання – пріоритет № 1. Тому дуже просив
би всіх над цим питанням попрацювати для того, щоб наступного пленарного
тижня – або у вівторок, або у четвер – проголосувати остаточно цей закон і дати
можливість правоохоронній системі відновити справедливість по відношенню
до українського народу», – заявив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр зауважив, що уряд і він особисто неодноразово
висловлювали свою позицію щодо коштів, які були вкрадені в українського
народу в розмірі 1,5 млрд дол. «Уряд чітко висловив свою позицію,
проголосувавши і внісши проект закону щодо спецконфіскації у стіни
українського парламенту. Ми це зробили у вівторок», – нагадав він.
В. Гройсман зазначив, що питання невключення цього законопроекту в
порядок денний «можна виправити абсолютно спокійно». «Я вважаю, що
корупційні ризики якраз є там, де кажуть, що не приймати цей закон, – зазначив
він. – Я звертаюся вчергове до українського парламенту з тим, щоби цей закон
був внесений до порядку денного і був проголосований задля того, щоби кошти,
які були вкрадені в українського народу, були повернуті в національний
бюджет. Нам треба повернути ці ресурси. Зробити це у законодавчий спосіб,
зробити це відповідно до практики європейських країн».
В. Гройсман також наголосив, що уряд не може одноосібно
розпоряджатися цими ресурсами. «Ці кошти будуть публічно зараховані на
рахунки держави, а далі український парламент прийме рішення про
пріоритетність», – запевнив він.
Разом з тим, згідно з позицією уряду, серед пріоритетів використання цих
ресурсів – питання розвитку національної економіки, безпеки й оборони, а
також
підвищення
соціальних
стандартів
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 23.09).
***
Виведення на рівень управління Кабінетом Міністрів України компанії
НАК «Нафтогаз України» пришвидшить процес його анбандлингу та
реформування системи. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман,
відкриваючи засідання уряду.
«Ця проблема ще раз сфокусувала [увагу] на тому, що система
“Нафтогазу” має бути реформована, що ми маємо створити повноцінні,
публічні, відкриті компанії, що ми маємо покращити систему публічного
управління, корпоратизації цих підприємств. Тому виведення на рівень
управління Кабінетом Міністрів тільки пришвидшить процес, процес
роз’єднання відповідно і транзиту газу, і зберігання його, і видобутку газу для
того, щоб максимально ефективно побудувати цю систему», – заявив
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В. Гройсман.
Він повідомив, що на засіданні в четвер уряд прийме рішення щодо
переведення в управління від Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України під управління Кабінету Міністрів України компанії НАК «Нафтогаз
України».
Прем’єр-міністр нагадав, що минулого тижня Міністерство економічного
розвитку і торгівлі в рамках своїх повноважень прийняло технічне рішення
щодо управління «Укртрансгазом» і «Нафтогазом».
Спільно з міжнародними партнерами, зокрема Світовим банком і
Європейським банком реконструкції та розвитку, створено спільну робочу
групу для напрацювання плану підвищення ефективності управління
«Нафтогазом»,
повідомив
глава
уряду
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 22.09).
***
Уряд закликає Верховну Раду України підтримати пропозиції щодо
підвищення заробітної плати працівникам карного розшуку країни та
підвищення відповідальності за вчинення кримінальних злочинів проти
людини. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час
пленарного засідання Верховної Ради України.
Він зазначив, що уряд визначив для себе важливим пріоритетом
ефективну боротьбу з бандитизмом, пограбуваннями, ґвалтуваннями,
крадіжками, угонами. «Спільно з міністром внутрішніх справ, керівником
Національної поліції ми розробити комплекс заходів, який дозволить нам
підсилити карний розшук України для того, щоб ми могли, по-перше, дати цим
хлопцям, звичайним операм, нормальну заробітну плату і вони ефективно
почали працювати по боротьбі зі злочинністю», – зазначив В. Гройсман.
Крім того, потрібно підвищити відповідальність за пограбування,
крадіжки, розбійні напади та інші важкі злочини по відношенню до людини. У
цьому контексті потребує змін відповідне законодавство, що було нещодавно
прийняте парламентом, зауважив глава уряду. «Я вважаю, що це є помилка, яку
потрібно нам усім спільно виправити, – зазначив він. – Ми будемо
розраховувати на те, що український парламент підтримає ці ініціативи, і ми
зможемо найближчим часом змінити це законодавство. Тому що той, хто
вбиває, ґвалтує, грабує, має сидіти в тюрмі, а не ходити на волі», – наголосив
Прем’єр-міністр (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 21.09).
***
23 вересня перший заступник міністра І. Гоцул і заступник міністра з
питань європейської інтеграції М. Мовчан зустрілися з Надзвичайним і
Повноважним Послом Королівства Данії в Україні К. Крістенсеном.
Під час зустрічі сторони обговорили поточний стан і перспективи
розвитку співпраці у сферах фізичної культури та спорту, зокрема щодо
боротьби з допінгом у спорті, молодіжної політики, як у двосторонньому
форматі, так і в рамках міжнародних організацій, таких як ВАДА, ЄС, Рада
Європи та ін. Українською стороною запропоновано розглянути можливість
започаткування договірно-правової баз відносин між Україною та Данією,
зокрема укладення угоди про двосторонню співпрацю у сферах молоді та
спорту (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 26.09).
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***
Міністр екології та природних ресурсів О. Семерак підписав наказ
№ 342 від 20 вересня 2016 р., яким зобов’язав керівників установ природнозаповідного фонду оприлюднювати інформацію щодо можливих планових
рубок, зокрема, картосхеми територій, а також витяги з рішень науковотехнічних рад і висновки наукових установ, якими схвалено або погоджено
санітарно-оздоровчі заходи.
Відповідна інформація повинна бути розміщена на офіційних веб-сайтах
ПЗФ задля посилення громадського контролю за проведенням санітарнооздоровчих заходів на територіях заповідників і національних природних
парків, підпорядкованих Мінприроди.
«У підпорядкування нашого Міністерства менше 10 % лісів від
загального лісового фонду України. Для боротьби із лісовою корупцією ми
ввели тимчасові обмеження на проведення санітарних рубок та ініціювали
підготовку нових Санітарних правил лісу. Саме їхні нормативні приписи
зобов’язують інформувати громадськість про прозорість прийняття рішень
щодо проведення відповідних санітарно-оздоровчих заходів у лісах», – пояснив
О. Семерак.
Водночас він зазначив, що Мінприроди продовжує чекати від
Держлісагентства виконання зобов’язань щодо ухвалення нових Санітарних
правил лісу та винесення підготовленого документа на розгляд уряду.
«Зволікання з ухваленням Санітарних правил грає проти природи і
збереження національних багатств. Ми продовжуємо чекати від
Держлісагенства нових чітких правил щодо проведення рубок, а також
готовності долучитися на практиці до розширення заповідних територій. У
Міністерстві аграрної політики та продовольства, якому підпорядковується
Держлісагентство, всіляко запевняють у підтримці протидії лісовому
браконьєрству. Поки що ми чекаємо від них на реальні кроки, а паралельно
намагаємося навести порядок на заповідних територіях, підпорядкованих
Міністерству. Звісно, за кілька місяців складно змінити ментальність
“заробітчан” на деревині та зламати схеми, які впроваджувалися не одне
десятилліття. Ми повинні жорстко регламентувати суцільну санітарну рубку та
зловживання на її підґрунті», – резюмував міністр.
Як відомо, раніше О. Семерак підписав наказ про заборону санітарних
вирубок у межах заповідників і національних природних парків. Відповідне
рішення опубліковане й на офіційному сайті Міністерства екології та природних
ресурсів. Рубки були зупинені до внесення змін у Санітарні правила в лісах
України, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від
27 липня 1995 р. № 555».
Нагадаємо, у нових Санітарних правилах удосконалено механізм
призначення та здійснення санітарно-оздоровчих заходів у лісах, передбачено
обмеження, а на окремих ділянках лісу природно-заповідного фонду і навколо
місць гніздування рідкісних хижих птахів – повну заборону проведення
санітарних рубок, запроваджено більш жорсткі критерії щодо принципів
лісогосподарювання, які відповідають вимогам Всеєвропейської стратегії
збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 22.09).
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***
Міністерство аграрної політики та продовольства України ініціює
системну боротьбу з корупцією у відомстві й запускає платформу
#CrushCorruption для швидкого реагування на факти хабарництва в
агросекторі.
Кожен фермер чи працівник агросектору, поставши перед фактом
хабарництва в профільних держорганах, може залишити повідомлення на сайті
crushcorruption.org. Для збору громадянських звернень на сайті створена зручна
коротка форма, де слід зазначити, хто, коли і за яких обставин вимагав хабара.
Сектор запобігання та виявлення корупції Мінагрополітики ретельно розгляне
кожне звернення та передасть його до відповідних правоохоронних органів.
«Закликаю всіх не бути байдужими і не боятися відкрито заявляти про
тих, хто порушує закон. Саме для цього ми створили платформу
#CrushCorruption. Моя позиція чітка і жорстка – корупціонери мають бути
покарані. Ми будемо опрацьовувати всі запити, і щомісяця обіцяю звітувати за
результатами роботи. Уся отримана інформація щодо ймовірних порушень буде
скерована до правоохоронних органів», – так прокоментував запуск проекту
очільник
Мінагрополітики
Т.
Кутовий
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 22.09).
***
Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства
М. Мартинюк та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні
Ш. Сумі підбили проміжні підсумки проекту «Створення Національної
інфраструктури геопросторових даних в Україні», який реалізується за
підтримки уряду Японії через Японське агентство міжнародного
співробітництва (JICA).
Головна мета проекту – розробка прототипу інфраструктури
геопросторових даних для пілотної території, якою було обрано м. Вінниця та
Вінницький район. Прототип системи НІГД буде містити десятки шарів
геопростової інформації, що буде поєднана на єдиній картографічній основі з
доступом до неї через єдиний геопортал. У рамках проекту буде розроблено
операційний план розширення системи НІГД на всю територію України.
На сьогодні вже завершено аерофотозйомку пілотної території та триває
виготовлення ортофотопланів, визначено базовий набір геопросторових даних
для території прототипу, розроблено набір стандартів для географічної
інформації, а також проведені навчальні курси з питань роботи з даними для
українських фахівців.
Як відзначив М. Мартинюк, важливою умовою для розширення системи
НІГД на всю територію країни є забезпечення координаційної роботи між усіма
органами державної влади. «Ми маємо на меті створити Координаційну раду
НІГД та ініціювати співробітництво між органами влади, щоб забезпечити
сталість результатів нашого спільного проекту у майбутньому», – відзначив він
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 21.09).
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ПОЛІТИКА
Министр иностранных дел Великобритании Б. Джонсон
приветствует заключение ОБСЕ, Украиной и Россией рамочного
соглашения об отводе сил в отдельных районах Востока Украины. Это
соглашение предусматривает меры по отводу тяжелого вооружения и живой
силы в трех пилотных зонах, а именно Станицы Луганской и Золотом в
Луганской
области
и
Петровском
в
Донецкой
области
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/glava-mid-velikobritanii-dzhonsonprokommentiroval-poslednie-dogovorennosti-po-donbassu-754882.html).
«Я приветствую подписание рамочного соглашения об отводе оружия в
Восточной Украине. Это хорошее начало, но теперь все стороны должны
выполнять обязательства для достижения полного, всеобъемлющего и
длительного режима прекращения огня. Это является неотъемлемым элементом
для установления мира в Восточной Украине. Великобритания будет
настойчиво работать со всеми сторонами, чтобы воплотить это в жизнь», –
заявил Б. Джонсон после подписания соглашения, сообщается на сайте МИД
Великобритании (Сегодня.ua (http://www.segodnya.ua/). – 2016. – 26.09).
***
Украинская власть согласилась предоставить оккупированным
территориям Донбасса особый статус. Об этом во время выступления в
Совете по международным отношениям в Нью-Йорке заявил вице-президент
США Дж. Байден, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на «Голос Америки».
«Когда ты говоришь, что Донбасс должен получить особый статус, и ты
собираешься закрепить это в Конституции – это как будто бы сказать: “Окей,
Техас будет иметь особый статус, потому что мы хотели бы, чтобы Мексика
имела больше влияния в Техасе и мы собираемся провести это через Конгресс
Соединенных Штатов Америки”. Так что это очень сложный шаг, который они
согласились предпринять. И я убежден, что они это сделают, но наша задача
сделать все возможное, чтобы, когда Украина делает ошибку… а они у них
есть… Европа не могла сказать: “Все это не работает из-за Украины”», – сказал
Дж. Байден (ForUm (http://for-ua.com/). – 2016. – 23.09).
***
Советник главы Министерства внутренних дел Украины З. Шкиряк
считает, что заявление вице-президента США Дж. Байдена о том, что
Украина якобы готова предоставить Донбассу «особый статус»
раскачивает информационное пространство вокруг украинской политики
по отношению к оккупированным территориям. Такое мнение он выразил на
своей странице в Facebook (http://www.segodnya.ua/politics/pnews/u-avakovaotreagirovali-na-zayavlenie-baydena-ob-osobom-statuse-donbassa--754547.html).
«Нас опять пытаются “качать” в информационном пространстве
относительно так называемого особого статуса Донбасса… При данных
обстоятельствах, Украина никогда не предоставит “особый статус” террористам
ЛДНР», – отметил З. Шкиряк. Он также подчеркнул, что Украина может
предложить главарям боевиков на Донбассе только пожизненное заключение
(Сегодня.ua (http://www.segodnya.ua/). – 2016. – 24.09).
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***
Особый статус нужно грамотно прописать для всей Украины,
заявила нардеп Н. Савченко.
«О формате минских договоренностей я подавала свои идеи на
европейских и американских площадках... Особый статус – …должен быть
прописан грамотно для всей Украины. У нас давно назрело время
децентрализации, за это стоял Майдан. Люди не хотели, чтобы все средства
были сосредоточены в руках одного Януковича, в настоящее время, я думаю, не
хотят, чтобы средства сосредоточены в руках действующего президента», –
заявила она.
По словам Н. Савченко, «надо делать изменения в Конституцию, но
тогда, когда они будут готовы и только тогда, когда будет предоставляться
больше
самоуправления
людям
на
местах»
(Корреспондент.net
(www.korrespondent.net/). – 2016. – 24.09).
***
Внефракционный нардеп, глава партии «За Життя» Е. Мураев заявил,
что вопросы перераспределения полномочий в пользу регионов и
внеблокового статуса Украины будут вынесены на всеукраинский
референдум, который будет инициирован его партией в течение
ближайшего месяца.
Депутат отметил, что также необходимо вынести на референдум вопрос о
полномочиях президента, которые, по его мнению, значительно превышены и
должны быть ограничены. По мнению Е. Мураева, основную часть полномочий
должны забрать региональные власти.
«На этот референдум мы должны вынести основополагающие вопросы: о
статусе нашего государства, о децентрализации и балансе полномочий власти.
Если у нас за 25 лет не родился ни один нормальный президент, который
действительно заботится о своей стране, значит полномочия его надо урезать до
номинальных. Мы должны вести прагматичную украинскую политику. Для
того, чтобы нас не рвали как лоскутное одеяло, Украина должна быть
внеблоковым нейтральным государством», – пояснил он.
Е. Мураев подчеркнул, что коалиция потеряла доверие населения и
неправомочна решать вопросы статуса государства. «Я считаю, что это один из
тех вопросов, которые не имеют права решать политические силы, например,
такие, как Народный фронт или БПП, совокупных рейтинг доверия которых
сегодня составляет всего 11 %. Я считаю, что эти вопросы должны быть
вынесены на референдум. …Я уверен, что центральная избирательная комиссия
будет препятствовать этому процессу, но мы этот процесс начнем однозначно»,
– сообщил он (ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2016. – 25.09).
***
Нардеп В. Новинський заявив, що 25 вересня по всій країні відбулися
обшуки на підприємствах групи «Смарт-Холдинг», яку він контролює.
В. Новинський заявив, що це є «фактом тиску на представника опозиції» та
що проти нього та представників Оппоблоку «кинуто весь репресивний
аппарат».
За словами нардепа, у обшуках було задіяно понад 200 осіб, відбувалися
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вони «з порушенням законодавства та безлічі процесуальних норм».
«І я сам, і керівництво підприємств, бенефіціаром яких я є, завжди
співпрацювали з правоохоронними органами, надавали всю необхідну
інформацію, виконували всі букви закону», – заявив він і додав, що «не
відступиться», а «правоту і честь» буде захищати всіма законними способами в
Україні та Європі (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2016. – 17.09).
***
Начало нового политического сезона в Верховной Раде показало, что
одной из главных тем, определяющих градус оппозиционности, а также
степень не/поддержки тех или иных решений/инициатив, по-прежнему
являются досрочные парламентские выборы. Об этом пишет политолог
О. Яхно-Белковская на своей странице в Facebook.
«Несмотря на то, что парламентских политических сил, реально
выступающих за досрочные выборы, всего две – “Батьківщина” и
Оппозиционный блок – их позиции и риторика по ряду важнейших вопросов
(тарифный апокалипсис, “бюджет геноцида”, “при Януковиче было лучше” и т.
д.) совпадают, и будут только ужесточаться. С целью увеличения своего
присутствия во власти/реванша на волне критики и существующих социальноэкономических сложностей в стране», – отмечает аналитик.
Политолог допускает, что трения между «Батьківщиною» и
«Самопоміччю» заставили Ю. Тимошенко искать новых тактических
союзников, с которыми она не делит электоральное поле.
«С учетом того, что электорат Радикальной партии Ляшко пересекается с
электоратом “Батьківщини”, к тому же, РПЛ, как и “Самопоміч”, не стремятся к
досрочным выборам уже в ближайшей перспективе, единственным союзником
Ю. Тимошенко в ВР является Оппозиционный блок», – отмечает О. ЯхноБелковская.
Политолог не исключает, что «Батьківщина» будет координировать
совместные с Оппоблоком усилия в парламенте, направленные на проведение
внеочередных выборов Верховной Рады весной 2017 г. (Хвиля
(http://hvylya.net/). – 2016. – 26.09).
***
Гражданская блокада полуострова Крым за год изменила свой
формат, заявил председатель меджлиса крымскотатарского района
Р. Чубаров.
«За год существования я уже могу утверждать, что гражданская блокада
Крыма приняла иной формат, сейчас здесь есть организация “Аскер”, в
переводе – воин. Мы ожидаем, что будет воинское подразделение, в котором
смогут служить выходцы, в частности, из Крыма. У нас также есть несколько
идей, чтобы люди не забывали о Крыме», – сказал Р. Чубаров
(Корреспондент.net (www.korrespondent.net/). – 2016. – 24.09).
***
Назначив премьер-министра Украины В. Гройсмана на пост главы
партии БПП, команда Президента сможет купировать его политические
амбиции, считает политолог А. Золотарев.
«В. Гройсман во главе партии БПП – это возможный ход, который будет
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направлен на купирование политических амбиций премьер-министра, чей
политический горизонт простирается намного дальше. Скажем так, появление
таких амбиций у В. Гройсмана – это вопрос времени. Когда возникнет вопрос
дальнейшей политической перспективы П. Порошенко, будет приниматься и
решение о собственном политпроекте премьера», – отметил А. Золотарев.
Политолог уточнил, что в президентской команде, скорее всего, решили
работать на опережение и их стратегия «зачистки политического поля»
включает в себя возможное предложение В. Гройсману возглавить БПП.
«То есть, это предложение, от которого сложно отказаться без
политических издержек. Оно, по сути, купирует амбиции премьер-министра. А
И. Геращенко на пост главы БПП просто “не тянет”. Не тот политический вес и
авторитет, который позволит ей управлять сложным организмом партии
власти», – резюмировал А. Золотарев (ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2016. –
25.09).
***
Власть с помощью «закона Савченко» уже выпустила необходимых ей
преступников из мест лишения свободы, теперь им же хочет
дискредитировать самого народного депутата Н. Савченко и
представляемую ею партию «Батьківщина». Такое мнение высказал
директор Украинского института анализа и менеджмента политики Р. Бортник.
«По этому закону уже выпустили всех, кого могли выпустить – как
говорят в “местах не столь отдаленных”, весь платежеспособный спрос на
пользование “закона Савченко” в пенитенциарной системе исчерпан. Кроме
того, это повод дискредитировать саму Н. Савченко и партию “Батьківщина”», –
пояснил политолог.
По его словам, весь негативный эффект принятия так называемого
«закона Савченко» власть будет сейчас направлять в адрес инициатора этого
закона. Таким образом, по мнению эксперта, команда Президента использует
этот закон как политический инструмент в борьбе с оппозицией. «В целом, все
это отвлекает внимание общества от действительно вопиющих проблем», –
подытожил Р. Бортник (ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2016. – 25.09).
***
Решением Нидерландов воспользуются противники либерализации
визового режима с Украиной в Евросоюзе, чтобы отказать Киеву и в
безвизовом режиме, заявляет эксперт Украинского института анализа и
менеджмента политики В. Воля.
«Данные голосования в Нидерландах станет одним из факторов бурной
дискуссии в Европарламенте по поводу предоставления безвизового режима
Украине, да и вообще по поводу соглашения об ассоциации Украины и ЕС как
такового», – отметил политолог.
По его словам, в ближайшее время еще будут предприниматься попытки
представителей ЕС «уговорить» Голландию ратифицировать соглашение, но
шансы на это выглядят незначительными.
В то же время, по мнению В. Воли, ведущие европейские государства не
преминут воспользоваться «упрямством» Нидерландов, чтобы отложить еще и
либерализацию визового режима между Украиной и Евросоюзом.
«Ближайшие две-три недели станет понятно, кто и как использует
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решение Голландии относительно ратификации соглашения об ассоциации», –
уточнил эксперт.
При этом он отметил, что судьба самого соглашения об ассоциации
теперь под вопросом, поскольку страны-участницы ЕС оказались в крайне
затруднительном положении после решения Нидерландов не ратифицировать
этот документ (ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2016. – 23.09).

ЕКОНОМІКА
Национальный банк изменил порядок проведения операций по своим
депозитным сертификатам. Регулятор исключил возможность проведения
операций с ними на бирже. Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на
постановление № 387.
Регулятор так решил с учетом рекомендаций Нацкомиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку. Депозитные сертификаты НБУ – один из
стандартных инструментов регулирования ликвидности банковской системы и
долговым обязательствам центрального банка, и при этом не относятся к
ценным бумагам или финансовым инструментам.
По оценкам НБУ, это решение не будет иметь негативных последствий
для инвестиционных возможностей банков, поскольку с начала года их
заинтересованность в биржевой торговле депозитными сертификатами
существенно ослабла из-за постепенного снижения учетной ставки.
Если в январе – мае банки заключили 112 биржевых сделок на общую
сумму 11,2 млрд грн, то с июня ни одной биржевой сделки не было.
Регулятор отметил, что у банков остается возможность заключать сделки
с депозитными сертификатами НБУ на внебиржевом рынке, что более
распространено,
чем
сделки
на
биржевом
рынке
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/09/23/24253960/). – 2016. – 23.09).
***
Украина разместила еврооблигации на 1 млрд долл. под гарантии
США, информирует еizvestia.com (http://news.eizvestia.com/news-finance/full/657ukraina-razmestila-evroobligacii-na-1-mlrd-pod-garantii-ssha).
Об этом в Facebook сообщил заместитель финансов Украины Ю. Буца.
«Разместились. Самая низкая ставка за все время – 1,471 %. Спрос
превышал предложение в разы», – написал он.
Ю. Буца добавил, что деньги, привлеченные от размещения
еврооблигаций, «пойдут на социальную поддержку тех, кто в ней на самом деле
нуждается»…
Это уже третья подобная сделка между Украиной и США, подписанная с
2014 г. Два года назад Украина благодаря американским гарантиям разместила
пятилетние еврооблигации на 1 млрд долл. под 1,844 % годовых, год назад – на
1 млрд долл. под 1,847 % годовых (Экономические известия
(http://news.eizvestia.com/news-finance/full/657-ukraina-razmestila-evroobligaciina-1-mlrd-pod-garantii-ssha). – 2016. – 23.09).
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***
Протягом січня – серпня 2016 р., тобто за вісім місяців поточного
року, офіційні резервні активи України зросли на 4,93 % – до 14,1 млрд дол.
Про
це
УНН
повідомили
у
прес-службі
Нацбанку
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1603997-protyagom-sichnya-serpnya-2016-rokumizhnarodni-rezervi-zrosli-na-4-9-nbu).
За даними Національного банку України, міжнародні резерви України
протягом січня – серпня 2016 р. зросли на 4,93 % – до 14,1 млрд дол. станом на
кінець серпня проти 13,4 млрд дол. станом на кінець січня поточного року.
Зокрема, у серпні 2016 р. резерви в іноземній валюті знизилися на 13,88 % – до
10,7 млрд дол. у серпні проти 12,4 млрд дол. у січні, спеціальні права
запозичення зросли з 62,63 млн дол. у січні до 2,3 млрд дол. у серпні,
міжнародні резерви «золото» зросли на 8,47 % – до 1,1 млрд дол. у серпня проти
979,4 млн дол. у січні 2016 р. (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1603997-protyagom-sichnya-serpnya-2016-rokumizhnarodni-rezervi-zrosli-na-4-9-nbu). – 2016. – 21.09).
***
Во ІІ квартале 2016 г. рост капитальных инвестиций в Украину
ускорился. Последний раз он был на таком уровне во время подготовки к Евро2012. Об этом пишет Bloomberg.
Спустя четыре года, после аннексии территории, военной агрессии и
глубокого экономического спада, инвестиции в Украину вновь набирают
обороты. Во ІІ квартале 2016 г. инвестиции в основной капитал возросли на
18 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. По сравнению с
предыдущим кварталом они возросли на 9 %.
«Инвестиции начали увеличиваться раньше, чем мы предполагали. Мы
ожидаем дальнейшего роста во второй половине года, так как экономика за
последние два года испытывала дефицит инвестиций. Многим компаниям
необходимо обновить оборудование», – утверждает главный экономист Dragon
Capital Е. Билан.
Правительство
также
модернизирует
инфраструктуру,
чтобы
восстановить экономику. Парламент на этой неделе ратифицировал
400 млн евро кредита для сельского хозяйства. Деньги выделит Европейский
инвестиционный банк. Еще один план властей предполагает около
2,3 млрд долл. инвестиций в дороги.
Но инвестиции имеют ограниченное влияние на восстановление
экономики. «На инвестиции пришлось 14 % ВВП в период с апреля по июнь.
Благоприятные базовые эффекты ослабевают, а значит рост инвестирования
замедлится во второй половине года», – утверждает глава аналитического
отдела
Concorde
Capital
А.
Паращив
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/09/21/24234866/). – 2016. – 22.09).
***
Всемирный Банк, который является одним из ключевых кредиторов
Украины, прогнозирует ускорение роста экономики Украины до 3–4 % в
среднесрочной
перспективе
при
ускорении
темпов
реформ
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(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/432-u-vsemirnogo-banka-xoroshienovosti-dlya-ukrainy).
Об этом сообщила директор Всемирного банка по делам Украины,
Беларуси и Молдовы С. Кахконен, представляя новый макроэкономический
прогноз для Украины, информирует еizvestia.com.
«Украина должна продолжить реформы на разных правлениях, чтобы
стабилизация переросла в рост, и это почувствовало население страны. Если
будет такая динамика реформ, рост может выйти на 3–4 % в среднесрочной
перспективе», – сказала она, отметив, что без новой динамики реформ
экономические прогнозы будут оставаться слабыми.
Кроме того, Всемирный банк сохранил прогноз роста валового
внутреннего продукта Украины в 2016 г. на уровне 1 %.
Без изменения остался также прогноз роста экономики Украины в 2017 г.
–
на
уровне
2
%
(Экономические
известия
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/432-u-vsemirnogo-banka-xoroshienovosti-dlya-ukrainy). – 2016. – 22.09).
***
ПриватБанк выплатил 8,2 млн долл. процентного дохода по
еврооблигациям на сумму 200 млн долл., сообщается в пресс-релизе банка.
Собрание держателей еврооблигаций ПриватБанка на сумму
200 млн долл. в сентябре 2015 г., за несколько дней до погашения ценных
бумаг, поддержало отсрочку их обращения до января 2018 г.
Новый график погашения евробондов предусматривает выплату по 20 %
основной суммы долга 23 августа 2016 г. и 23 февраля 2017 г. и по 15 % – раз в
полгода в последующий период до 23 января 2018 г.
Условия реструктуризации предполагают повышение процентной ставки
по
евробондам
до
10,25
%
с
9,375
годовых
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/09/23/24254272/). – 2016. – 23.09).

***
Ощадбанк совершил купонный платеж по реструктуризованным
еврооблигациям.
«20 сентября 2016 г. Ощадбанк в полном объеме осуществил выплату
купона в размере 24,1 млн долл. по еврооблигациям с погашением в 2025 г.», –
сообщили в пресс-службе Ощадбанка.
Ощадбанк в 2015 г. договорился о реструктуризации 1,3 млрд долл.
Суборд на 100 млн долл. обменян на еврооблигации с погашением 19 января
2024 г. с купоном шестимесячный Libor+6,875 % (половина долга будет
выплачена 19 января 2020 г., остальное – восемью равными полугодовыми
платежами).
Еврооблигации с погашением 10 марта 2016 г. на 700 млн долл. с
купоном 8,25 % годовых были обменяны на облигации с погашением 10 марта
2023 г. и купоном 9,375 % (60 % долга будет выплачено 10 марта 2019 г.,
остальное – 8 % равными полугодовыми частями).
Еврооблигации с погашением 20 марта 2018 г. на 500 млн долл. с
купоном 8,875 % были обменяны на облигации с погашением 20 марта 2025 г. и
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купоном 9,625 % (50 % долга будет выплачено 20 марта 2020 г., остальное – 10
равными полугодовыми частями) (Finance.UA (http://news.finance.ua/ru/news//385259/oshhadbank-vyplatil-po-evrobondam-kupon-na-24-mln). – 2016. – 26.09).
***
Группа «ТАС» покупает 100 % акций украинской «дочки» голландской
страховой компании «Эйгон Лайф Украина», принадлежащей Aegon Group.
Aegon покидает страховой рынок Украины, сообщает «Фориншурер».
Эта сделка – продолжение долгосрочной стратегии развития финансового
сектора группы «ТАС» и усиления своих позиций на финансовом рынке
Украины. Подписание соответствующего договора купли-продажи состоялось
21 сентября 2016 г. Стороны договорились не разглашать условия сделки.
На рынке страхования жизни группе «ТАС» уже принадлежит один из
ведущих игроков – страховая компания «ТАС», входящая в тройку лидеров по
всем основным показателям (по премиям № 2, по выплатам № 1). СК «ТАС» –
самая крупная лайфовая компания с национальным капиталом в Украине…
Группа «ТАС» планирует объединение двух компаний для дальнейшей
работы под единым брендом ТАС. После объединения на страховом рынке
появится игрок № 2 в области страхования жизни, накопительного и
пенсионного страхования. Все обязательства по договорам существующих
клиентов будут выполняться в полном объеме согласно с условиями таких
договоров.
CEO Aegon по Центральной и Восточной Европе Gábor Kepecs так
прокомментировал данную сделку: «Мы уверены, что Группа “ТАС” лучше
всего позаботится о долгосрочных интересах наших клиентов в Украине. И мы
хотели бы поблагодарить каждого сотрудника нашей компании в Украине за их
самоотдачу и выдающиеся результаты, достигнутые за последние годы»…
(Минфин (http://minfin.com.ua/2016/09/23/24254114/). – 2016. – 23.09).
***
В Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма с
25 сентября начинается судебный процесс между НАК «Нефтегаз
Украины» и российским «Газпромом».
В Стокгольм уже вылетел председатель правления НАКа А. Коболев.
«Наша команда отправляется в Стокгольм. Пожелайте нам … оставляю выбор
пожелания за Вами :)», – написал он на своей странице в Facebook.
Ранее глава правления «Нефтегаза» А. Коболев в интервью ZN.UA,
сообщил, что устные слушания в Стокгольмском арбитраже по иску
относительно
договора
купли-продажи
природного
газа
между
НАК «Нефтегазом Украины» и российским «Газпромом» начнутся 25 сентября
и продлятся до 10 октября.
А. Коболев будет участвовать в процессе как свидетель с украинской
стороны.
«Я буду участвовать в процессе. Я являюсь одним из свидетелей, буду
давать показания… Мы не раскрываем такую информацию преждевременно.
Еще есть несколько свидетелей с украинской стороны. Я не могу называть
имен, но это будут люди, которые непосредственно имели отношение к
процессу подписания контракта в 2009 г.. Процесс на финишной прямой», –
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сказал он.
По его словам, есть надежда на «справедливое решение» Стокгольмского
арбитража.
На сегодня общие претензии «Нефтегаза» к «Газпрому» в Стокгольмском
арбитраже по двум искам – по поставкам газа и по контракту на транзит –
составляют более 26,6 млрд долл., претензии российской стороны –
38,7 млрд долл.
«Нефтегаз» по «транзитному» иску требует передать его права и
обязанности по транзитному договору оператору ГТС – компании
«Укртрансгаз» согласно требованиям Третьего энергопакета, а также изменить
методику расчета транзитного тарифа в соответствии с европейскими
стандартами и положениями энергетического и антимонопольного
законодательства Украины и ЕС.
В отношении контракта на поставку газа, требования «Нефтегаза»
связаны с закупками газа с 2010 г. (после первого обращения к «Газпрому» с
предложением привести цену в соответствие с текущим рыночным уровнем
согласно условиям контракта) до 2014 г. по ценам выше рыночных (Finance.UA
(http://news.finance.ua/ru/news/-/385266/naftogaz-vs-gazprom-v-stokgolmenachinaetsya-sudebnyj-protsess). – 2016. – 26.09).
***
Протягом січня – серпня 2016 р. порівняно з січнем – серпнем 2015 р.
виробництво промислової продукції зросло на 2 %. Про це говорять дані
Держстатистики, передає УНН (http://www.unn.com.ua/uk/news/1604012protyagom-sichnya-serpnya-2016-roku-virobnitstvo-promproduktsiyi-zroslo-na-2).
За даними Держстатистики, у січні – серпні 2016 р. порівняно з січнем –
серпнем 2015 р. виробництво промислової продукції в Україні зросло на 2,0 %,
у тому числі в добувній промисловості та розробленні кар’єрів обсяги
виробництва не змінилися, а в переробній промисловості вони зросли на 3,3 %,
в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 0,9 %
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1604012protyagom-sichnya-serpnya-2016-roku-virobnitstvo-promproduktsiyi-zroslo-na-2).
– 2016. – 21.09).
***
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в 2017 г.
планирует получить не меньше восьми узкофюзеляжных самолетов Boeing
737NG.
Об этом заявил президент перевозчика Ю. Мирошников. Топ-менеджер
не исключил, что планы скорректируют.
«МАУ сильно ужесточила требования к возрасту самолетов, к состоянию
оборудования салонов, поэтому идут достаточно сложные переговоры с
лизингодателями, чтобы выполнить этот план поставок. Мы не хотим идти на
компромиссы: если у нас не получится взять восемь таких самолетов, которые
отвечали бы поставленным критериям, придется пересматривать маршрутные
планы», – подчеркнул Ю. Мирошников.
Что касается дальнемагистрального парка, то в настоящее время
перевозчик «работает над перспективным проектом», но подробности не
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раскрыл.
«Вскоре, надеюсь, будут хорошие новости по этой теме», – отметил глава
МАУ. Также он рассказал, что увеличивать парк Embraer оператор пока не
планирует.
За первые девять месяцев 2016 г. авиакомпания получила восемь
самолетов Boeing 737-800, включая одно ВС с завода (взято в лизинг у
американской компании Varangian Leasing LLC). До конца года оператор
получит еще одну такую машину.
Рост парка среднемагистральных ВС позволяет нарастить частотность
рейсов на наиболее востребованных направлениях и снизить риск овербукинга,
сообщали в МАУ.
Наряду с получением самолетов перевозчик выводит из парка самолеты
Boeing 737CL. До конца года авиакомпания откажется от эксплуатации двух
таких ВС, а полностью прекратить полеты на Boeing 737CL планируется к
концу 2018 г.
Сегодня флот МАУ включает в себя 39 бортов: четыре
широкофюзеляжных Boeing 767, девять Boeing 737-300, 20 Boeing 737NG (800/-900), пять региональных Embraer E190 и один грузовой Boeing 737-300F
(Крылья (http://www.wing.com.ua/content/view/16774/37/). – 2016. – 23.09).
***
У січні – серпні поточного року вантажообіг підприємств
транспорту становив 206,5 млрд ткм, або 101,1 % від обсягу січня – серпня
2015 р.
Про це повідомляє Держстатистики.
Підприємствами транспорту перевезено 398,6 млн т вантажів, що
становить 103,6 % від обсягів січня – серпня 2015 р.
Крім того, залізничним транспортом перевезено у внутрішньому
сполученні та на експорт 188,6 млн т вантажів, що на 0,1 % менше, ніж
протягом аналогічного періоду минулого року.
Перевезення хімічних і мінеральних добрив знизилось на 1,9 %. Разом із
цим перевезення зерна та продуктів перемелу збільшилось на 7,2 %.
У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні
становили 51 %. Порівняно із січнем – серпнем 2015 р. обсяги закордонних
перевезень
вантажів
зменшилися
на
3,5
%
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/z-pocatku-roku-vantazoobig-v-ukraini-zris-na11). – 2016. – 22.09).
***
З 2016 р. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) прийняв
рішення про можливість фінансування малого та середнього бізнесу, на що
виділяється 100 млн євро.
Про це повідомив провідний банкір програми фінансування і розвитку
малих і середніх підприємств в Україні ЄБРР В. Носик.
«Основні критерії вибору підприємств для фінансування: річний оборот
до 50 млн євро або до 43 млн євро активного балансу; кількість співробітників
до 250 осіб (можливо буде збільшено до 500 для України); EBIDTA – від
1 млрд євро», – зауважив В. Носик.
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За його словами, банк може фінансувати послуги українських
консультантів шляхом надання грантів на суму, яка покриває до 50 % витрат, а
також послуги міжнародних консультантів (до 90 % витрат), безпосереднє
фінансування – від 1 млн євро (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ebrrnadast-100-mln-evro-dla-malogo-ta-serednogo-biznesu). – 2016. – 26.09).
***
В Україні за підтримки уряду Японії через Японське агентство
міжнародного співробітництва (JICA) реалізовується проект «Створення
Національної інфраструктури геопросторових даних в Україні» (НІГД).
Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Головна мета проекту – розробка прототипу інфраструктури
геопросторових даних для пілотної території, якою було обрано місто Вінницю
та Вінницький район. Прототип системи НІГД буде включати десятки шарів
геопростової інформації, що буде поєднана на єдиній картографічній основі з
доступом до неї через єдиний геопортал. У рамках проекту буде розроблено
операційний план розширення системи НІГД на всю територію України.
На сьогодні вже завершено аерофотозйомку пілотної території та триває
виготовлення ортофотопланів, визначено базовий набір геопросторових даних
для території прототипу, розроблено набір стандартів для географічної
інформації, а також проведені навчальні курси з питань роботи з даними для
українських фахівців.
Як зазначив перший заступник міністра агрополітики М. Мартинюк,
важливою умовою для розширення системи НІГД на всю територію країни є
забезпечення координаційної роботи між усіма органами державної влади.
«Ми маємо на меті створити Координаційну раду НІГД та ініціювати
співробітництво між органами влади, щоб забезпечити сталість результатів
нашого спільного проекту у майбутньому», – зауважив він (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-trivae-realizacia-aponskogo-proektuz-rozvitku-infrastrukturi). – 2016. – 22.09).
***
Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) та Бразильське
сільськогосподарське товариство (SRB) під час VII Міжнародної
конференції «Ефективне управління агрокомпаніями» уклали Меморандум
про співпрацю.
Меморандум підписали президент УКАБ А. Ліссітса і президент SRB
Г. Джанкейра.
«До того, як стати потужною аграрною країною, Бразилія мала схожі з
українськими проблеми. З метою закріплення наших намірів було прийнято
рішення підписати меморандум. Ми хочемо поділитися досвідом у сфері
менеджменту, впровадження реформ», – сказав А. Ліссітса.
За його словами, основною метою співпраці стане вирішення
економічних питань для досягнення взаємних переваг.
«Цей меморандум – це крок до відкритого діалогу та можливості вчитися
один у одного. Зараз ми очікуємо свіжих ідей та поглядів у сфері агробізнесу,
оскільки наша спільна робота – це своєрідний експеримент, тому що раніше ми
в основному працювали з такими країнами як Америка чи Аргентина. Ми
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налаштовані дуже оптимістично і чекаємо перших результатів роботи», – сказав
президент
SRB
Г.
Джанкейра
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-ta-brazilia-spivpracuvatimut-v-sferiapk). – 2016. – 22.09).
***
Сільськогосподарські підприємства станом на 22 вересня зібрали
41,3 млн т зерна.
Про це згідно з повідомяє Мінагрополітики.
Зернові обмолочені на площі 10,5 млн га (73 % від прогнозу) при середній
врожайності 39,4 ц/га (в 2015 р. на цю ж дату врожайність становила 36,3 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 врожайності
39,4 ц/га.
Разом з тим з пізніх зернових культур гречки зібрано 162 тис. т; вона
обмолочена на площі 128 тис. га, або 86 % від прогнозу; середня врожайність
становить 12,7 ц/га (у 2015 р. на цю же дату врожайність становила 11,8 ц/га).
Просо обмолочене на площі 95 тис. га, або 92 % від прогнозу; зерна
намолочено 173 тис. т при середній врожайності 18,2 ц/га (у 2015 р. – 20,1 ц/га).
Також аграрії зібрали 2,5 млн т кукурудзи на зерно із площі 523 тис. га
(12 % від прогнозу); середня врожайність становила 47,9 ц/га (в 2015 р. –
43,8 ц/га).
Крім того, зібрали 6,1 млн т соняшнику та 1,5 млн т сої.
Соняшник зібрано на площі 2,8 млн га, або 48 % від прогнозу; середня
врожайність становила 21,4 ц/га (у 2015 р. – 20,3 ц/га).
Соя забрана на площі 735 тис. га, або 40 % від прогнозу; урожайність –
21,1 ц/га (у 2015 р. – 17,1 ц/га).
До того ж, зібрано 2,2 млн т цукрового буряка. Його зібрано на площі
49 тис. га, або 17 % від прогнозу, середня врожайність становила 450 ц/га (у
2015 р. – 369 ц/га) (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraininamoloceno-413-mln-tonn-zerna). – 2016. – 25.09).
***
У серпні 2016 р. експорт зернових і зернобобових культур з України
зріс на 95,5 % порівняно з попереднім місяцем. Так, з початку 2016/17 МР
приріст становить 49 %, порівняно з аналогічним періодом 2015/16 МР.
Про це пише «ПроАгро».
Таке істотне зростання показників серпневого експорту стало можливим
завдяки нарощуванню поставок пшениці за кордон, зокрема, порівняно з
липневими даними, зростання експорту в серпні становило 318 %.
Українська пшениця дедалі активніше завойовує країни АзіатськоТихоокеанського регіону – 51 % поставок зернової припадає на Таїланд,
Індонезію, Південну Корею та Бангладеш.
У свою чергу, Єгипет, який за підсумками минулого сезону став
найбільшим покупцем українського зерна, згідно з серпневим даними, лише
замикає
першу
п’ятірку
імпортерів
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/top-5-eksporteriv-psenici-u-20162017). – 2016.
– 23.09).

47

***
Регулювання цін на хліб в Україні призводить до мінімальної
маржинальності роботи хлібопекарських підприємств.
Про це повідомив генеральний директор, голова ради об’єднання
«Укрхлібпром» О. Васильченко.
Він зазначив, що співвідношення цін на борошно та хліб в Україні
становить 0,3 євро/кг і 0,35 євро/кг відповідно, тоді як у Польщі борошно
коштує 0,53 євро/кг, хліб – 0,95 євро/кг, у Чехії – 0,48 і 1,1 євро/кг, в Естонії –
0,65
і
1,5
євро/кг
відповідно
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/marzinalnist-virobnictva-hliba-sogodniminimalna-ukrhlibprom). – 2016. – 26.09).
***
Станом 21 вересня 2016 р. в Україні працюють 29 цукрових заводів. Із
початку сезону ними перероблено 1442,9 тис. т цукрових буряків і вироблено
194,4 тис. т цукру.
Про це повідомляє прес-служба асоціації «Укрцукор».
Заводи, які розпочали сезон переробки цукросировини у розрізі областей:
Вінницька – 6, Волинська – 2, Житомирська – 1, Київська – 4, Кіровоградська –
1, Львівська – 1, Полтавська – 4, Тернопільська – 3, Харківська – 4,
Хмельницька – 1, Черкаська – 2 (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/vukraini-vze-pracuut-29-cukrovih-zavodiv). – 2016. – 22.09).
***
У серпні поточного року порівняно із аналогічним періодом 2015 р. та
липнем 2016 р. зросло виробництво свіжого чи охолодженого м’яса ВРХ,
свинини та замороженого м’яса птиці.
Про це повідомляє Держстатистики.
Протягом аналізованого періоду в Україні вироблено 6,5 тис. т свіжого чи
охолодженого м’яса ВРХ, що на 82,8 % більше, ніж за серпень 2015. Порівняно
з липнем поточного року виробництво зросло на 22,6 %.
Виробництво свіжої чи охолодженої свинини зросло на 31,2 %, до
24 тис. т порівняно з серпнем 2015 р. та на 16,8 % – порівняно з липнем 2016 р.
Разом з тим замороженого м’яса птиці вироблено 17,9 тис. т – на 27,6 %
більше порівняно із серпнем 2015 р. Порівняно з липнем 2016 р. виробництво
зазначеної продукції зросло на 7,7 %.
Водночас протягом серпня поточного року виробництво мороженого
м’яса ВРХ становило 1 тис. т, що на 25,7 % менше, ніж у серпні 2015 р.
Порівняно з липнем 2016 р. виробництво зросло на 2,2 %.
Крім того, замороженої свинини протягом аналізованого періоду
вироблено 0,8 тис. т, що на 25,6 % більше показників липня 2016 р. та на 25,5 %
менше результатів серпня 2015 р.
До того ж, охолодженого м’яса свійської птиці у серпні вироблено
57,3 тис. т, а це менше на 1 %, ніж у липні поточного року та на 0,7 %, ніж у
серпні 2015 р. (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-zroslovirobnictvo-alovicini-ta-svinini). – 2016. – 22.09).
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***
У серпні поточного року в Україні зросло виробництво свіжого
неферментованого сиру, йогуртів, масла та молока. А в сегменті жирних
сирів спостерігається спад об’ємів виробництва.
Про це повідомляє Держстатистики.
Протягом серпня поточного року сиру свіжого неферментованого
(включаючи кисломолочний сир) було вироблено 5,4 тис. т, що на 6 % більше,
ніж за серпень минулого року. Порівняно з липнем 2016 р. виробництво
скоротилось на 0,7 %.
Крім того, протягом звітного періоду виробництво рідкого обробленого
молока в Україні зросло порівняно із серпнем 2015 р. на 5,7 % – до 83,8 тис. т.
Порівняно з липнем 2016 р. виробництво зазначеного продукту скоротилось на
3,2 %.
Виробництво йогурту та інших ферментованих молока чи вершків
порівняно з серпнем 2015 р. зросло на 2,5 % і становило 36,5 тис. т. Порівняно з
липнем поточного року виробництво зазначеного продукту скоротилось на
6,8 %.
Щодо обсягу виробництва вершкового масла, то у серпні він становив
9,7 тис. т, що на 1,7 % більше порівняно з серпнем 2015 р. і на 11,5 % менше
порівняно з липнем 2016 р.
Разом з тим випуск жирних сирів скоротився на 16 % (серпень до серпня)
– до 9,2 тис. т, а порівняно з липнем поточного року – на 1,3 % (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/virobnictvo-molocnih-produktiv-v-ukrainizrostae). – 2016. – 22.09).
***
У серпні 2016 р. виробництво шоколаду та кондвиробів з нього
порівняно з серпнем 2015 р. зросло на 9,7 % – до 15,1 тис. т.
Про це повідомляє Держстатистики.
Порівняно із липнем поточного року виробництво зазначеної продукції
зросло на 51,6 %.
Виробництво кондитерських цукрових виробів без какао в серпні зросло
порівняно із аналогічним періодом минулого року на 8,1 % – до 17,3 тис. т, а
порівняно
з
липнем
2016
р.
–
на
1,2
%
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-na-10-zroslo-virobnictvo-sokoladu). –
2016. – 22.09).
***
Італійські торгові мережі готові імпортувати українські соки на
умовах private label.
Про це повідомила прес-служба «Укрсадпрому».
Умови та напрямки у сфері постачання українських фруктів та ягід до
Італії, а також продуктів їхньої переробки обговорили під час зустрічі в Києві
голова асоціації «Укрсадпром» Д. Крошка з представником Української
торгової палати в Італії Д. Кархаузеном, керівниками італійських компаній та
представниками торгової асоціації.
Зокрема, йшлося про виробництво соків для італійських торгових мереж
на умовах private label, постачання свіжих фруктів та ягід. Також порушувалися
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питання кооперації у виробництві нових продуктів галузі садівництва з високою
доданою вартістю: сушених, морожених, перероблених тощо.
Окрему увагу було приділено співпраці італійських та українських
розсадників, а також діяльності асоціації з контролю за поширенням сортів
плодових
та
ягідних
культур
в
Україні
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/italia-zacikavlena-v-importi-ukrainskih-sokiv).
– 2016. – 22.09).
***
За прогнозами асоціації «Укрсадпром», Україна в 2016 р. може
експортувати 40–45 тис. т волоських горіхів, залежно від цін на
перероблену продукцію.
Про це повідомляє «Інфоіндустрія».
Частка фактичного експорту в 2015 р. становила 60 % виробленої
продукції, 40 % припало на «сірий» експорт.
Офіційно Україна експортує щороку 20–25 % від загальної кількості
продукції.
Урожай волоських горіхів в Україні в 2016 р., за попередніми даними,
становитиме 68–73 тис. т, тоді як у 2015 р. було зібрано 116 тис. т, повідомили в
асоціації «Укрсадпром». Падіння врожаю пов’язано з осінніми і, насамперед,
весняними
ранніми
заморозками
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-eksportue-45-tis-tonn-gorihivukrsadprom). – 2016. – 23.09).
***
Новий завод холдингу ТОВ «УкрТехноФос» відкрився в селі Нова
Любомирка Рівненської області.
Про це пише «Інфоіндустрія».
Потужність виробництва становить 10 тис. т добрив на місяць.
Новий завод – це нові українські добрива UPhos. Вони містять у собі
азотно-сірчане добриво з мікроелементами. На заводі будуть випускатися
гранульовані NPK, серед яких безхлорні та водорозчинні добрива (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/na-rivnensini-vidkrivsa-zavod-z-virobnictvamineralnih-dobriv). – 2016. – 26.09).
***
У селі Кам’янка Ізмаїльського району Одеської області будують мінізавод, який вироблятиме паливні брикети з соломи, лози та дерева.
Загальна інвестиційна вартість проекту становить 288 тис. дол.
Наразі на підприємстві, яке буде випускати близько 6–8 тис. т біопалива
на рік, закінчується монтаж і підключення обладнання, створено запас сировини
на найближчі півроку.
У місцевій районній адміністрації очікують, що проект вирішить одну з
головних екологічних проблем району – масове спалювання біомаси на полях, і
забезпечить соціальні об’єкти населеного пункту тепловою енергією з
альтернативних джерел.
Зокрема, за допомогою біопаливних брикетів планується опалювати
басейн у Палаці спорту, а в наступному році в рамках пілотного проекту
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планується
перевести
на
біопаливо
школу
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/na-odesini-buduut-biopalivnij-zavod). – 2016. –
26.09).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Национальный банк за январь – август 2016 г. 101 раз предоставлял
временный доступ к документам в рамках расследования банковских
уголовных правонарушений. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Регулятор сообщает, что в августе такой доступ предоставлялся 21 раз.
Это вдвое больше, чем в июле – 11 раз. В том числе, по инициативе:
Генеральной прокуратуры – 13 раз; Национального антикоррупционного бюро –
пять раз; Национальной полиции – один раз; СБУ – два раза.
В августе больше всего возросло количество постановлений суда, по
которым Национальным банком предоставлен доступ к документам
Генеральной прокуратуре. Запросов на такой доступ от ГПУ в августе Нацбанк
получил в 6,5 раз больше чем в июле, тогда только два раза.
«Увеличение отработанных определений суда свидетельствует о росте
количества
уголовных
производств
касательно
правонарушений,
осуществленных в банковской сфере, в том числе уголовных производств,
зарегистрированных Генеральной прокуратурой», – отметила и. о. заместителя
главы НБУ Е. Рожкова.
По ее словам, Нацбанк надеется, что правоохранительные органы в
ближайшее время смогут довести до суда резонансные дела о доведении до
банкротства банков их собственниками и руководителями (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/09/12/24139575/). – 2016. – 12.09).
***
Фонд гарантирования физических лиц на протяжении прошлой
недели продал активы 24 неплатежеспособных банков на 82,87 млн грн. Об
этом говорится в сообщении Фонда.
Из них 58,46 млн грн Фонд получил в результате продажи основных
средств банков, 23,68 млн грн – от реализации прав требования по кредитам и
0,72 млн грн – от продажи имущества банков-банкротов.
Остаток суммы – 0,01 млн грн – ФГВФЛ получил от продажи других
активов – картин, монет и др.
На протяжении прошлой недели основные средства банка «Финансы и
кредит» Фонд продал за 33,5 млн грн, банка «Надра» – за 10,69 млн грн,
Радикал Банка – за 1,75 млн грн, ВиЭйБи Банка – за 0,12 млн грн,
Промэкономбанка – за 0,12 млн грн, банка «Велес» – за 0,12 млн грн и
Интеркредитбанка – за 0,01 млн грн.
Активы Форум Банка ФГВФЛ продал за 30,17 млн грн, Дельта Банка –
3,48 млн грн. Права требования по кредитам, выданным банку «Киевская Русь»,
Фонд продал за 1,68 млн грн, Энергобанка за 0,50 млн грн (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/09/12/24139835/). – 2016. – 12.09).
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***
Фонд гарантирования вкладов физических лиц назначил начальную
цену неплатежеспособного Держзембанка в 155 млн грн. Об этом говорится
на сайте ФГВФЛ.
По данным Фонда, у банка нет клиентов и региональных отделений. Банк
арендует отделение центрального офиса, а единственный источник дохода –
субординированный долг на 10 млн грн, привлеченный от госкомпании
«Аграрный фонд Украины» на период до 2018 г.
Банк не имеет кредитного портфеля. Основная часть активов банка –
уставный капитал, размещенный на корреспондентском счету в «Укргазбанке»
на сумму 133,6 млн грн. Основные средства банка оцениваются в 5 млн грн.
Они представлены современной компьютерной техникой и мебелью.
За шесть месяцев 2016 г. банк получил 9,1 млн процентных доходов. За
этот период процентные и административные расходы были на уровне
7,8 млн грн. Прибыль до налогообложения составила 1,3 млн грн.
Банк соответствует все нормативам и не требует докапитализации.
На
покупку
банка
могут
претендовать
предварительно
квалифицированные лица, имеющие право на участие в выведении
неплатежеспособных банков с рынка. На сегодняшний день – это БТА Банк,
Укрсоцбанк, Таскомбанк, ПУМБ, Альфа Банк, Банк Кредит Днепр (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/09/08/24092009/). – 2016. – 8.09).
***
Агропідприємства залучили 3,7 млрд грн кредитів під польові роботи.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Т. Кутовий.
«3,7 млрд грн наразі залучено (кредитів під осінньо-польові роботи), з
них 41 % від потреби», – сказав міністр.
Т. Кутовий додав, що прогнозний експорт зернових становить
38,9 млрд т.
Нагадаємо, проблем з забезпеченням аграріїв паливо-мастильними
матеріалами наразі немає (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/fermerizalucili-37-mlrd-grn-kreditiv-pid-polovi-roboti). – 2016. – 8.09).
***
Всеукраїнський попереджувальний страйк аграріїв відбудеться у всіх
регіонах України та під стінами парламенту 4 жовтня. Дату перенесли за
рішенням Президії Аграрної партії.
Про це повідомив голова Аграрної партії України В. Скоцик, передає
прес-служба партії.
«9 вересня відбулось розширене засідання Президії спільно з головами
профільних асоціацій в складі Всеукраїнського аграрного форуму та
Страйкового комітету та головами обласних організацій Аграрної партії. На
засіданні вирішили провести страйк не 20 вересня, як планували раніше, а на
два тижні пізніше», – зазначив В. Скоцик.
За словами політика, аграрії вирішили дочекатись остаточного варіанту
бюджетної резолюції від уряду.
«Ми хочемо все ж таки побачити бюджетну резолюцію і вивчити, що
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уряд запланував на наступний рік. А нагадаю, згідно з чинним законодавством
Кабмін зобов’язаний подати документ у Верховну Раду до середини вересня. І
по-друге, про перенесення попросили частина наших обласних керівників, бо
зараз не вистачає вологи в ґрунті і не всі встигають відсіятися. А ми ж не просто
ходимо на мітинги, нам треба зібрати врожай і засіяти поля, щоб мати змогу
прогодувати країну в наступному році», – говорить В. Скоцик.
Він наголосив, що безглузда податкова політика призвела до падіння
аграрної галузі, здорожчання продуктів харчування та закриття багатьох
підприємств. Ні парламент, ні уряд не думають над стимулюванням
виробництва, створенням робочих місць, що було б головним інструментом
подолання бідності.
Нагадаємо, під час страйку аграрії наполягатимуть на поверненні
податкової системи, яка діяла до 1 січня 2015 р. та прийняття законопроекту
3851-1 для врегулювання оподаткування в поточному році. Ще одна вимога –
подовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/datu-vseukrainskogo-agrarnogostrajku-perenesli-na-4-zovtna). – 2016. – 12.09).
***
Світові ціни на продовольство в серпні підвищилися до рекордного за
15 місяців рівня. Найбільше подорожчали молочна продукція, масло та цукор.
Про це заявили в Продовольчій та сільськогосподарській організації
(ФАО).
У серпні середнє значення індексу продовольчих цін ФАО становить
165,6 пункту, що на три пункти вище показника липня і майже на 7 % вище
відповідного показника минулого року. Значення індексу в серпні є найвищим з
травня 2015 р.
Індекс цін на зернові становить 143,6 пункту, що на 3 % нижче від
липневого показника.
«Котирування пшениці відчувають певний знижувальний тиск у зв’язку з
прогнозами на врожай в північній півкулі. Котирування кукурудзи також
знизилися в зв’язку з очікуваннями виключно високого врожаю в США і
великих обсягів поставок низькоякісної пшениці, яка може скласти
конкуренцію кукурудзі як фураж», – повідомляють в ФАО.
Крім того, ціни на м’ясо в серпні майже не змінилися, їхній індекс
становить 162,2 пункта, що на 0,3 % вище переглянутого липневого рівня.
Світові ціни на баранину, свинину та м’ясо птиці дещо зросли, а котирування
яловичини знизилися.
Індекс цін на рослинні олії в серпні підвищився на 7,4 % порівняно з
липнем і становить 169,1 пункта. Таким чином, була перервана тенденція до
зниження цін, яка спостерігалася в останні три місяці. Стрибок цін став
результатом зростання котирувань пальмової олії в зв’язку з більш низьким, ніж
очікувалося, урожаєм в Малайзії та скороченням світових запасів.
Разом з тим індекс цін на молочну продукцію становить 154,6 пункта, що
на 8,6 % вище показника за липень, але на 14 % нижче за показник минулого
року. Найбільше подорожчали сир, сухе незбиране молоко та вершкове масло
(Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/svitovi-cini-na-prodovolstvo-sagnulirekordnogo-rivna). – 2016. – 11.09).
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***
Закупівельні ціни на молоко продовжують рухатись вгору.
Про це повідомляє аналітичний відділ Асоціації виробників молока.
За результатами моніторингу від 6 вересня, середня ціна на молоко екстра
ґатунку становить 5,60 грн/кг, що на 6 копійок вище ціни минулого тижня.
Найвищу ціну за нього, як і минулого тижня, платили на Київщині – 6,50 грн/кг,
а найнижчу – у Черкаській області – 5,94 грн.
Вищий ґатунок додав у ціні найбільше – 16 копійок – до 5,95 грн/кг.
Максимальну ціну за нього платили у Львівській області – 6,22 грн/кг, а
найнижчу у Луганській – 5,20.
Крім того, кілограм молока першого ґатунку подорожчав на 8 копійок –
до 5,79 грн/кг. Максимальну ціну з таке молоко платили у Хмельницькій
області – 6,10 грн/кг, а найнижчу – у Харківській – 5,51 грн (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/moloko-prodovzue-dorozcati). – 2016. – 12.09).
***
Введение в январе этого года запрета на ввоз ряда товарных групп
происхождением из РФ не привело к уменьшению импорта из СНГ.
Об этом говорится в опубликованной статье «Внешняя торговля
регионов: несколько тревожных сигналов для Украины», основанной на
статистике внешней торговли по каждому из регионов Украины.
Эти данные не публикуются Госстатом на главной странице ведомства.
Согласно этим данным, по итогам первого полугодия импорт из стран
СНГ вырос на 33 %.
При этом, общий рост импорта из СНГ был обеспечен взрывчатыми
показателями в нескольких областях.
Так, например, импорт из стран Содружества в Волынскую область вырос
почти в восемь раз, а в Луганскую и Черновицкую – почти вдвое.
Также значительный рост импорта из СНГ фиксируется в Одесской (на
78 %)
и
Черкасской
(76
%)
областях
(Finance.UA
(http://news.finance.ua/ru/news/-/384225/zapret-rossijskogo-importa-poka-ne-dalrezultatov-gosstat). – 2016. – 11.09).
***
Упродовж минулого тижня на виконання протоколів фітосанітарних
та інспекційних вимог щодо експорту сої та кукурудзи з України до Китаю
проводився фітосанітарний моніторинг посівів.
Про це повідомляє Держпродспоживслужба.
Було обстежено понад 40,5 тис. га посівів кукурудзи та 1,5 тис. га посівів
сої.
Станом на 8 вересня в результаті обстежень посівів, а також діагностики
відібраних зразків у фітосанітарних лабораторіях, виявлені види шкідливих
організмів, що заборонені до ввезення в Китай.
Зокрема, бактеріальне в’янення (вілт) кукурудзи виявлене під час
обстежень посівів кукурудзи в Житомирській області (Овруцькому р-ні), на
площі 187 га.
Крім того, вірус смугастої мозаїки пшениці виявлений при обстеженнях
посівів кукурудзи в Чернігівській області (Ріпкінському р-ні), на площі 364,9 га;
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Полтавській області (Машівському р-ні), на площі 62,39 га; Черкаській області
(Городищенському р-ні), на площі 131,42 га.
А також вірус мозаїки люцерни виявлений при обстеженнях сої у
Вінницькій області (Барському р-ні), на площі 37,79 га; Хмельницькій області
(Ярмолинецькому р-ні), на площі 151,2 га.
На територіях, де виявлено збудник карантинної хвороби відповідно до
вимог
вітчизняного
фітосанітарного
законодавства,
запроваджується
карантинний режим.
«Господарства, на полях яких виявлені шкідливі організми кукурудзи та
сої були повідомленні про результати перевірок і експертиз, їм було відмовлено
в майбутньому експорті зерна з цих полів (як таким, що не відповідають
протоколам фітосанітарних та інспекційних вимог КНР щодо кукурудзи,
ячменю і сої)», – йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби.
Разом з тим усі інші господарства отримали право після збирання врожаю
відправляти свою продукцію до КНР.
Також власники були повідомлені про необхідність збирати, зберігати та
транспортувати збіжжя, яке призначене для експорту до КНР, окремо від іншого
зерна, для запобігання можливого зараження забороненим для КНР шкідливими
організмами (це насамперед стосується збудників хвороб) (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/posivi-kukurudzi-ta-soi-v-ukraini-nevidpovidaut-vimogam-kitau). – 2016. – 12.09).
***
Ценообразование в розничной сети на бензин зависит от внешних цен
на нефтепродукты и курса гривни к доллару. Пока эти два основных фактора
создают предпосылки к удорожанию бензина.
Об этом в комментарии отметил Президент Ассоциации «Объединение
операторов рынка нефтепродуктов Украины» Л. Косянчук.
«Месяц назад межбанк был 24,35–24,50 грн/долл., на вчера межбанк
составил 26,77 грн/долл. Это означает, что гривна потеряла 2 грн на одном
долларе. А курс гривни влияет на розничную цену топлива непосредственно и
очень быстро, ведь налоги у нас платятся в валюте (евро), которая не должна
“ходить” в стране.
Затем на границе с евро перечисляют на гривну, то есть государство
фактически ничего не теряет, здесь она себя обезопасила на все 100 %.
Единственное, она забыла обезопасить от инфляционных процессов
потребителей. Более того, важна стабильность гривни еще и потому, что
львиную долю потребления горючего мы обеспечиваем благодаря импорту.
Здесь мы же понимаем, что покупаем нефтепродукты за твердую валюту, а
потом продаем их за гривну, а дальше из этой гривни должны “сделать” валюту
чтобы закупить следующую партию», – пояснил он.
По словам Л. Косянчука, несмотря на то, что нацвалюта течение месяца
подешевела на 2 грн (по отношению к доллару), то есть предпосылки для роста
стоимости топлива на 2 грн/л. Произойти это подорожание может уже через
несколько недель.
При этом, эксперт отметил, что повышение цены на горючее всегда
сопровождается потерей объемов потребления.
«Чтобы вы понимали, за последние два года объем потребления топлива у
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нас упал на 40 %, но это вовсе не значит, что 40 % автомобилей перестали
ездить. Это означает, что 40 % перешло в “тень”, которых никто не видит – ни
налоговая, ни Минфин, ни мы», – добавил он (Finance.UA
(http://news.finance.ua/ru/news/-/384144/ekspert-prognoziruet-podorozhaniebenzina-cherez-neskolko-nedel). – 2016. – 11.09).
***
Британское промышленное производство возросло в августе. Но в
обрабатывающей промышленности был зафиксирован крупнейший спад за год.
Об этом сообщает FT.
По данным Национального офиса статистики, в августе производство
выросло на 0,1 % по сравнению с июлем. Производство в обрабатывающей
промышленности упало на 0,9 % по сравнению с июлем.
Национальный офис статистики утверждает, что в августе не было
заметно «никакой немедленной выгоды» для производителей от обесценивания
фунта, после референдума о выходе Великобритании из ЕС (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/09/07/24090137/). – 2016. – 7.09).
***
Во ІІ квартале экономика Турции замедлила рост, инвестиции
частного сектора сократились, что может сигнализировать о влиянии
неудавшегося военного переворота. Об этом сообщает Bloomberg.
ВВП возрос на 3,1 % в годовом исчислении во ІІ квартале, после роста на
4,7 % в І. Это первое замедление роста экономики с ІІІ квартала 2014 г.
Частные инвестиции сократились на 1,6 % в годовом исчислении. В то же
время рост потребления домохозяйств остается крепким, хотя и замедлился.
Потребление, на которое приходится две третьих экономики страны, возросло
на 5,2 % во ІІ квартале. В І потребление возросло на 7,1 %. Правительственные
расходы возросли на 15,9 %, после роста на 10,9 % в І квартале.
Центральный банк Турции остается в цикле смягчения монетарной
политики. Правительство призывает регулятор и дальше урезать процентные
ставки, чтобы поддержать рост экономики дешевым кредитованием (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/09/09/24109939/). – 2016. – 9.09).
***
Dell и EMC договорились о слиянии. Dell заплатит 67 млрд дол. за
поглощение EMC – крупнейшее слияние технологических компаний в истории.
Об этом сообщает Bloomberg.
Акционеры EMC получат по 23,05 дол. за акцию наличкой.
Новое объединение оценивается в 74 млрд дол. Компания собирается
направить свои деньги на инвестирование в новые для себя сферы бизнеса и
противостояние конкурентам. Прежде всего компания хочет развивать
Интернет вещей.
Dell планирует инвестировать 4,5 млрд дол. в этом году в исследования и
разработку технологий. За последние три года компания уже инвестировала
12,7 млрд
дол.
за
последние
три
года
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/09/08/24099548/). – 2016. – 8.09).
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