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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент підписав Закон України № 1509-VІІІ «Про внесення
змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих
адміністративних зборів до місцевих бюджетів», згідно з яким доходи
від надання адміністративних послуг спрямовуються до загального
фонду об’єднаних територіальних громад.
У рамках децентралізації вносяться зміни до Бюджетного кодексу
України та унормовується питання реалізації повноважень органів місцевого
самоврядування та місцевих адміністрацій, які об’єдналися в територіальні
громади в рамках децентралізації.
Відтепер до доходів загального фонду бюджетів об’єднаних
територіальних громад, що створюються згідно із законом і перспективним
планом формування територій громад, зараховуватимуться окремі види плати за
надання адміністративних послуг. Ідеться про адміністративний збір за
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно і їх обтяжень;
адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних і
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; плату за скорочення
термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно і їх обтяжень та державної реєстрації юридичних, фізичних осібпідприємців і громадських формувань, а також плати за надання інших платних
послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією.
До місцевих бюджетів за місцем надання послуг також
зараховуватиметься адміністративний збір за проведення державної реєстрації
юридичних і фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка
здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст
районного значення) рад.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 3.10).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
О. Ворошилов, ст. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. іст. наук

Візит Президента України П. Порошенка до США
у відгуках ЗМІ
19–22 вересня Президент України П. Порошенко відвідав США з
офіційним візитом, під час якого виступив на 71-й сесії Генеральної Асамблеї
ООН, саміті ООН з питань біженців і провів ряд двосторонніх зустрічей.
Слід зазначити, що в центрі уваги лідерів 193 країн виявилася криза в
Сирії. Але про Україну теж не забули. Зокрема, Б. Обама у своїй останній
промові в ООН у статусі президента згадав події на Євромайдані, а президент
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Франції Ф. Олланд розповів про намір провести найближчим часом нову зустріч
«нормандської четвірки».
Виступаючи на 71-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, глава
Української держави знову привернув увагу всього світу до збройного
конфлікту на Донбасі, який триває вже третій рік. У першу чергу П. Порошенко
зробив акцент на тому, що саме Росія, яка де-факто веде з Україною війну,
усіляко намагається затягувати врегулювання конфлікту. Не зважаючи на
масові докази безпосередньої участі Росії у військовій агресії проти України,
Москва не тільки не визначає себе учасницею конфлікту, але й різними
методами протистоїть завершенню війни, у якій, за даними ООН, загинуло вже
близько 10 тис. людей.
В Адміністрації Президента, підбиваючи підсумки візиту П. Порошенка до
США, наголосили на тому, що ключовою метою було надати об’єктивну
інформацію про ситуацію на Донбасі та в Криму. За словами заступника глави
АП К. Єлісєєва, «ключова мета була надати об’єктивну інформацію про
ситуацію на Донбасі і в Криму, поінформувати про хід реформ і реформаторські
зусилля Президента України, розповісти про проблеми, які є актуальними для
нашої держави і глобальної безпеки, зокрема що стосуються посилення і
продовження санкцій стосовно РФ, звільнення українських заручників і
допомоги внутрішньо переміщеним особам».
Також заступник глави Адміністрації Президента наголосив на важливості
зустрічей П. Порошенка з керівництвом Сполучених Штатів Америки – з
президентом Б. Обамою, віце-президентом Д. Байденом, кандидатом у
президенти від Демократичної партії Х. Клінтон і з державним секретарем
Д. Керрі. «Таким чином, ми значно поглибили стратегічний діалог і партнерство
з Вашингтоном», – зазначив К. Єлісєєв.
Крім того, під час візиту до США глава Української держави зустрівся з
еміром Катару, керівництвом Саудівської Аравії, президентом Туреччини та
прем’єр-міністром Японії, щоб, зокрема, поінформувати про можливість
інвестування в Україну для зміцнення торговельно-економічного виміру
співробітництва між країнами.
Загалом під час візиту до США Президент України провів понад 20
двосторонніх зустрічей.
П. Порошенко також узяв участь у засіданні на вищому рівні Ради Безпеки
ООН по Сирії, де акцентував увагу на необхідності реформування Радбезу
ООН.
Коментуючи заяву глави Української держави щодо реформування Ради
Безпеки ООН і обмеження вето для країн-учасниць конфліктів, директор
Центру суспільних відносин Є. Магда зауважив, що реформа потрібна, але це
тривалий процес. «Треба бути відвертими: реальних змін швидко не буде, бо в
них не зацікавлені всі члени Радбезу. З іншого боку, Україна повинна говорити
про існуючі проблеми, піднімати їх і просувати свої інтереси. Обмеження права
вето, як це пропонує Порошенко, члени Радбезу також не підтримають. Вони
усвідомлюють: якщо зараз це проти Росії, то згодом може бути використаним
проти кожного з них. Такі зміни можливі тільки в тому випадку, коли
розшириться склад Ради Безпеки, яка існує в такому вигляді одразу після
утворення ООН 70 років тому. Радбез не дуже відчуває сьогоднішні політичні
реалії», – наголосив він.
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Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента»
В. Фесенко також зазначає, що про реформу Радбезу говорять уже ледь чи не
40 років. «Дискусія йде, і важливо, що Порошенко публічно говорить про це на
Генасамблеї ООН. Рано чи пізно доведеться цю реформу робити. Росія і деякі
інші великі держави проти цього. Але треба шукати шляхи. Крім права вето,
стоїть питання про те, щоб до складу Радбезу увійшли економічно потужні
країни, які не мають ядерної зброї. Країни, що програли Другу світову війну –
Німеччина і Японія. Нинішня структура прийняття рішень в ООН відображає
реалії світу після Другої світової. А після цього вже пройшло 70 років. Треба
рухатися далі і приводити структуру прийняття рішень в ООН у відповідність з
реаліями світу», – зауважив політолог.
Водночас, підкреслив В. Фесенко, ООН – не те місце, де можна розв’язати
проблему конфлікту на Сході України. Але дуже важливо, що весь світ може
почути від першої особи держави безпосередньо оцінку ситуації в нашій країні,
конфлікту на Сході України, відносин з Росією, проблему Криму. Це заява
політичної та ідеологічної позиції країни, і в цьому значущість таких виступів.
Зі свого боку В. Власюк, партнер юридичної фірми «Право», вважає, що у
виступі Президента України справедливо вказується, що Рада Безпеки не
справляється з головним своїм завданням, і пропонується обмежити право вето
постійних членів Ради, коли йдеться про масові вбивства, а також у випадках,
коли постійний член є водночас стороною спору.
Проте запропоновані П. Порошенком застереження фахівець називає
«розумними, але нереалістичними». «Точніше, це не буде працювати без
додатково продуманих правових механізмів. На жаль, міжнародне право не
містить 100-відсоткової визначеності щодо “масових вбивств”, а встановлення
статусу “сторони у спорі” у дев’яти випадках з десяти призведе до суперечок ще
більших. Візьмемо до прикладу Україну: Росія нізащо не визнає, що є стороною
– з точки зору офіційної позиції РФ – “громадянської війни в Донбасі”.
...У будь-якому разі, все, що стосується реформування Ради Безпеки чи
внесення змін до Статуту ООН, не відбудеться скоро. Подобається нам це чи ні,
поки що мусимо оперувати в існуючому міжнародно-правовому середовищі.
Середовищі, де будь-які рішучі кроки проти Росії будуть заветовані нею ж, а
кожен інший постійний член Радбезу матиме на увазі принцип бумеранга», –
переконаний В. Власюк.
Водночас експерти наголошують на тому, що для Києва нинішня сесія
Генасамблеї ООН стала дещо більшим, ніж просто майданчик для переговорів
про обмеження права вето членів Ради Безпеки ООН або про обрання нового
Генерального секретаря організації. У Нью-Йорку українська делегація
обговорювала з лідерами країн основне питання – російське: триваючу агресію
Росії проти України, подальші санкції проти Москви, реакцію на вибори до
Держдуми. Українській делегації було важливо зрозуміти, чи готове
міжнародне співтовариство й далі підтримувати Україну в її протистоянні з
Росією. І, на думку фахівців, зустрічі П. Порошенка з лідерами США, Японії,
Туреччини, Латвії, Хорватії, Аргентини, Нової Зеландії, Словаччини, Угорщини
та ін. держав продемонстрували формально публічну підтримку нашій країні.
Разом з тим для політики країн у цьому питанні багато в чому
визначальною буде подальша позиція Сполучених Штатів Америки. Курс
Вашингтона щодо Москви поки залишається незмінним. Так само як і оцінка
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дій РФ. У своєму останньому виступі на Генасамблеї ООН в якості президента
Сполучених Штатів Америки Б. Обама вкотре засудив агресивну політику
Кремля, заявивши: «У світі, де ера імперій залишилася позаду, Росія
намагається повернути собі втрачену славу, використовуючи для цього силу».
Проте адміністрації Б. Обами залишилося перебувати в Білому домі менше
півроку. Тому для Києва важливі були зустрічі глави Української держави з
кандидатами в президенти Сполучених Штатів Америки. Саме це було однією з
головних цілей української делегації під час вересневого візиту до США.
І якщо демократ Х. Клінтон у своїх публічних заявах підтримує Україну, то
позиція республіканця Д. Трампа щодо Росії та російсько-української війни
викликає в Києва серйозну стурбованість. Д. Трамп під час виборчої кампанії
називав В. Путіна «сильним лідером», який «робить свою роботу краще, ніж
Обама». Кандидат від республіканців також обіцяв, що відновить відносини між
Москвою і Вашингтоном. Нинішнього літа «завдяки» зусиллям членів штабу
Д. Трампа з тексту програми Республіканської партії виключили заклик до
надання Україні летальної зброї, замінивши його словами про «належне
сприяння». У цьому контексті слід зазначити, що подібні проросійські заяви
розраховані насамперед на американських виборців, а вже потім – на адресатів у
Кремлі. Проте в інтересах Києва було прояснити ситуацію під час особистого
спілкування політиків.
Х. Клінтон відгукнулася на лист П. Порошенка про особисту зустріч. Як
повідомило агентство Reuters, кандидат у президенти США від демократів
зазначила, що Україна має справу з «дуже реальними проблемами і загрозами
від російської агресії», а вона сама прагне дізнатися, як «ми можемо підтримати
Київ».
Саме ці переговори політологи назвали чи не найважливішою зустріччю
під час візиту Президента України до США. Головна інтрига: у разі обрання
президентом якою буде позиція Х. Клінтон щодо продовження санкцій проти
Росії та надання Україні летального зброї?
Утім, за виділення Україні летальної зброї та продовження санкцій проти
Росії вже проголосував американський Конгрес. Закон ще має розглянути сенат,
а потім підписати президент. Експерти прогнозують, що, якщо главою США
стане Х. Клінтон, вона документ обов’язково завізує.
З Д. Трампом Президенту України зустрітися не вдалося. Як повідомив
Foreign Policy, штаб Д. Трампа не дав чіткої відповіді на відправлений з
Банкової лист. Безпосередньо П. Порошенко пояснив, що зустріч із Д. Трампом
не відбулася через щільні графіки двох сторін і «ніяких інших причин немає».
На думку політолога В. Фесенка, хоча зустріч із Д. Трампом так і не
відбулася, головним є те, що Президент України таку зустріч пропонував. Це
знак поваги й готовність до діалогу. При цьому експерт вважає, що Д. Трамп не
захотів зустрічатися через те, що йому поки немає що сказати П. Порошенку.
«Трампа зараз більше цікавить внутрішня політика США, ніж міжнародна.
Йому, можливо, нема чого сказати. Обіцяти щось він зараз не може, а говорити
погані речі не хоче. Питання про його ставлення до України і конфлікту на
Донбасі, думаю, буде формулюватися в разі його обрання президентом», –
зауважив В. Фесенко.
На переконання політтехнолога, директора компанії персонального та
стратегічного консалтингу Berta Communications Т. Березовця, «штаб Трампа
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працює непрофесійно... Проблема виникла лише тому, що вони не відповіли на
запрошення українського МЗС. Але це не ігнор, це непрофесіоналізм, і в
приватних розмовах на це скаржаться багато американських експертів, з якими
ми перебуваємо на постійному зв’язку», – прокоментував ситуацію для
українського телебачення Т. Березовець.
Загалом ООН – це дуже зручний майданчик як для коротких, так і тривалих
переговорів на найвищому рівні.
На переконання політичного експерта Є. Магди, П. Порошенко професійно
використовує трибуну Генасамблеї ООН, щоб розповісти про українські
проблеми. Президент оперує поняттями, які зрозумілі представникам
міжнародної спільноти, зокрема показує українські проблеми через призму
загальнолюдських цінностей і загрози тероризму. «Варто зауважити, що подібні
дискусії, з одного боку, дозволяють висловитися і заявити свою позицію. З
іншого – не треба перебільшувати значення таких виступів і вважати, що це
істина в останній дистанції», – зауважив він.
Натомість на переконання оглядача порталу «Главред», на трибуні ООН
П. Порошенко остаточно спалив мости, які ведуть до зближення з Росією.
Видання наголошує, що «П. Порошенко здивував навіть активну частину
своїх співгромадян, хоча нічого нового для українців не сказав: лише назвав
Росію агресором і звинуватив Кремль у брехні. Експерти, які раніше
справедливо критикували Порошенка, у тому числі через його не надто вдалу
кадрову політику, тепер в один голос оцінюють зусилля глави нашої держави на
міжнародній арені позитивно». Відзначається, що промова Президента України
стала своєрідним підсумком уже зробленого на цей час – від визнання Росії
агресором на державному рівні до ухвалення нової оборонної доктрини, де
Росія визнана головним зовнішнім ворогом.
У цілому можна констатувати, що візит до США П. Порошенку вдався.
Постійне нагадування світу, що Україна одна протистоїть одній з найбільших
ядерних держав, на переконання більшості фахівців, рано чи пізно дасть
результати. Це не буде скоро, але головне, що Україну чують.
Водночас, наголошують експерти, вимагаючи підтримки від інших,
потрібно не забувати, що спочатку наша країна повинна продемонструвати
готовність до проведення структурних реформ. У тому ж випадку, якщо
українська влада не зможе побороти корупцію та посилити керованість
держави, Україна може втратити підтримку США й усього Заходу.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Верховна Ради України звільнила 29 суддів, зокрема тих, хто здійснив
злочини проти Майдану. Про це заявив Голова Верховної Ради України
А. Парубій під час брифінгу для журналістів, що відбувся після завершення
позачергового засідання парламенту в четвер, 29 вересня.
Зокрема, Голова Верховної Ради заявив: «Сьогодні відбувся черговий бій
старої і нової України. Ми бачимо, що кругова порука судової системи чинить
неймовірний опір, але, незважаючи на це, ми крок за кроком вичавлюємо
корупцію з країни, у тому числі і з суддів».
А. Парубій зазначив, що «сьогодні доклав усіх зусиль, аби вийти на
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результативне голосування, щоб всі судді, які ухвалювали злочинні рішення
проти Майдану, проти України, були позбавлені суддівських повноважень». «І
хоча мені доводилося ставити багато разів на голосування питання про
звільнення суддів, я попередив депутатів, що буду ставити їх доти, поки ми не
вийдемо на результативне голосування», – пояснив А. Парубій і уточнив, що в
разі нерезультативного голосування довелося б опублікувати списки тих
депутатів, які були відсутні.
А. Парубій позитивно відзначив той факт, що народні депутати України
зібралися на позачергове засідання та «змогли вийти на результативне
рішення». «Це ще раз підтверджує, що український парламент є форпостом
боротьби з корупцією – і у суддів-корупціонерів не було шансів, щоб подання
на них не було підтримане», – наголосив він.
За його словами, серед подань було кілька таких, що викликали певну
дискусію. Водночас загалом було винесено на розгляд парламенту 33 постанови
щодо суддів і звільнено 29 суддів, повідомив А. Парубій. При цьому Голова
Верховної Ради наголосив, що «по всім тим, хто здійснив злочини проти
Майдану, рішення було позитивним». «Зокрема, це суддя Печерського суду
С. Волкова, яка відома тим, що звільнила з-під варти колишнього командира
“Беркута” Д. Садовника. І саме це рішення суду надало йому можливість
покинути межі України. Адже ця людина небезпідставно підозрюється в тому,
що давала накази і безпосередньо розстрілювала наших хлопців 20 лютого
2014 р. на вул. Інститутській. Через таких суддів, через такі рішення ми маємо
величезну недовіру сьогодні до всієї системи влади», – зазначив він.
А. Парубій підкреслив, що «парламент ухвалив позитивне рішення і
загалом 19 суддів, які виносили злочинні рішення проти учасників Революції
гідності, сьогодні були відсторонені». «Незважаючи на всю емоційну дискусію,
яка була в залі, незважаючи на те, що мені доводилось багато разів ставити
питання на голосування, я вважаю, що сьогодні Верховна Рада України ще раз
продемонструвала свою здатність і готовність боротися з корупційними діями»,
– наголосив Голова Верховної Ради України (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 29.09).
***
«Україна сподівається, що усі внутрішні процедури в ЄС щодо
запровадження безвізового режиму для українців будуть завершені не
пізніше жовтня», – заявив Голова Верховної Ради України А. Парубій у
рамках зустрічі з головою представництва ЄС в Україні Х. Мінгареллі.
А. Парубій привітав діяльність європейських партнерів щодо
послідовного сприяння Україні на шляху євроінтеграції та висловив подяку за
підтримку в Комітеті Європейського парламенту з питань цивільних прав
юстиції та внутрішніх справ (LIBE) доповіді щодо надання Україні безвізового
режиму.
За словами А. Парубія, «Україна стала на шлях реформ через
євроінтеграційні прагнення українського народу, тому налаштована в цьому
питанні дуже рішуче і сподівається на щільну співпрацю з Європейським
Сюзом».
У свою чергу Х. Мінгареллі дав високу оцінку «амбітній програмі
реформ», що її впроваджує влада України.
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Співрозмовники констатували ключову роль українського парламенту,
зокрема, в ухваленні законодавства щодо регулювання енергоринку, експортноімпортних питань, перспектив повноцінного впровадження електронного
декларування, реформування сектору державного управління, впровадження
«дорожньої карти» щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної
спроможності Верховної Ради України.
«Представництво ЄС в Україні працює для того, аби допомогти Україні у
складних питаннях і поділитися досвідом, який вже набули країни Європи на
шляху побудови демократичного суспільства, – наголосив Х. Мінгареллі. –
Наша мета не вчити, а ділитися досвідом, оскільки і перед Європою, і перед
Україною багато спільних викликів». Голова представництва ЄС в Україні дав
зрозуміти, що європейська спільнота є надійним партнером для України, яка
обрала шлях свободи та демократії.
У рамках переговорів сторони підтвердили обопільну зацікавленість
розвитку стратегічних взаємин України і ЄС.
Голова Верховної Ради України А. Парубій поздоровив Х. Мінгареллі з
призначенням на посаду голови представництва Європейського Союзу в Україні
та побажав успіхів у виконанні важливої місії (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 27.09).
***
І. Геращенко наголошує, що Україна очікує від європейських
інституцій реакції на незаконне затримання в Росії журналіста
Р. Сущенка.
«Ми очікуємо відповідної реакції від ОБСЄ, спецпредставника ОБСЄ зі
свободи ЗМІ Д. Міятович, Генерального секретаря Ради Європи Т. Ягланда та
інших високопосадовців і інституцій щодо незаконного затримання у Росії
українського журналіста Р. Сущенка і вимагаємо його негайного звільнення», –
заявила журналістам перший заступник Голови Верховної Ради України
І. Геращенко.
Вона наголосила, що Російська Федерація продовжує порушувати всі
можливі міжнародні норми та зауважила, що міжнародні організації мають
негайно висловити протест проти арешту українського журналіста за
надуманими звинуваченнями в так званому «шпіонажі».
«Про затримання Р. Сущенка російська сторона не повідомила нікому:
ні дружині, ані консулу, ані в дипломатичні установи, ні за місцем роботи, що є
прямим порушенням законодавства», – зазначила І. Геращенко.
Перший заступник Голови Верховної Ради України зауважила, що це не
перший українець, якого звинувачують у Росії в шпигунстві. Уповноважений
Президента поінформувала, що за таким же сценарієм були затримані як у РФ,
так і на окупованих РФ територіях представник ООН Ю. Супрун,
Ю. Солошенко (які були нещодавно звільнені з полону спільними зусиллями
української сторони), І. Козловський – знаний історик і релігієзнавець, що досі
утримується в ОРДЛО, Є. Панов, що був за дивних обставин затриманий у
Криму і звинувачений у «терорі і шпигунстві». Вона наголосила, що до
затриманих також не допускали консулів і дипломатів.
Уповноважений Президента з мирного врегулювання ситуації на
Донбасі, коментуючи інші питання щодо порушень Росією норм міжнародного
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права й мінських угод, поінформувала, що засідання тристоронньої контактної
групи в режимі відеоконференції із запрошенням представників ОРДЛО, яку
було заплановано провести 30 вересня та 3 жовтня, було зірвано. Також
українська сторона констатує, що відведення живої сили й техніки на трьох
ділянках лінії зіткнення, зокрема в Золотому, Станиці Луганській і
Петровському, про що було домовлено на останній мінській зустрічі, фактично
зірвано представниками тимчасово окупованих районів Донбасу.
І. Геращенко наголосила, що обрані ділянки – у районі населених
пунктів Золотого, Петровського та Станиці Луганській – є вкрай важливими з
точки зору гуманітарних питань.
Політик також поінформувала, що «проведення так званого “праймеріз”
на тимчасово окупованих територіях спрямоване на зрив роботи політичної
групи в Мінську, і тут має бути реакція і партнерів по нормандському формату,
і всього світу».
І. Геращенко підкреслила, що зазначені «праймеріз» відбуваються поза
нормами українського законодавства та без участі незалежних міжнародних
спостерігачів, засобів масової інформації, української сторони, українських
політиків і політичних партій, вимушених переселенців, а отже, це дійство є
фарсом.
Уповноважений Президента закликала міжнародне співтовариство,
зокрема ОБСЄ, Раду Європи та всі авторитетні правозахисні організації, не
залишатися осторонь від свавілля РФ і посилити спільні зусилля для
якнайшвидшого припинення Москвою порушень прав людини та звільнення
всіх полонених, що незаконно утримуються в тимчасово окупованих районах
Донецької та Луганської областей і в Російській Федерації (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 3.10).
***
Заступник Голови Верховної Ради України О. Сироїд і член
британського парламенту Т. Еліот підписали меморандум про співпрацю
політичних сил.
27 вересня представники політичної партії «Об’єднання “Самопоміч”» та
Ольстерської юніоністської партії підписали спільний меморандум про
взаєморозуміння. Метою документа є спільна реалізація програми підтримки
місцевого розвитку та партійного будівництва. Від імені політичних сил
документ підписали член британського парламенту Т. Еліот і заступник Голови
Верховної Ради України О. Сироїд.
«Коли я думала про сьогоднішнє підписання меморандуму, згадала шлях,
який пройшли парламентарі новообраного парламенту, намагаючись
побудувати стосунки з представниками політичних сил парламентів з різних
країн світу, – зазначила О. Сироїд. – Я зрозуміла, наскільки це важливо, тому
що взаємодія між політичними партіями, парламентами різних країн сьогодні є
особливо важливою, адже парламентарі як люди, які представляють народи
різних країн, можуть найкращим чином донести одне одному позиції, відчуття
та думки людей, котрих вони представляють».
Заступник Голови Верховної Ради наголосила, що в той час, коли Україна
зіткнулася з російською агресією та окупацією, «дуже важливо доносити це
розуміння». «Ми його побачили саме серед парламентарів, які представляють
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Ольстерську юніоністську партію», – розповіла О. Сироїд.
Т. Еліот у свою чергу підкреслив, що співпраця політичних сил має
значні перспективи. «Я думаю, у нас є багато спільного. Я думаю, наші партії
можуть зробити багато роботи разом. Це не процес, коли вчиться одна партія.
Вважаю, що обидві партії навчаються», – зауважує член британського
парламенту
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 27.09).
***
1 жовтня відбулася зустріч першого заступника Голови Верховної
Ради України І. Геращенко та заступника голови Комітету Верховної Ради
України з питань європейської інтеграції М. Іонової з віце-президентом
Європейського парламенту Р. Чарнецьким.
На зустрічі було обговорено кілька ініціатив, спрямованих на
інформування європейських депутатів про порушення прав людини на
тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей і Криму.
Планується, що ці гуманітарні та інформаційні проекти будуть реалізовані
найближчим часом.
І. Геращенко відзначила важливість робочого візиту віце-президента
Європейського парламенту Р. Чарнецького, який узяв участь у церемонії із
вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру в 75-ті роковини трагедії та в інших
важливих заходах.
Перший віце-спікер поінформувала про стратегічні реформи парламенту
України. І. Геращенко зазначила, що відсьогодні починають діяти зміни до
Конституції в частині правосуддя. Також перший заступник Голови Верховної
Ради України наголосила на важливості запровадження е-декларування як
важливого елемента боротьби з корупцією. «Створення незалежних державних
органів, спрямованих на запобігання та протидію корупції, реформа в частині
правосуддя та запровадження е-декларування є позитивним напрямом
антикорупційної політики держави в контексті євроінтеграції», – зазначила
І. Геращенко.
Перший віце-спікер також поінформувала про позитивні результати
реформи з децентралізації. «Ми прийняли багато важливих законів у цьому
напрямі і наразі спостерігаємо значне збільшення місцевих бюджетів,
розширення повноважень і відповідальності регіонів», – зауважила
І. Геращенко.
Особливої уваги було надано питанню реформи обороноздатності
України. «Зараз значна частина державного бюджету спрямована саме на
оборонну сферу, проте, враховуючи тривалу агресію на Сході України та в
Криму, ми, звісно, розраховуємо на міжнародну підтримку наших політикодипломатичних зусиль для відновлення територіальної цілісності України», –
зауважила І. Геращенко.
Уповноважений Президента поінформувала про основні питання
мінських домовленостей, зокрема про важливе рамкове рішення тристоронньої
контактної групи щодо розведення живої сили та засобів протидіючих сторін на
трьох ділянках, розташованих на лінії зіткнення: Станиці Луганської, Золотого
й Петровського в Донецькій області. Також наголосила, що ці ділянки мають
надважливе гуманітарне значення. У цьому контексті І. Геращенко зауважила,
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що відповідно до рамкової угоди передбачено активізацію роботи СММ ОБСЄ
щодо патрулювання та фіксування порушень. «Українська сторона обурена
блокуванням роботи місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях. Ми
наполягаємо, щоб місія працювала на всій території 24 год сім днів на
тиждень», – наголосила уповноважений Президента.
Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань
європейської інтеграції М. Іонова наголосила на необхідності залучення
поліцейської місії ОБСЄ на території конфлікту.
І. Геращенко підкреслила важливість відновлення кордону з Російською
Федерацією та поінформувала, що це питання стоїть на порядку денному
роботи тристоронньої контактної групи.
Уповноважений Президента зазначила, що в рамках гуманітарного блоку
мінських угод для української сторони пріоритетним залишається питання
звільнення заручників і допуску міжнародних гуманітарних місій, що наразі
блокується іншою стороною.
І. Геращенко розповіла про звернення родичів полонених до
євродепутатів під час засідання парламентського Комітету асоціації між
Україною і ЄС із проханням консолідувати зусилля для звільнення українських
полонених.
Перший заступник Голови Верховної Ради наголосила на порушенні прав
людини в тимчасово окупованому Криму. І. Геращенко зазначила, що в
тимчасово окупованому Криму продовжують застосовувати методи «каральної
медицини» та інші репресії проти кримських татар. У цьому контексті учасники
зустрічі також обговорили рішення Верховного суду Російської Федерації щодо
заборони діяльності меджлісу в Росії і в тимчасово окупованому Криму. «Ми
закликаємо світову спільноту засудити рішення Росії щодо заборони діяльності
меджлісу», – зауважила перший віце-спікер.
І. Геращенко також наголосила, що Україна вважає новообраний склад
Держдуми Росії нелегітимним. «Нещодавно парламент затвердив відповідну
постанову про невизнання легітимності виборів у анексованому Криму і усього
складу Держдуми Росії сьомого скликання. Ми будемо продовжувати
відстоювати позицію щодо невизнання легітимності Державної думи РФ на всіх
міжнародних майданчиках і в усіх міжпарламентських делегаціях та
асамблеях», – зауважила перший віце-спікер.
Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань
європейської інтеграції М. Іонова поінформувала про необхідність боротьби з
російською пропагандою та лобі у Європі.
Віце-президент Європейського парламенту Р. Чарнецький відзначив
важливість підтримання єдності та солідарності Європи з Україною та запевнив
у підтримці та посиленні співпраці у цьому напрямі (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 1.10).
***
Комітет з питань будівництва, містобудування та житловокомунального господарства рекомендує Верховній Раді прийняти за основу
проект закону «Про комерційний облік комунальних послуг».
Законопроектом (реєстр. № 4901) пропонується визначити засади
забезпечення комерційного обліку послуг з постачання теплової енергії,
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постачання гарячої води, централізованого водопостачання та забезпечення
відповідною обліковою інформацією споживачів таких послуг.
Проект передбачає обов’язкове обладнання всіх будівель, що приєднані
до зовнішніх теплових мереж (крім мереж систем автономного
теплопостачання), зовнішніх мереж гарячого водопостачання (крім мереж
систем автономного гарячого водопостачання), зовнішніх водопровідних мереж
(крім мереж систем автономного водопостачання) будинковими вузлами обліку
відповідно теплової енергії та води. Проект передбачає, що саме такі вузли
обліку використовуватимуться для комерційного обліку відповідних
комунальних послуг.
Проект передбачає, що обладнання будинковими вузлами обліку
існуючих будівель зобов’язаний провести оператор відповідних зовнішніх
мереж у термін:
– нежитлових будівель – до 1 жовтня 2017 р.;
– житлових будівель – до 1 жовтня 2018 р.
Крім того, у багатоквартирних будинках та інших будівлях, де
налічується більше одного споживача, законопроект передбачає обов’язкове
встановлення індивідуальних (квартирних) приладів обліку (або приладіврозподілювачів теплової енергії), які використовуються для розподілу показів
будинкового приладу обліку:
– у нежитлових будівлях – до 1 жовтня 2017 р.;
– у житлових будівлях – до 1 жовтня 2018 р.
Законопроектом пропонується заборонити приєднання до вищезгаданих
зовнішніх мереж новозбудованих будівель, які не обладнані приладами обліку
згідно з його вимогами.
Проектом передбачається встановити, що розрахунки за надані
комунальні послуги (постачання теплової енергії, постачання гарячої і питної
води) здійснюються виключно за даними комерційного обліку, а також прямо
встановити правила розподілу обсягу спожитої комунальної послуги між
споживачами (у випадку багатоквартирних будинків та інших будівель, де
налічується більше одного споживача).
Законопроект визначає гарантії доступу споживачів до облікової
інформації, на основі якої формуються рахунки за спожиті послуги.
Під
час
обговорення
необхідність
прийняття
законопроекту
обґрунтовувалася тим, що в цілому по Україні засобами обліку споживання
води обладнано близько 77 % абонентів, а показник забезпеченості
комерційним обліком багатоквартирних будинків є ще меншим і становить
близько 22 %. Низький показник оснащення засобами обліку унеможливлює
ефективну реалізацію заходів з економії водних ресурсів, що спрямовані
головним чином на зменшення технологічних витрат і втрат води в системах
централізованого питного водопостачання та внутрішньобудинкових системах
централізованого постачання холодної води, централізованого постачання
гарячої води. Оснащення вузлами обліку споживачів питної води та гарячої
води, у тому числі з використанням засобів вимірювальної техніки підвищеного
класу точності, дасть змогу скоротити обсяги споживання підприємствами
питного водопостачання електричної енергії, необхідної для виробництва
зекономленого обсягу води.
Члени комітету підтримали законопроект, прийняття якого дасть змогу
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забезпечити раціональне використання водних, паливно-енергетичних ресурсів,
а також захистити права споживачів у сфері комунальних послуг шляхом
запровадження обов’язкового комерційного та розподільчого обліку теплової
енергії, гарячої та питної води (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 30.09).
***
Голова Комітету з прав людини Г. Немиря провів зустріч із делегацією
експертів Венеціанської комісії.
Сторони обмінялися думками стосовно законопроектів про гарантії
свободи мирних зібрань в Україні: проект закону про гарантії свободи мирних
зібрань (реєстр. № 3587, внесений Г. Немирею, І. Луценко та іншими народними
депутатами) і проект закону про гарантії свободи мирних зібрань в Україні
(реєстр. № 3587-1, внесений І. Луценко, І. Мосійчуком та іншими народними
депутатами).
Голова комітету нагадав, що він ініціював запит Верховної Ради України
до Венеціанської комісії з проханням надати свої висновки стосовно зазначених
законопроектів. 31 травня Голова Верховної Ради України направив ці
законопроекти до Секретаріату Венеціанської комісії. Крім того, Г. Немиря
обговорював це питання під час особистої зустрічі із секретарем Венеціанської
комісії Т. Маркетом наприкінці травня.
Члени делегації повідомили, що остаточні висновки Венеціанської комісії
будуть оприлюднені в жовтні цього року.
У зустрічі брали участь М. Енберг (Marten Ehnberg), голова офісу Ради
Європи в Україні; Зія Кага Таньяр (Ziya Caga Tanyar), правознавець, Відділ
демократичних інституцій і фундаментальних прав, Венеціанська комісія, Рада
Європи; Р.-Я. Юл (Robert-Jan Uhl), радник з питань свободи релігії та
віросповідання, ОБСЄ/БДІПЛ; М. Гамільтон (Michael Hamilton), доктор наук,
доцент юридичних наук, секретар групи експертів ОБСЄ/БДІПЛ з питань
свободи зібрань; Н. Есану (Nicolae Esanu), заступник міністра юстиції Молдови,
член Венеціанської комісії, Рада Європи; А. Вашкевіч (Aleksander Vashkevich),
експерт Генерального директорату прав людини та верховенства права, Рада
Європи; С. Ткаченко, менеджер проектів Венеціанської комісії в офісі Ради
Європи в Україні, а також представники громадських організацій (Офіційний
веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 30.09).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко зазначив, що Бабин Яр є спільною трагедією,
адже став братською могилою невинних мирних людей різних
національностей: євреїв, українців, росіян, ромів та ін.
«Близько 1,5 млн українських євреїв знищено нацистами. Це – чверть усіх
світових жертв голокосту. В роки Другої світової війни українці теж зазнали
багатомільйонних втрат, і ми дуже добре знаємо, як роками й десятиліттями
болять серця й душі за полеглими рідними й близькими», – зазначив Президент
під час жалобної церемонії із вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру в
75-ті роковини трагедії.
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Глава держави нагадав, що багато українців рятували євреїв, хоча за це їм
загрожувала смертна кара: «Нам є ким пишатися. Нам, українцям».
Водночас Президент зауважив, що були й такі, за кого боляче й соромно, і
цього теж не викреслити з національної пам’яті. «Колабораціоністи залишили
свій слід майже в усіх окупованих нацистами країнах Європи, але ж не вони
уособлюють свої народи», – сказав він.
Глава держави зазначив, що масштаби голокосту могли б виявитися
меншими й багато євреїв змогли б врятуватися, якби світ демонстрував належну
солідарність і уряди більшості країн того часу не зачинили холоднокровно двері
перед євреями. «Урок Бабиного Яру – це нагадування про страшну ціну
політичної та моральної короткозорості. Це – спомин про те, що потурання
агресору лише розпалює апетит», – наголосив П. Порошенко. Він зазначив, що
трагічні події минулого потребують виховання нового покоління на принципах
поваги до людської гідності й толерантності.
Президент підкреслив, що в Україні сформувалася політична нація, яка на
засадах патріотизму, пережитого минулого, непростих викликів сучасності і
віри в спільне європейське майбутнє міцно згуртувала людей різних етносів,
мов і сповідань навколо основоположних цінностей – свободи, незалежності,
демократії, прав людини. «Єврейська громада пліч-о-пліч з іншими
громадянами України рішуче встала на захист нашої спільної Батьківщини. Ми,
українці, дуже високо цінуємо це і ніколи не забудемо», – зазначив глава
держави.
Президент підкреслив, що для України надзвичайно цінним є досвід
Ізраїлю, який динамічно розвивається в умовах постійної зовнішньої агресії.
Німеччина, скинувши із себе кайдани нацизму, стала однією з найрозвинутіших
економік світу та одним з головних партнерів і союзників України в боротьбі з
російською агресією та проведенні реформ. «Ми, три народи, як і всі українці,
євреї і німці, як і європейці, із непростою історією стосунків, з болісним
минулим і важкими травмами, зараз демонструємо нашу відданість ідеалам та
принципам демократичного та толерантного світу. Світу, в якому немає місця
війнам, таким геноцидам, як голокост та голодомор. Де немає місця расизму,
нетерпимості, диктатурі, етнічним чисткам», – зазначив Президент.
Глава держави наголосив, що сьогоднішні заходи є початком, а протягом
найближчих двох років буде згадано та вшановано всіх, хто загинув у Бабиному
Яру: євреїв, ромів, представників українського національно-визвольного руху,
полонених червоноармійців. «Нехай мир та злагода назавжди запанують на
землі вільної України, Європи та всього світу», – зазначив П. Порошенко.
У жалобній церемонії взяли участь президент Угорщини Я. Адер,
президент Європейської ради Д. Туск, президент ФРН Й. Гаук, міністр торгівлі
США П. Пріцкер, заступник голови Кнесету Держави Ізраїль Т. Плосков,
головний равін України Я. Блайх (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 29.09).
***
Президент П. Порошенко зазначив, що за 25 років встановлення
дипломатичних відносин Україні та Ізраїлю вдалося побудувати справді
дружні відносини. Глава держави підкреслив, що за ці роки взаємовідносини і
ставлення людей один до одного значно покращилися.
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П. Порошенко відзначив позитивні тенденції в активізації контактів між
громадянами із запровадженням безвізового режиму між двома країнами. «За
час існування безвізового режиму між Україною та Ізраїлем кількість українців
та ізраїльтян, які відвідують Україну та Ізраїль, збільшилась у 10 разів. Це лише
сприяє кращому ставленню та збільшенню контактів між людьми», – підкреслив
П. Порошенко під час заяви для ЗМІ за результатами зустрічі з президентом
Держави Ізраїль Р. Рівліном.
Окрему увагу під час переговорів було приділено питанню захисту прав
громадян України на території Ізраїлю. П. Порошенко наголосив на важливості
якнайшвидшого набрання чинності міжурядової угоди про тимчасове
працевлаштування українських працівників на ринку праці Ізраїлю. «Ми
домовилися, що вона буде реалізована найближчим часом. Угода була
підписана 7 червня, і вже ратифікована Кнесетом. Очікую, що найближчим
часом ця ратифікація відбудеться також і у Верховній Раді», – зазначив глава
Української держави.
Президент України також подякував ізраїльським партнерам, які прибули
до Києва, для участі в заходах із вшанування 75-х роковин трагедії Бабиного
Яру. «Той факт, що ми приймаємо таку численну делегацію Держави Ізраїль,
разом із представниками інших держав, є виявом шани і поваги до України та
українського народу», – зазначив П. Порошенко.
Президенти України та Ізраїлю також домовилися про проведення днів
української культури в Ізраїлі в грудні.
У свою чергу глава Держави Ізраїль наголосив, що його візит до України
здійснюється на запрошення Президента П. Порошенка відвідати Україну та
взяти участь у вшануванні 75-х роковин трагедії в Бабиному Яру. «Кров наших
братів та сестер, яка пролилася в цьому жахливому місті, покладає на нас
обов’язок пам’ятати та навчати увесь світ про небезпеку не тільки
антисемітизму, але й інших форм расизму, – сказав Р. Рівлін. – Ми маємо не
лише пам’ятати минуле, а й дивитися в майбутнє» (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
27.09).
***
Президент України П. Порошенко провів переговори з прем’єрміністром Держави Ізраїль Б. Нетаньягу.
Прем’єр-міністр подякував главі Української держави за те, що він був
разом з народом Ізраїлю під час прощання з лауреатом Нобелівської премії
миру, президентом Держави Ізраїль (2007–2014 рр.) Ш. Пересом.
Б. Нетаньягу також високо оцінив рівень організації церемонії із
вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру, 75-ті роковини трагедії у якому
вшановували в Україні.
Співрозмовники домовилися про пожвавлення торговельно-економічної
співпраці між Україною та Ізраїлем, зокрема про проведення в жовтні
наступного засідання двосторонньої торговельно-економічної комісії.
П. Порошенко також запросив ізраїльські компанії взяти участь у приватизації в
Україні.
Під час бесіди лідери двох держав також домовилися активізувати процес
щодо зони вільної торгівлі між країнами.
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Президент України та Прем’єр-міністр скоординували позиції щодо
співпраці України та Ізраїлю в рамках міжнародних організацій (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. – 30.09).
***
Перебуваючи у Єрусалимі на церемонії прощання з лауреатом
Нобелівської премії миру Ш. Пересом, Президент П. Порошенко провів ряд
двосторонніх зустрічей.
В Ізраїлі глава Української держави зустрівся, зокрема, з президентом
Франції Ф. Олландом, президентом Литви Д. Грібаускайте, президентом
Хорватії К. Грабар-Кітарович і президентом Румунії К. Йоганнісом.
Також Президент України провів зустріч з прем’єр-міністром Італії
М. Ренці, прем’єр-міністром Канади Д. Трюдо та прем’єр-міністром
Словаччини Р. Фіцо (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 30.09).
***
Президент П. Порошенко провів переговори з президентом
Європейської ради Д. Туском, який прибув в Україну для участі в заходах,
присвячених 75-й річниці трагедії Бабиного Яру.
Глава держави висловив президентові Європейської ради вдячність за
незмінну особисту підтримку України в боротьбі з російською агресією та
впровадженні реформ.
П. Порошенко поінформував співрозмовника про розвиток ситуації на
Донбасі та зусилля України в реалізації мінських домовленостей у контексті
обговорення майбутніх відносин між ЄС і Росією під час засідання
Європейської ради 20–21 жовтня. «Ми розраховуємо на збереження
солідарності ЄС з Україною та продовження санкційного тиску на Росію до
повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України», –
наголосив глава держави.
Д. Туск привітав успішні кроки української влади на шляху реформ,
підтвердженням чому стало рішення Міжнародного валютного фонду про
відновлення програми співпраці з Україною. Він назвав це позитивним
сигналом підтримки реального прогресу в реформах, включаючи боротьбу з
корупцією. «Я хочу підтвердити, що Європейський Союз готовий і надалі
всебічно підтримувати Україну на шляху економічного зростання, реформ та
протидії агресії», – запевнив президент Європейської ради.
Лідери скоординували підходи стосовно завершення ратифікації Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також якнайшвидшого
схвалення Європейським парламентом і Радою ЄС рішення про запровадження
безвізового режиму для громадян України.
Співрозмовники також обговорили графік політичного діалогу на
найвищому рівні по лінії Україна – ЄС до кінця року, включаючи орієнтовні
терміни проведення чергового саміту (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 28.09).
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***
Президент П. Порошенко, перебуваючи з візитом у Державі Ізраїль,
провів переговори з прем’єр-міністром Нідерландів М. Рютте.
Співрозмовники обговорили попередні результати розслідування
міжнародною слідчою групою збиття літака MH-17. П. Порошенко та М. Рютте
наголосили на важливості довести розслідування до кінця та покарати винних.
У цьому контексті прем’єр-міністр Нідерландів поінформував, що до МЗС
Нідерландів був викликаний посол Росії.
Президент П. Порошенко звернув увагу на необхідність збереження
єдності між країнами ЄС задля продовження санкційного тиску на Росію до
повного відновлення територіальної цілісності України.
М. Рютте відзначив важливість якнайшвидшого надання українцям
безвізового режиму.
Співрозмовники скоординували зусилля з метою прискорення вирішення
питання ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 30.09).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з міністром торгівлі
Сполучених Штатів Америки П. Пріцкер, яка перебуває з робочим візитом в
Україні на чолі делегації США на заходах із вшанування 75-х роковин
трагедії в Бабиному Ярі.
Глава держави подякував міністру торгівлі США за підтримку України в
захисті її суверенітету та територіальної цілісності, фінансову й технічну
допомогу для проведення реформ в Україні. «Останнє рішення щодо надання
кредитних гарантій з боку уряду США є визнанням наших досягнень, як і
рішення Міжнародного валютного фонду про виділення нам чергового
траншу», – наголосив П. Порошенко та зазначив, що це є «суттєвою фінансовою
підтримкою наших реформ».
Президент привітав плани провідних американських корпорацій «Каргіл»,
«Бунге», «Дженерал електрик» збільшити свої інвестиції в Україну. Він також
запросив американські компанії увійти до складу Національної інвестиційної
ради.
Говорячи про свій візит до України, який є вже третім за останні два роки,
міністр торгівлі США зазначила: «Кожного разу я бачу ваші надзвичайні
зусилля та величезний потенціал України. Почавши ключові економічні
реформи два роки тому, ваша країна продовжила імплементацію необхідної
програми МВФ для забезпечення фінансової допомоги не лише від МВФ, а й від
США. Ви створили інституції для забезпечення правопорядку та боротьби з
корупцією. Ви покращили систему державних закупівель і забезпечили прозоре
декларування доходів державних службовців».
При цьому вона зазначила, що попереду ще багато роботи і США готові й
надалі допомагати Україні в реформах.
Говорячи про надання 1 млрд дол. кредитних гарантій від уряду США в
цьому році, після двох подібних у травні 2014 і травні 2015 р., міністр торгівлі
США повідомила: «Надання цієї кредитної гарантії демонструє нашу довіру до
України у її відданості впровадженню життєво необхідних економічних реформ
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та антикорупційної реформи».
У зустрічі також узяли участь представники ділових кіл США (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. – 28.09).
***
Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з федеральним
канцлером Німеччини А. Меркель.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. П. Порошенко
поінформував щодо обстрілів з боку російських бойовиків – усупереч
домовленості про припинення вогню. Він також наголосив на важливості
безперешкодного доступу ОБСЄ до всіх районів окупованої території.
Президент закликав активізувати міжнародні зусилля для звільнення всіх
українських заручників. Федеральний канцлер наголосила, що Німеччина
готова надати допомогу в лікуванні заступника голови меджлісу
кримськотатарського народу І. Умерова.
А. Меркель також укотре підтвердила виконання Україною всіх критеріїв
для набуття громадянами безвізового режиму з ЄС.
Канцлер Німеччини висловила співчуття у зв’язку з 75-ми роковинами
трагедії в Бабиному Яру, жертв якої вшановують в Україні в ці дні. «У цей день
ми з вами», – сказала А. Меркель (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 29.09).
***
Під час візиту до Ізраїлю Президент України П. Порошенко зустрівся з
патріархом Святого граду Єрусалиму і всієї Палестини, Сирії, Аравії, усього
Зайордання Теофілом ІІІ та відвідав Храм Гробу Господнього.
«Ваші молитви є дуже і дуже важливим для України», – сказав глава
держави, звертаючись до патріарха єрусалимського.
П. Порошенко подякував за підтримку з боку Єрусалимського патріархату
в реалізації прагнення українців об’єднатися в єдину помісну українську
православну церкву.
Зі свого боку патріарх Теофіл зазначив, що «місія церкви – об’єднувати, а
не роз’єднувати». Він також наголосив, що молиться за мир в Україні.
Під час зустрічі серед іншого було обговорено результати
Всеправославного собору, який цього літа відбувся на Криті.
Глава держави запросив патріарха Теофіла відвідати Україну (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. – 30.09).
***
Президент П. Порошенко на зустрічі з переможцями всеукраїнського
конкурсу «Учитель року-2016» з нагоди Дня працівників освіти зазначив, що
за останні два роки вдалося подолати негативні тенденції в економіці
Україні, що дає підстави в наступному році передбачити в Державному
бюджеті зростання на третину рівня заробітних плат учителів.
Глава держави нагадав, що нещодавно відбулося засідання Ради
національної безпеки та оборони, де було заслухано показники бюджету на
18

2017 р. «Дав завдання уряду щодо того, що пріоритетом на 2017 р. має бути
фінансування освіти. І не на 5 %, і не на 10 % має бути підвищена заробітна
платня. Ми домовилися, що ми маємо вийти на планку 33 % – на третину має
зрости фінансове забезпечення українського вчителя», – повідомив Президент.
Глава держави зазначив, що уряд виконав це завдання. Він зауважив, що це має
стати додатковою фінансовою мотивацією, щоб найкращі фахівці залишалися в
українській школі.
У 2016 р. рівень заробітних плат учителів без категорії становить
3 тис. 239 грн, а в 2017 р. має підвищитися до 4 тис. 541 грн. Рівень зарплати
вчителя вищої категорії з усіма надбавками має збільшитися з 4 тис. 483 грн у
2016 р. до 6 тис. 400 грн у 2017 р. «Це є та динаміка, яку на сьогоднішній день
держава здатна продемонструвати, і ми зробимо все можливе, щоб це
відбулося», – запевнив Президент.
Крім того, глава держави наголосив на важливості покращення якості
освіти, зокрема в сільській місцевості. Президент відзначив неприпустимість
ситуації, коли один учитель викладає декілька предметів. «Маємо знайти гідну
відповідь, щоб кожен учень сільської школи мав можливість отримувати якісну
освіту», – наголосив П. Порошенко. Президент додав, що нині проводиться
робота за участі Міністерства освіти, благодійних організацій для забезпечення
шкіл ще 26 тис. комп’ютерів.
Глава держави наголосив на важливості професії освітян, адже випускники
все життя пам’ятають своїх учителів. «Згадую своїх вчителів фізики,
математики, мови, хімії. Скільки років би не пройшло, це завжди залишається в
серці. Талановитого вчителя пам’ятаєш все своє життя», – поділився Президент.
Глава держави подякував учителям за якісне виховання молодого
покоління українців. Президент розповів, що під час зустрічі з ровесниками
незалежності України переконався, що молоді українці виховані без отрути
радянської пропаганди і є справжніми українцями. «Вони готові боротися за
нашу державу, її захищати, реформувати, тягнути в Європу», – підкреслив глава
держави.
Президент зазначив, що українські вчителі підтримують високу планку
виховання патріотичних, порядних і професійних випускників, які потім стають
основою команди, що просуває Україну вперед. І яскравим підтвердження
якості освіти є перемоги українських учнів на міжнародних олімпіадах. У цьому
році молоді українці отримали 20 медалей: три золоті, вісім срібних і дев’ять
бронзових.
Глава держави відзначив важливість проведення конкурсів щодо
професійної майстерності вчителів, зокрема номінації «Учитель року». «Вірю,
що, дбаючи про освіту, її якість та доступність для кожного, ми обов’язково
здобудемо перемогу», – наголосив Президент.
Глава держави привітав учителів зі святом, побажавши миру, здоров’я та
нових здобутків.
Президент вручив відзнаки про присвоєння почесного звання «Заслужений
вчитель України» переможцям конкурсу «Учитель року-2016»: учителю історії
Городищенського економічного ліцею в Черкаській області О. Бурлаці;
учительці математики середньої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 4
м. Гайсин у Вінницькій області О. Костенко, учительці англійської мови
Берегівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 5 з поглибленим
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вивченням англійської мови в Закарпатській області В. Македон; учителеві
предмета «захист Вітчизни» Волинського обласного ліцею з посиленою
військово-фізичною підготовкою Ю. Поповичу.
У свою чергу В. Македон англійською мовою звернулася до Президента,
зазначивши, що П. Порошенко перший глава Української держави, який
спілкується англійською. Вона подякувала за ініціативи оголосити 2016 р.
роком англійської мови та Go Global. «Це чудова річ, бо активізувалася робота і
батьки зацікавилися – створюються студії, школи, розмовні клуби. Поле
діяльності ми розширюємо», – сказала вона. Водночас В. Македон наголосила
на необхідності реформування системи освіти, щоб навчити учнів застосовувати
на практиці отримані знання (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 1.10).
***
В. Гройсман обговорив з керівниками провідних корейських компаній
напрями поглиблення торговельно-економічної співпраці України та
Південної Кореї.
Прем’єр-міністр України В. Гройсман провів зустріч із керівниками
провідних корейських компаній. Сторони обговорили напрями поглиблення
двосторонньої торговельно-економічної співпраці.
Відкриваючи зустріч, Прем’єр-міністр привітав Південну Корею з
національним святом Днем заснування нації.
В. Гройсман наголосив, що торговельно-економічне співробітництво
України та Південної Кореї має значний потенціал для розвитку. Так, за його
словами, існуючі обсяги інвестицій в Україну в розмірі 161 млн дол. і взаємної
торгівлі в 714 млн дол. у 2015 р. не відповідають наявним можливостям до
співробітництва країн.
У цьому контексті Прем’єр-міністр закликав представників Південної
Кореї до поглиблення торговельно-економічної співпраці та збільшення
інвестування в економіку України, зокрема у сфери енергетики, промислового
комплексу, машинобудування. В. Гройсман також запросив корейський бізнес
взяти участь у масштабній приватизації державних підприємств, що незабаром
буде розпочато в Україні. «Уряд бере на себе зобов’язання супроводжувати усі
необхідні інвестиційні проекти і робити це максимально якісно для того, щоб ті,
хто інвестують, відчували повний комфорт і повне сприяння в Україні», –
наголосив В. Гройсман.
Глава уряду зауважив, що напередодні був проведений українськокорейський бізнес-форум, що стало гарним сигналом щодо потенційних
можливостей двох країн у розвитку двосторонньої співпраці.
Питання створення сприятливого інвестиційного та бізнес-клімату є
одним з найважливіших пріоритетів для уряду, підкреслив він. Так, цього тижня
буде презентовано офіс супроводження іноземних інвестицій при Прем’єрміністрові, поінформував він співрозмовників.
Також уряд працює над розробленням змін до податкового
законодавства, докладає зусиль для провадження ефективної боротьби з
корупцією. Також у країні розпочато реформу судової системи влади, зазначив
В. Гройсман.
У свою чергу керівники провідних корейських компаній відзначили
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зусилля уряду щодо поліпшення бізнес-клімату в Україні та запевнили в
підтримці Південною Кореєю України в цих прагненнях. «Для нас важливе не
просто інвестування, для нас важливе успішне інвестування. Ми хочемо, щоби
ті, хто працює з Україною і в Україні, мали успіхи. Це наше стратегічне
завдання. Тому я думаю, відсьогодні ми почнемо з вами писати поглиблену
сторінку історії нашої торговельно-економічної співпраці», – підкреслив
В. Гройсман (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 3.10).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман провів зустріч з президентом
Європейської ради Д. Туском. Сторони обговорили першочергові питання
порядку денного взаємодії України та Європейського Союзу, зокрема щодо
запровадження безвізового режиму, завершення ратифікації Угоди про
асоціацію та спільні зусилля щодо протистояння російській агресії.
В. Гройсман зауважив, що Україна очікує рішення Європейського Союзу
щодо лібералізації візового режиму. У свою чергу, Україна виконала всі
необхідні для цього вимоги, підкреслив він.
Глава уряду також наголосив на важливості завершення ратифікації Угоди
про асоціацію із ЄС. «Розраховуємо, що Європейський Союз знайде правильне
рішення щодо реалізації цього питання», – зазначив він.
Прем’єр-міністр поінформував співрозмовника, що уряду вдалося
відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Також триває курс на
проведення необхідних у країні реформ.
Президент Європейської ради Д. Туск відзначив зусилля уряду та
досягнутий результат у проведенні змін у країні.
Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну в питанні
протистояння російській агресії, зазначив він. «Ми у Європі продовжуємо
обговорювати те, яким чином ми можемо надати Україні допомогу щодо
повного упровадження мінських домовленостей, щоб можна було досягнути
справжнього припинення вогню і, сподіваюся, миру. Моя роль у Європі – щодня
роз’яснювати: між Україною і Росією немає симетрії, тому що одна сторона –
Росія – виступає агресором, а Україна – жертва у цій ситуації. Тут немає ніякої
політичної рівності», – наголосив Д. Туск.
Сторони також порушили питання продовження санкцій відносно
Російської Федерації. У цьому контексті В. Гройсман закликав усі демократичні
країни до консолідованої позиції.
Прем’єр-міністр також подякував Д. Туску і Європейському Союзу за
всебічну підтримку України, зокрема у відстоюванні її територіальної цілісності
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 29.09).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман у четвер, 29 вересня, провів
зустріч з Єврокомісаром з питань торгівлі С. Мальмстрьом. Сторони
обговорили напрями поглиблення двосторонньої торговельної співпраці.
За пропозицією Прем’єр-міністра сторони домовилися провести спільну
зустріч із бізнесом під час проведення засідання Ради асоціації між Україною та
ЄС у Брюсселі 19 грудня.
Єврокомісар з питань торгівлі С. Мальмстрьом повідомила про рішення
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Європейської комісії про розширення доступу до європейського ринку деяких
позицій українських товарів на додаток до поглибленої та всеохоплюючої зони
вільної торгівлі на три роки. Пропозиція Європейської комісії має бути ухвалена
Європейським парламентом і країнами-членами ЄС.
Прем’єр-міністр поінформував Єврокомісара про порядок денний реформ
уряду, спрямованих на поліпшення бізнес-клімату в країні, серед яких
продовження боротьби з корупцією, реформи державної служби, проведення
масштабної публічної приватизації та судової реформи. У фокусі уваги
перебуває відновлення промислового потенціалу країни. Також уряд відновив
роботу з Міжнародним валютним фондом, зазначив В. Гройсман.
У свою чергу єврокомісар наголосила, що Європейська комісія
налаштована надалі підтримувати Україну у впровадженні реформ. Вона також
зазначила, що уряду вдалося досягнути у цьому результатів за нетривалий час
роботи (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 29.09).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман увечері у четвер, 29 вересня, узяв
участь у заходах із вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру на
території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».
У жалобній церемонії взяли участь Президент України П. Порошенко та
М. Порошенко, Голова Верховної Ради України А. Парубій, київський міський
голова В. Кличко, члени Кабінету Міністрів України, представники
Адміністрації Президента, глави іноземних делегацій високого рівня,
уповноважені представники іноземних держав та урядів, посли, керівники
міжнародних організацій, а також свідки, які пережили трагедію в Бабиному
Яру.
Учасники церемонії вшанували хвилиною мовчання пам’ять невинно
вбитих і встановили лампадки до пам’ятного знаку «Менора» (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 29.09).
***
У рамках робочої поїздки до Львівської області Прем’єр-міністр
України В. Гройсман ознайомився з перебігом будівництва (реконструкції)
дороги Н13 Львів – Самбір – Ужгород.
В. Гройсман зауважив, що роками дорожнє господарство країни
занепадало. Сьогодні ремонт відбувається по всій Україні.
У 2017 р. уряд планує залучити на масштабне будівництво й
реконструкцію доріг в Україні до 40 млрд грн, зауважив він (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 30.09).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман вважає за необхідне розробити
програму відновлення лісових фондів України. Про це він заявив під час
спілкування з викладачами та студентами в Науковій бібліотеці Львівського
національного університету ім. І. Франка.
«Нам треба розробити програму відновлення лісових фондів України», –
заявив В. Гройсман. Він зауважив, що лісова галузь країни потребує зміни.
«Мене непокоїть лісове господарство України. Нам потрібно відновлювати наші
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лісові угіддя, які, на превеликий жаль, були годівницею багато років», –
наголосив він.
Уряд замовить аерофотозйомку лісів Західної України, де є густі масиви,
для того щоб проаналізувати масштаби вирубки лісів за останній час, повідомив
Прем’єр-міністр.
Спільно з народними депутатами України буде створено робочу групу для
напрацювання стратегії у цій сфері, зазначив глава уряду.
Прем’єр-міністр також зазначив, що Р. Лижичко надала йому детальну й
«дуже невтішну» інформацію щодо вирубки карпатських лісів, що була зібрана
очолюваною нею експедицією.
В. Гройсман зауважив, що в кожному лісовому господарстві є ті, хто
намагаються використовувати загальнодержавний ліс як власне майно. При
цьому системи державного контролю за цим відсутні.
Сьогодні порушується багато кримінальних справ і відбувається
затримання тих, хто мав відношення до лісових оборудок, починаючи з 2010 р.,
зазначив Прем’єр-міністр.
Так, за його словами, у кожній області, де є лісові фонди, діяли достатньо
організовані злочинні групи. Вони сьогодні виявлені, порушені кримінальні
справи, є арештовані (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
30.09).
***
Боротьба з контрабандою та наведення ладу на митницях уже
приносить свої дивіденди. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман
під час зустрічі з паралімпійцями – учасниками та переможцями Паралімпіади в
Ріо-де-Жанейро.
«Ми почали боротьбу з контрабандою. У травні було шалене зниження
доходів (надходжень з митниці), бо усі думали, що передумаємо і не будемо
боротися. А уже в серпні ми отримали плюс 2 млрд грн. Ми очікуємо, що в
цьому місяці теж буде зростання “плюс” 2 млрд», – сказав В. Гройсман.
Він зазначив, що зростання платежів на митницях відбулося виключно
через боротьбу з негативними явищами в системі. «Це те, що ходило по
кишенях, а зараз йде до Державного бюджету України», – наголосив Прем’єрміністр (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 30.09).
***
Уряд докладає усіх зусиль для збільшення інвестування в Україну, що
дасть змогу нарощувати власні українські ресурси та створювати нові
робочі місця. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час
церемонії відкриття другої черги заводу електрообладнання й автозапчастин
компанії Fujikura.
«Для уряду є пріоритетом не брати кредити у міжнародних організацій –
ми маємо самі заробляти українські ресурси. Але це можливо зробити лише в
одному випадку: якщо інвестиції, зокрема іноземні, заходитимуть у нашу
країну. Інвестиції, які направлені не на зведення стін, а на створення робочих
місць. І ми маємо величезний потенціал щодо інвестування в Україну. Тут мій
оптимізм є об’єктивним», – сказав В. Гройсман.
За його словами, цього року українська економіка демонструє достатньо
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непогані показники щодо залучення інвестицій. «Ми маємо плюсом кілька
мільярдів доларів. Але, як правило, ці кошти направлялися у банківську систему
для підтримки банківської системи. А сьогодні ми маємо інвестиції, направлені
на розвиток національної економіки, на створення нових робочих місць, на
заробітну плату українських громадян. Я переконаний, що таких інвестицій
буде з кожним роком все більше», – підкреслив Прем’єр-міністр України
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 30.09).
***
Протягом останніх півтора року в реформуванні системи соціального
захисту населення в Україні зроблена колосальна робота. Про це під час
панельної дискусії «Реформування соціальної політики в умовах децентралізації
управління» заявив віце-прем’єр-міністр України П. Розенко.
«Насамперед йдеться про серйозне реформування системи субсидій, адже
у процесі доведення цін на газ та житлово-комунальні послуги до економічно
обґрунтованого рівня якраз система соцзахисту населення відіграє неабияку
роль», – сказав він.
П. Розенко нагадав, що в минулому опалювальному сезоні 5,5 млн
українських родин скористалися допомогою держави у вигляді субсидій, у
цьому опалювальному сезоні кількість отримувачів субсидій, за прогнозами
уряду, становитиме близько 9 млн родин.
«Зараз паралельно ідуть процеси переоформлення субсидій та оформлення
субсидій для тих, хто звертається вперше», – зауважив П. Розенко,
наголосивши, що для тих 5,5 млн родин, які вже отримували субсидії, їх
переоформлення на новий період буде здійснене автоматично, без жодних
додаткових звернень. Він зазначив, що до управлінь соцзахисту щотижня за
субсидіями звертаються близько 60 тис. сімей.
За словами віце-прем’єр-міністра, значні кроки вже зроблені і в наведенні
порядку в системі пільг. «Ми серйозно очистили систему пільг. Насамперед це
стосується скасування пільг чиновникам та посилення адресності надання пільг.
На сьогодні надання пільг прив’язане до доходів громадян і пільгами
користуються лише ті, хто цього справді потребує», – наголосив він.
П. Розенко повідомив, що протягом одного-двох місяців Мінсоцполітики
має доопрацювати та внести на розгляд уряду й парламенту законопроект щодо
систематизації та монетизації пільг.
На порядку денному уряду – реформування служби зайнятості та пенсійної
системи (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 30.09).
***
Виконуючий обов’язок міністра охорони здоров’я У. Супрун разом із
заступниками розказала про перший місяць роботи нової команди
Міністерства охорони здоров’я. Подібні брифінги стануть постійною
практикою.
Міжнародні закупівлі ліків. Значні зусилля та час витрачені в міністерстві
для завершення процесу закупівлі через міжнародні організації. Не зважаючи на
відомі проблеми, спротив і нерозуміння, такий механізм державних закупівель
виправдовує себе. Ще не весь обсяг медикаментів доставлений до пацієнтів,
проте це вдається. «Ми провели величезну організаційну роботу для
24

продовження закупівель 2016 р. (укладені договори, відпрацьовані процедури,
складається перелік препаратів), що дозволятиме пацієнтам та лікарням
отримувати препарати вчасно. Для широкого загалу ці зміни не є очевидними,
проте нагадаємо, мова йде про економію мільйонів гривень, котрі
спрямовуватимуться на інші потреби», – зазначила У. Супрун.
Додаткове фінансування. Міністерству вдалося отримати додаткове
фінансування окремих програм, зокрема для лікування за кордоном, і додаткове
фінансування державних закупівель ліків. «Ми очікуємо, що матимемо
можливість більше пацієнтів лікувати за кордоном, коли це неможливо в
Україні, а також більша частка потреб 2017 р. зможе бути задоволена. Нам
також вдалося отримати додаткові кошти на субвенцію, це значить, зокрема, те,
що ми тепер маємо сподівання зменшити заборгованість по заробітній платі
медичним працівникам. З підтримкою Прем’єр-міністра та уряду ми досягнули
того, що видатки державного бюджету на охорону здоров’я на наступний рік
збільшаться на 6 %, порівняно з 2016 р. Це додаткові 3,4 млрд для потреб
української медицини», – зазначила міністр.
Лікування за кордоном. Лише днями було отримано кошти для відправки
пацієнтів на лікування за кордоном. Після рішення від 26 вересня 2016 р.
30 громадян, у яких захворювання не лікуються в Україні, «отримають
скерування в закордонні клініки». «Тринадцять з них – діти. Можливість
оплатити пацієнтам послуги іноземних клінік з’явилася завдяки додатковим
коштам, які Бюджетний комітет Верховної Ради виділив на державну програму
“Лікування громадян України за кордоном”. Це відбулося за рахунок
перерозподілу обсягів фінасування МОЗ. Впродовж місяця міністерство
підготувало зміни до постанови щодо лікування за кордоном. Ключові зміни в
порядку розгляду та відправки пацієнтів є такими: процедура потрапляння до
списку спрощена, виключена можливість корупції, укладення договорів та
гарантійних листів дозволятиме відправляти пацієнтів без затримок», –
підкреслила У. Супрун.
Упродовж останнього місяця команда міністерства постійно працює з
Кабінетом Міністрів, робочі зустрічі є ледве не щоденними. Заплановані зміни
торкаються всього суспільства, не лише МОЗ, «тому ми із задоволенням
відзначаємо конструктивну роботу з міністерствами та Прем’єр-міністром».
МОЗ не є міністерство в собі. «Ми налагодили співпрацю з комітетом ВР,
громадськими, пацієнтськими організаціями. Жодна реформа не може
відбуватися в межах лише одного міністерства. Комунікація між
міністерствами, депутатським корпусом є дуже важливою, і ми також
закликаємо громадськість та медичну спільноту не бути байдужими та
допомагати нам. З наступного тижня МОЗ представлятиме напрацювання у
фракціях ВР, Кабінеті Міністрів та інформуватиме громадськість.
Ми зацікавлені в децентралізації та збільшенні автономності медичних
закладів. Був скасований наказ № 33, який прив’язував кількість персоналу
лікарні до кількості ліжок в ній. Відтепер лікарня та місцеве управління
охорони здоров’я найматиме необхідних фахівців відповідно до потреб
громади, а не “київських нормативів”. Це лише перший крок. МОЗ не має
наказувати як організувати роботу закладу. Нас цікавить результат – пацієнти
мають одужувати. Розпоряджатися коштами, організовувати роботу лікарні
треба виходячи з конкретних потреб району чи міста. Так, це підвищує
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відповідальність кожного головного лікаря чи медичного департаменту, але ми
переконані, що медичне керівництво в містах, районах, областях впорається з
цим завданням і виграє в кінцевому підсумку пацієнт» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 29.09).
***
26 вересня в Києві з ініціативи С. Кубіва, першого віце-прем’єр-міністра,
міністра економічного розвитку і торгівлі України, за участі Д. Шимківа,
заступника глави Адміністрації Президента України, секретаря Нацради
реформ, О. Данченка, голови парламентського Комітету з питань
інформатизації і зв’язку, експерти та громадськість розпочали розробку
«дорожньої карти» з інтеграції України у цифрове співтовариство ЄС.
«Дорожня карта» після погодження з усіма зацікавленими сторонами стане
основою цифрового порядку денного зі створення єдиного цифрового простору
Україна – ЄС.
За словами С. Кубіва цифровізація всіх важливих процесів у державі є
невід’ємною частиною прогресу та розвитку економіки. «Економічний ефект від
поширення широкосмугового доступу до Інтернету в Україні оцінюється у
додаткових 4–6 млрд євро на рік до ВВП на кожні 10 % нових споживачів. Це –
найвищий у Європі показник», – наголосив С. Кубів.
Він також нагадав про заяву єврокомісара Г. Еттінгера щодо необхідності
включення України до єдиної пан’європейської цифрової інфраструктури, яка
запланована в рамках Цифрового співтовариства.
Д. Шимків зазначив, що український цифровий ринок стрімко зростає,
удвічі збільшилася електронна комерція. За оцінками Світового банку, у світі до
2020 р. можна очікувати зникнення 7 млн професій і появу близько 2 млн нових.
Він також нагадав, що саме українські ІТ-фахівці входять до найкращих
представників «цифрового» фаху у Європі та світі. «Людський капітал України,
українські цифрові технології можуть стати ключем до успішного розвитку
пан’європейської спільноти, допоможуть створити нові робочі місця та
сприятимуть стрімкому розвитку нашої економіки», – переконаний Д. Шимків
«Для якісної цифровізації процесів треба створити серйозне законодавче
підґрунтя», – додав О. Данченко, народний депутат України, голова
парламентського Комітету з питань інформатизації і зв’язку. Він додав, що
законопроектна робота потребує значних зусиль усіх органів влади.
«Підтримую С. Кубіва у його позиції, що лише спільними зусиллями
Президента, уряду, парламенту, місцевої влади, експертів та суспільства можна
здійснити законодавчий прорив у цифровізації. Нам слід активно працювати над
законопроектами,
адже,
крім
внутрішньоукраїнських
законів,
слід
гармонізувати законодавче поле із Євросоюзом», – наголосив О. Данченко.
Ідеться, зокрема, про уже зареєстровані в парламенті законопроекти «Про
електронні комунікації», «Про радіочастотний ресурс України», «Про
електронні довірчі послуги», які закладають фундамент для подальшої роботи в
галузі цифровізації.
Учасники обговорення дійшли висновку, що для подальшого ефективного
розвитку цифрового ринку в Україні та його інтеграції до ЄС слід істотно
покращити цифрову інфраструктуру та технології. «Маємо забезпечити
широкосмуговий Інтернет, новітні технології та сучасні можливості по усій
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території України. Іншим важливим досягненням мають стати зміни підходів до
навчання відповідних фахівців – і дорослих, і дітей. У 2025 р. найкращі
ІТ-фахівці та найкращі цифрові технології мають бути саме в Україні», –
зазначила О. Мініч, директор департаменту розвитку інновацій та
інтелектуальної власності Мінекономрозвитку.
За результатами обговорення та спільної роботи учасники створили проект
«дорожньої карти» на 2016–2025 рр. Проект «дорожньої карти» буде
презентований для обговорення з європейською стороною у другій половині
жовтня 2016 р. під час другого засідання міністрів з цифрової економіки країн
ЄС і «Східного партнерства» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. – 27.09).

ПОЛІТИКА
У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ повідомили, що перед тим, як
підтвердити інформацію про розведення сил і засобів, усі дані необхідно
перевірити. Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці СММ ОБСЄ у
Facebook.
Як повідомили у СММ, ОБСЄ вітає рішення тристоронньої контактної
групи про розведення сил і засобів, а також підтримує процес шляхом
моніторингу на узгоджених ділянках розведення: у районах населених пунктів
Золоте, Станиця Луганська й Богданівка – Петрівське.
«СММ може ефективно підтримувати цей процес, здійснюючи
верифікацію за умови вільного, безпечного і безумовного доступу місії до
ділянок розведення. Спостерігачі СММ ОБСЄ не підтверджують отримані дані
одразу: перш ніж бути опублікованими, всі дані мають бути перевірені», –
наголосили спостерігачі (УНН (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 2.10).
***
Ни одна из сторон конфликта на Донбассе не готова идти на уступки,
заявил директор Института евроатлантического сотрудничества
А. Сушко, комментируя сообщение ОБСЕ о невыполнении условий
разведения сторон на Востоке Украины.
«Проблема в том, что на сегодняшний день нет политических предпосылок
для установления мира на Донбассе. Фактически ни одна задача с обеих сторон
не решена. Готовности к замораживанию ситуации нет. Ни одна из сторон
конфликта не готова идти на уступки. Поэтому ситуация остается в том
состоянии, в котором находится уже давно. За разведением сторон на Донбассе
нет никакой долгосрочной стратегии. Если бы был какой-то план с прицелом на
перспективу, тогда можно было бы рассматривать этот отвод войск всерьез. Но
никакого плана сейчас нет. И Украина, и Россия тянут время, потому что цели у
них разные», – подчеркнул А. Сушко (Гордон (http://gordonua.com). – 2016. –
3.10).
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***
Предварительные
общественные
голосования
(праймериз)
в
самопровозглашенных «ДНР/ЛНР» завершились.
Как сообщил представитель «временной избирательной комиссии» «ЛНР»
В. Седых, нарушений не было зафиксировано. По данным на 18:30, на
праймериз пришли 50 тыс. человек.
В «Донецкой народной республике на праймериз пришли свыше 290 тыс.
избирателей, по состоянию на 15:00 воскресенья», – сообщил пресс-атташе
«временной избирательной комиссии» О. Балыкин (Корреспондент.net
(http://www.korrespondent.net). – 2016. – 2.10).
***
«Праймеріз», які бойовики проводять на окупованих територіях
Донбасу, є спробами зриву мінського переговорного процесу, а відповідальна
за це РФ, вважає представник України в гуманітарній підгрупі, перший віцеспікер І. Геращенко.
«Українська сторона розцінює всі ці “праймерізи” як чергову спробу
нахабного зриву мінського процесу, як спробу сегрегації можливих учасників
можливих виборів... На окупованих територіях створені псевдовиборчі органи,
без спостерігачів і ЗМІ, без українських політиків і партій, без переселенців,
відбувається фарс, – наголосила І. Геращенко. – Очевидно, що на ці спроби, по
суті, зірвати роботу політичної групи в Мінську, має бути і реакція наших
партнерів по нормандському формату і всього світу, – наголосила вона. –
Москва відверто і цинічно зриває мінський процес. І на цьому фоні будь-які
розмови про спробу пом’якшити санкції виглядають просто цинічно»
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2016. – 3.10).
***
Україні не потрібно надавати жодного значення так званому
попередньому голосуванню – «праймеріз», яке провели «ЛНР/ДНР»,
намагаючись показати, що вони готові до «виборів». Таку думку висловив
політолог В. Фесенко.
«Нам не варто взагалі брати це до уваги. Це їхні власні ігри. Вони таким
чином демонструють, що вони нібито готові до виборів. Але вибори, за
мінськими домовленостями, можуть бути проведені лише за українським
законом», – заявив політолог.
Також він зазначив, що Україна має публічно й офіційно говорити, що такі
«попередні голосування» є порушенням мінських домовленостей. «Це руйнує
мінський процес», – зазначив В. Фесенко (УНН (http://www.unn.com.ua). – 2016.
– 2.10).
***
«Народный фронт» заявляет о том, что обжалование положений
Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» – это попытка
сорвать судебную реформу и сохранить старую коррумпированную судебную
вертикаль. Об этом говорится в заявлении политической силы в ответ на
решение Пленума Верховного Суда обратиться в Конституционный Суд
Украины для признания неконституционными положения Закона Украины «О
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судоустройстве и статусе судей».
«Этими положениями ликвидируются действующий Верховный Суд и
высшие спецсуды, а также вводится конкурсный отбор на должности судей.
Проголосованная в парламенте конституционным большинством и
поддержанная Президентом Украины реформа судоустройства направлена на
упрощение структуры судов и постепенную замену судейского корпуса. Стоит
напомнить, что реформа правосудия была одним из главных требований
Революции достоинства», – говорится в заявлении (РБК-Україна
(https://www.rbc.ua). – 2016. – 3.10).
***
3 жовтня в Україні розпочали роботу антирейдерські штаби, створені
партією «Батьківщина», повідомила лідер партії Ю. Тимошенко.
Завдання цих штабів, за її словами, – правовий захист селян;
оприлюднення фактів незаконного захоплення сільськогосподарських земель і
прізвищ посадовців – суддів, державних реєстраторів, працівників прокуратури,
правоохоронних структур, представників місцевих адміністрацій, які причетні
до земельного рейдерства.
«Земельне рейдерство – це вже державна політика. І, на жаль, усі
ланцюжки цього рейдерства ведуть до найвищих посадових осіб України. У
тому числі і в силових структурах. Рейдерство сільськогосподарської землі
практично стало їхньою власною справою. Саме тому ми зараз відкриваємо
“гарячу лінію” в кожній області і в Києві», – наголосила Ю. Тимошенко.
Лідер партії додала: «Ми об’єднуємося з Асоціацією фермерів, з усіма
фермерськими асоціаціями на місцях. Ми об’єднуємося також з людьми, які
готові захищати сільськогосподарську землю, і ми будемо робити публічним
кожен факт такого рейдерства» (Вечерние вести (http://gazetavv.com). – 2016. –
3.10).
***
На сегодняшний день лидер партии «Батьківщина» Ю. Тимошенко не
способна организовать массовые протесты, которые приведут к смене
власти. Такую точку зрения высказал политолог Р. Бортник.
«Исключать то, что такая новость является формой информационного
давления на власть со стороны Ю. Тимошенко, нельзя. Это слабо прикрытый
шантаж. Но я не уверен, что лидер “Батьківщини” способна пойти ва-банк и
организовать массовые протесты, которые приведут к свержению власти», –
подчеркнул Р. Бортник.
В то же время эксперт не исключает того, что сообщения о возможной
подготовке Ю. Тимошенко к общественным массовым выступлениям осенью
могут быть информационным вбросом со стороны власти. «Я могу
предположить, что такие слухи являются “фейком”, так как я отслеживал
информацию и с подделкой писем о “тарифном майдане”, и с публикацией о
покупке 500 палаток. Источники данной информации очень близки к власти.
Мне кажется, что такие “вбросы” являются попыткой сорвать возможные
общественные протесты», – резюмировал Р. Бортник (ГолосUA
(http://ru.golos.ua). – 2016. – 2.10).
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***
1 октября 2016 г. в Киеве состоялся 52-й съезд представителей левых
сил со всей Украины. В его работе приняли участие около 200 делегатов от
всех областных и киевской городской партийных организаций.
Съезд открыл лидер левых сил П. Симоненко. Были сформированы
президиум, секретариат, редакционная и мандатная комиссии, утверждены
повестка дня и регламент работы.
Съезд одобрил решения высших партийных органов, поддержал меры по
сохранению партийных структур и участию представителей движения в
деятельности Всеукраинской общественной организации «Левый марш», а
также одобрил конкретные действия в суде по защите партии и снятия запрета
на ее деятельность (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2016. – 3.10).
***
1 жовтня в Києві відбувся I з’їзд нової політичної партії «Розумна
сила».
У роботі з’їзду взяли участь понад 250 делегатів з усіх регіонів України.
Однією з програмних засад партії є зовнішня політика нейтралітету. З’їзд
прийняв рішення про ініціювання проведення референдуму з питання
зовнішньополітичного статусу України.
«Партія виступила ініціатором проведення всеукраїнського референдуму,
на якому народ повинен сам висловити свою власну думку: чи буде Україна
мирною і нейтральною, чи буде вступати в будь-які військові блоки і союзи», –
заявив лідер партії О. Соловйов.
У своєму виступі він закликав політичні партії та громадські організації
підтримати проведення такого референдуму, відкинути амбіції і включитися в
спільну роботу для організації такого заходу (УНН (http://www.unn.com.ua). –
2016. – 1.10).
***
Оспаривание в Конституционном Суде Украины (КСУ) судебной
реформы преследует цель показать несостоятельность власти при
принятии важных законов, считает эксперт Украинского института
анализа и менеджмента политики В. Воля.
«Это делается для того, чтоб показать, что Президент и эта власть
допустили нарушение. Не сама реформа, как таковая, является целью тех, кто
стоит за обращением, а само нарушение – это средство политической борьбы»,
– отметил политолог.
По его словам, отменить судебную реформу уже невозможно, но заявить о
нарушениях при ее реализации вполне возможно.
Как пояснил В. Воля, главная цель этой инициативы заключается в том,
чтобы показать всю несостоятельность нынешней власти, которая часто
«проталкивает» необходимые ей законы с многочисленными нарушениями
(ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2016. – 3.10).
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ЕКОНОМІКА
На счета Министерства финансов поступил 1 млрд долл. от выпуска
еврооблигаций под кредитные гарантии США. Об этом сообщил министр
финансов А. Данилюк на своей странице в Facebook.
Эти деньги будут направлены на социальный и пенсионные выплаты.
Термин погашения еврооблигаций – пять лет, по ставке 1,47 %.
Прогнозируется, что ставка не превысит 2 % годовых. Это, по
утверждению Минфина, рекордно низкая ставка по еврооблигациям за всю
историю Украины (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/09/29/24322784). – 2016.
– 29.09).
***
Украина уже получила 3 млрд долл. под кредитные гарантии США
частями по 1 млрд долл. ежегодно, в том числе 29 сентября текущего года.
В Минфине также сообщили, что в ходе встречи министра финансов
А. Данилюка с замминистрами финансов США К. Бери и Л. МакДональд на
минувшей неделе в Киеве обсуждались бюджетный процесс, реформа
Государственной фискальной службы и таможни, программа Международного
валютного фонда, дальнейшая техническая помощь Минфину, а также визит
министра финансов в Вашингтон.
В министерстве напомнили, что 7–9 октября состоится ежегодное собрание
МВФ и Всемирного банка.
«Во время поездки планируются встречи А. Данилюка с руководством
МВФ, ВБ, Международной финансовой корпорации, Европейского банка
реконструкции и развития, Министерства финансов США и других стран, а
также выступления в ведущих институтах и исследовательских центрах», –
сообщили
в
Минфине
(Finance.UA
(http://news.finance.ua/ru/news//385769/ukraina-ozhidaet-polucheniya-eshhe-sredstv-pod-garantii-pravitelstvassha). – 2016. – 3.10).
***
Украина завершила первое полугодие 2016 г. с отрицательной чистой
международной инвестиционной позицией в размере 50,89 млрд долл. Это на
2,6 % меньше, чем на начало 2016 г. («минус» 52,2 млрд долл.), сообщается на
сайте Нацбанка.
За ІІ квартал 2016 г. данный показатель улучшился на 1,4 % по сравнению
с предыдущим кварталом («минус» 51,6 млрд долл.).
За ІІ квартал 2016 г. активы сократились на 0,4 % – до 123,8 млрд долл.,
пассивы
–
на
0,7
%,
до
174,7
млрд
долл.
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/09/29/24318184). – 2016. – 29.09).
***
В августе 2016 г. действующие банки заработали 2,7 млрд грн. Об этом
сообщается на сайте НБУ.
Чистый процентный доход банковской системы за август по сравнению с
июлем увеличился почти в два раза – до 4,9 млрд грн, чистый комиссионный
доход – на 4,7 %, до 2,2 млрд грн.
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«Рост процентного дохода обусловлен не восстановлением кредитования, а
в основном связан с процессами реструктуризации кредитных портфелей
банков, которые активно начались после диагностического обследования
качества активов на выполнение программ в капитализации», – говорится в
сообщении.
В августе 78 банков получили прибыль в размере 3,7 млрд грн, тогда как за
июль прибыль была у 74 банков на сумму 1 млрд грн. Убыточной в августе
была деятельность 22 банков на общую сумму 1,1 млрд грн.
За восемь месяцев убыток действующих банков уменьшился в 6,8 раза по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года (по состоянию на
1 августа 2015 г. убыток составил 45 млрд грн).
Такое уменьшение связано со снижением объемов отчислений в резервы
под активные операции на 62 %, или на 50,4 млрд грн.
Достаточность капитала банковской системы в августе 2016 г. возросла за
счет
вкладов
в
уставный
капитал
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/09/30/24330201). – 2016. – 30.10).
***
Банки смогут увеличить кредитные портфели во второй половине
этого года. Полномасштабное возобновление кредитования в Украине
произойдет лишь в последующие годы. Об этом на Украинском финансовом
форуме заявила глава НБУ В. Гонтарева.
«Поскольку часть банков уже увеличила капитал, а кредитные ставки уже
снижены, то мы ожидаем сдержанного роста кредитного портфеля банков во
второй половине этого года, – рассказала В. Гонтарева. – Полномасштабное
восстановление кредитования произойдет лишь в последующие годы. При этом
наибольший потенциал демонстрирует кредитование физических лиц».
По словам В. Гонтаревой, банки не могут возобновить кредитование из-за
высоких юридических рисков для них. «В настоящее время в парламенте ждет
рассмотрения ряд законопроектов по усилению защиты прав кредиторов», –
сказала она.
Ранее В. Гонтарева заявила, что Национальный банк намерен и в
дальнейшем проводить валютные интервенции, чтобы сдерживать
волатильность
курса
гривни
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/09/29/24319094). – 2016. – 29.09).
***
В августе банки нарастили портфель срочных депозитов физлиц в
национальной валюте на 0,3 % – до 120,96 млрд грн, в иностранной валюте
(в долларах) почти на 0,4 % – до 6,76 млрд долл. Об этом сообщается на сайте
регулятора.
С начала года этот показатель в гривне увеличился на 9,58 млрд грн
(+8,6 %), в иностранной валюте (в долларах) за девять месяцев практически не
изменился.
«Срочные вклады населения демонстрируют с начала года благоприятную
динамику, что положительно влияет на ликвидность банковской системы и
создает прочную основу для оживления кредитования. Важно, что прирост
обеспечили срочные вклады как в национальной валюте, так и в иностранной, в
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долларовом эквиваленте, – отметила и. о. замглавы НБУ Е. Рожкова. – Мы
ожидаем дальнейшего роста доверия населения к банкам и сохранения
позитивной тенденции».
По итогам августа гривневые средства физических лиц по требованию
сократились на 4,8 % – до 67,3 млрд грн. Отток имеет сезонный характер и
объясняется активным использованием населением денег с текущих счетов в
отпускной период. Деньги физических лиц по требованию в иностранной
валюте за аналогичный период возросли на 3 % – до 1,68 млрд долл.
В целом гривневый депозитный портфель физлиц с начала года возрос на
8,52 млрд грн (+4,7 %) – до 188,3 млрд грн, в иностранной валюте (в долларах) –
на 0,16 млрд долл. (+2 %), до 8,4 млрд долл. (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/09/29/24321388). – 2016. – 29.09).
***
Національний банк України видав двом банкам 555 млн грн
рефінансування. Про це йдеться в повідомленні регулятора.
«Національний банк повідомляє, що 28 вересня відбувся черговий
кількісний тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволені
заявки двох банків у загальній сумі 555 млн грн з відсотковою ставкою у розмірі
17 % річних», – ідеться в повідомленні.
При цьому Нацбанк не уточнив, які саме банки отримали рефінансування
(Finance.UA (http://news.finance.ua/ua/news/-/385567/nbu-vydav-dvom-bankam555-miljoniv-gryven-refinansu). – 2016. – 29.09).
***
«Киевстар» и ПриватБанк будут проверять SIM-карты клиентов
банка. Это должно обезопасить клиентов от мошенников, укравших номер
телефона абонента. Об этом рассказал президент «Киевстара» П. Чернышев на
своей странице в Facebook.
Услуга называется Check+IMSI (International Mobile Subscriber Identity).
Работает она так: ПриватБанк, перед тем как отправлять абоненту SMS с кодом
подтверждения транзакции, автоматически отправляет запрос в «Киевстар».
Там проверяют, давно ли SIM-карта работает в сети. По утверждению
П. Чернышева, если SIM-карта давно в сети – все в порядке. Если, к примеру,
карту выпустили вчера – скорее всего абонент стал жертвой мошенников. В
этом случае ПриватБанк проведет дополнительную проверку личности
абонента.
П. Чернышев утверждает, что эта проверка призвана обезопасить клиентов
от мошенничества с банковскими картами при помощи украденного номера
телефона. Услуга доступна только для клиентов с припейд-тарифами (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/09/28/24309884). – 2016. – 28.09).
***
Украина в январе – сентябре 2016 г. увеличила транзит природного газа
в Европу и Молдову на 17,8 % (на 8 млрд 627,8 млн куб. м) по сравнению с
аналогичным периодом 2015 г. – до 56 млрд 976,8 млн куб. м.
Согласно оперативным данным ПАО «Укртрансгаз», в том числе в Европу
транзитом через территорию страны в январе – сентябре поставлено 54 млрд
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999,9 млн куб. м, в Молдову – 1 млрд 976,9 млн куб. м.
По итогам сентября-2016 транзит газа в страны Европы и Молдову
увеличился на 12,9 % (на 779,5 млн куб. м) по сравнению с аналогичным
месяцем 2015 г. – до 6 млрд 810,2 млн куб. м. В том числе транзит газа через
Украину в Европу составил 6 млрд 641,2 млн куб. м, в Молдову – 169 млн куб.
м
(Finance.UA
(http://news.finance.ua/ru/news/-/385757/ukraina-za-9-mesuvelichila-tranzit-gaza-na-17-8). – 2016. – 3.10).
***
Департамент транспорта США (DOT) предоставил право
«Авиалиниям Антонова» свободно летать из этой страны и обратно,
выполняя чартерные грузовые авиаперевозки. Об этом сообщает
aircargoweek.com.
Таким образом, «Авиалиниям Антонова» больше не нужно получать
разрешение DOT на выполнение чартерного грузового рейса. «Авиалинии
Антонова» специализируются на перевозках очень тяжелых и негабаритных
грузов.
Во флоте авиакомпании семь самолетов Ан-124 «Руслан», крупнейший в
мире самолет Ан-225 «Мрия» и один Ан-22 – самый большой в мире
турбовинтовой лайнер (Крылья (http://www.wing.com.ua/content/view/16792/64).
– 2016. – 28.09).
***
Экспортно ориентированная IT-отрасль может возрасти в два раза по
всем показателям и генерировать до 27,2 млрд грн доходов в госбюджет в
2020 г. К таким выводам пришли эксперты PwC, осуществив независимое
макроэкономическое исследование по заказу IT-комитета Европейской бизнесассоциации.
За последние четыре года вклад IT в ВВП Украины увеличился с 0,6 до
3,3 % (с 1,1 млрд до 2,7 млрд долл.). Достичь такого развития удалось за счет
роста числа программистов – с 42 тыс. 400 до 91 тыс. 700. Кроме прямого
вклада ІТ в экономику, PwC исследовали и косвенные вклады. Например,
депозиты IT-специалистов в банках за 2015 г. составили 5,8 млрд грн, а объем
обязательной продажи валютной выручки – 2 млрд грн. Доходы банков от
операций с валютой достигли 1,7 млрд грн.
Однако ситуация может измениться, ведь риск потерять темпы роста
экспорта IT-услуг очень высок. Отрасль ранее росла на 27 % (2011–2012 гг.) и
30 % (2013 г.), однако уже в 2015 г. показатель составлял только 7 %. В отличие
от Украины, активно растут ІТ-рынки в Беларуси (12 %), Румынии (19 %) и
Польше (22 %). Девятнадцать процентов специалистов высокой квалификации
обеспечивают 41 % в структуре создания стоимости.
Существует высокий риск потери этого сегмента специалистов, который
является очень привлекательным для иностранных компаний с точки зрения
релокации в другие страны. Разница компенсации менее чем в 100 долл. – тот
фактор, который позволяет пока удерживать специалистов в стране.
Размер компенсации – не единственный вызов, который стоит перед
индустрией, однако это тот фактор, которым можно управлять в коротких
временных рамках. При сохранении существующей налоговой ставки в 2020 г.
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доходы госбюджета составят 21 млрд грн при колличестве IT-специалистов в
142 тыс. человек.
При пессимистическом сценарии и увеличении ставки до 20 % доходы
госбюджета составят 13 млрд грн, а в индустрии останутся работать 72 тыс.
специалистов. При оптимистическом сценарии налоги будут увеличиваться на
1 % ежегодно. При таких условиях в 2020 г. доход госбюджета составит 27 млрд
грн, работать будут 146 тыс. специалистов.
Быстрый рост отечественной IT-отрасли может обеспечить постепенное и
прогнозируемое налогообложение. Среди других стимулирующих факторов –
реформа системы образования, соблюдения прав интеллектуальной
собственности, развитие внутреннего рынка, защита от нецивилизованного
вмешательства
государственных
органов,
продвижение
украинской
IT-индустрии за рубежом.
Взаимодействие с государством позволит увеличить вклад IT-отрасли в
ВВП с нынешних 3,3 до 4,5 %, что будет равняться 5,1 млрд долл. экспортной
выручки к 2020 г., а количество рабочих мест в IT-отрасли и смежных отраслях
возрастет с 420 тыс. до 670 тыс. (Finance.UA (http://news.finance.ua/ru/news//385750/otechestvennaya-it-otrasl-mozhet-vyrasti-do-27-mlrd-grn). – 2016. – 3.10).
***
Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської
продукції у вересні поточного року порівняно із серпнем скоротився на 3,4 %.
Про це повідомляє Держстатистики.
У тому числі індекс витрат на виробництво продукції рослинництва
протягом аналізованого періоду знизився на 3,3 %, а на виробництво продукції
тваринництва – на 3,7 %.
Разом з тим індекс цін на матерiально-технiчнi ресурси промислового
походження, що споживаються сільським господарством, у вересні 2016 р.
порівняно
із
серпнем
скоротився
на
1,7
%
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/vitrati-agrariiv-na-virobnictvo-skorotilis-na-34).
– 2016. – 30.09).
***
ДПЗКУ проводить модернізацію елеваторів за свій рахунок, але веде
переговори з Експортно-імпортним банком Китаю про те, щоб вони
підтвердили можливість використовувати з цією метою кошти з першого
траншу кредитної лінії. Про це поінформував в. о. голови правління ДПЗКУ
Б. Приходько.
«Ми хотіли в цьому році направити на модернізацію 57 млн дол., але, на
жаль, ми не змогли домовитися з банком і зараз проводимо модернізацію за свій
рахунок. На ці цілі ми виділили з бюджету 231 млн грн», – зазначив
Б. Приходько.
За його словами, на модернізацію лінійних елеваторів буде витрачено
125 млн грн, близько 88 млн грн – на модернізацію портових елеваторів, ще
близько 17 млн грн – на автоматизацію бізнес-процесів, впровадження системи
контролю якості зерна, а також систем безпеки і відеоспостереження.
«Оптимізація витрат при зберіганні і транспортуванні зерна є одним із
наших завдань. Тому ми і вживаємо всіх заходів для того, щоб запустити і
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модернізувати наші елеватори. Наприклад, в цьому сезоні ми відвантажили з
наших елеваторів в Голій Пристані та Великій Лепетисі зерно на річковий
транспорт. Подібні операції на цих підприємствах не здійснювалися понад
10 років», – зауважив в. о. голови правління ДПЗКУ (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/dpzku-vidilit-231-mln-griven-na-modernizaciuelevatoriv). – 2016. – 3.10).
***
У Європейській комісії оголосили про додаткові торговельні преференції
для України. Про це повідомила єврокомісар з торгівлі С. Мальмстрьом.
«Рада знову бути в Києві. Рада повідомити про додаткові торговельні
преференції для України», – зазначила С. Мальмстрьом (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/evrokomisia-vidilila-ukraini-dodatkovitorgovelni-preferencii). – 2016. – 30.09).
***
На сьогодні Україна є пріоритетним регіоном для компанії DuPont
Pioneer. Про це повідомив А. Муньоз, віце-президент з глобальної комерційної
діяльності DuPont Pioneer, пише пре-служба Української аграрної конфедерації.
За його словами, компанія розглядає довгострокові інвестиції в Україну.
«Пріоритетним для DuPont Pioneer є Причорноморський регіон і особливо
Україна. Адже вона посідає перше місце з експорту соняшникової олії в світі.
Тут не лише хороші умови для вирощування різноманітних культур, чудові
ґрунти, але й високий професійний рівень сільгоспвиробника», – сказав
А. Муньоз.
Одна з основних проблем для компанії в Україні – захист прав
інтелектуальної власності. «Що стосується специфіки українського ринку, то
найбільше мене турбує проблема захисту прав інтелектуальної власності. Я
сподіваюся на вдосконалення законодавчої бази для того, щоб ми могли
впроваджувати ще більшу кількість технологій», – пояснив топ-менеджер
DuPont Pioneer.
Він нагадав, що не так давно компанія відкрила насіннєвий завод у с. Стасі
Полтавської області. Сума інвестицій становила 51 млн дол. «Зараз ми
працюємо з фермерами та насіннєзнавцями для повного циклу обслуговування
цього заводу. Забезпечення необхідного рівня їхніх навичок займе певний час.
Але наш бізнес зосереджений на інноваціях, тому протягом наступних років ви
побачите розвиток DuPont Pioneer в Україні», – додав А. Муньоз (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/dupont-pioneer-planue-i-dali-rozvivati-biznes-vukraini). – 2016. – 28.09).
***
У 2017 р. ЄБРР продовжить підтримку аграрних і логістичних
проектів в Україні. Про це заявив глава представництва ЄБРР в Україні
Ш. Аджунер.
«У 2017 р. ми продовжимо підтримку аграрних і логістичних проектів. Нам
цікавий розвиток “зеленої” енергетики, підтримка фінансового сектора,
фінансування програм для малого та середнього бізнесу, – зазначив він. –
Більше того, ми посилимо команду, яка працює зараз по малому і середньому
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бізнесу, спробуємо збільшити обсяг фінансування в цій сфері, розширимо
спектр проектів і спектр регіонів, які можуть брати участь в програмах».
Крім того, за його словами, ЄБРР сподівається, що у 2017 р. зможе
повернутися до щорічного обсягу фінансування проектів у розмірі 1 млрд євро
(Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ebrr-prodovzit-pidtrimuvati-agrarnii-logisticni-proekti-v-ukraini). – 2016. – 2.10).
***
Українське АПК не має шансів не розвиватися. Про це заявив
генеральний директор групи HarvEast Д. Скорняков.
«Якщо держава буде ворожо налаштована до АПК – відміна спецрежиму
ПДВ, погіршення умов ведення бізнесу, тоді розвиток буде 1–2 %, якщо буде
нейтральною – 10–15 %, а якщо будуть прийняті законопроекти, які усі чекають,
наприклад введено ринок землі, тоді рівень розвитку може становити 100 % у
рік», – вважає він.
За його словами, в останні роки в агросектор вкладають гроші, які були
виведені із «сірих» схем у інших галузях.
Однак, за його словами, найбільше стримує розвиток галузі відсутність
ринку землі, адже аграрії не мають можливості вкладати значні кошти в
орендовані землі. За оцінками Д. Скорнякова, від Молдови Україна вже відстає
на 10 років, якщо говорити про розвиток зрошення та садівництва (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/rozvitok-agrosektoru-moze-dosagti-100-v-rikdmitro-skornakov). – 2016. – 28.09).
***
Агропромисловий холдинг «Астарта» (Київ) планує збільшити дійне
поголів’я корів на 33,3 % – до 20 тис. голів до 2019 р. Про це повідомив
заступник керівника департаменту сільськогосподарського виробництва
«Астарти» Е. Оруджов.
«У нас 15 тис. корів, плануємо до 20 тис. довести. Це, я думаю, займе дватри роки – до 2020 р. максимум, але я думаю, в 2019 р. ми вийдемо», – сказав
він.
Крім того, паралельно компанія планує модернізувати існуючі ферми, а
також використовувати поліпшені корми і впровадити новий підхід до заготівлі,
готування й роздачі корму тваринам. «На сьогодні виготовляємо 300 т молока,
плануємо збільшити до 700 т на добу», – додав представник компанії.
Він наголосив, що «Астарта» займатиметься інтенсивним тваринництвом,
не орієнтуючись на коливання цін на ринку. Експерт упевнений, що й у
нинішній ціновій ситуації галузь може бути цілком ефективною (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/astarta-zbilsit-pogoliva-koriv-do-20-tisac).
–
2016. – 3.10).
***
Станом на 29 вересня 2016 р. цукрові заводи виробили 337,1 тис. т
цукру. Про це повідомляє прес-служба асоціації «Укрцукор».
За минулу добу прийнято 129,9 тис. т буряків, з яких вироблено 18,4 тис. т
цукру. З початку сезону цукроваріння заводи переробили 2855,5 тис. т цукрових
буряків, з яких виробили 337,1 тис. т цукру.
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У виробництві задіяні 32 цукрові заводи із 43, які планували запустити
виробництво цього року (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/se-11zavodiv-nevdovzi-pristuplat-do-virobnictva-cukru). – 2016. – 30.09).
***
Порівняно із серпнем 2015 р. в Україні середня ціна на цукор зросла на
32,6 % – на 2,7 тис. грн/т. Про це згідно з даними Держстатистики повідомляє
НАЦУ «Укрцукор».
У серпні українські виробники продавали цукор у середньому по
10,975 тис. грн/т – на 69,49 грн/т більше, ніж у минулому місяці. У липні
середня
ціна на
цукор становила 10,9
тис.
грн/т
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/seredna-cina-na-cukor-zrosla-na-326). – 2016.
– 29.09).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Фонд гарантирования вкладов физических лиц вернул вкладчикам
неплатежеспособных банков более 80 млрд грн. Об этом на Украинском
финансовом форуме заявил Президент П. Порошенко.
«В течение первого полугодия продолжается очистка финансового сектора
страны. Всего с рынка выведено 80 нездоровых банков, вкладчикам из Фонда
гарантирования возвращено более 80 млрд грн», – сказал П. Порошенко.
По его словам, НБУ продолжает постепенно смягчать административные
меры: уменьшил объем валютной выручки, подлежащий обязательной продаже,
повысил сумму продажи наличной иностранной валюты, увеличил лимит
максимального снятия денег клиентами в иностранной валюте (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/09/29/24319183). – 2016. – 29.09).
***
В условиях перманентного дефицита государственного бюджета
правительство Украины вынуждено индексировать пенсии в соответствии
с уровнем инфляции, и то это не всегда удается.
Так, в 2015 г. при росте цен в 43 % пенсии были повышены всего на 13 %.
Впрочем, уже в 2016 г. при прогнозируемой инфляции в 12 % выплаты
возрастут на 16 %. В то же время все прекрасно понимают, что систему
необходимо менять, хотя бы в части осовременивания пенсий.
Законопроект об осовременивании пенсий уже разработан и вскоре будет
подан в Верховную Раду. «Речь идет о том, что мы предлагаем правительству
сегодня установить единый показатель средней заработной платы. Я пока что не
буду говорить о цифрах, потому что еще идут оживленные дискуссии. Но на
этой неделе (до 7 октября) они должны быть завершены, и законопроект будет
внесен в Верховную Раду», – рассказал заместитель министра социальной
политики В. Мущинин (Finance.UA (http://news.finance.ua/ru/news/-/385763/vukraine-zayavili-o-novom-eksperimente-s-raschetom-pensij). – 2016. – 3.10).
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***
Реальная заработная плата в августе 2016 г. снизилась по сравнению с
показателем прошлого месяца на 2,9 %, сообщает Государственная служба
статистики Украины.
При этом если сравнивать ее с августом 2015 г., то реальная зарплата
возросла – на 15,4 %.
Что касается номинальной зарплаты, то ее средний показатель в Украине
составил 5 тыс. 202 грн. По сравнению с июлем это снижение на 3,2 %.
По сравнению с августом прошлого года номинальная зарплата также
возросла – на 23,7 %.
Наиболее высокие средние зарплаты в августе зафиксированы в
авиационном транспорте – 26,5 тыс. грн, финансовой и страховой деятельности
– 10,9 тыс. грн, сфере телекоммуникаций – 9,6 тыс. грн.
Наименьший уровень средней зарплаты в августе был отмечен в сфере
почтовой и курьерской деятельности – 2,9 тыс. грн, здравоохранения и
образования
–
по
3,5
тыс.
грн
(Новости
N
(http://novostin.org/news/read/111250.html). – 2016. – 29.09).
***
Во ІІ квартале 2016 г. доходы украинцев составили 468,4 млрд грн. При
этом потратили украинцы 473,7 млрд грн. Сбережения украинцев сократились
на 5,3 млрд грн. Об этом говорится в данных Госстата.
Номинальные доходы населения во ІІ квартале этого года возросли на
14,3 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Расходы увеличились
на 14,8 %.
Располагаемый доход украинцев, который можно потратить на покупку
товаров и услуг, увеличился на 14,1 %. Реальный располагаемый, с учетом
инфляции, – на 5,6 % (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/09/29/24322785). –
2016. – 29.09).
***
Уровень безработицы в Украине по итогам этого года может
снизиться и составлять 9,3 % по сравнению с 9,9 % в І квартале 2016 г. Об
этом заявила главный экономист Dragon Capital Е. Белан.
Е. Белан отметила, что снижение произойдет на фоне ожидаемого
ускорения экономического роста.
По оценкам Dragon Capital, уровень безработицы снизился во ІІ квартале
2016 г. до 9 % по сравнению с 9,9 % в І квартале 2016 г. преимущественно за
счет сезонного роста спроса на рабочую силу на время посева и уборки урожая.
По словам Е. Белан, динамика безработицы в годовом измерении указывает
на то, что рынок труда успокоился в условиях общей экономической
стабилизации. «Уровень безработицы умеренно вырос на 1,9 п. п. по сравнению
с докризисным показателем (первой половины 2013 г.) и оказался чуть выше
среднего уровня по ЕС (8,6 % в июле)», – сказала она.
Экономист подчеркнула, что в течение последних трех лет заметно
возросла разница между отдельными регионами. «Так, уровень безработицы в
Луганской и Донецкой областях, которые пострадали из-за военного конфликта,
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возрос на 10 и 6,0 п. п. – до 16,4 и 14,2 % соответственно», – сказала Е. Белан.
Эксперт отметила, что уровень безработицы в Одесской, Харьковской и
Киевской областях остался практически неизменным и низким – около 6 %
(Кontrakty.ua (http://kontrakty.ua/article/97643). – 2016. – 30.09).
***
Всемирный экономический форум опубликовал ежегодный рейтинг
конкурентоспособности
стран
мира
–
Индекс
глобальной
конкурентоспособности (Global Competitiveness Index).
Согласно документу, Украина по критерию «инфраструктура» потеряла
шесть позиций и заняла 75 место из 138 государств. Самый лучший результат
показали железные дороги – 34 место, а самый худший – автодороги
(134 место).
Среди соседей Украины наилучшую оценку получила транспортная
отрасль России (35 место) и Польши (53 место). Словакия и Венгрия заняли по
этому показателю 61 и 62 место соответственно. Инфраструктура Молдовы и
Румынии оказалась хуже украинской – 86 и 88 место. Беларусь в рейтинге
отсутствует.
Отметим,
что,
в
целом,
Украина
в
рейтинге
глобальной
конкурентоспособности также опустилась на шесть позиций, заняв 85 место.
Потеря позиций в рейтинге произошла из-за низких показателей по ряду
критериев. Так, по уровню развития финансовых рынков Украина занимает
130 место, по институциональному развитию – 129 место, макроэкономической
ситуации – 128 место, эффективности рынка товаров – 108 место, уровню
развития бизнеса – 98 место, инфраструктура – 75 место.
Таким низким показателям способствовали, согласно результатам опроса,
следующие факторы: коррупция (ее отметили 14 % респондентов),
политическая нестабильность (13,2 %), инфляция (11,9 %), неэффективность
государственной бюрократии (11,4 %), тяжелый доступ к финансированию
(11,2 %), нестабильность государственной политики (8,2 %), налоговые ставки
(7,3 %) и налоговое регулирование (6,8 %).
При этом Всемирный экономический форум отметил ряд конкурентных
преимуществ Украины. Это уровень высшего образования и профессиональной
подготовки (33 место), размер внутреннего рынка (47 место), инновационность
(52 место), а также медицину и начальное образование (54 место).
Соседи Украины получили следующие оценки: Польша – 36 место, Россия
– 43 место, Румыния – 62 место, Словакия – 65 место, Венгрия – 69 место,
Молдова – 100 место (НикВести (http://nikvesti.com/news/business/95079). –
2016. – 28.09).
***
В августе долг населения за потребленные жилищно-коммунальные
услуги уменьшился на 1,2 %, или на 116,1 млн грн – до 9508,8 млн грн по
сравнению с июлем. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Долг за квартирную плату по состоянию на 1 сентября 2016 г. увеличился
на 1,8 млн грн – до 2 512,6 млн грн.
Долг за отопление уменьшился на 202,2 млн грн – до 4764,7 млн грн.
В августе среди регионов наибольшая задолженность за отопление
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зафиксирована в Днепропетровской (1022,316 млн грн), Харьковской
(876,304 млн грн) областях и Киеве (729,644 млн грн); за газоснабжение – в
Харьковской (729,407 млн грн), Одесской (285,749 млн грн) областях и Киеве
(194,814 млн грн).
Наибольшая задолженность по квартирной плате в августе зафиксирована
в Днепропетровской (519,088 млн грн), Донецкой (290,333 млн грн) областях и
Киеве (429,432 млн грн) (Finance.UA (http://news.finance.ua/ru/news/-/385734/vavguste-dolg-naseleniya-za-zhilkomuslugi-umenshilsya-na-1-2-do-9-5-mlrdgriven). – 2016. – 3.10).

***
За січень – серпень 2016 р. через Україну на зовнішні ринки поставлено
4,8 тис. т сиру всіх видів (у тому числі й кисломолочного сиру). Як
повідомляють аналітики Ukrainian food export board, це перевищує відповідний
показник 2015 р. усього на 0,3 %, але менше обсягів експорту за такий же період
2014 р. у 3,7 рази.
Водночас у грошовому вираженні експорт сирів скоротився до
13,9 млн дол., що на 9 % менше, ніж у 2015 р., і у вісім разів поступається
показнику 2014 р.
Експерти відзначають, що скорочення експорту сиру пов’язано, головним
чином, із втратою основного ринку збуту української продукції – Росії.
Ключовими покупцями українського сиру традиційно залишаються країни СНД
(83 % від загального експорту сиру в 2016 р.).
За серпень Україна поставила на зовнішній ринок 740,3 т сиру, що на 12 %
перевищує відповідний показник липня, однак на 6 % менше обсягів експорту в
серпні 2015 р. У серпні 2016 р. основні відвантаження сиру з країни йшли в
Казахстан (55 %), Молдову (27 %) і Єгипет (9 %) (Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/385516/ukrayina-rizko-skorotyla-eksport-syrivcherez-vtratu-rynku-rosiyi). – 2016. – 29.09).

***
У Чернігові під час проведення Аграрного форуму фермери вирішили
звернутися до Верховної Ради, Президента та Кабміну з ультиматумом.
«Українська влада поставила собі за мету позбавити українського
селянина його головного засобу до існування – сільськогосподарської землі», –
ідеться в тексті ультиматуму.
Серед вимог, сформованих у документі, продовження мораторію на продаж
сільськогосподарських земель на п’ять років; відновлення умов спецрежиму
сплати ПДВ, які діяли до січня 2016 р.; запровадження для сімейних
фермерських господарств п’ятирічних податкових канікул і звільнення їх від
перевірок контролюючими органами; забезпечення прямої державної підтримки
для розвитку сімейного фермерства; початок реальної боротьби проти
рейдерства й бандитизму; введення для малих виробників єдиного земельного
податку з 1 га (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/fermeri-cernigivsinipostavili-vladi-ultimatum). – 2016. – 3.10).
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***
Загальна кількість безготівкових платежів у ЄС, включаючи всі види
платіжних послуг, збільшилася на 8,5 % – до 112,1 млрд транзакцій у 2015 р.
порівняно з попереднім роком, показує статистичний звіт Європейського
центрального банку.
Кількість операцій за банківськими картами становила 47 %, водночас
кредитні перекази – 26 %, а прямий дебет – 21 %. Кількість кредитних переказів
у ЄС збільшилася у 2015 р. на 6,4 % – до 28,8 млрд транзакцій. Європейський
регулятор зазначає, що кількість операцій з готівкою продовжує скорочуватися.
Кількість карт з функцією оплати у ЄС також збільшилася в минулому році
до 781 млн шт. (на 1,8 %). При загальній кількості населення ЄС у 510 млн осіб
на кожного європейця припадає 1,5 платіжної карти.
ЄЦБ також зазначає, що кількість операцій за картами зросла на 11,5 % –
до 53 млрд транзакцій, із загальною вартістю в 2,6 трлн євро. У середньому
разова операція по карті у Європі становить близько 49 євро.
Загальна кількість банкоматів у ЄС минулого року скоротилася на 1,4 % –
до 450 тис. шт., водночас кількість POS-терміналів у регіоні зросла на 6,5 % – до
11,2 млн точок.
Згідно зі звітом, у 2015 р. 45 роздрібних платіжних систем існували в
рамках ЄС і протягом року обробили майже 51 млрд транзакцій на суму
41,1 трлн євро. У зоні євро були розташовані 26 платіжних систем, які обробили
37 млрд транзакцій на суму 28,4 трлн євро, що майже 69 % від
загальноєвропейського обсягу.
Найбільшими платіжними системами з точки зору кількості угод стали
CORE у Франції, STEP2 і BACS у Великій Британії, RPS у Німеччині
(Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/385541/v-yes-zrostaye-kilkistbezgotivkovyh-platezhiv-v-toj-chas-yak-kilkist-bankomativ-prodovzhuyeskorochuvatysya). – 2016. – 28.09).
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