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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент увів у дію Рішення РНБОУ про застосування санкцій
Президент П. Порошенко підписав Указ № 467/2016 «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 р. “Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій)» (назва документа – за першоджерелом).
Відповідно до Указу вводиться в дію Рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 16 вересня 2016 р. «Про застосування персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким
були підтримані пропозиції щодо продовження й застосування персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), внесені
Кабінетом Міністрів України (розпорядження від 31 серпня 2016 р. № 639-р),
Службою безпеки України та Національним банком України.
РНБОУ ухвалила рішення про продовження дії персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій),
застосованих рішенням Ради національної безпеки і оборони України від
2 вересня 2015 р. (із змінами, внесеними рішеннями Ради національної безпеки і
оборони України від 17 вересня 2015 р. та від 20 травня 2016 р.), уведених у дію
Указом Президента України від 16 вересня 2015 р. № 549, і застосувати
персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)
терміном на один рік до фізичних і юридичних осіб.
Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України, за участі
Національного банку України, і Генеральній прокуратурі України доручено
забезпечити реалізацію й моніторинг ефективності цих персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
У свою чергу, Міністерство закордонних справ України має
поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів
Америки та інших держав про запровадження санкцій і порушити перед ними
питання щодо застосування аналогічних обмежувальних заходів до відповідних
осіб.
Контроль за виконанням відповідного рішення Ради національної безпеки
й оборони України покладено на секретаря Ради національної безпеки й
оборони України (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 17.10).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
О. Ворошилов, ст. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ, канд. ист. наук

Разведение войск на Донбассе в оценках политиков и экспертов
21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение трехсторонней
контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил
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и средств на линии разграничения. В документе, состоящем из 12 пунктов и
базирующемся на Минске-2, изложены принципы и сроки разведения войск
украинской армии и подразделений самопровозглашенных «ДНР/ЛНР».
Данное соглашение подписали Л. Кучма от Украины, М. Сайдик – от ОБСЕ
и Б. Грызлов – от России. Добро на его выполнение дали и представители
самопровозглашенных «республик» на Востоке Украины.
Документом, в частности, предусмотрено разведение сил и средств в трех
населенных пунктах – Золотом, Петровском и Станице Луганской.
Отмечается, что условием для начала разведения сил является соблюдение
режима прекращения огня в течение семи суток. В соглашении также говорится,
что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых
позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не
менее 2 км в ширину и 2 км вглубь. Разведение сил и средств осуществляется с
мониторингом миссии ОБСЕ.
По сути, смысл соглашений прост: вооруженные формирования отходят
вглубь контролируемых территорий, новые позиции не находятся в зоне прямой
видимости, а значит снижаются риски провокаций и случайных, как говорят,
«эмоциональных» обстрелов. В перспективе рассматривается вариант
аналогичных отводов еще на 7–10 участках.
1 октября разведение сил состоялось в Золотом. Кстати, в стратегическом
плане эта точка на карте имеет особое значение. Здесь в перспективе должен
быть оборудован пункт пропуска для людей, желающих пересечь линию
разграничения. На сегодняшний день в Луганской области работает лишь
один – в Станице Луганской.
7 октября, пусть и с задержкой (со второй попытки), войска отошли на
линии Богдановка – Петровское.
9 октября разведение войск должно было состояться в Станице Луганской.
Данную точку называют наиболее проблемной из трех, поскольку районный
центр после отвода оказывался бы в серой зоне.
Вместе с тем 9 октября председатель Луганской ОГА Ю. Гарбуз заявил,
что запланированный отвод подразделений Вооруженных сил Украины в
Станице Луганской отменяется. Как объяснили в Минобороны, это связано с
тем, что россияне и наемники не отвели свои подразделения и вооружения в
этом районе, а также из-за того, что там не прекращаются обстрелы украинских
позиций и мирных жителей.
По мнению бывшего заместителя начальника Генерального штаба ВС
Украины И. Романенко, «отвод войск сторон на 2 км должен быть
положительным шагом по обеспечению безопасности на указанных участках, а
также для использования времени для наращивания нашей оборонной
способности. Другое дело, что часто некоторые политики и СМИ
манипулируют информацией. Поэтому простые люди вводятся в заблуждение.
Это сеет панику там, где она безосновательна».
В этой связи следует отметить, что настроение среди жителей Станицы
Луганской, как сообщали СМИ, в последние дни перед анонсированным
разведением войск было действительно на грани панического. Кто-то собирался
в «мирную Украину», кто-то к родственникам в Россию. Решение об отводе
здесь называли нелогичным, преждевременным и даже провокационным.
Как заявил народный депутат С. Семенченко, жители ряда
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прифронтовых территорий «на протяжении последних дней выходят с
протестами против отвода наших украинских войск». «Они боятся, что после
выхода защитников Украины эти территории и их населенные пункты займут
российские наемники, а проукраинских жителей этих территорий ожидает
жестокая расправа со стороны российских боевиков», – объяснил депутат.
Подобные опасения высказываются также представителями органов
власти.
В
частности,
руководитель
Луганской
военно-гражданской
администрации Ю. Гарбуз заявил, что выполнение подобных соглашений
приведет к потере контроля Украины над Станицей Луганской: «Я пока не
понимаю, как это сделать практически. Потому что отвести на километр… У
нас Станица Луганская, если мы уходим на километр, мы просто потеряем
Станицу Луганскую. Я не хотел бы терять ни сантиметра украинской земли. Я
не верю, что будет с их стороны соблюден режим тишины, потому что каждый
день идут обстрелы».
По мнению руководителя Луганщины, на минских переговорах нужно
договариваться не об отведении техники на 1 км, а о возвращении территорий
под украинскую юрисдикцию.
Политолог, директор Центра исследований проблем гражданского
общества, советник губернатора Луганщины В. Кулик также считает, что
реализация Рамочного соглашения о разведении сил, согласованного
подгруппой по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы в
Минске, с его идеей создания пилотных демилитаризированных зон в 2 км в
районе населенных пунктов Станица Луганская, Золотое Луганской области и
Петровское в Донецкой области, может привести к потере контроля украинской
стороны над важными объектами инфраструктуры и создать условия для
наступления российско-террористических формирований.
Впрочем, как заверил заместитель министра по вопросам временно
оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины,
экс-председатель Луганской ВГА Г. Тука, «ни о какой сдаче Станицы
Луганской центральной властью речь не идет». При этом он опроверг
информацию о якобы прекращении разведения сил у данного населенного
пункта.
Он уточнил, что «сначала рассматривались 12 подобных точек, потом их
количество уменьшилось до семи, и сейчас утверждены три, четыре еще в
процессе рассмотрения». «Затем этот круг снова может увеличиться. Если отвод
будет успешным, мы заморозим линию, где войска будут находиться на 1 км
друг от друга», – отметил Г. Тука. По его словам, главная задача на этом этапе –
достичь мира. «Но это не есть цель, а лишь первый шаг. В конце концов об этом
многократно говорил и Президент, что первым шагом должно быть полное
прекращение огня».
Однако, пока де-факто, в районе Станицы Луганской процесс отвода сил
после выступлений общественных активистов и заявлений главы Луганской
ВГА Ю. Гарбуза был заблокирован.
Впрочем, военные эксперты считают, что такая реакция была чрезмерной,
ведь, согласно согласованным в Минске условиям, сам населенный пункт
Станица Луганская не подпадал под разведение. На карте четко определены
границы такого отвода. С другой стороны, боевики не сделали и шага, чтобы
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отступить со своих позиций в этой местности.
В целом же, по мнению представителя Украины в трехсторонней
контактной группе Е. Марчука, отведение войск в Донбассе – это подготовка
к серьезному решению проблемы. «Главная идея – это, безусловно, наработка
механизма для вывода войск. ...Это своеобразная подготовка к процедуре, когда
начнется серьезное решение этой проблемы, которая, конечно, уже решается на
высшем политическом уровне», – отметил Е. Марчук.
Он напомнил, что с инициативой демилитаризовать линию
соприкосновения Украина выступила еще четыре месяца назад. Однако быстро
согласовать документ не смогли: из-за топографических особенностей и
«глубокого взаимного недоверия сторон». В конце концов выбрали места,
имеющие гуманитарное значение и где есть обоюдная заинтересованность
сторон.
Е. Марчук подчеркивает, что разведение сторон на Донбассе является
передислокацией и не приведет к изменению линии разграничения. «Многие
люди с тревогой говорят, что мы оставляем территории. Ничего мы не покидаем
и не оставляем, потому что синхронное разведение – это де-факто, на языке
военном, передислокация. ...Окончательное решение проблемы – это не только
развести синхронно подразделения, это, во-первых, разминировать все, создать
100 % условия для патруля СММ ОБСЕ».
По словам Е. Марчука, никакого стратегического значения
вышеперечисленные населенные пункты не имеют. Их выбирали военные, а не
переговорщики, по принципу, где меньше всего рисков.
Также Е. Марчук отмечает, что украинская сторона не питает иллюзий по
поводу отвода войск на трех пилотных участках зоны АТО, но «нужно
пробовать хоть немного разоружить линию фронта». «Отвод войск на этих трех
участках имеет прежде всего гуманитарную цель и является, по сути, пилотным
проектом. Проверить на практике, может ли это работать, что нужно учесть в
дальнейшем, – объясняет представитель Украины в трехсторонней контактной
группе. – Никакого ...пионерского оптимизма ни у кого из украинских
переговорщиков нет, что все произойдет так, как планируется. Недоверие
сторон зашкаливает. Что лучше: ничего не делать и ждать, пока не будут
решены все проблемы Донбасса по украинскому сценарию, или пробовать хоть
немного “разгружать” линию фронта?».
Впрочем, как считает политолог В. Цыбулько, разведение войск в зоне
АТО – это начало реализации именно украинского сценария урегулирования
ситуации на Донбассе. «Ситуация изменилась с обнародованием отчета по
MH17. Сейчас Россия в глазах мирового сообщества является “страной –
спонсором терроризма” и “стороной конфликта”. Поэтому Украина, двигаясь в
минском процессе по инерции, готовит площадку для чего-то более
результативного и принципиального», – считает эксперт.
По
мнению
же
политического
аналитика
Института
евроатлантического сотрудничества В. Горбача, разведение ВСУ и
незаконных вооруженных формирований террористов на трех участках – это
попытка сделать маленькие шаги в той ситуации, когда крупные сделать
невозможно, продемонстрировать, что процесс по урегулированию конфликта
движется. Или хотя бы объяснить, что стороны конфликта имеют добрую волю
это делать.
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По его словам, договоренности о разведении войск – прямое следствие
недавней миссии в Украине министров иностранных дел Германии
Ф.-В. Штайнмайера и Франции Ж.-М. Эро.
Немецкий и французский министры фактически приехали с российскими
предложениями. Поэтому россияне не могли не согласиться с тем, что сами и
предложили, отметил эксперт. По его мнению, достигнутые договоренности
контактной группы в Минске так или иначе начнут выполнять.
Это, конечно, дает мало шансов на успех, поскольку глобальная ситуация и
ситуация на местах – на линии разведения – неблагоприятная для
урегулирования конфликта, подчеркнул В. Горбач.
Военный эксперт, подполковник ВСУ в отставке Г. Шульга также
считает, что «Золотое и Петровское показали, что стороны заинтересованы в
переговорах и мирном урегулировании конфликта». «В случае со Станицей
Луганской скорее есть проблема в детальных недоработках, чем нежелание
выполнять соглашения. Выходом может стать контроль этих территорий
военизированной полицией или спецгруппой СЦКК (совместный центр по
контролю и координации режима прекращения огня). Думаю, что в ближайшие
дни вопрос будет решен», – считает эксперт.
В свою очередь директор военных программ Центра им. А. Разумкова
Н. Сунгуровский указывает на слабое место документа о разведении сил –
отсутствие контроля за соблюдением режима тишины в «серых зонах» после
отвода сил противников. «Вся ответственность сводится к тому, что если одна
из сторон не выполняет свои обязательства, то войска возвращаются на свои
места. То есть кто первый вернет свои войска в места, тот получит оперативное
преимущество», – отмечает эксперт. И даже если представить, что процесс
разведения сил начнется, то он приведет не к урегулированию конфликта, а к
его замораживанию, считает Н. Сунгуровский.
Координатор группы «Информационное сопротивление», народный
депутат Украины (фракция «Народный фронт») Д. Тымчук акцентирует
внимание на том, что отведение сил и средств на Донбассе на расстояние в 1 км
может иметь исключительно политический, но не военный смысл.
Отвечая на вопрос, насколько украинской стороне целесообразно
выполнять свои обязательства по разведению войск, в то время как
противоположная сторона продолжает обстрелы, нардеп сказал: «Честно
говоря, кроме политической декларации, я в этом ничего не вижу». Он пояснил:
«Вооружение отводится по километру в каждую сторону, но километр – это
дальность стрельбы стрелкового оружия. Тот же самый скромный
82-миллиметровый миномет имеет радиус действия 6 км. Соответственно,
можно вывести эти минометы, но простреливать этот участок насквозь. В
военном плане такие участки – шириной километр на километр – вообще ничего
не решают».
По его мнению, смысл подобной инициативы состоит в том, чтобы
продемонстрировать, что «минский процесс каким-то образом идет, он
эффективен и есть какие-то результаты. Другого объяснения нет».
Со своей стороны главный редактор сайта «Информационное
сопротивление» Ю. Карин считает, что разведение войск на Донбассе может
спровоцировать захват боевиками новых территорий, ведь сейчас, как никогда
ранее, высок риск потерять пилотные зоны.
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Он добавил, что боевики будут продолжать попытки дестабилизации. «Мы
ждем провокаций на разведенных участках, причем боевики будут нагло делать
свое дело с тем, чтобы потом обвинить в нарушениях Вооруженные силы
Украины, если будет хотя бы малейший прецедент. Я не верю в разведение сил
в трех пилотных зонах и не вижу в нем смысла. Риск потерять пилотные зоны
после разведения сил я бы оценил в 150, а может, даже в 200 или 900 %. Я
думаю, что враг попытается их занять, и нам, скорее всего, придется выбивать
его оттуда. Тогда это будет вообще никому не нужная кровь», – отметил
Ю. Карин.
По-видимому, подобные опасения разделяют и в парламентской фракции
«Самопоміч». В частности, нардепы от «Самопомочі» потребовали от
Президента П. Порошенко объяснить, кто и на каком основании подписал
21 сентября в Минске Рамочное соглашение о разведении войск в Золотом,
Петровском и Станице Луганской, а также просят Генпрокуратуру возбудить
уголовное дело за эти действия.
«Фракция “Самопоміч” обращается к Президенту с вопросами “Какие
законно назначенные или законно избранные должностные лица Украинской
державы подписали Рамочное соглашение об отводе войск? Какими
положениями Конституции или законов Украины руководствовались эти лица?
Кто и на основании каких документов наделил их полномочиями подписания
подобных решений от имени государства?» – заявил с трибуны Верховной Рады
народный депутат С. Семенченко.
Впрочем, как сообщили специальный представитель действующего
председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе
М. Сайдик и председатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в
Украине Э. Апакан в выступлении на заседании постоянного совета в Вене,
разведение войск на Донбассе является ключом к миру в Украине. «Разведение
является ключевым шагом на пути к полному и стабильному прекращению огня
в Украине, и стороны должны сделать больше, чтобы воплотить это
реальностью на местах», – заявил М. Сайдик.
Он подчеркнул положительный эффект от восстановления обязательств
сторон о прекращении огня, начиная с 1 сентября. «Хотя нарушения и
фиксируются в каких-то горячих точках, нам удалось значительно сократить
количество нарушений и, самое главное, количество гражданских жертв», –
сказал М. Сайдик.
Говоря о Рамочном соглашении о разведении сил, подписанном
21 сентября в Минске по трем точкам – Золотое, Станица Луганская и
Петровское, он назвал этот документ «новым инструментом для укрепления
доверия» и «отправной точкой» и выразил надежду, что в ближайшее время
удастся договориться и насчет остальных пунктов.
М. Сайдик выразил уверенность в возможности согласовать уже в
ближайшее время всеобъемлющий пакет «последовательности элементов
безопасности и политических (элементов. – Прим. авт.) в рамках минских
договоренностей».
В свою очередь Э. Апакан отметил, что СММ готова следить за процессом
разведения, но он требует полного и безопасного доступа наблюдателей, пока
такого нет даже в трех указанных выше пунктах.
В целом же благодаря Рамочному решению трехсторонней контактной
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группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на
линии разграничения уже «разгружены» участки в Петровском и Золотом, что
открыло путь для дальнейших шагов по запуску КПВВ.
Следует отметить, что данное соглашение принципиально отличается от
предыдущих договоренностей тем, что предусматривает отвод не только
вооружений, но и живой силы, то есть позволяет говорить о процессе «нового
качества».
На очереди – отвод в следующих четырех точках на карте боевых
действий. Впрочем, конкретные населенные пункты пока не называются.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Звернення Голови Верховної Ради України А. Парубія з нагоди Дня
захисника України.
Дорогі співвітчизники! 14 жовтня ми відзначаємо велике свято Покрови
Пресвятої Богородиці, яке в українців традиційно поєднується із днем
вшанування українських воїнів-захисників. Адже Покрова була храмовим
святом на Запорізькій Січі, козаки вважали Божу Матір своєю небесною
покровителькою. Так само і воїни Української повстанської армії, продовжуючи
українську військову традицію, вшановували день Покрови як день заснування
УПА.
Символічно і закономірно, що після перемоги Революції гідності
14 жовтня на державному рівні відзначається як День захисника України. Це –
відновлення історичної пам’яті та справедливості.
У цей день закликаю українців згадати всіх борців за волю України,
особливо тих, хто поліг за нашу незалежність у новітній війні з московською
ордою. Багатьох із цих воїнів – ветеранів самооборони Майдану – я знав
особисто. І сьогодні я схиляю голову у пам’ять про загиблих побратимів…
Але День захисника України – не привід для смутку і жалю, цей день для
гордості за подвиги тисяч героїв, які своїм життям, своєю мужністю та бойовою
звитягою захищають нас від смертоносного «русского мира».
Битва українців за вільне і гідне життя, за щастя прийдешніх поколінь, за
свободу і безпеку всього вільного світу триває. І будьмо впевнені: з божою
допомогою, під покровом Пресвятої Богородиці Україна переможе!
Коли ми йдемо вулицями мирних українських міст, пам’ятаймо: наш
спокій бережуть сотні тисяч захисників України – тут і на передовій.
Пам’ятаймо і допомагаймо, адже в нашій єдності – наша перемога! (Офіційний
веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 14.10).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій привітав делегацію
Верховної Ради України в ПАРЄ з дипломатичною перемогою.
Голова Верховної Ради України А. Парубій на своїй сторінці у Facebook
(https://www.facebook.com/andriy.parubiy?fref=ts) розмістив слова вітання
парламентській делегації у ПАРЄ з приводу дипломатичної перемоги в
Страсбурзі. Наводимо повний текст.
«Декілька тижнів тому Росія розпочала масовану дипломатичну атаку.
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Головна дипломатична ціль Путіна – зняти санкції з РФ та тактична –
повернення Росії у ПАРЄ, виглядали досить досяжними: ряд держав-членів ЄС
похитнулися у своїй позиції. Скандальний приїзд очільника нижньої палати
Держдуми В. Матвієнко до Страсбурга у вересні 2016 р. мав бути символом
завершення ізоляції, демонстрацією створення нового світового порядку. Тоді
під час виступу на саміті голів парламентів Європи у Страсбурзі я публічно
засудив участь у цих зборах військового злочинця – В. Матвієнко, яка
голосувала за введення російських військ в Україну, та зазначив, що
пом’якшення позиції ПАРЄ щодо Росії буде історичною помилкою.
Вчора делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради
Європи вдалося виконати дуже непросте завдання: дві провідні фракції
засудили повернення Росії у ПАРЄ, а позиція проросійських політиків сильно
похитнулася.
Резолюція ПАРЄ в цілому стала новим вагомим кроком у міжнародному
визнанні російської агресії. У резолюції однозначно вказано, що
відповідальність за гуманітарну ситуацію і в Криму, і на Донбасі лежить
виключно на Кремлі.
Також документ однозначно стверджує: дії Росії загрожують існуванню
кримськотатарської громади. Чітко і однозначно вказано на масові порушення
прав людини, на позбавлення власності, на примушування до переходу в
російське громадянство.
Резолюція ПАРЄ підтвердила нікчемний статус так званих маріонеткових
“республік”, створених, підтримуваних і контрольованих Росією, що “повністю
залежать від її матеріально-технічної, фінансової та адміністративної
підтримки”, фальшивість їхніх “судів”.
Взято до уваги висновки Спеціальної групи з кримінального
розслідування щодо збитого літака МН-17, зокрема чітко встановлений факт,
що збито його було російським “Буком” з території, контрольованої
сепаратистами.
Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи категорично вимагає від
Росії вивести свої окупаційні війська з території України.
Визнано очевидний факт: у таких обставинах проведення будь-яких
виборів на окупованих територіях є неможливим. Тож ПАРЄ ставить під сумнів
повноваження всієї Держдуми Росії через проведення незаконних виборів в
окупованому Криму.
Це – крок, котрий показує важливість ПАРЄ як міжнародного
політичного органу, де виробляється спільна позиція Європи і вільного світу.
Це – важливий крок до того, що санкції щодо Росії буде продовжено і навіть
посилено.
Вітаю делегацію Верховної Ради України з успішною роботою та
важливою дипломатичною перемогою» (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 13.10).
***
Державний бюджет України на 2017 рік, зміни до Регламенту
Верховної Ради, безпека й оборона, житлово-комунальні питання
заплановані до розгляду в сесійній залі протягом пленарного тижня. Про це
повідомив Голова Верховної Ради України А. Парубій, відкриваючи засідання
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погоджувальної ради голів депутатських фракцій, груп і парламентських
комітетів у понеділок, 17 жовтня.
За його словами, «цього пленарного тижня парламент вже традиційно
працюватиме у форматі тематичних днів щодо розгляду питань у сесійній залі».
«Перший блок питань, який розглядатиметься, це блок безпеки і оборони.
Комітет його підготував, і я сподіваюся, що питання мають необхідний рівень, –
зазначив Голова Верховної Ради. – Також буде блок питань житловокомунального господарства. Я розраховую, що проведена необхідна робота і ці
законопроекти матимуть необхідну підтримку в залі».
Разом з тим Голова ВР України повідомив, що відповідно до ст. 157
Регламенту Верховної Ради України не пізніше 20 жовтня має бути розглянутий
у першому читанні проект закону про Державний бюджет України на 2017 рік.
«Я мав розмову з Прем’єр-міністром, і четвер, 20 жовтня, ми повинні
запланувати як день бюджету. Прошу всіх колег максимально підготуватись до
цього розгляду», – зауважив Голова Верховної Ради.
Крім того, А. Парубій звернувся до голів фракцій, аби цього пленарного
тижня було обговорено питання щодо запровадження посади бізнесомбудсмена. «Це питання, яке є нашим боргом перед Європейським Союзом. І
хотів би, щоб фракції змогли це питання розглянути і дати по ньому свою
позицію, – наголосив А. Парубій. – Профільний комітет зробив необхідну
роботу, і ми готові цей законопроект поставити до порядку денного».
Також Голова Верховної Ради закликав голів фракцій «ще раз проговорити
можливість розгляду законопроекту про зміни до Регламенту, що є в напрямі
реформи парламенту – законопроект № 4696». «Наприкінці минулої сесії ми не
змогли дійти по ньому загальної згоди, але всі голови фракції знають, що
найближчим часом у нас буде відповідальна зустріч з керівництвом
Європарламенту з питань реформи парламенту. Хотів би, щоб це питання не
ховали під стіл, під шухляди, а змогли вийти на його обговорення, принаймні у
першому читанні», – сказав А. Парубій (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 17.10).
***
І. Геращенко зазначила, що проекти, спрямовані на відновлення
інфраструктури Донбасу й допомогу постраждалим, є ключовими для
України.
«Проекти, спрямовані на відновлення інфраструктури на Донбасі,
соціальну допомогу постраждалим від російської агресії та розбудову миру на
Сході України, наразі є ключовими для нашої держави», – наголосила перший
заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко під час зустрічі з
помічником Генерального секретаря ООН, заступником Адміністратора
Програми розвитку ООН, директором Регіонального бюро ПРООН для країн
Європи Д. Султаноглу.
І. Геращенко відзначила високий рівень співпраці України з Програмою
розвитку ООН і наголосила на важливості проектів, що реалізуються за
підтримки ПРООН в Україні, зокрема це проекти, спрямовані на подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи, щодо відродження сталого розвитку
постраждалих регіонів, на боротьбу та протидію корупції, на боротьбу з
наслідками зміни клімату, а також проекти, спрямовані на запровадження
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ефективного державного управління й розвитку місцевих громад.
Перший заступник Голови Верховної Ради України зазначила, що в
умовах впровадження антикорупційної політики надзвичайно важливим є
Проект ПРООН «Надання послуг з організації та проведення процедур
закупівель Міністерству охорони здоров’я України». Вона зазначила, що
парламент ратифікував Паризьку угоду й Україна увійшла до 20 країн, що
першими ратифікували цей важливий документ.
І. Геращенко також зазначила, що Проект «Рада за Європу», який
передбачає впровадження нової моделі підготовки законопроектів, оптимізацію
роботи комітетів, значно наблизить роботу парламенту України до
європейських стандартів. «Реалізація зазначеного Проекту, безумовно,
сприятиме зміцненню інституційної спроможності Верховної Ради України», –
підкреслила І. Геращенко.
На зустрічі окрему увагу було надано гуманітарній ситуації на Сході
України та проектам, що реалізуються за підтримки ПРООН. У цьому контексті
І. Геращенко поінформувала про складну гуманітарну ситуацію на Донбасі та
про реалізацію мінських домовленостей.
Уповноважений Президента нагадала, що на сьогодні в ОРДЛО
продовжують незаконно утримувати 110 громадян України, і зауважила, що
звільнення заручників фактично заблоковано. У цьому контексті І. Геращенко
наголосила на важливості роботи Міжнародного комітету Червоного Хреста та
інших міжнародних організацій. Уповноважений Президента поінформувала,
що лише спільними зусиллями Президента, СБУ й парламенту, а також за
підтримки міжнародної спільноти нещодавно вдалося звільнити В. Жемчугова
та представника ООН Ю. Супруна, якого, нехтуючи спеціальним імунітетом,
бойовики майже півроку незаконно утримували на тимчасово окупованих
територіях.
У свою чергу Д. Султаноглу привітала ратифікацію українським
парламентом Паризької угоди. Сторони також обговорили посилення співпраці
в проектах, спрямованих на реінтеграцію, розв’язання соціально-економічних
проблем внутрішньо переміщених осіб в Україні та на соціально-економічне
відновлення
Донбасу
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 17.10).
***
У парламенті відбувся брифінг постійної делегації Верховної Ради в
ПАРЄ.
На думку очільника постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ
В. Ар’єва, українська делегація повернулася з безпрецедентним рішенням
Генеральної Асамблеї Ради Європи щодо визнання російської агресії в Україні
та неможливості проведення виборів на окупованому Донбасі, що дає змогу
українським дипломатам посилатися на них у щоденній роботі. «Наша єдність
допомогла отримати перемогу, часом на межі й поза межею фолу. Асамблеєю
Ради Європи було виголошено, що Україна є об’єктом агресії», – сказав він.
За словами першого заступника Голови Верховної Ради І. Геращенко,
парламентська делегація в ПАРЄ попрацювала спільно й відстояла усі
поправки, що сприяло ухваленню історичних резолюцій. «Ми відстояли
принципи не лише України, а й Європи», – наголосила вона.
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Народний депутат Л. Ємець наголосив, що ухваленими резолюціями
припинено вимоги щодо проведення виборів на Донбасі. «На сьогодні вже
змінилася риторика євродепутатів. Це величезна перемога України.
Європейський суд з прав людини засвідчив, що Росія несе відповідальність за
порушення прав людини в Криму й на Донбасі», – сказав він (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 18.10).
***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект,
спрямований на заборону катувань і запровадження інституту
пенітенціарних суддів.
Проектом закону «Про превентивні і компенсаційні засоби у зв’язку з
катуванням, нелюдським чи таким, що принижує гідність, поводженням або
покаранням щодо засуджених та осіб, узятих під варту, та запровадження
інституту пенітенціарних суддів» (реєстр. № 4936) передбачається
запровадження і функціонування в Україні механізму превентивних та
компенсаційних заходів для забезпечення гарантій дотримання прав осіб, які
відбувають призначене їм судом покарання у виді довічного позбавлення волі,
позбавлення волі на певний строк і до покарань, не пов’язаних з позбавленням
волі в установах виконання покарань або тримаються в місцях попереднього
ув’язнення, а також інституту пенітенціарних суддів.
Прикінцевими положеннями законопроекту пропонуються зміни до ряду
статей Кримінального процесуального кодексу та ст. 21 Закону України «Про
судоустрій та статус суддів», якими передбачаються процесуальні
повноваження пенітенціарного судді та дається визначення поняття його
правового статусу, а також вносяться зміни до ст. 9 і 24 Кримінальновиконавчого кодексу щодо оскарження засудженим застосованого до нього
стягнення та безперешкодного відвідування пенітенціарним суддею, іншими
суддями та захисником установ виконання покарань і місць попереднього
ув’язнення.
Члени комітету, зважаючи на актуальність проекту, з метою забезпечення
гарантій для недопущення катувань, нелюдського чи такого, що принижує
гідність, поводження або покарання, врегулювання проблеми підсудності скарг
в’язнів, належного правового захисту прав особами, взятими під варту та
засудженими, ухвалили рішення підтримати законопроект (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 17.10).
***
Комітет з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства рекомендує Верховній Раді прийняти за основу
проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності».
Законопроектом № 5076 пропонується зменшити до 1 % граничний
розмір пайового внеску для будівництва об’єктів промисловості та сільського
господарства за умови, якщо необхідні для їх забезпечення об’єкти інженернотранспортної інфраструктури є власністю замовника будівництва або такі
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об’єкти не створюють додаткового навантаження на інженерно-транспортну
інфраструктуру населеного пункту. Щодо додаткового навантаження на
інфраструктуру населеного пункту, то законопроектом пропонується, щоб
наявність чи відсутність такого додаткового навантаження визначалася в
проектній документації на будівництво.
Граничний розмір пайового внеску для будівництва нежитлових будівель
і споруд та для житлових будинків законопроектом пропонується залишити без
змін, як це визначено ч. 6 ст. 40 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності».
Члени комітету вважають, що прийняття законопроекту впливатиме на
покращення інвестиційного клімату в державі, сприятиме розвитку
промисловості, сільського господарства та інших сфер господарювання,
освоєнню нових ринків (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 13.10).
***
У Комітеті з питань аграрної політики та земельних відносин
відбулися слухання на тему: «Трансформація АПК України. Стимулювання
розвитку сімейних фермерських господарств та їх оподаткування».
Під час слухань зазначалося, зокрема, що, за даними Світової організації
продовольства та сільського господарства (ФАО) понад 83 % валового
виробництва продукції тваринництва та понад 51 % продукції рослинництва у
світі виробляється в сімейних фермерських господарствах – найбільш
поширеній формі господарювання в сільській місцевості. У Європі сімейні та
переважно самозайняті форми господарювання в сільській місцевості
домінують практично в усіх галузях сільського господарства. Згідно з даними
Державної служби статистики України із 14,5 млн домогосподарств по Україні
4,7 млн – сільські, майже 2,6 млн осіб працездатного віку є самозайнятими в
сільськогосподарському виробництві. Кожного року близько 50 % валової
продукції сільського господарства виробляють фізичні особи (особисті
селянські господарства), які зайняті у виробництві більш трудомістких і менш
рентабельних галузей, забезпечують значну частку у виробництві окремих видів
продукції: майже 97 % – картоплі, 89 % – овочів відкритого ґрунту, 63 % –
овочів закритого ґрунту, 90 % – продовольчих баштанних культур, 84 % –
плодово-ягідних культур, 80 % – молока, 75 % – м’яса ВРХ, 59 % – м’яса
свиней, 94 % – м’яса овець, 83 % – вовни. Доповідачі звернули увагу на те, що
особливістю індивідуально та сімейно-самозайнятих форм господарювання є
характер майнових і трудових відносин їхніх учасників, взаємовідповідальність
між членами сім’ї, яка спільно господарює, що має своє відображення в усіх
розвинутих країнах, особливо в країнах Євросоюзу. Саме для цих форм
господарювання застосовуються найбільші за кількістю спрощення в реєстрації,
веденні обліку, звітності, найістотніші за обсягом податкові пільги та пряма
підтримка.
Наголошувалося також, що без державної підтримки та одержання своєї
комплексної ідентифікації в законодавстві від інших форм господарювання
сімейно-самозайняте фермерство не може сформувати навколо себе необхідних
інституційних механізмів – важливих елементів функціонування розвинутого
ринку та соціально орієнтованої сільської економіки. Це, у свою чергу,
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призводить до уповільнення темпів їх розвитку, консервації ставлення селян до
своїх господарств як до підсобних, втрати зацікавленості середнього й
молодшого поколінь сільських жителів до сімейного господарювання.
Подальше зволікання й посилення зазначених явищ створює істотні загрози для
сталого розвитку сільського господарства та сільської місцевості.
За словами учасників слухань, хоча Закон України 1067-VIII від
31.03.2016 р. «Про внесення змін до Закону України “Про фермерське
господарство” (щодо стимулювання та створення діяльності сімейних
фермерських господарств)», який визначив правові засади створення та
діяльності сімейних ферм, уже набув чинності, у Податковому кодексі України
залишається не врегульованою можливість реєстрації платником податків, який
здійснює свою діяльність саме у формі сімейного фермерського господарства,
тобто не забезпечено вичерпної легалізації їхньої діяльності з боку держави.
Відтак вони продовжують перебувати не в рівних конкурентних умовах
порівняно з фермерськими та іншими сільгоспвиробниками та не мають
можливості вийти на організовані ринки й реалізовувати на них результати
своєї праці за легальними схемами та ринковими цінами.
На думку учасників слухань, розв’язання цієї проблеми можливе лише
шляхом створення комплексних умов для добровільного переходу особистих
селянських господарств у сімейні фермерські господарства – одночасного з
набуттям статусу юридичної особи або фізичної особи – підприємця виробника
сільськогосподарської продукції, забезпечення їх повноцінної участі в
аграрному ринку. Ідентифікація у податковому полі та в системі соціального
захисту членів таких господарств, стимулювання створення на їхній основі
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, навчання та підвищення
кваліфікації членів домогосподарств, звільнення від перевірок контролюючими
органами, а також надання додаткових преференцій за аналогією із системою,
що діє в країнах ЄС.
За підсумками обговорення в комітеті буде розроблено й затверджено ряд
рекомендацій щодо вдосконалення податкового статусу сімейних фермерських
господарств
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 13.10).
***
Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики
рекомендує парламенту ухвалити в другому читанні і в цілому законопроект
про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»
щодо вдосконалення процедури застосування санкцій Національною радою.
Як зазначалося під час обговорення, законопроект (реєстр.
№ 4815) розроблено з метою створення дієвого механізму здійснення нагляду у
сфері телебачення й радіомовлення, забезпечення можливості своєчасного
реагування на порушення положень Закону та ефективного здійснення
повноважень Національною радою України з питань телебачення й
радіомовлення. Так, законопроектом пропонується чітка процедура визначення
розміру штрафних санкцій і їх застосування Національною радою. Розрахунок
розмірів штрафів пропонується здійснювати відповідно до нарахованого
розміру ліцензійного збору ліцензіату за видачу ліцензії, що діє на момент
прийняття Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення
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рішення про накладення штрафу. З метою уникнення негативних наслідків для
суспільства та держави передбачається можливість безпосереднього накладання
штрафних санкцій за порушення положень Закону.
Учасники засідання, яке вела голова комітету В. Сюмар, проаналізували
результати підсумкової наради з участю причетних до роботи над документом
суб’єктів законодавчої ініціативи, представників Національної ради,
експертного середовища та громадськості, що відбулася 10 жовтня 2016 р.
Члени комітету цілком або частково підтримали більшість пропозицій і
поправок, включених до порівняльної таблиці законопроекту (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 12.10).
***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону
«Про оперативно-розшукову діяльність».
Під час розгляду законопроекту (реєстр. № 4778) зазначалося, що його
розроблено з метою вдосконалення правових засад здійснення оперативнорозшукової діяльності, приведення її у відповідність до європейських
стандартів, які висуваються до діяльності, пов’язаної з тимчасовим обмеженням
прав і свобод людини, синхронізації оперативно-розшукової діяльності та
процесуальної діяльності, яка здійснюється відповідно до приписів
Кримінального процесуального кодексу.
Народні депутати наголошували, що чинний закон морально застарів.
Розробленим групою народних депутатів законопроектом передбачається
визначити основні терміни, які використовуються в ньому. Зокрема, у
розд. 1 «Загальні положення» надано дефініцію оперативно-розшукової
діяльності, якою визначено систему гласних і негласних пошукових,
розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із
застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів.
Документом пропонується визначити завдання оперативно-розшукової
діяльності, серед яких:
1. Пошук і фіксація фактичних даних про протиправну діяльність осіб
(груп осіб) з метою:
– забезпечення прав і свобод людини, захисту безпеки суспільства та
держави;
– виявлення, запобігання й припинення кримінальних правопорушень;
– розшуку осіб, які вчинили кримінальні правопорушення;
– встановлення місцеперебування безвісно зниклих осіб;
– встановлення анкетних даних невпізнаних осіб;
– забезпечення здійснення слідчих (розшукових) і негласних слідчих
(розшукових) дій під час кримінального провадження;
– супроводження негласного розслідування під час кримінального
провадження;
– протидії розвідувально-підривній діяльності спецслужб іноземних
держав та організацій;
– забезпечення діяльності правоохоронних органів та осіб, які сприяють
оперативно-розшуковій діяльності на підставах, передбачених законодавством
України.
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2. Отримання інформації про правопорушення, які не є кримінальними,
встановлення яких сприяє вирішенню завдань протидії злочинності.
3. Отримання інформації про факти та обставини, що не мають ознак
кримінального правопорушення, проте, відповідно до законодавства України,
потребують перевірки.
Проектом також передбачається визначити принципи, на яких
ґрунтується оперативно-розшукова діяльність: законність; дотримання прав і
свобод людини; наступальність; конспіративність; поєднання гласних і
негласних заходів; взаємодія з державними органами, населенням, неурядовими
або громадськими організаціями; відповідність та адекватність використання
оперативно-розшукових
заходів
ступеню
суспільної
небезпечності
протиправної діяльності.
Законопроектом пропонується визначити підрозділи, уповноважені на
здійснення оперативно-розшукової діяльності, їхні обов’язки та права, межі
повноважень, інформаційне забезпечення. Передбачається надати можливість
здійснення оперативно-розшукової діяльності: Державному бюро розслідувань;
Державній прикордонній службі України; Національному антикорупційному
бюро України; Національній поліції; відповідним органам доходів і зборів;
відповідним органам і установам виконання покарань та слідчих ізоляторів
Державної пенітенціарної служби; розвідувальному органові Міністерства
оборони України; Службі безпеки України; Службі зовнішньої розвідки
України; управлінню державної охорони.
Також пропонується заборонити проведення оперативно-розшукової
діяльності підрозділам інших міністерств, відомств, громадським, приватним
організаціям або особам.
У проекті пропонується визначити вичерпний перелік підстав проведення
оперативно-розшукової діяльності, чітко визначити самі оперативно-розшукові
заходи та порядок їхнього здійснення, вимоги до документального оформлення,
стадії оперативно-розшукової діяльності, терміни ведення оперативнорозшукових справ, їх закриття, використання матеріалів, отриманих у результаті
оперативно-розшукової діяльності.
Законопроектом також передбачено контроль за оперативно-розшуковою
діяльністю. Згідно з документом, державний контроль за оперативнорозшуковою діяльністю становить правовий механізм функціонально
реалізованих уповноваженими органами і їхніми посадовими особами напрямів
діяльності, що забезпечують дотримання законів, прав та інтересів учасників
цієї сфери суспільних відносин. Державний контроль за ОРД може
здійснюватися у формі позавідомчого та відомчого контролю.
Проектом передбачена можливість і форми парламентського, судового та
громадського контролю за ОРД.
Окрему увагу в тексті законопроекту присвячено прокурорському
нагляду за дотриманням законності під час здійснення оперативно-розшукової
діяльності. Визначено суб’єкти прокурорського нагляду, його предмет, межі
компетенції прокурорів у цій сфері.
Проектом закону значна увага приділяється питанням здійснення
оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих (розшукових) дій
оперативними підрозділами під час кримінального провадження; оперативнорозшуковому супроводженню кримінального провадження; питанням
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використання відповідних матеріалів, отриманих у результаті здійснення цих
заходів, у кримінальному провадженні.
Члени комітету, проаналізувавши законопроект, зазначили, що його
прийняття сприятиме якісному та своєчасному розкриттю злочинів, а також
успішній діяльності визначених у ньому органів і підрозділів із запобігання та
протидії
злочинності (Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 12.10).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України, перебуваючи з офіційним візитом у Норвегії, провів
телефонну розмову у тристоронньому форматі за участі президента
Франції Ф. Олланда та канцлера ФРН А. Меркель.
Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. Президент
України наголосив на важливості спільної позиції України та країн
Європейського союзу напередодні засідання Європейської Ради, яке відбудеться
20-21 жовтня 2016 р. у Брюсселі, де буде розглянуто стратегію відносин з
Росією.
Співрозмовники домовились провести 19 жовтня у Берліні зустріч глав
держав у Нормандському форматі для спонукання Росії виконати безпекову
частину Мінських домовленостей (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 18.10).
***
Президент України провів переговори з Президентом Стортингу
Норвегії та з членами Постійного Комітету у закордонних справах та з
питань оборони.
Президент України П. Порошенко в ході офіційного візиту до Норвегії
провів
зустріч
з
Президентом Стортингу (парламенту)
Норвегії
О. Томмессеном.
Глава української держави подякував Президенту та норвезькому
парламенту за тверду позицію на підтримку суверенітету та територіальної
цілісності України.
Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі,
імплементацію Мінських домовленостей та де-окупацію Криму. П. Порошенко
подякував за послідовну політику Норвегії щодо невизнання окупації Криму та
підтримки збереження санкцій проти Росії до повного відновлення суверенітету
та територіальної цілісності України.
Глава держави привернув увагу лідера норвезького парламенту до
брутального порушення прав людини на тимчасово непідконтрольних Україні
територіях. «Ми звертаємося до Норвегії, як держави, яка є взірцем у
дотриманні прав людини, допомогти Україні припинити свавілля агресора над
правами людини на Донбасі та в Криму», – заявив П. Порошенко.
Президент Стортингу О. Томмессен запевнив у готовності й надалі
розвивати активний українсько-норвезький міжпарламентський діалог, зокрема
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шляхом передачі досвіду Норвегії в законодавчій сфері.
В ході зустрічі П. Порошенка з членами Постійного Комітету у
закордонних справах та з питань оборони Стортингу обговорено питання
продовження надання Норвегією фінансової допомоги Україні, зокрема для
зміцнення оборони та модернізації української армії.
Президент подякував за активну роботу делегацій Стортингу в
Парламентських асамблеях НАТО, ОБСЄ та Ради Європи на підтримку позиції
України щодо засудження російської агресії (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
18.10).
***
Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з віце-президентом
Сполучених Штатів Америки Д. Байденом.
Співрозмовники обговорили елементи «дорожньої карти» з імплементації
мінських домовленостей для деокупації Донбасу.
П. Порошенко та Д. Байден погодилися, що санкції проти Росії мають бути
продовжені.
Під час розмови також було обговорено перебіг реформ в Україні
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 12.10).
***
Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з прем’єрміністром Канади Д. Трюдо.
Лідери двох держав обговорили ряд питань двостороннього порядку
денного: домовилися про підписання найближчим часом угоди про співпрацю в
галузі безпеки та обговорили умови активізації діалогу щодо лібералізації
візового режиму між Україною й Канадою.
Президент П. Порошенко запропонував синхронно ратифікувати угоду про
зону вільної торгівлі, підписану під час візиту прем’єра Д. Трюдо до України
11–12 липня, парламентами обох країн.
Глава Української держави також поінформував щодо ситуації на Донбасі
та висловив сподівання, що санкційна політика Канади щодо РФ буде
збережена (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 11.10).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з прем’єрміністром Нідерландів М. Рютте.
Співрозмовники скоординували позиції щодо ратифікації Угоди про
асоціацію між Україною і ЄС у контексті референдуму в Нідерландах.
П. Порошенко й М. Рютте домовилися провести окрему зустріч у Брюсселі
цього місяця.
Прем’єр Нідерландів укотре запевнив, що його країна підтримує негайне
надання українцям безвізовго режиму і виступає за продовження санкцій проти
Росії
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 11.10).
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***
Президент П. Порошенко провів зустріч з головою ради директорів і
виконавчим директором групи компаній DP World С. бін Салімом.
Президент наголосив, що сьогодні «правильний час і правильне місце
інвестувати в Україну», і висловив задоволення тим, що глобальний бізнес
цікавиться Українською державою.
П. Порошенко зазначив, що українська влада робить усе від неї залежне
для того, щоб заохотити іноземних інвесторів. З цією метою при Президентові
України утворено Національну інвестиційну раду, приєднатися до якої глава
держави запросив С. бін Саліма.
С. бін Салім подякував за запрошення та відзначив велику зацікавленість у
розвитку співпраці з Україною, що має величезний транспортний ресурс і
значний людський потенціал. «Ми дивимося на Україну як на державу, яка
з’єднає нас з Європою. І тому ми хочемо тут працювати», – сказав він.
П. Порошенко привітав підписання меморандуму між Міністерством
інфраструктури України та компанією DP World. Цей документ передбачає
невідкладне утворення спільної експертної групи для аналізу наявних
можливостей і механізмів інвестицій в Українську державу.
Глава держави доручив міністру інфраструктури України взяти цю роботу
на особистий контроль та інформувати про перебіг реалізації проекту.
Компанія DP World є однією з найбільших у світі логістичних компаній –
здійснює управління 77 логістичними терміналами та 50 суміжними компаніями
в 40 країнах. Є найбільш географічно диверсифікованою логістичною
компанією. DP World входить до урядового інвестиційного холдингу
Об’єднаних Арабських Еміратів Dubai World (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
13.10).
***
Президент вручив військовим Нацгвардії України сертифікати для
отримання житла та ключі від квартир.
Президент П. Порошенко вручив військовослужбовцям Нацгвардії
України сертифікати для отримання житла та ключі від квартир під час робочої
поїздки до Київської області. Глава держави наголосив, що Нацгвардія зробила
«визначний внесок у забезпечення оборони держави». «Гвардія, яка народилася
одразу ж після Революції гідности, була сформована першими добровольцями
Майдану. Одразу ж з центрів підготовки вирушала в зону бойових дій. Бійці
Національної гвардії покрили себе славою на віки», – сказав Президент.
П. Порошенко зауважив, що за 2,5 роки Національна гвардія, так само як і
Збройні сили, була відроджена. «Сьогодні бійці Національної гвардії одягнені,
обуті, нагодовані і, головне, навчені та озброєні для того, щоб давати гідну
відсіч агресору на Сході і тим, хто, наслухавшись путінської пропаганди і за
путінські гроші, буде намагатись дестабілізувати ситуацію зсередини», – сказав
він.
Президент наголосив, що посилення соціальних гарантій воїнів є одним з
пріоритетних завдань на шляху розвитку цього військового формування, яке не
словом, а ділом боронить Батьківщину, її волю, суверенітет і територіальну
цілісність.
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П. Порошенко зазначив, що сьогодні власниками квартир стануть родини,
у тому числі й ті, чиї чоловіки й жінки, сини та доньки захищали й сьогодні
захищають Україну на сході.
Президент підкреслив, що 190 бійців Національної гвардії віддали свої
життя за рідну країну. Присутні вшанували пам’ять бойових побратимів
хвилиною мовчання.
За словами глави держави, з 2014 р. першим пріоритетом у фінансуванні
держави було саме створення військових формувань, їх озброєння, навчання,
забезпечення їх боєздатності. «Але важливою частиною їх боєздатності є те,
куди повертаються наші воїни – додому. Щоб у них була квартира, а вдома їх
чекала родина. Коли вони думають про те, що захищають Батьківщину, ця
Батьківщина мала б конкретні риси – їхній дім», – додав він.
П. Порошенко підкреслив, що на сьогодні держава, нарешті, отримала
можливість приділяти належну увагу забезпеченню житлом наших захисників.
За підсумками минулого року військовослужбовцями Нацгвардії було отримано
318 квартир. У 2016 р. на житло для військовослужбовців Національної гвардії
України державою виділено майже 122 млн грн, і триває будівництво об’єктів
житлового призначення на 374 квартири – у Харкові, Хмельницькому, Вінниці,
Дніпрі, Львові, Одесі та Київській області.
У проекті Державного бюджету на 2017 рік на ці цілі закладено ще
200 млн грн. Президент наголосив на тому, що «робиться усе можливе, щоб
кожна копійка, яка виділяється з державного бюджету, використовувалася
максимально ефективно». При цьому він повідомив, що у 2017 р.
військовослужбовці Національної гвардії України мають отримати близько
500 квартир.«Цифри, які я навів, дуже добре виглядають в порівнянні з нулями,
які характеризували ситуацію ще декілька років тому, коли роками бійці
внутрішніх військ, інших підрозділів взагалі не отримували житла», – сказав
П. Порошенко.
Глава держави вкотре наголосив на важливості прийняття Верховною
Радою України закону про спецконфіскацію, який, на його переконання,
дозволить істотно покращити фінансування оборонного сектору. «Я думаю, що
в цьому є велика історична справедливість, коли за кошти, вкрадені злочинцями
з кишень народу, з бюджету держави, буде …укріплена обороноздатність
держави і побудовані квартири для військовослужбовців і національних
гвардійців», – сказав Президент.
Глава держави привітав усіх присутніх з Днем захисника України та
подякував бійцям НГУ за вірність присязі та українському народові, зразкове
виконання військового та громадянського обов’язку, за жертовність, відвагу,
професіоналізм і патріотизм.
Після завершення урочистої церемонії Президент ознайомився з умовами,
у яких проживатимуть військовослужбовці з родинами. П. Порошенко відвідав
квартиру капітана Нацгвардії С. Сідоріна й поспілкувався з військовим і його
родиною. С. Сідорін подякував Президентові та зазначив, що він з гордістю
говорить про те, що служить офіцером Нацгвардії. «Це престижно і
професійно», – сказав він.
Президент підкреслив, що нині всі із шаною та повагою ставляться до
військових, за останні два роки вдалося підняти рівень і престиж Збройних сил,
Нацгвардії, інших військових формувань. «Дуже добре, що зараз престиж
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служби у Збройних силах, Нацгвардії значно зріс. Ми на вас покладаємося.
Попереду ще стоять значні виклики. Ми маємо зараз боронити, рятувати
державу і об’єднувати державу. Саме на таких людях все тримається і все у нас
вийде», – сказав П. Порошенко.
У свою чергу офіцер запевнив Президента, що військовослужбовці готові
служити та захищати Батьківщину (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 17.10).
***
Під час робочої поїздки до Харківської області Президент
П. Порошенко взяв участь у відкритті пам’ятної дошки присвяченої бійцям
спеціального підрозділу Національної гвардії України «Ягуар», які 8 квітня
2014 р. звільнили будівлю Харківської ОДА від сепаратистів.
Президент разом з міністром оборони С. Полтораком, командувачем
Національної гвардії України Ю. Аллеровим відкрив пам’ятну дошку.
Глава держави зустрівся з бійцями 8-го полку оперативного призначення
Західного територіального командування Національної гвардії України «Ягуар»
(Вінниця) – учасниками звільнення будівлі Харківської обласної державної
адміністрації від сепаратистів та учасниками АТО.
Президенту також передали Державний прапор, збережений під час спроби
силового захоплення сепаратистами будівлі Харківської обласної державної
адміністрації 6 квітня 2014 р. Прапор передали заступник голови ради
громадського об’єднання «Спілка ветеранів АТО» Ю. Корсунов і учасник
звільнення будівлі Харківської ОДА І. Холод.
Глава держави подякував і передав його очільниці Харківської ОДА
Ю. Світличній як постійне нагадування про ті трагічні події, які відбувалися в
Харкові, і подвиг героїв, які не дали можливості терористам утворити так звану
«Харківську народну республіку».
Навесні 2014 р. у Харкові здійснювалися організовані й проплачені
прихильниками «російської весни» масові акції. Ситуація загострилася 4 квітня,
а 6–8 квітня добре керовані групи проросійських прихильників оточили будівлю
обласної державної адміністрації і прилеглий квартал, призначили з натовпу
«альтернативних депутатів» облради, провели «альтернативну сесію»
безпосередньо на сходинках ОДА та проголосили «Харківську народну
республіку».
6 квітня 2014 р. під час збройного захоплення сепаратистами будівлі
Харківської ОДА І. Холод, за наказом керівництва оперативно-пошукового
відділу служби карного розшуку Харківського міського управління внутрішніх
справ, виконував оперативне завдання зі встановлення лідерів бандитських
формувань з метою їх подальшого затримання.
Коли озброєний натовп сепаратистів увірвався до кабінету голови
облдержадміністрації І. Холод побачив, що сепаратисти зірвали Державний
прапор України та намагалися його спалити. Аби не допусти знущання над
символом держави, він зумів зберегти стяг і винести його на собі з будівлі
обласної державної адміністрації.
Перебуваючи в зоні АТО, І. Холод передав прапор на зберігання в
батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Харків-1», у
якому він проходив службу добровольцем. Саме цей прапор надихав бійців
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захищати Волноваху та інші міста.
Патріотами України разом з І. Холодом було прийнято рішення про
передачу саме цього знамена – як символу української влади – Верховному
головнокомандуючому Збройних сил України на знак підтримки ініціатив
Президента в Харківській області (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 15.10).
***
Президент П. Порошенко наголошує, що ймовірність ескалації
військового конфлікту на Сході України залишається значною.
«Ті, хто не відчувають цього, мають зрозуміти: країна зараз перебуває у
стані війни, – заявив П. Порошенко під час виступу на церемонії передачі
військової техніки та озброєння Збройним силам під час робочої поїздки до
Харківської області. – Я наголошую на тому, що війна ведеться і захист, і
оборона нашої держави – це справа не лише наших Збройних сил. Це справа
всього українського народу, всього суспільства, влади. Ми всі маємо зробити
максимум можливого для того, щоб захистити нашу свободу, нашу демократію,
нашу територіальну цілісність, наш суверенітет. У випадку повномасштабного
російського вторгнення, яке ми, на жаль, не виключаємо, ми готові дати гідну
відповідь».
Глава держави зазначив, що за такої складної ситуації Збройні сили
України мають бути постійно готові до виконання завдань будь-якої складності.
Для цього вони повинні мати добрий бойовий вишкіл, здатність до миттєвого й
ефективного реагування на дії противника.
Президент підкреслив, що в цьому напрямі робляться великі кроки.
Зокрема, ще два роки тому не було таких видів Збройних сил, як
Високомобільні десантні війська, Сили спеціальних операцій та інших
складових безпеки держави.
«Мужність та героїзм, відвагу та самопожертву, безстрашність та бойове
братерство наші воїни демонструють кожного дня, кожної години, кожної миті.
Правду про звитягу учасників антитерористичної операції золотими літерами
закарбовано в національну українську військову історію, – сказав
П. Порошенко. – Як Верховний головнокомандувач звертаюся до вас з вимогою
не втрачати набуті в боях потенціал та навички. Постійно вдосконалювати
знання, майстерність та навченість, посилювати пильність та, у разі загострення
обстановки, не вагаючись, виконати поставлені бойові завдання» (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. – 15.10).
***
Президент П. Порошенко наголошує, що задля врегулювання ситуації
на Донбасі політико-дипломатичним шляхом Росія, як країна-агресор, і
проросійські бойовики мають дотримуватися мінських домовленостей та
виконати всі взяті на себе зобов’язання.
«У нормандському форматі та в рамках мінського процесу наші дипломати
тримають переговорну позицію, згідно якої крокам із політичного
врегулювання має передувати абсолютно необхідний, очевидний, відчутний і
беззаперечний прогрес у безпекових питаннях», – заявив глава держави під час
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виступу на церемонії складання урочистої клятви ліцеїстами Київського
військового ліцею ім. І. Богуна у День захисника України.
П. Порошенко підкреслив, що паралельно з мужньою обороною
військовими кордонів держави на сході, захист тримають і дипломати.
«Справжніми захисниками України є й наші “високомобільні дипломатичні
сили”, які на міжнародних переговорах всіх рівнів створюють сприятливі умови
для політико-дипломатичного врегулювання на Донбасі», – зазначив Президент.
Одним з найсвіжіших прикладів глава держави назвав злагоджену роботу
української дипломатії та делегації народних депутатів у Парламентській
асамблеї Ради Європи, «яка добилася чіткого визнання Росії країною-агресором
та включення до резолюції пункту про необхідність продовження санкцій проти
Російської Федерації».
«Це наш спільний успіх – проукраїнської міжнародної коаліції, народних
депутатів України та наших дипломатів», – резюмував П. Порошенко (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. – 14.10).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон України «Про ратифікацію
Угоди між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної
енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України
у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014–2018)» (назва
документа – за першоджерелом).
Набрання чинності Угодою забезпечить інтеграцію України до
європейської наукової спільноти, посилить міжнародне науково-технічне
співробітництво в галузі ядерної енергетики.
Асоційована участь України в Програмі наукових досліджень та навчання
«Євратом» (2014–2018 рр.) зробить можливим залучення українських науководослідних установ і організацій, університетів, вітчизняних учених до
провідних європейських дослідницьких та тренувальних програм (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. – 13.10).
***
В. Гройсман зазначив, що запроваджені урядом команди підтримки
реформ підвищать професійність української влади і якість змін, що
впроваджуються в країні.
Команди підтримки реформ, запроваджені урядом за підтримки
міжнародних партнерів, дадуть можливість підвищити спроможність
української влади, її професійність і якість рішень щодо проведення необхідних
реформ, що змінюватимуть країну. Про це заявив Прем’єр-міністр України
В. Гройсман під час презентації оновленої структури підтримки реформ у
понеділок, 17 жовтня.
«Такі механізми, як офіс (впровадження) реформ, дає можливість
підвищити нашу спроможність, зробити владу більш професійною і рішення, які
ми напрацьовуємо, більш чіткими з точки зору необхідності не просто
проведення реформ, а проведення необхідних рішень, які будуть змінювати
життя нашої країни», – наголосив В. Гройсман.
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Запровадження нових механізмів підтримки та проведення реформ у
країні є важливим з огляду на те, що одна з головних проблем управління в
Україні – інституційна слабкість, зазначив глава уряду.
За його словами, презентовані механізми підтримки реформ є внеском у
підвищення якості змін, що потрібно проводити в країні та які мають відчувати
люди. «Ми не можемо робити реформи заради реформ – ми можемо робити
реформи заради країни, заради людей», – підкреслив Прем’єр-міністр.
У цьому контексті глава уряду подякував міжнародним партнерам за
підтримку у створенні механізмів підтримки реформ. «Механізм офісу
(впровадження) реформ при Прем’єр-міністрі, який ми сьогодні презентуємо,
група підтримки реформ в ключових міністерствах, група стратегічних радників
спільно з Національною радою реформ у поєднанні взаємодії з нашими
міжнародними партнерами дасть нам абсолютно необхідну якість для рішень,
які будуть змінювати країну», – підкреслив він.
В. Гройсман висловив переконання, що Україна заслуговує зайняти гідне
місце у європейському співтоваристві та на мапі світу. «Нам потрібно, щоб
Україна відбулася як успішна країна. Це наше завдання є абсолютно реальним.
Такі механізми, про які ми сьогодні говоримо, наближають нас до цієї мети.
Коли кожен громадянин країни скаже: “Так, я відчуваю, що почалися зміни” –
це буде головним індикатором нашої роботи», – зазначив глава уряду.
В. Гройсман зауважив, що більшість змін мали бути проведені в Україні
10–20 років тому. Натомість трансформації не відбувалися, проблеми ставали
хронічними, і сьогодні країна стикнулася з рядом викликів.
Уряд України усвідомлює виклики, які стоять на порядку денному, і
готовий до якісної, професійної роботи, підкреслив Прем’єр-міністр. Зокрема,
здійснюються кроки, спрямовані на створення професійної системи державного
управління, і в країні сьогодні відбувається реформа державної служби.
Уряд визначив пріоритетом роботи відродження національної економіки,
що дасть змогу відкрити потенціал країни. У цьому напрямі створено
Національний комітет промислового розвитку України та офіс супроводження
інвестицій, запроваджені регулярні зустрічі з бізнесом для обговорення їхніх
нагальних проблем і створення сприятливого бізнес-клімату. Також
здійснюються кроки щодо досягнення енергетичної незалежності, розпочато
оновлення інфраструктури в країні, ремонт доріг.
«Я глибоко переконаний у тому, що ми маємо усі передумови стати
успішною, демократичною, економічно сильною країною», – наголосив глава
уряду (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 17.10).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман і міністр торгівлі США
П. Пріцкер оприлюднили спільну заяву за результатами переговорів, які
відбулися 28 вересня поточного року в Києві з метою обговорення
прискорення реалізації економічних реформ, створення кращого ділового
клімату для бізнесу та збільшення обсягів двостороннього торговельноекономічного та інвестиційного співробітництва між Україною та США.
«У дусі близького партнерства між нашими двома країнами ми
продовжили наш продуктивний діалог щодо зусиль України у проведенні
економічних реформ та важливої ролі приватного сектору США у розширенні
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ділових зв’язків з Україною. Обидві сторони висловили задоволення
нещодавнім рішенням Міжнародного валютного фонду стосовно останнього
перегляду та надання Україні 1 млрд дол. США, а також наданням Україні
третього пакета кредитних гарантій США на суму 1 млрд дол. Ця допомога
базується на двох попередніх пакетах кредитних гарантій від уряду США
Україні обсягом 1 млрд дол. США та понад 1,3 млрд дол. США американської
допомоги, яку уряд США надав Україні з 2014 р. для проведення реформ,
зміцнення демократичних інститутів та громадянського суспільства,
стимулювання економічного зростання, а також надання допомоги Україні для
більш надійного моніторингу і захисту своїх кордонів та територіальної
цілісності.
Не зважаючи на триваючу російську агресію на Сході України та
незаконну окупацію Криму, процес реформ триває. У минулому році Україна
послабила контроль за рухом капіталу з метою сприяння залученню інвестицій;
знизила рентні ставки на видобуток газу з метою стимулювання розвитку
енергетичного сектору; завершила впровадження платформи для електронного
декларування з метою уникнення конфлікту інтересів; впровадила
функціонуючу за міжнародними стандартами систему електронних державних
закупівель; досягнула прогресу в реформуванні корпоративного управління на
державних підприємствах; приєдналася до угоди Світової організації торгівлі
про державні закупівлі. Подальший прогрес у реалізації програми
співробітництва з МВФ, зусилля з боротьби з корупцією, а також глибші та
прискорені економічні реформи матимуть вирішальне значення для залучення
довгострокових прямих іноземних інвестицій в Україну.
Під час зустрічей з Президентом П. Порошенком, членами уряду та
депутатами Верховної Ради України всі учасники підтвердили свою тверду
налаштованість на спільну роботу з метою подальшого впровадження
економічних реформ. Підтримуючи продовження політики адміністрації
президента Б. Обами на підтримку незалежної, демократичної і процвітаючої
України Сполучені Штати Америки залишатимуться надійним партнером
України в процесі реформ. Прямі іноземні інвестиції набуватимуть все більшого
значення для довгострокового економічного зростання України. У цьому
зв’язку обидві сторони висловили задоволення тим, що представники
керівництва п’ятьох американських компаній з аерокосмічного, оборонного,
сільськогосподарського, банківського, енергетичного та транспортного секторів
приєдналися до нашої спільної зустрічі з метою донесення думки приватного
сектору щодо того, як Україна може залучати та підтримувати приватний
капітал. Під час зустрічі з Президентом України П. Порошенком та проведення
круглого столу за участі Прем’єр-міністра України В. Гройсмана та членів
економічного блоку уряду керівники компаній Cargill, Citi, General Electric
Transportation, Lockheed Martin і Westinghouse внесли свої пропозиції щодо
заходів, яких необхідно вжити для поліпшення ділового клімату та залучення
прямих іноземних інвестицій в Україну. Круглий стіл за участі керівництва
американських компаній був організований Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України та став демонстрацією продовження тісного
державно-приватного партнерства. Під час зустрічей з провідними депутатами
Верховної Ради України обидві сторони обмінялися думками про важливість
верховенства права та зміцнення законодавчої бази, яка сприятиме розвитку
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підприємництва та економічному зростанню. Глибокі та прискорені економічні
реформи забезпечать успіх України як сучасної європейської держави з
економікою, що процвітає за рахунок розвитку приватного бізнесу, і яка здатна
створювати робочі місця й підвищувати добробут усіх громадян України.
Під час консультацій обидві сторони обговорили прогрес у реалізації
положень “дорожньої карти” українсько-американського співробітництва,
включаючи ряд дієвих короткострокових заходів, які сприятимуть подальшому
зміцненню довіри з боку бізнесу. Американська та українська сторони
підкреслили актуальність таких заходів і важливість продовження консультацій
між діловими колами США, членами уряду України та представниками
Верховної Ради України. Обидві сторони дійшли згоди щодо важливості
прискорення реформ для того, аби забезпечити безперервність роботи за
пріоритетними напрямами з новою адміністрацією США.
За постійної підтримки з боку Сполучених Штатів Америки Україна
інтенсифікуватиме зусилля в боротьбі з корупцією шляхом реформування
Генеральної прокуратури України та проведення судової реформи; поліпшення
податкового
та
митного
адміністрування
з
метою
забезпечення
передбачуваності ведення бізнесу в Україні; успішного завершення приватизації
Одеського припортового заводу відповідно до передової міжнародної практики;
прискорення дерегуляції для усунення зайвих ліцензій і дозволів. Україна також
підкреслила свою прихильність реалізації ефективної сільськогосподарської
політики, яка сприятиме залученню інвестицій, висловила готовність прийняття
та впровадження антипіратського законодавства у сфері захисту прав
інтелектуальної власності, а також підвищення ефективності та прозорості
сфери інтелектуальної власності.
Міністерство торгівлі США продовжує працювати з Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України з метою поліпшення бізнес-клімату та
забезпечення обізнаності бізнес-спільноти США про прогрес України у
виконанні найбільш пріоритетних реформ. Програма розвитку комерційного
права (CLDP) Міністерства торгівлі США продовжує надавати експертні
консультації з питань спрощення процедур торгівлі та впровадження норм СОТ,
у тому числі за допомогою успішно проведеного семінару з представниками
української влади та компаній щодо стратегії боротьби з корупцією, який
відбувся в Києві 27–29 вересня. У 2016–2017 рр. представники Міністерства
торгівлі США при Посольстві США в Україні планують організувати візити
дев’яти делегацій представників українського приватного сектору для участі у
великих торгових виставках на території Сполучених Штатів Америки,
присвячених енергетиці, екологічним технологіям, охороні та безпеці, а також
сільському господарству. Міністерство торгівлі США також продовжить
надавати Україні технічну допомогу з питань посилення захисту прав
інтелектуальної власності, реформування митниці, удосконалення системи
правосуддя та державних закупівель, а також спрощення процедур торгівлі.
За результатами переговорів, які відбулися 28 вересня поточного року, ми
дійшли згоди, що, хоча ще залишається багато роботи, Україна продовжує шлях
реформ, який дасть їй змогу глибше інтегруватися в глобальну економіку та
забезпечити повноцінне економічне зростання, якого заслуговує український
народ» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 11.10).
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***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман провів зустріч з Надзвичайним і
Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина Е. Райхелем,
який нещодавно розпочав дипломатичну місію в Україні. Сторони обговорили
перебіг реформ в Україні та напрями розвитку двостороннього співробітництва.
Прем’єр-міністр привітав посла з початком дипломатичної місії в Україні.
В. Гройсман підкреслив, що Україна високо цінує високий рівень
політичного діалогу з Німеччиною та її підтримку в реалізації системних
реформ і на міжнародній арені.
Він відзначив активізацію двостороннього співробітництва та реалізацію
ряду заходів у рамках досягнутих раніше домовленостей. Так, нещодавно було
проведено одразу декілька масштабних заходів: дев’яте засідання групи
високого рівня, ІІ Українсько-німецький економічний форум і відкриття
Німецько-української промислово-торговельної палати.
Глава уряду позитивно оцінив активізацію співпраці між бізнесом країн і
висловився за подальше поглиблення економічної взаємодії держав.
Сторони обговорили перебіг реформ в Україні. У цьому контексті
Прем’єр-міністр поінформував посла Німеччини про порядок денний уряду
щодо їх проведення.
З наступного тижня уряд презентує офіс супроводження інвестицій, щоб
максимально сприяти компаніям, які інвестують в Україну, повідомив він.
«Я як Прем’єр-міністр готовий боротися за результат цих реформ. Прогрес
є, але ми не зупиняємося, йдемо далі», – зазначив В. Гройсман (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 13.10).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман провів зустріч із С. бін Салімом,
головою ради директорів і головним виконавчим директором групи компаній
DP World (Об’єднані Арабські Емірати). Сторони обговорили можливості та
потенційні сфери залучення інвестицій з ОАЕ в проекти в Україні.
Прем’єр-міністр привітав намір представників Об’єднаних Арабських
Еміратів розпочати інвестиційну діяльність в Україні. Він наголосив, що
створення якісного бізнес-клімату й забезпечення успіху інвесторів є одним з
пріоритетів уряду. «Для нас важливо створення якісного клімату, щоб
інвестиції, які заходять в Україну, були успішними, ефективними. Як Прем’єрміністр готовий докладати усіх зусиль, щоб це відбулося», – наголосив
В. Гройсман.
Наступного тижня уряд започатковує роботу спеціального офісу
супроводження інвестицій, повідомив Прем’єр-міністр. Його менеджмент
опікуватиметься супроводженням усіх проектів, що реалізовуватимуться в
Україні, а також їх подальшим моніторингом, щоб перешкоджати виникненню
будь-яких проблем ведення бізнесу.
Прем’єр-міністр наголосив, що Україна має серйозні можливості до
розвитку. Серед потенційних сфер для інвестування: енергетика, аграрний
сектор, інфраструктура, ІТ-галузь, фармацевтика. «Ми зацікавлені у розвитку
інфраструктури, логістичних можливостей, портової інфраструктури і готові
усіляко сприяти і супроводжувати ті проекти, які будуть для вас цікавими в
Україні», – наголосив він.
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В. Гройсман також запросив представників Об’єднаних Арабських
Еміратів узяти участь у приватизації державних підприємств, що
розпочинається в Україні.
С. бін Салім зазначив, що є багато можливостей для співробітництва в
Україні. Він повідомив, що під час зустрічі з міністром інфраструктури України
В. Омеляном було підписано лист про наміри, відповідно до якого домовлено
про співпрацю компанії P&O Maritime з Одеським морським портом. Також
було підписано Меморандум про співпрацю з DP World, зокрема щодо розвитку
портової галузі України. «Ми дуже зацікавлені в тому, щоб працювати в
Україні», – зазначив керівник групи компаній DP World.
С. бін Салім висловив зацікавлення у створенні спеціальних економічних
зон в Україні. Він також висловив готовність поділитися досвідом роботи
митної служби Об’єднаних Арабських Еміратів.
У свою чергу Прем’єр-міністр відзначив важливість і корисність прикладу
Об’єднаних Арабських Еміратів для України, зокрема в контексті реформи
української митниці та створення індустріальних парків. «Я переконаний у
тому, що ми нашу двосторонню співпрацю будемо поглиблювати заради
нашого спільного успіху», – зазначив він (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 13.10).
***
Будівництво доріг, реконструкції інфраструктури, що відбуваються на
місцях, – це результати проведеної децентралізації та передачі
повноважень на місця. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман під
час спілкування із журналістами на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у
м. Кривий Ріг.
«Те, що ви бачите сьогодні у своїх містах, районах, областях, – я маю на
увазі будівництво доріг, реконструкції, інфраструктури – це все пов’язане так чи
інакше з децентралізацією. Саме децентралізація дала можливість місцевим
громадам розвиватися. Ми будемо підтримувати цей рух. Єдине, що би хотіли,
щоби підзвітність, підконтрольність громадам у місцевої влади була більшою,
ніж є сьогодні, – підкреслив Прем’єр-міністр. – До 2014 р. це в країні було
неможливо: усі кошти, усі можливості, усі ресурси абсолютно повністю
концентрувалися у Києві, в кабінетах міністерств, де чиновники були, в
принципі, далекі від реальних потреб того чи іншого міста».
В. Гройсман зазначив, що на місцях знають краще, куди треба інвестувати,
які є проблеми, що потребують першочергового розв’язання, який рівень
освітнього, медичного, інфраструктурного забезпечення.
Глава уряду зазначив, що бюджет м. Кривий Ріг зріс з 2,5 млрд грн у
2015 р. до 4,5 млрд грн у 2016 р. Наступного року очікується його зростання до
5 млрд грн. Таке зростання бюджету – свідчення повної зміни системи
публічних фінансів і створення стимулів для місцевих громад до розвитку,
зауважив він. «Ми дали можливість сьогодні через децентралізацію до такого
зростання, – зазначив В. Гройсман. – Це колосальні ресурси, які мають
інвестуватися в національну економіку. Це врешті-решт розвиток місцевої
економіки, це створення десятків тисяч робочих місць по країні».
Щодо використання коштів від децентралізації Прем’єр-міністр зауважив,
що в кожній області країни розпочато масштабне будівництво доріг, де задіяні
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десятки тисяч людей. При цьому глава уряду зауважив, що зростання місцевих
бюджетів дає можливості громадам вимагати від місцевої влади публічності,
відкритості та звітування за використання фінансів, що є у них у розпорядженні.
«Центральна влада передала кошти, повноваження. Найголовніше, щоб місцева
влада, яка їх отримала, звітувала як перед державою, так і перед своїми
мешканцями», – зазначив Прем’єр-міністр.
Він нагадав, що децентралізація була підтримана у 2014 р., збережена у
2015–2016 рр., у проекті Державного бюджету на 2017 рік, що приведе до
подальшого збільшення місцевих бюджетів.
Також наступного року буде збільшено майже удвічі Фонд державного
регіонального розвитку, повідомив В. Гройсман (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 12.10).
***
Уряд працює над розробкою системи монетизації економії субсидій на
оплату житлово-комунальних послуг за опалювальний сезон, що
стимулюватиме енергозбереження в домогосподарствах. Про це заявив
Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час селекторної наради під його
головуванням з питань готовності до осінньо-зимового періоду 2016–2017 рр.
«Ми хочемо створити механізм, за якого економія за опалювальний сезон
по домогосподарствах буде монетизована і направлена людям, щоби
стимулювати економію», – повідомив він. За його словами, система, над якою
працює уряд, дасть можливість перерахувати в гроші й заплатити українським
родинам за економію, досягнуту за результатами опалювального сезону.
Рішення буде прийняте після обговорення втому числі з місцевою владою
та повідомлено українським громадянам.
«Ідея абсолютно правильна: зекономив – маєш отримати стимулювання та
заохочення», – сказав В. Гройсман.
Глава уряду також зазначив, що штучне завищення норм на використання
газу стало причиною необхідності проведення перерахунків. За його словами,
минулого року були поширені хибні думки, що чим більшим є
енергоспоживання, тим більшою буде субсидія. Прем’єр-міністр заперечив
такий міф.
У цьому контексті Прем’єр-міністр закликав місцеву владу пояснити
людям на місцях необхідність економії енергоресурсів. «Чим більше збережемо
тепла, тим більше вірогідність того, що ми зможемо зробити певні компенсації
кожній родині, яка заощаджує. Заощаджувати сьогодні потрібно на усіх етапах
виробництва, транспортування і споживання теплових ресурсів», – наголосив
він (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 13.10).
***
Українську науку потрібно інтегрувати в реальний сектор економіки
для того, щоб прикладним шляхом реалізувати вітчизняні наробки в різних
сферах. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час
спілкування зі студентами Запорізького національного університету.
«Наше завдання сьогодні – інтегрувати науку в реальний сектор для того,
щоб ми могли прикладним шляхом реалізувати ті наробки, які є сьогодні в
Україні у різних сферах. Їх треба впроваджувати у життя», – заявив
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В. Гройсман.
Також потрібно створювати мотивації для кооперації університетів, що
займаються наукою. Вони мають бути набувачами вигод від тих наробок, які
сьогодні створюються в академічних стінах, зазначив В. Гройсман.
За його словами, система Академії наук потребує серйозних змін і реформ.
Так, в Україні не було створено ефективної системи мотивації і стимулів,
зокрема для молодих учених. Також наука відірвана від реального сектору
економіки.
Глава уряду зазначив, що нещодавно провів зустріч із вченими щодо
проблемних питань наукової сфери. У листопаді така зустріч відбудеться
повторно, під час якої науковці презентують своє бачення зміни ситуації щодо
Академії наук. «На превеликий жаль, і відтік кадрів, і зменшення фінансування,
і збільшення віку науковців – це все те, що послаблює наші позиції», – зазначив
він.
Прем’єр-міністр зазначив, що готовий підтримати ефективний план
модернізації та підтримки української науки (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 12.10).
***
Уряд «на економічному фронті» буде все робити для того, щоб
підтримати військових, забезпечити армію надсучасним озброєнням. Про це
заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час зустрічі з інструкторськовикладацьким складом 199 навчального центру Високомобільних десантних
військ Збройних сил України – учасниками АТО 2014–2016 рр.
«Наше завдання і перший пріоритет роботи уряду – маємо забезпечити
українське військо усіма необхідними фінансовими, технічними ресурсами для
того, щоб наші воїни отримали забезпечення, озброєння і все те, що необхідне
для ефективної оборони нашої країни», – заявив Прем’єр-міністр.
Прем’єр-міністр нагадав, що нещодавно за рішенням Ради національної
безпеки й оборони України уряд напрацював зміни до Державного бюджету
країни, де визначив додатково 3,8 млрд грн на матеріально-технічне
забезпечення військових.
Наступного року уряд планує збільшити фінансування армії на
14 млрд грн. «Це дасть можливість при раціональному використанні цих
ресурсів значно підвищити забезпечення і озброєння (армії)», – зазначив
В. Гройсман.
Прем’єр-міністр також підкреслив своє бажання, щоб українське військо
мало надсучасне озброєння. Сьогодні є відповідні розробки, зазначив він.
«Фактично, можливо сказати, що за декілька років українське військо
відбулося, і зараз наше завдання – максимальне забезпечення, нова техніка, нове
озброєння, все те, що дасть можливість воїнам бути ефективними і підвищувати
безпеку наших воїнів», – наголосив В. Гройсман.
Глава уряду висловив переконання, що сучасні розробки, що є сьогодні в
Україні, служитимуть для підвищення ефективності дій Збройних сил України
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 14.10).
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***
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України І. Климпуш-Цинцадзе зустрілася з делегацією
Моніторингового комітету ПАРЄ. Співрозмовники, зокрема, обговорили
надання Україні безвізового режиму з ЄС. Віце-прем’єр-міністр наголосила на
повному виконанні Українською державою Плану дій з візової лібералізації.
Незважаючи на російську агресію, Україна продемонструвала, що не становить
міграційної загрози для ЄС, підкреслила І. Климпуш-Цинцадзе. «Візова
лібералізація з ЄС – це питання свободи пересування, самоповаги та гідності
для українців», – сказала вона.
Окремо сторони обговорили неможливість проведення виборів на
тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. «Ця
частина мінських угод наразі не може бути виконана через безпекову ситуацію.
Навіть місія ОБСЄ не може потрапити в окремі райони Сходу України, то як
українська влада може провести там вибори?!» – наголосила віце-прем’єр
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 17.10).
***
13 жовтня відбувся круглий стіл щодо стану військової медицини в
Україні за участі в. о. міністра охорони здоров’я доктора У. Супрун,
заступника міністра доктора О. Лінчевського, військового хірурга та
стажера відділу координації й медичного забезпечення АТО, надзвичайних і
воєнних станів Міністерства охорони здоров’я О. Данилюка, інструктора з
тактичної медицини ГО «Захист патріотів» П. Івка та лікарятравматолога Київської міської клінічної лікарні № 17 М. Циганка.
«Український морський піхотинець має отримувати такий же рівень
медичної допомоги, як морський піхотинець США», – зазначила під час
круглого столу 13 жовтня в. о. міністра охорони здоров’я України доктор
У. Супрун.
Згідно з офіційною статистикою Міністерства оборони України, бойові
втрати Збройних сил у 2015 р. становили 2 тис. 132 бійця. У 2016 р. загинуло
173 українські військовослужбовці. П’ятнадцять відсотків з них імовірно
залишилися б живими, якби отримали належне навчання та індивідуальну
аптечку західного зразка.
У. Супрун наголосила на важливості якісної підготовки кожного
військовослужбовця. Перші хвилини після поранення визначають подальшу
долю бійця, тому максимальна увага має приділятися саме цьому етапу надання
допомоги. «Тут важливим є навчання кожного бійця, сучасна аптечка (без
компромісів), підготовка бойових медиків та евакуаційний транспорт», –
підкреслила У. Супрун.
Те ж саме стосується й лікарів, які працюють у зоні конфлікту, адже
медична допомога надається не медикаментами чи обладнанням, а людьми.
«Західний рівень допомоги неможливий без західного навчання, – зазначив
заступник міністра О. Лінчевський. – Американського піхотинця лікує добре
підготовлений лікар, а значить і український лікар має бути підготовлений.
Білий халат не додає знань. Знання та навички здобувають на курсах».
Сьогодні, незважаючи на відносний успіх у впровадженні тактичної
медицини, система підготовки медиків і медичне забезпечення ЗСУ все ще
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залежить від громадських організацій та гуманітарної допомоги.
Згідно зі звітами Генштабу, сьогодні медичні підрозділи забезпечені
спеціальною медичною технікою на 80 %, броньованою санітарною технікою –
на 45 %, а індивідуальними аптечками – на 100 %. Проте громадські організації
й надалі продовжують підтримувати військових спорядженням і, найважливіше,
навчаннями з тактичної медицини.
«Коли мова йде про життя пораненого бійця – компромісів не існує. І якщо
немає грошей на сучасні аптечки, треба шукати гроші, а не купувати непотріб»,
– зазначив П. Івко, інструктор з тактичної медицини ГО «Захист патріотів», яка
від травня 2014 р. навчає українських військових першій допомозі за західними
стандартами. «Не можна допустити “звичну” радянську формалізацію і
діяльності “для галочки”. Навчання та забезпечення бійців мають бути
якісними», – додав П. Івко.
Сучасний стандарт госпіталізації – скальпель хірурга через 30 хв після
поранення. Шляхи досягнення цього – евакуаційний транспорт і нормальна
логістика, мобільний госпіталь має бути мобільним. «Війна на нашій землі, де
ми маємо цивільну мережу лікарень, які треба посилювати за рахунок цивільних
чи військових лікарів», – сказав лікар-травматолог Київської міської клінічної
лікарні № 17 М. Циганок.
У 2016 р. медики добровольці заснували громадську організацію
«Медичний корпус», яка має на меті невідкладну лікарську допомогу в зоні
зіткнення та підсилення лікарень у прифронтових населених пунктах.
Міністерство охорони здоров’я, зі свого боку, запустило програму, яка дає
можливість лікарям-добровольцям брати відрядження на один місяць, аби
підсилювати лікарні в прифронтовій зоні.
Крім того, розробляються програми щодо співпраці медиків силових
структур з цивільними лікарнями, щоб дати їм можливість допуску до
діагностики та лікування в цих закладах. Про це поінформував військовий
хірург і стажер відділу координації та медичного забезпечення АТО,
надзвичайних та воєнних станів Міністерства охорони здоров’я О. Данилюк.
«Ми затвердили стандарти аптечок до державного оборонного замовлення на
наступний рік. Відтепер українські військові повинні отримувати такі ж
аптечки, як і військові країн-членів НАТО», – наголосив він.
У. Супрун також додала, що в МОЗ відбулася зустріч з експертами НАТО
та медичних служб силових відомств України щодо зміни військової медицини
в Україні. «Найважливіше, що обговорили – створення єдиного цивільновійськового простору, до якого входитимуть медики з усіх силових структур.
Наші іноземні партнери готові сприяти і надавати будь-яку консультацію щодо
впровадження такої системи в Україні», – зазначила в. о. міністра охорони
здоров’я (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 17.10).
***
претендувати

Переселенці можуть
на субсидію, зазначили в
Мінсоцполітики.
Переселенці, які винаймають житло, і люди, які живуть не за місцем
реєстрації, можуть претендувати на отримання субсидій на житлово-комунальні
послуги. Про це в ефірі програми «Ранкова хвиля» Громадського радіо
повідомив директор департаменту державної соціальної допомоги Міністерства
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соціальної політики В. Музиченко.
«Якраз для цих категорій населення, які проживають не за місцем
реєстрації, є можливість оформлення субсидій з урахуванням договору оренди
житла. Ми не вимагаємо якихось конкретних критеріїв, основне, щоб це був
письмово складений договір, з переліком осіб, які проживають в орендованому
житлі, і було визначено, хто сплачує за житлово-комунальні послуги. Це й буде
підставою для призначення субсидій», – сказав В. Музиченко.
Також директор департаменту державної соціальної допомоги зазначив,
що сума субсидії в цьому опалювальному сезоні буде досить високою:
«Середній розмір субсидії, який ми прогнозуємо в цьому опалювальному
періоді, буде становити десь до 2 тис. грн на домогосподарство на місяць»
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 12.10).
***
Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у
зв’язку з проведенням 12 жовтня 2016 р. окупаційною владою Криму серії
обшуків у будинках кримських татар, неправомірним затриманням і
подальшим
арештом
п’яти
громадян
України
–
активістів
кримськотатарської спільноти Т. Абдуллаєва, У. Абдуллаєва, А. Саледінова,
Е. Джемадінова і Р. Ісмаїлова. За аналогією з попередніми резонансними
випадками, офіційною підставою їх затримання стали безпідставні
звинувачення в терористичній діяльності.
Такі дії Російської Федерації є продовженням її репресивної політики,
спрямованої на залякування населення півострова з метою подавлення будьяких проявів інакомислення та громадського спротиву незаконній окупації.
«Переконані, що спроби держави-окупанта приховати власне свавілля та
зневагу до прав людини за ширмою “боротьби з тероризмом чи екстремізмом”
уже давно нікого не вводять в оману. Діючи такими методами, Російська
Федерація сама власноручно насаджує терор на захопленій внаслідок збройної
агресії українській території, сіє там страх і безправ’я, грубо порушує базові
норми міжнародного права, демократичні права і свободи.
МЗС України вимагає негайного звільнення п’яти заарештованих
13 жовтня кримських татар, а також інших громадян України, які незаконно
утримуються зараз в неволі російською окупаційною владою.
Закликаємо також міжнародних партнерів України до посилення тиску на
Російську Федерацію з вимогою припинити переслідування і репресії на
етнічному та релігійному ґрунті в тимчасово окупованому Криму», – заявили у
МЗС (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 13.10).

ПОЛІТИКА
Члены неформальной организации «Группа друзей Украины в ЕС»
предлагают привлечь США к нормандскому формату и переговорам по
ситуации в Донбассе. Об этом говорится в декларации группы, которую
опубликовало издание Politico.
«Для того чтобы урегулировать конфликт в восточной части Украины, мы
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должны привлечь всех заинтересованных игроков, в том числе Украину,
Россию, Европейский Союз и США», – говорится в документе.
Издание сообщает, что декларацию подписали экс-генсек НАТО
А. Фог Расмуссен, экс-глава Министерства иностранных дел и обороны
Великобритании М. Рифкинд, бывший председатель Европарламента
Х.-Г. Поттеринг, экс-глава МИД и экс-премьер Польши В. Чимошевич, бывший
глава правительства Словакии М. Дзуринда, экс-министр иностранных дел и
глава правительства Швеции К. Бильдт и президент Эстонии Т. Ильвес.
«Минский процесс зашел в тупик, поскольку российская власть и ее
прихвостни продолжают нарушать режим прекращения огня и препятствовать
работе наблюдателей ОБСЕ», – отмечают подписанты.
По их мнению, для того чтобы достичь большей эффективности в вопросе
урегулирования ситуации на Донбассе, необходимо включить в переговорный
процесс всех значимых игроков, в том числе и США (Daily.com.ua
(http://daily.com.ua). – 2016. – 13.10).
***
Работа по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском
формате зашла в тупик, считает директор Института политического
анализа и международных исследований С. Толстов.
«Если не будет готовности обеспечить какую-то формулу урегулирования,
эти отношения будут продолжаться в том же ключе, как и сейчас:
декларирование готовности проводить переговоры, а если результатов этих
переговоров нет – обмен резкими заявлениями и демаршами. Считаю, что на
данном этапе нормандский формат находится в стадии, когда происходит
зондаж позиции сторон. Но пока Москва не согласится прекратить военную
фазу конфликта, никакие переговоры не будут эффективными», – сказал он.
При этом эксперт отметил, что российская власть осуществляет действия,
«направленные на то, чтобы политически сломить Запад и вынудить признать
новую роль, новый статус России». «В. Путин, очевидно, все-таки рассчитывал,
что Обама уступит раньше. Но ситуация длится уже третий год... Экономика РФ
адаптировалась к санкциям, никакого критического влияния они не оказывают.
Единственное, что произошло, – тормозится развитие российского военнопромышленного комплекса... Пока не видно перспектив, как эта ситуация может
разрешиться. Мы оказались во внешнеполитическом тупике», – добавил он
(ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2016. – 15.10).
***
На решение ПАСЕ по украинским вопросам в отношении Российской
Федерации повлиял сирийский вопрос, заявляет политолог А. Якубин.
«Если говорить о решениях ПАСЕ, то нужно понимать, что они были
приняты в контексте ситуации отношений между Россией и западными
странами по поводу Сирии. Украина здесь тоже часть этого процесса. То есть
ситуация в Сирии повлияла на позицию части западных стран по решению
украинского вопроса. Будут ли данные решения иметь какие-либо дальнейшие
последствия... Скорее всего, это будут политические, локальные последствия»,
– рассказал А. Якубин.
Политолог объяснил, что ПАСЕ создавалось для обмена разных
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политических мнений и решение этой организации «показывает, что по
украинскому вопросу существует подобное политическое мнение». «В ПАСЕ
были готовы к таким решениям, но при этом не стоит забывать, что тогда были
рассмотрены и другие вопросы. В частности, это касается проблем с
оппозицией в Украине; о том, что не ведется диалог с оппозиционными силами
внутри страны, а власть мало что для этого делает. ПАСЕ – это площадка для
обмена политическими мнениями, а принятие резолюции по России это
завершение дебатов по данному вопросу. Будут ли юридические последствия –
сложно сказать, тем более решение по России больше вызвало ажиотаж в
Украине, чем в европейских странах», – резюмировал А. Якубин (ГолосUA
(http://ru.golos.ua). – 2016. – 16.10).
***
Решение ПАСЕ относительно Российской Федерации поможет
Украине усилить свои позиции на переговорах по минским соглашениям,
считает политолог А. Золотарев.
«Решение ПАСЕ. Если брать аналогии, то Совет Безопасности ООН – это
ресторан высокой кухни, а ПАСЕ – это караоке-бар, где петь может каждый.
Понятно, что само решение является рекомендательным и не принимает
обязательность юридического выполнения. Но нужно понимать, что подобный
исход может усилить позиции Украины вокруг минских переговоров. До этого
дня, если вспомнить заявления европейских политиков, Украина могла стать
крайней в срыве минских соглашений. А в этой ситуации наше государство
получает аргументацию для защиты своих позиций в переговорах. То есть в
минских переговорах Украина может уйти от крайне неприятных вариантов для
себя», – подчеркнул А. Золотарев.
Политолог добавил, что в любом случае решение ПАСЕ по Российской
Федерации является выигрышным для Украины. «Конечно же, это безусловный
выигрыш украинской делегации, которая сумела “продавить” решение в
интересах Украины, тем более учитывая ту конъюнктуру, которая накануне
голосования складывалась в ПАСЕ. Украинская сторона выступила достаточно
эффективно», – констатировал А. Золотарев (ГолосUA (http://ru.golos.ua). –
2016. – 16.10).
***
Народний депутат С. Тарута (позафракційний) і лідер фракції
«Батьківщина» Ю. Тимошенко вимагають негайної відставки голови
Нацбанку В. Гонтаревої. Про це вони заявили під час погоджувальної ради в
парламенті.
Так, С. Тарута запропонував включити в порядок денний сесії Верховної
Ради на цей пленарний тиждень питання звільнення голови Національного
банку України. «Я пропоную, щоб ми поставили до порядку денного цього
тижня проекти постанов, які сьогодні будуть зареєстровані. Одна постанова – це
клопотання перед Президентом про звільнення Гонтаревої, інша – про те, щоб
створити тимчасову слідчу комісію, і якщо їй (Гонтаревій. – Прим. ред.) нічого
приховувати, нехай вона прийде і працює з нами», – сказав С. Тарута.
Крім того, відставки В. Гонтаревої зажадала лідер фракції «Батьківщина» у
Верховній Раді Ю. Тимошенко. «Ми (партія і фракція «Батьківщина». – Прим.
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ред.) на цьому тижні збираємо всіх активістів, які представляють інтереси
ошуканих вкладників, …і ми з ними організовуватимемо публічну роботу для
того, щоб негайно Гонтарева була звільнена з посади», – заявила
Ю. Тимошенко. За її словами, «червону кнопку запуску руйнування держави
натиснула Гонтарева за дорученням... в тому числі вищих керівників держави»
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2016. – 8.10).
***
Досрочное увольнение главы Национального банка Украины
В. Гонтаревой для украинских политиков – это еще один способ
попиариться, считает руководитель Центра «Третий сектор»
А. Золотарев.
«Это чисто политический шаг. Это беспроигрышный шаг – депутаты
прекрасно понимают, что процесс важнее, чем цель. Важно присоединится к
этому процессу, продемонстрировать неприятие работы Гонтаревой. Такой
политический пиар», – отметил политолог.
По его словам, никаких последствий данного законопроекта не будет,
поскольку, согласно законодательству, уволить главу НБУ может либо глава
государства, либо совет НБУ, который уже больше года не работает.
В то же время, как пояснил А. Золотарев, В. Гонтарева сконцентрировала
очень много общественного негатива, поэтому ее отставки желает большая
часть населения страны (Newsline (http://www.newsline.com.ua). – 2016. – 17.10).
***
Глава Национального банка Украины В. Гонтарева уйдет в отставку
только после окончания полномочий действующего Президента Украины
П. Порошенко, считает политолог Р. Бортник.
«Очередная попытка уволить главу НБУ, скорее всего, связана с бурной
политической осенью, но вряд ли увенчается успехом. В. Гонтарева, как человек
из ближайшего окружения Президента Украины и связанная с главой
государства корпоративными и, если говорить откровенно, коррупционными
связями, уйдет в отставку только вместе с ним. Вряд ли это произойдет
раньше», – подчеркнул Р. Бортник.
Политолог пояснил, что безуспешные попытки «протащить» увольнение
главы Нацбанка прежде всего нужны для пиара тем группам депутатов, которые
инициируют подобные вопросы. «Это элемент пиара, так как к В. Гонтаревой
критическое отношение со стороны общественности. Это нужно тем политикам,
которые вносят такие постановления как элемент заигрывания с обществом», –
резюмировал Р. Бортник (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2016. – 15.10).
***
Народный депутат Украины и командир полка «Азов» А. Билецкий
возглавил политическую партию «Национальный корпус». Такое решение
14 октября было принято на первом съезде партии.
Заместителем А. Билецкого избран представитель «Азова» Н. Кравченко.
«Нам достаточно фейковых дипломатических побед, которые оказываются
капитуляцией. Нам достаточно военных побед, придуманных в кабинетах
генералов. Хватит с нас фейковых реформ от фейковых реформаторов. Мы
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должны стать партией реального действия», – заявил А. Билецкий (АСН
(http://asn.in.ua). – 2016. – 14.10).
***
В Украине появилась новая политическая партия «Национальный
корпус». Ее возглавил экс-комбат «Азова» А. Билецкий.
В программе партии: восстановление ядерного статуса государства;
национализация тех предприятий, которые были в собственности государства
на момент создания независимой Украины; разрыв дипломатических, торговоэкономических и культурных связей с Россией.
Эксперты предрекают новой партии совершенно разное будущее. Одни
уверены, что их деятельность никаких изменений стране не принесет, а другие –
партия еще поборется на парламентских выборах.
«Такие политические структуры живут недолго. Они не способны
переформатироваться. Это уже устоявшаяся организация, ее просто перенесли в
политическую плоскость. Отмечу, что эта структура создана на базе “Азова”,
поэтому и подразумевалось, что они будут вести агрессивную политику. Однако
мне кажется, что они быстрее устроят разборки между собой, чем вызовут
какую-то реакцию общественности», – отметил политолог В. Дудко.
«Эту партию финансирует министр внутренних дел А. Аваков. Он уже не
возлагает надежд на свою партию “Народный фронт” и готовится к
предстоящим выборам, которые, скорее всего, состоятся уже весной
следующего года. Это радикально настроенная политическая структура. А то,
что власть на такие партии только смотрит сквозь пальцы, говорит о ее
слабости», – заявил политолог В. Рубан (Город X (http://gx.net.ua). – 2016. –
17.10).
***
Создатели партии «Национальный корпус» спешат, понимая, что для
превращения в политическую силу статусного типа необходимо время, а
главное – надо начинать большую работу по трансформации из
парамилитарного формирования в политсилу, считает политолог
В. Карасев.
«Электорально она пока находится в зоне статистической погрешности. Но
в смысле политического влияния, электорально-политического, это сила
достаточно влиятельная, потому что и позиция руководителей “Азова”,
Билецкого и ряда других, ориентация на министра внутренних дел, тесные связи
с “Народным фронтом” – все это придает “Азову” или уже будущему
“Национальному корпусу” достаточную политическую влиятельность. Не
забывайте, что политику, особенно уличную политику, делает пассионарное
меньшинство. “Национальный корпус” – бывший “Азов” – как раз относится к
этой категории политических и социальных сил.
Досрочные выборы им пока не выгодны, потому что они не проходят (в
парламент. – Прим. ред.). Но заявить о себе и начать планомерную подготовку
на будущие календарные выборы – вполне. Они спешат, понимая, что
превратится просто из уличной политической силы в политическую силу
статусного типа, для получения электоральной поддержки нужно время. А
главное – нужно начинать эту большую трудную работу по трансформации из
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парамилитарного формирования в полноценную политическую силу», – говорит
политолог (РИА «Новости» (http://rian.com.ua). – 2016. – 14.10).
***
У главы Одесской государственной администрации М. Саакашвили не
остается политических перспектив, поэтому ему придется посвятить
себя преподавательской деятельности, считает руководитель Центра
«Третий сектор» А. Золотарев.
«Политические
перспективы
Саакашвили
как самостоятельного
политического игрока в Украине стремительно тают», – отметил эксперт. По его
словам, еще полгода тому назад перспективы одесского губернатора в Украине
выглядели куда более оптимистичными, однако отсутствие реальных
результатов в его работе в Одесской области, а также остановка партийного
строительства разочаровали его сторонников.
Кроме того, как отметил политолог, сказались непростые отношения с
провластными кругами Украины, в частности с главой Министерства
внутренних дел А. Аваковым и с президентской командой.
При этом А. Золотарев предположил, что на посту губернатора
М. Саакашвили осталось работать недолго (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2016.
– 15.10).
***
В украинском обществе появляется все больше тех, кто говорит о
необходимости восстановить разрушенные торгово-экономические связи с
РФ, считает лидер «Украинского выбора – Права народа» В. Медведчук.
«Так, на днях в ВР анонсировали создание парламентской группы по
восстановлению экономических отношений с Россией и заговорили о начале
процесса взаимной отмены санкций. В парламенте начат сбор подписей под
соответствующим обращением к Президенту Украины. Немногим ранее о
возобновлении торговли с Россией говорили и участники Международного
экономического форума, который прошел в Киеве», – сообщил политик.
Также В. Медведчук уверен, что рядовые граждане прекрасно понимают
ошибочность выбранного властью вектора внешнеэкономической интеграции.
«Согласно данным соцопроса, проведенного Центром им. А. Разумкова, 55 %
украинцев выступают против разрыва дипломатических отношений Украины и
РФ, 52,1 % – против введения визового режима между странами. Сокращается и
количество сторонников выхода Украины из СНГ – с марта 2015 г. их число
уменьшилось еще на 6,7 %. Согласно опросу КМИС, к россиянам хорошо
относятся 67 % украинцев», – подчеркнул В. Медведчук.
Он также напомнил о том, что за последние годы экспорт в Россию
сократился в пять раз и из-за закрытия российских рынков Украина уже
потеряла 15 млрд долл. «Сегодня Украина подсчитывает убытки.
Высокотехнологичная украинская продукция, как и прогнозировалось,
оказалась невостребованной в ЕС. Львиная доля украинского экспорта – это
сырье: подсолнечное масло, кукуруза, соя, мед, железная руда, ферросплавы,
металлопрокат. Все это свидетельствует о крупнейшей стратегической ошибке
команды еврореформаторов», – уверен политик (Корреспондент.net
(www.korrespondent.net). – 2016. – 17.10).
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ЕКОНОМІКА
Національний банк України погодив проведення операції між
банківськими групами ABH Holdings S.A. (ABHH, Люксембург) і UniCredit
Group (UCG, Італія). Про це йдеться в рішенні Комітету з питань нагляду та
регулювання діяльності банків НБУ.
«Національний банк України вітає першу за останні роки велику угоду в
сфері M&A в банківському секторі. Для регулятора головним пріоритетом є
докапіталізована і стійка банківська система, тому для нас важливий факт
підтвердження акціонерами ABH Holdings S.A. виконання всіх зобов’язань, які
взяли на себе обидва банки після проведення діагностики. Сподіваємося, що
поєднання компетенцій двох міжнародних фінансових груп сприятиме розвитку
ринку банківських послуг в Україні, – прокоментувала В. Гонтарева. – Ми з
великим позитивом оцінюємо позитивне рішення НБУ, яке дозволяє вже
найближчим часом акціонерам ABH Holdings і UniCredit Group, двом
міжнародним банківським групам, що працюють в Україні, завершити цю
стратегічну угоду» (Finance.UA (http://news.finance.ua/ua/news/-/386515/nbushvalyv-ugodu-mizh-abh-holdings-sa-i-unicredit-group). – 2016. – 12.10).
***
Национальный банк проверил активные операции со связанными
лицами в 44 крупнейших банках. В результате проверки регулятор обнаружил,
что некоторые банки превысили лимит выданных кредитов инсайдерам. Об
этом сообщается на сайте регулятора.
НБУ отметил, что 23 банка осуществляют такие операции с соблюдением
требований регулятора и не требуют предоставления плана мероприятий по
приведению объемов операций со связанными лицами к нормативным
требованиям.
В то же время, по данным Нацбанка, часть банков превысили лимит
выданных кредитов связанным лицам. «Диагностика выявила, что у некоторых
банков уровень выданных связанным лицам кредитов превышает норму в
несколько раз. С учетом проблемной ситуации, которая формировалась в
банковской системе в течение десятилетий, банкам предоставляется
возможность в трехлетний срок привести объемы операций со связанными
лицами к нормативным требованиям НБУ», – отметил начальник управления
мониторинга связанных с банком лиц А. Рудый.
Сегодня банки, которые нуждаются в снижении объема активных операций
со связанными лицами, разрабатывают планы мероприятий по погашению
задолженности по активным операциям со связанными лицами, а также
отчуждению активов и уменьшению количества связанных лиц из-за утраты
этими лицами признаков связанности.
На сегодня 14 банков готовят трехлетние графики уменьшения объема
активных операций со связанными лицами, а четыре банка уже согласовали с
регулятором такие графики.
В октябре НБУ проведет диагностику операций со связанными лицами еще
в 14 банках. До конца года регулятор планирует проверить все банковские
учреждения.
Нацбанк в результате диагностики активных операций со связанными
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лицами намерен исследовать и оценить раскрытие конечных бенефициарных
владельцев и руководителей контрагентов банка, принадлежность их к
связанным лицам банка, характер взаимоотношений и операций между ними и
банком, а также рыночность заключенных с банком договоров (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/10/12/24443353). – 2016. – 12.10).
***
Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма завершил
устные слушания представителей Национального нефтегазового холдинга
«Нефтегаз Украины» и российского газового монополиста «Газпрома», а
также экспертов и свидетелей по взаимному иску компаний относительно
контракта на закупку газа. Об этом сообщается на официальном сайте
«Нефтегаза».
«В Стокгольме завершились устные слушания в объединенном деле по
взаимным искам “Нефтегаза Украины” и российского “Газпрома” относительно
контракта на поставку газа в Украину», – говорится в сообщении.
Слушания проходили с 25 сентября по 11 октября 2016 г.
«Во время устных слушаний стороны сделали доклады относительно своих
правовых позиций, а также перекрестный допрос свидетелей и экспертов обеих
сторон. Ожидается, что в ноябре стороны направят в трибунал резюме по
итогам этих устных слушаний», – заявили в «Нефтегазе».
Окончательное решение Стокгольмского арбитража по контракту на
закупку
газа
ожидается
до
31
марта
2017
г.
(Finance.UA
(http://news.finance.ua/ru/news/-/386699/zavershilis-ustnye-slushaniya-po-delunaftogaza-i-gazproma). – 2016. – 17.10).
***
Газовые компании из Италии и Словакии прислали коммерческие
предложения с условиями своей деятельности в качестве оператора
украинской ГТС. Об этом сообщил президент «Укртрансгаза» И. Прокопив.
По его словам, уже поступили коммерческие предложения с условиями
работы на ГТС от итальянской и словацкой компаний. «Это итальянская SNAM
и словацкая Eustream, которые интересуются только магистральными
газопроводами, – сказал И. Прокопив. – Выполнение этого условия технически
и организационно возможно. В таком случае будут два “Укртрансгаза”. Один –
транзитный, магистральный, а второй – внутренний».
Утвержденный Кабинетом Министров план реструктуризации НАК
«Нефтегаз
Украины»
предусматривает
другую
схему
разделения
«Укртрансгаза». Предполагается создание на его базе двух компаний: ПАО
«Магистральные газопроводы Украины» и ПАО «Подземные хранилища
Украины», на баланс которых будут переданы соответствующие активы
(Finance.UA (http://news.finance.ua/ru/news/-/386669/dve-evropejskie-kompaniigotovy-upravlyat-ukrainskimi-gazoprovodami). – 2016. – 17.10).
***
ГП «Спецтехноэкспорт», входящий в состав ГК «Укроборонпром»,
представил на Международной выставке «Оружие и безопасность-2016»
свой новый беспилотник ANSER.
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Основные отличительные черты данного беспилотного авиационного
комплекса – это возможность находиться в воздухе от шести до 12 часов,
способность нести на себе полезную нагрузку до 5 кг и использование
полностью зашифрованных цифровых каналов передачи данных. При этом вес
самого летательного аппарата – 23 кг.
Старт летательного аппарата проводится с катапульты, а посадка –
парашютная. Поэтому для использования данного комплекса не нужны
стационарные
взлетно-посадочные
полосы
или
площадки.
ANSER целесообразно и эффективно использовать для мониторинга больших
территорий, береговых линий, позиций и перемещения противника в глубоком
тылу. Детально исследовать территорию позволяет использование оптики с
32-кратным зумом.
На данный момент проводятся ведомственные испытания данного
комплекса в различных его модификациях, в том числе и с боевой полезной
нагрузкой. Разработчиком беспилотного комплекса является частное
предприятие
«Спайтек»
(Крылья
(http://www.wing.com.ua/content/view/16864/38). – 2016. – 13.10).
***
Уряд прийняв оновлений споживчий кошик, який не переглядався з 2000
р. Коли буде опубліковано постанову Кабміну, поки невідомо.
«Кабмін на своєму засіданні ухвалив оновлений споживчий кошик. Під
час наради міністри зазначили, що документи прийняті в цілому, але будуть
доопрацьовані з урахуванням правок Мінсоцполітики та Мінфіну», – зазначили
в уряді.
Зазначається, що новий кошик не набагато відрізняється від нинішнього.
Головні нововведення – розширений перелік ліків, а також зросли норми
споживання риби: з 2,5 до 9 кг на рік; додано: чай – 400 г на рік, 500 г кави в
зернах, лавровий лист, сіль.
Разом з тим скорочено до соціальних норм споживання води, газу та світла.
Експерти кажуть, що вони сподівалися побачити більш сучасний і вагомий
проект.
У Мінекономрозвитку пояснили, що споживчий кошик розраховано,
виходячи з вимог Закону України «Про прожитковий мінімум», згідно з яким
людина має бути забезпечена продуктами для відновлення життєвих сил (у
кілокалоріях, що дотримується) і мінімальним набором промтоварів і послуг.
Зміни провели в рамках поточної вартості споживчого кошика: скоротили
норми споживання води, газу, струму і додали м’яса, ліків. «Цього мало, але це
максимум, що сьогодні можна зробити, враховуючи можливості бюджету», –
стверджують у міністерстві (Аgravery (http://agravery.com/uk/posts/show/uradsformuvav-onovlenij-spozivcij-kosik). – 2016. – 17.10).
***
Абсолютна більшість продуктів харчування, що споживаються в
Україні, українського виробництва. За вісім місяців поточного року обсяг
реалізованої продукції становив 232,9 млрд грн. Про це повідомив міністр АПК
Т. Кутовий.
Також він зазначив, що значним кроком у розвитку української харчової
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промисловості стало відкриття європейських ринків збуту. «Ще в
І кварталі 2016 р. використана більшість річних квот на експорт до ЄС, а обсяг
експорту продукції АПК з України в країни Європи за дев’ять місяців 2016 р.
порівняно з аналогічним періодом 2015 р. збільшився на 15 %» (Аgravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/eksport-produkcii-apk-do-es-zris-na-15).
–
2016. – 17.10).
***
11 жовтня в Києві відкрилася Німецько-українська торговельнопромислова палата, яка займатиметься підтримкою українських
підприємств для їх виходу на європейський ринок, розвитком регіональних
структур, створенням конкурентних умов для бізнесу.
Відкриття палати відбулося в рамках українсько-німецького бізнесфоруму. Президентом палати обрано гендиректора представництва німецького
хімічного концерну BASF в Україні А. Ліра.
Зазначається, що Німеччина – найбільший торговий партнер України в
Європі та третій – у світі. Німецькі інвестиції в економіку України становлять
понад 5,4 млрд дол.
Нагадаємо, договір про створення торговельно-промислової палати був
підписаний 23 жовтня 2015 р. Навесні 2016 р. угода була ратифікована
Верховною
Радою
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/u-kievividkrilasa-nimecko-ukrainska-torgovo-promislova-palata). – 2016. – 11.10).
***
Україна входить у першу десятку країн за площами контрольованих
іноземними інвесторами сільськогосподарських земель. Про це згідно з
аналітичним звітом Міжнародної незалежної ініціативи з моніторингу землі
Land Matrix Initiative, партнером якої в Східній Європі виступає Національний
екологічний центр України, пише Galinfo.
Відповідно до звіту організації, загальна площа сільгоспугідь, що під
контролем іноземного капіталу, становить в Україні 2,4 млн га при загальній
площі сільськогосподарських угідь у 42,7 млн га.
Лідерами першої десятки країн, де сільськогосподарські землі
контролюються іноземним капіталом, є Демократична Республіка Конго,
Папуа – Нова Гвінея та РФ.
Як зазначив експерт Національного екологічного центру України
М. Амосов, усього сім компаній з іноземним капіталом володіють в Україні
сільгоспугіддями загальною площею земель понад 2 млн га. Лише одна з
американських корпорацій NCH Capital контролює сьогодні земельні угіддя
загальною площею понад 400 тис. га.
«Ми припускаємо, що акціонерний капітал частини компаній є виведеним
капіталом українських компаній. Проте як у випадку капіталу українського
походження, так і питомо іноземного капіталу надзвичайно актуальним є
питання прозорості: які способи, методи, шляхи використовувались, щоб
зосередити в своїх руках гігантські площі надзвичайно родючих земель», –
зазначив М. Амосов.
Загалом, відповідно до звіту Land Matrix, починаючи з 2000 р., 26,7 млн га
сільськогосподарських земель усього світу перейшло під контроль іноземних
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інвесторів. Це означає, що інвестори володіють приблизно 2 % орних земель в
усьому світі, що за площею приблизно дорівнює загальній території Великої
Британії і Словенії взятих разом (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/vukraini-24-mln-ga-silgospzemel-kontroluutsa-inozemnimi-investorami). – 2016. –
12.10).
***
За підсумками 2015/16 МР чотири з п’яти ключових країн-імпортерів
української пшениці – країни Азії. Про це повідомив аналітик зернових ринків
«АПК-Інформ» А. Купченко.
«У попередньому сезоні із загального рекордного обсягу поставок
української пшениці в 16,9 млн т близько 13 % було експортовано в Таїланд,
10 % – в Індонезію, 8 % – у Бангладеш і 7 % – у Південну Корею. Цей напрямок
є одним з найбільш перспективних для подальшого розвитку експорту», –
зазначив він.
Експерт додав, що при цьому частка ключового імпортера української
зернової продукції – Єгипту – від сезону до сезону скорочується. «Так, якщо в
2014/15 МР у цю країну було поставлено 28 % з 9,3 млн т загального експорту
пшениці, то за підсумками 2015/16 МР частка Єгипту скоротилася до 16 %. Не
останню роль у цьому зіграли постійні зміни вимог Єгипту до якості
пшениці», –
підкреслив
А.
Купченко
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/aziatskij-napramok-e-odnim-iznajperspektivnisih-dla-eksportu-psenici). – 2016. – 17.10).

***
«Агропродсервіс» увійде до пулу вітчизниних виробників свинини для
організації торгівлі з Китаєм. Про це повідомила прес-служба підприємства.
Після участі представників «Агропродсервісу» в Міжнародній виставці
Food Expo-2016, яка відбувалася в Гонконзі (Китай), фахівці компанії
напрацьовують пропозиції для створення пулу основних виробників свинини в
Україні.
«Китайські трейдери висунули умову співпраці, яка передбачає величезні
партії свинини, що поставлятимуться на їхній ринок централізовано. Тому
постала потреба об’єднання українських виробників. У майбутньому пулі
“Агропродсервіс”
може бути представлений потужностями наших
свинокомплексів, а також Тернопільським м’ясокомбінатом», – ідеться в
повідомленні компанії.
Паралельно ведеться робота з підготовки до сертифікації м’ясопереробного
виробництва, відповідно до вимог міжнародних стандартів.
Зазначається, що португальська фірма «Аліконтрол» розроблятиме
спеціальний проект модернізації виробництва м’ясокомбінату. Його оцінять за
рівнем відповідності чинному законодавству ЄС і різним нормативам у сфері
харчової промисловості, що практикується у світі, а також стандартам ІFS, BRC,
FSSC 22000. За результатами виконання згадуваного проекту модернізоване
виробництво сертифікують. Це робитимуть нотифіковані структури країн
Євросоюзу, які функціонують під егідою Європейської економічної палати
торгівлі.
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«Тільки після цього можна буде продовжувати переговори з китайською
стороною про вихід нашої продукції на їхній ринок (та в інші держави) за
спрощеною сертифікаційною процедурою», – підсумували в «Агропродсервісі»
(Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/agroprodservis-postacatime-svininuv-kitaj). – 2016. – 17.10).
***
Стійке ведення бізнесу і виконання комплексу сільськогосподарських
робіт безпосередньо залежить від забезпечення аграріїв паливномастильними матеріалами. Тим більше сьогодні, коли ціни на імпортне
пальне постійно зростають. Заявив екс-міністр агрополітики О. Павленко.
«Пошук альтернативних шляхів – це вимога часу. І один з таких шляхів
вже знайдено – виробництво вітчизняного замінника імпортних
нафтопродуктів – біоетанолу, який отримують при переробці натуральної
сировини, що містить вуглеводи», – зазначив О. Павленко.
За його словами, наразі це практично єдиний можливий шлях для
забезпечення енергетичної незалежності країни, яким можна прямувати просто
сьогодні. «Тим більше що вітчизняний агропромисловий комплекс здатний за
короткий термін наростити виробництво біоетанолу. Потенційні можливості
цього напряму величезні: тільки завдяки переробці 10 млн т кукурудзи Україна
може виробляти не менше 4 млн т біоетанолу», – додав екс-міністр.
Він зауважив, що також можна використовувати і надлишки зерна, які не
переробляються в харчові продукти або на корм. Але з економічної точки зору
найдешевше використовувати для переробки цукрові буряки, а точніше патоку,
яка виробляється при їх переробці.
«Тепер справа за тим, щоб створити сприятливі умови для виробників
альтернативного пального. Адже після приєднання України до договору про
заснування Енергетичного співтовариства у нашої держави виникли
зобов’язання щодо імплементації Директив ЄС 2009/28/ЄС про запровадження
біопалива, яка вимагає до 2020 р. наростити частку біоетанолу в
автомобільному паливі до 10 %, – зауважив О. Павленко. – Раніше розвиток
біоетанольного напряму стримувався монополією на виробництво цього виду
палива та надмірною зарегульованістю. Однак у 2015 р. Мінагрополітики
зробило важливий крок з дерегуляції, який був націлений на активацію розвитку
ринку альтернативних видів палива в Україні. Зокрема, Кабміном прийнято
Постанову № 319 від 20 травня 2015 р. “Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1375”, якою виключений
перелік спиртових заводів, що мають право на виробництво біоетанолу. Також
було скасовано ліцензування виробництва біогазу та рідких видів біопалива.
Таким чином, дерегуляція відкрила бізнесу ще один новий ринок, який
раніше був монополізованим. Завдяки цьому в Україні активізувалася діяльність
з виробництва альтернативного пального. Цим напрямом зацікавились й
іноземні інвестори. Наприклад, нідерландський інвестиційний фонд FreezOil
серйозно розглядає можливість будівництва в Черкаській області заводу з
виробництва біоетанолу. Впевнений, це не останній інвестор, який зацікавився
можливістю розвивати власні потужності з виробництва біоетанолу в Україні»
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/apk-zdatnij-narostiti-virobnictvobioetanolu-do-4-mln-tonn). – 2016. – 17.10).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
За неофіційними даними інформованого джерела Finbalance на
банківському ринку, за результатами тестової оцінки кредитних ризиків
відповідно до нових, більш жорстких правил, встановлених постановою
НБУ № 351 від 30.06.2016 р. (вступає в силу на початку січня 2017 р., діє в
тестовому режимі з 1 вересня 2016 р.), Укрексімбанку потрібно було б
збільшити резерви на 13 млрд грн, а Ощадбанку – на 6,3 млрд грн.
«Якість кредитних портфелів Ощадбанку й Укрексімбанку реально гірша,
ніж їх було оцінено під час стрес-тесту НБУ в 2015 р. Якщо доведеться
доформувати резерви на ці суми, а реального прибутку не буде, це може
потягнути за собою потребу в докапіталізації. Хоча, звичайно, більш
оптимальним варіантом була б активніша й ефективніша робота з проблемними
кредитами.
Фінальний запит на докапіталізацію в 2017 р. Ощадбанк та Укрексімбанк
ще не сформували. До кінця року вони щомісяця будуть робити тести щодо
оцінки кредитних ризиків. Кінцева сума необхідної докапіталізації буде
встановлена вже в грудні», – зауважив співрозмовник Finbalance (Finbalance
(http://finbalance.com.ua/news/Oshchadbanku-mozhe-znadobitisyadokapitalizatsiya-na-63-mlrd-hrn-a-Ukreksimbanku--na-13-mlrd-hrn---dzherelo). –
2016. – 13.10).
***
Киевский апелляционный административный суд 11 октября 2016 г.
подтвердил законность принятия мер Национальным банком по защите
интересов кредиторов и вкладчиков ВиЭйБи Банка. Об этом сообщается на
сайте у регулятора.
Всеукраинский акционерный банк в январе 2016 г. обратился в Окружной
админсуд Киева с иском о признании противоправной бездеятельность НБУ
относительно непринятия надлежащих мер по защите законных интересов
вкладчиков
и
кредиторов
банка
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/10/13/24452615). – 2016. – 13.10).
***
Через процедуру відшкодування депозитів Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб уже пройшло понад 1,5 млн українців. Про це повідомила
виконавчий директор Асоціації захисту банків О. Чепіжко, повідомляє УНН з
посиланням на асоціацію (http://www.unn.com.ua/uk/news/1609666-ponad-pivtoramilyona-ukrayintsiv-povertali-svoyi-depoziti-cherez-fond-garantuvannya-vkladivekspert).
Через масове виведення банків з ринку українці дедалі більше побоюються
зберігати кошти в фінансових установах. Постійне скорочення депозитного
портфеля фізичних осіб на рахунках українських банків ілюструє зниження
довіри до банківської системи. Так, за офіційними даними, відплив за
строковими депозитами фізичних осіб з 2014 р. становив 36,1 млрд грн,
повідомила О. Чепіжко.
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«Закриття будь-якої фінансової установи – це завжди трагедія. Власники
втрачають свій бізнес, колективи залишаються без роботи, а вкладники і
представники бізнесу втрачають свої гроші. У результаті закриття банків усе
більше вкладників змушені отримувати тільки лімітовані депозити в рамках
200 тис. грн через Фонд гарантування вкладів. Через абсолютно некомфортну
процедуру відшкодування депозитів Фонду гарантування вже пройшли понад
1,5 млн українців. Бачачи постійне закриття банків, люди просто бояться
вкладати свої кошти», – прокоментувала О. Чепіжко (Українські Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1609666-ponad-pivtora-milyonaukrayintsiv-povertali-svoyi-depoziti-cherez-fond-garantuvannya-vkladiv-ekspert). –
2016. – 13.10).
***
Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал публикацию
покупателей активов ликвидируемых банков. Об этом сообщается на сайте
ФГВФЛ.
В разрезе конкретных лотов (стоимостью от 1 млн грн) Фонд
гарантирования указал балансовую и оценочную стоимость, стартовую и цену
продажи, а также впервые – данные о покупателях», – говорится в сообщении.
Фонд будет публиковать информацию о проведенных аукционах
ежемесячно. ФГВФЛ указывает торговую площадку, которая провела
результативный аукцион и количество аукционов до этого.
По данным ФГВФЛ, в августе офис Экспобанка в Киеве на
ул. Межигорской, 3/7, за 8,7 млн грн приобрел ТАСкомбанк, профилакторий
Брокбизнесбанка в Киеве на ул. Перспективной, 3, стоимостью 19,9 млн грн –
компания «А Груп», помещение торгового центра в Буче (Киевская область) по
ул. Жовтневой, 66 А, принадлежащее банку «Киевская Русь», по цене 44,7 млн
грн приобрела компания «Адванс Сервис», земельный участок банка «Надра» в
Виннице на ул. Соборной, 5, стоимостью 1,9 млн грн – ФК «Муниципальные
платежные системы» (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/10/11/24435874). –
2016. – 12.10).
***
AS PrivatBank (Латвія) посилить боротьбу з легалізацією коштів,
отриманих
злочинним
шляхом,
ідеться
в
заяві
фінустанови
(http://finbalance.com.ua/news/Latviyska-dochka-Privatbanku-obitsya-posilitiborotbu-z-vidmivannyam-koshtiv).
«За запобігання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і
контроль відповідності діяльності банку надалі відповідатиме новий член
правління С. Вецтевс, який має понад 12 років досвіду в цій галузі.
С. Вецтевс є заступником голови Комітету контролю за відповідністю
діяльності і членом Контрольного комітету Асоціації комерційних банків Латвії.
Він є сертифікованим фахівцем з боротьби з відмиванням грошей (сертифікат
CAMS), а також членом Міжнародної асоціації з боротьби з відмиванням
грошей (ACAMS)», – ідеться в прес-релізі банку.
Нагадаємо, у травні повідомлялося, що латвійський PrivatBank уклав угоду
про припинення правового спору з фінрегулятором країни – Комісією ринку
фінансів і капіталу. Перед цим комісія призначила банку штраф у розмірі
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2,16 млн євро, а також прийняла рішення про відсторонення від посади топменеджерів кредитної установи – глави банку О. Трубакова і члена правління
І. Керпена.
До таких результатів призвела перевірка угод банку за 2012–2014 рр.,
багато з яких були названі підозрілими. Латвійські ЗМІ стверджують, що в тому
числі через латвійський PrivatBank могли проходити вкрадені в трьох
молдавських банках 1 млрд євро.
PrivatBank спробував оскаржити це рішення, проте пізніше передумав.
Банк зобов’язується повністю виконати у визначені регулятором терміни всі
його вимоги, серед яких модернізація системи внутрішнього контролю щодо
запобігання відмиванню грошей. Кредитна установа вже виплатила штраф і
відкликала правління.
Разом з тим у серпні стало відомо, що Центробанк Італії закриває місцеве
відділення латвійського AS PrivatBank, який контролює український
ПриватБанк, після перевірки, під час якої регулятор виявив порушення
«антивідмивного»
законодавства
(Finbalance
(http://finbalance.com.ua/news/Latviyska-dochka-Privatbanku-obitsya-posilitiborotbu-z-vidmivannyam-koshtiv). – 2016. – 12.10).
***
У вересні цього року зафіксовано споживчу інфляцію на рівні майже 2 %
порівняно із серпнем. Прискорення інфляції у вересні було прогнозоване, хоча
її рівень став нижчим очікуваного, передає УНН з посиланням на офіційний
сайт НБУ (http://www.unn.com.ua/uk/news/1609075-nbu-riven-inflyatsiyi-u-veresnistav-descho-nizhchim-ochikuvanogo).
Динаміка інфляції в річному вимірі в цілому відповідала прогнозу
регулятора, прокоментувало НБУ. Зокрема, як відзначили в Нацбанку, цьому
сприяло подальше уповільнення базової інфляції та інфляції сирих продуктів
харчування в річному вимірі до 6,3 і 3,5 % відповідно.
«Прискорення інфляції в місячному вимірі у вересні також було
прогнозованим, хоча її рівень і був дещо нижчим за наші очікування.
Відмінність фактичної місячної інфляції від очікуваної спричинили нижча за
прогноз базова інфляція та менш істотна зміна цін на сирі продукти
харчування», – повідомили в НБУ (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1609075-nbu-riven-inflyatsiyi-u-veresni-stavdescho-nizhchim-ochikuvanogo). – 2016. – 11.10).
***
У ПАТ «Укргазвидобування» повідомили, що їхні рахунки арештовано, у
зв’язку з чим компанія не може ефективно вести виробничу діяльність з
видобутку природного газу. Про це повідомляє прес-служба ПАТ
«Укргазвидобування»
на
офіційному
сайті,
передає
УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1609197-rakhunki-ukrgazvidobuvannyaareshtuvali-za-borgi-u-mayzhe-28-mln-grn).
«6 жовтня 2016 р. ПАТ “Укргазвидобування” cтало відомо про арешт
грошових коштів компанії на рахунках і зупинення здійснення будь-яких
видаткових операцій, таких як виплата зарплати працівникам, перерахування
податків до бюджету тощо.
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Також компанія не може ефективно вести виробничу діяльність з
видобутку природного газу, який спрямовується для потреб населення, надавати
банківські гарантії, які є необхідними для участі товариства в тендерах
Міністерства оборони України по відбору учасників на закупівлю палива та
газу. Тобто внаслідок арешту грошових коштів з ініціативи відділу примусового
виконання рішень департаменту державної виконавчої служби Міністерства
юстиції України товариство позбавлене можливості здійснювати платежі», –
сказано в повідомленні.
В «Укргазвидобуванні» зазначили, що виконавча служба арештувала
рахунки компанії до того, як компанія отримала постанову державної
виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження та до закінчення
терміну для добровільного виконання рішення суду.
Провадження державної виконавчої служби стосується стягнення з ПАТ
«Укргазвидобування» на користь ТОВ «Промфінанс груп» 27 915 480,00 грн.
«У кожному із шести банків, у яких наявні рахунки “Укргазвидобування”,
був накладений арешт на повну суму заборгованості, тобто на загальну суму
близько 167,5 млн грн.
“Укргазвидобування” одразу, 6.10.2016 р., вчинило всі необхідні дії щодо
погашення заборгованості в сумі 27 915 480,00 грн, про що негайно,
7.10.2016 р., повідомило державну виконавчу службу. Однак рахунки
товариства досі залишаються заблокованими.
Більше того, 10.10.2016 р. державний виконавець повідомив представнику
УГВ про намір державної виконавчої служби повторного стягнення з
товариства майже 15 млн грн на користь ТОВ “Промфінанс груп”. У знятті
арешту з рахунків компанії було відмовлено», – додали в прес-службі
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1609197rakhunki-ukrgazvidobuvannya-areshtuvali-za-borgi-u-mayzhe-28-mln-grn).
–
2016. – 11.10).
***
Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в січні – серпні 2016 р.
порівняно з аналогічним періодом 2015 р. зросли на 9,4 %, повідомляє УНН з
посиланням
на
Державну
службу
статистики
України
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1609120-v-ukrayini-z-pochatku-rokupodorozhchalo-budivnitstvo).
За даними Держстатистики, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні
роботи у сфері будівництва трубопроводів, комунікацій і ліній електропередач –
на 16,8 %. Найменше збільшилася вартість робіт у сфері будівництва
транспортних споруд – на 5,7 % (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1609120-v-ukrayini-z-pochatku-rokupodorozhchalo-budivnitstvo). – 2016. – 11.10).
***
В Україні поголів’я великої рогатої худоби станом на 1 жовтня 2016 р.
порівняно з аналогічною датою минулого року скоротилося на 2,8 %. Про це
повідомили
в
прес-службі
Держстатистики
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1609419-pogolivya-vrkh-v-ukrayini-skorotilos-zarik-na-2-8).
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За даними відомства, станом на 1 жовтня 2016 р. порівняно з
1 жовтнем 2015 р., тобто за рік, поголів’я великої рогатої худоби скоротилося на
2,8 % – до 4 млн 162,5 тис. голів, у тому числі поголів’я корів скоротилося на
3,7 % – до 2 млн 162,4 тис. голів.
Зокрема, у Донецькій області поголів’я великої рогатої худоби скоротилося
найбільше – на 21,6 %, також значне скорочення поголів’я ВРХ зафіксували в
Луганській області – на 19,5 %, Рівненській області – на 10,1 %.
Водночас у Запорізькій області поголів’я ВРХ зросло на 2,4 %, у
Житомирській області – на 2,7 %, Хмельницькій області – на 1,2 % (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1609419-pogolivya-vrkh-vukrayini-skorotilos-za-rik-na-2-8). – 2016. – 12.10).
***
Румунія ввела заборону на імпорт української свинини з Одеської
області у зв’язку зі спалахом АЧС. Про це заявив міністр сільського
господарства Румунії А. Ірімеску, повідомляє УНН з посиланням на Українську
службу інформації (http://www.unn.com.ua/uk/news/1609186-sche-odna-krayinazaboronila-import-svinini-z-ukrayini).
«Заборона на імпорт, у тому числі через малий трафік, – це обов’язкова
міра, але вона не захищає повністю від небезпеки.
Вірус може проникати двома шляхами: перевезений громадянами в
продуктах, які містять м’ясо заражених свиней, і через кабанів. На жаль, шлях
поширення через кабанів становить близько 70 % ризику», – пояснив міністр
сільського господарства А. Ірімеску.
За його словами, якщо хвороба досягне території Румунії, будуть втрати в
мільйони
євро
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1609186-sche-odna-krayina-zaboronila-importsvinini-z-ukrayini). – 2016. – 12.10).
***
Украина в январе – сентябре 2016 г. экспортировала 5,514 тыс. т сыров,
что на 19 % меньше, чем за аналогичный период 2015 г. По данным
Государственной фискальной службы, в денежном выражении экспорт
сократился на 27 % – до 15,999 млн долл., информирует еizvestia.com
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/553-ukraina-teryaet-eksport-syrov-nogorditsya-maslom).
Импорт сыров в Украину за девять месяцев возрос на 31 % – до 4,83 тыс. т,
в денежном выражении – на 24 %, до 19,98 млн долл.
Кроме того, экспорт сливочного масла из Украины за указанный период
увеличился на 5,8 % – до 7,796 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом
2015 г. В денежном выражении этот показатель составил 21,88 млн против
18,91 млн долл.
Импорт в Украину сливочного масла в январе – сентябре составил
0,961 тыс. т на сумму около 3,255 млн долл., тогда как за аналогичный период
2015 г. – 0,128 тыс. т, на 0,571 млн долл. (Экономические известия
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/553-ukraina-teryaet-eksport-syrovno-gorditsya-maslom). – 2016. – 12.10).
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***
В Україні протягом січня – вересня 2016 р. виробництво молока
зменшилося на 2,2 % – до 8,171 млн т, порівняно з аналогічним періодом
2015 р. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1609441-virobnitstvo-moloka-za-9-misyatsivznizilos-na-2-2).
За даними Держстатистики, найбільші надої молока в січні – вересні були
зафіксовані у Вінницькій області – 662,9 тис. т, що на 1,7 % більше порівняно з
аналогічним періодом 2015 р., у Полтавській області – 608,7 тис. т, або на 0,7 %
більше, ніж у попередньому році, у Хмельницькій області – 465,7 тис. т, що на
1,5 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Водночас найменше було вироблено молока в Луганській області –
92,1 тис. т, або на 20,7 % менше проти минулого року, у Донецькій області –
160,1 тис. т, що на 17,2 % менше, ніж торік, у Запорізькій області – 208,6 тис. т,
що на 1,2 % менше, ніж за аналогічний період 2015 р. (Українські Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1609441-virobnitstvo-moloka-za-9misyatsiv-znizilos-na-2-2). – 2016. – 12.10).
***
В Україні протягом січня – вересня 2016 р. виробництво яєць
скоротилося на 11 % – до 11,925 млрд шт., порівняно з аналогічним періодом
2015 р. Про це говорять дані Держстатистики, передає УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1609492-v-ukrayini-virobnitstvo-yayets-za-9misyatsiv-skorotilos-na-11).
За інформацією Держстатистики, найбільшу кількість яєць у січні – вересні
було вироблено в Київській області – 2,140 млрд шт., що на 3,1 % більше, ніж у
минулому році, у Херсонській області – 835,9 млн шт., або на 35,2 % менше, ніж
за січень – вересень минулого року, у Хмельницькій області – 821,5 млн шт., що
на 35,3 % менше проти аналогічного періоду 2015 р.
При цьому найменше було вироблено яєць у Луганській області –
81,4 млн шт., або на 22,8 % менше проти минулого року, у Волинській області –
180,2 млн шт., що на 3,5 % більше, ніж торік, у Миколаївській області –
206,2 млн шт., що на 8,1 % менше проти минулорічного показника за
аналогічний
період
часу
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1609492-v-ukrayini-virobnitstvo-yayets-za-9misyatsiv-skorotilos-na-11). – 2016. – 12.10).
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