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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Суспільство має право знати джерела отримання
грошей е-декларантів - Президент
Президент П. Порошенко наголосив, що електронне декларування є
надзвичайно важливим кроком у боротьбі з корупцією.
«Багато тих, хто зараз декларував, приписав собі кеш вдома, думаючи, що
це нульова декларація, що це потім дозволить їм уникнути перевірки. Але
ключова позиція – підвести риску того, що робили 25 років. І далі пояснити, де
ти взяв ці гроші», - наголосив П. Порошенко, під час виступу на Міжнародному
економічному форумі у Львові.
Президент підкреслив: «Народ і суспільство має право це знати. Боротися
треба не з багатими, як дехто думає, а зі злочинцями, які беруть квартири,
машини, дачі, вілли, літаки, перебуваючи весь час на державній службі». За
його словами, електронне декларування є важливим кроком, що почався з
Президента, який мав задекларувати все - від подушок на дивані до чашок на
кухні.
В той же час П. Порошенко не підтримує необхідність е-декларування
військових. «Не розумію, чому військовослужбовці, які зі зброєю в руках
боронять державу, з 1 січня мають заповнювати електронні декларації. У них є
чим займатися», - сказав він, додавши, що діяльність державних службовців
має бути прозорою.
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 3.11).

Голова Верховної Ради: «Не маючи європейського сучасного якісного
парламенту, важко робити реформу у будь-якій сфері»
Голова Верховної Ради А. Парубій прокоментував результати поїздки
парламентської делегації до Франції.
Минулого тижня в інтерв’ю телеканалу «РАДА», Голова Верховної Ради
заявив, що поїздка парламентської делегації до Франції «має велике значення
для внутрішнього життя Верховної Ради України і стосуються реформи
українського парламенту».
Голова парламенту, зауваживши, що «дехто ставиться дещо зверхньо до
реформи парламенту і вважає, що є набагато більше важливих реформ»,
підкреслив, що «без якісного інструменту важко здійснити будь-яку реформу».
«Маючи неякісний пензлик для малювання, важко малювати якісну картину, –
сказав він. – Не маючи європейського сучасного якісного парламенту, важко
робити реформу в будь-якій сфері».
А. Парубій назвав серед основних тем, що порушувались у Франції,
взаємодію всередині парламенту, створення так званої «Білої книги»
законопроектів, яка стосується внесення до порядку денного лише тих
законодавчих актів, що пройшли обговорення на рівні комітетів і фракцій.
«Така форма і такий зміст передбачають набагато якіснішу та системнішу
підготовку законопроектів, коли дискусія відбувається ще до їхньої реєстрації, –
наголосив він. – І це одне з тих рішень, на які ми вийшли під час обговорення».
За словами Голови парламенту, дуже багато часу було приділено
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формуванню взаємовідносин між коаліцією та опозицією у Верховній Раді
України. «І це непросте питання. Дуже часто ми дискутуємо публічно, дуже
часто лунають звинувачення на адресу один одного. Там була змога ще раз
проаналізувати ці відносини, – зауважив він. – Найголовніше – ми стали на крок
ближче до того, аби змінювати парламент, щоб проводити реформи парламенту,
і стали на крок ближче у взаємному розумінні між собою».
«Попри всі розбіжності, які існують між коаліцією та опозицією, у нас є
держава Україна, яка перебуває у війні, і нам украй важливо розуміти, що ми
поза політичними дискусіями, які відбуваються у нас щоденно, повинні
пам’ятати про головне стратегічне завдання України – вистояти та перемогти у
цій війні, провести реформи, оновити країну. І в цих питаннях у нас не може
бути дискусій, у тих питаннях ми повинні стояти плече до плеча», – підкреслив
А. Парубій.
(Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 4.11).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Ю. Якименко, мол. наук. співроб. ФПУ НБУВ

На пути к имплементации минских соглашений
Очередным этапом на пути к деэскалации конфликта на Донбассе стали
переговоры «нормандской четверки» – встреча президентов Франции, Украины,
России и канцлера Германии в Берлине, на повестку дня которой были
вынесены вопросы выполнения минских соглашений и разведения сторон в зоне
боевых действий.
Во время переговоров лидеры стран «нормандского формата»
договорились о подготовке главами внешнеполитических ведомств «дорожной
карты» по имплементации минских соглашений, которую затем подпишут
главы государств.
По словам Президента Украины, «дорожная карта» должна включать
всеобъемлющий режим прекращения огня, обеспечение отвода тяжелой
техники, беспрепятственный доступ ОБСЕ ко всей оккупированной территории,
включая границу, использование технических средств для фиксации режима
прекращения огня, освобождение заложников и беспрепятственный доступ на
эту территорию миссии Международного Комитета Красного Креста.
«Пока мы не потеряли надежду на то, что в “нормандском формате”
возможно добиться прогресса в реализации минских соглашений», – заявил по
итогам переговоров официальный представитель МИД ФРГ М. Шефер.
Впрочем, как отмечают наблюдатели, встреча «нормандской четверки» не
стала прорывом в решении донбасской проблемы, сохранив разночтения в
оценке сторонами последовательности выполнения пунктов минских
соглашений о прекращении огня, предоставлении Донбассу особого статуса и
организации местных выборов в самопровозглашенных республиках. Эта
неопределенность нашла отражение и в итоговых заявлениях участников
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переговоров. Кроме того, переговоры проходили на фоне роста количества
локальных боестолкновений в зоне АТО.
В том, что «дорожная карта» сможет предусмотреть все необходимое для
прекращения боевых действий на Донбассе, высказывают сомнения многие
наблюдатели. «Судя по комментариям участников встречи, есть сомнение,
удастся ли в “дорожной карте” предусмотреть все то, что нужно для реального
обеспечения мира на Донбассе», – цитирует на странице в Facebook
комментарий экс-президента Украины Л. Кучмы по итогам встречи в Берлине
его пресс-секретарь Д. Олифер.
Российская сторона на встрече в Берлине, как и прежде, настаивала на
необходимости политических шагов для закрепления статуса Донбасса и
проведения там выборов. В свою очередь, Президент Украины сделал акцент на
гарантиях безопасности и получении Украиной контроля над границей.
Президент Франции Ф. Олланд заявил, что в ходе переговоров перед
главами МИД «нормандской четверки» поставлена задача немедленно начать
подготовку к выборам на Донбассе. «И это будет основная задача для наших
министров на ближайшие дни», – сообщил он.
Как отметила в своем заявлении А. Меркель, «Украина получит
окончательный контроль над собственной границей только в конце процесса, а
до этого мы имеем согласие, что наблюдатели ОБСЕ могут двигаться свободно
до границы». С перспективой выборов канцлер связывает и возможность
введения в зону конфликта вооруженной миссии ОБСЕ. «Когда будет
существовать закон о выборах, и процесс местных выборов будут готовить,
тогда можно будет говорить и о вооруженной миссии ОБСЕ. Но сейчас это не
является
насущным
вопросом»,
–
подчеркнула
она
(http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/20/7124225/).
Этот тезис многие обозреватели назвали определяющим в оценке итогов
встречи «нормандской четверки», подчеркивая, что Украина будет вынуждена
согласиться с таким сценарием, хотя его практическая реализация будет
сопряжена с рисками политической дестабилизации в стране. Предпосылки к
этому можно наблюдать уже сегодня – реакция части украинского политикума
на заявления, сделанные в Берлине, оказалась однозначной: это существенная
смена линии украинского руководства, свидетельствующая об ослаблении его
позиций в урегулировании конфликта на Донбассе. В то же время это очередной
сигнал для Украины о необходимости скорейшей разработки проекта закона о
выборах на Донбассе и особом статусе региона. Эти вопросы уже традиционно
вызывают серьезные споры и служат источником все новых разногласий и
политических спекуляций в украинской политической и медиа-среде. Поэтому в
публичных заявлениях, ориентированных на украинскую аудиторию, участники
переговоров с осторожностью говорят о дальнейших шагах по реализации
минских соглашений.
Накануне встречи наблюдатели отмечали, что главная задача российской
стороны на встрече «нормандской четверки» – склонить Украину к выполнению
политической части иинских соглашений и прямому диалогу с непризнанными
республиками.
О том, что «цель саммита в “нормандском формате” – заставить Украину
продвинуться в вопросе статуса Донбасса и закона о выборах на его
оккупированной части», заявил глава французского МИД Ж.-М. Эро.
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«Участники саммита будут требовать от Украины детальных обязательств по
статусу Донбасса и календарю проведения таких выборов», – сказал он.
Глава же немецкого МИД Ф.-В. Штайнмайер, в свою очередь, считает,
что проведение выборов на Донбассе возможно только после выполнения
Россией пунктов минских соглашений, касающихся обеспечения безопасности.
Хотя реальная позиция несколько отличается от той, что декларируется.
«Мы прекрасно понимаем, что вопрос об очередности разделяет эту четверку на
две неравные части. Россия, Германия и Франция считают, что нужно все-таки
закон о выборах сделать, не ожидая … полного решения вопросов
безопасности. … П. Порошенко не может с этим согласиться, поскольку по
этому вопросу нет консенсуса даже в его близком окружении, не говоря уже о
политическом классе, большинстве в коалиции и т. д.», – говорит политолог
М. Погребинский (http://rian.com.ua/columnist/20161021/1017953832.html).
«Европа поочередно оказывает давление то на ту, то на другую сторону,
ожидая, что кто-то все-таки уступит этому давлению и сделает первый шаг в
реализации минских соглашений: или прекратятся боевые действия, или пойдет
политическая часть минских соглашений. Главной интерес Европы – это мир,
главный интерес Европы – это избежать массового притока украинских
беженцев, главный интерес Европы – это избежать возникновения на ее
границах новой Югославии. Все остальное для Европы ситуативно, и поэтому
действительно мы часто видим как бы противоречащие или не совсем
совпадающие заявления одних и тех же европейских политиков, которые месяц
назад презентовали один план, а сегодня говорят чуть-чуть о другом», –
отмечает
политолог
Р. Бортник
(http://rian.com.ua/view/20161016/1017781714.html).
В то же время в Украине из уст некоторых политиков звучат и более
оптимистичные комментарии. «Президент П. Порошенко достиг максимума в
условиях, когда немцы и французы более настроены обсуждать с В. Путиным
Сирию, нежели Украину. Они продолжают игнорировать главное требование
Украины – вначале восстановить контроль на границе и только потом говорить
о выборах на Донбассе. В любом случае половинчатые решения, которые
приведут к узакониванию оккупации вряд ли пройдут в Раде, а даже если и
пройдут, не будут приняты общественностью Украины», – так оценил итоги
встречи
«нормандской
четверки»
М. Саакашвили
(https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1321476261216085).
Комментируя итоги состоявшихся переговоров, Президент Украины
П. Порошенко заявил, что проведение выборов в отдельных районах Луганской
и Донецкой областей может состояться лишь после выполнения положений
минских договоренностей об обеспечении безопасности и вывода иностранных
войск с украинской территории. «Наша позиция заключается в том, что все
иностранные вооруженные подразделения должны быть выведены, безусловно,
до проведения выборов, что является необходимым условием для проведения
избирательного процесса», – отметил он, подчеркнув, что является
категорическим противником решения политических вопросов без их привязки
к выполнению условий, касающихся безопасности.
По словам П. Порошенко, сегодня для проведения местных выборов в
оккупированных районах Донбасса недостаточно условий и с этим согласно
руководство Германии и других европейских стран. «Разве мы боимся
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свободных и демократических выборов на Донбассе? Нет. Но мы должны
создать условия для этих выборов. На сегодняшний день, и госпожа Меркель, и
господин Штайнмайер, и руководители многих государств ЕС сказали: сейчас
условий для выборов на Донбассе нет. И в этом заключается поддержка
позиции Украины», – заявил Президент, подчеркнув, что выборы на Донбассе
состоятся, когда будут выполнены предусмотренные минскими соглашениями
условия по безопасности.
Подводя итоги встречи, П. Порошенко сообщил также о том, что лидеры
«нормандской четверки» договорились о том, что на Донбасс будет введена
вооруженная миссия ОБСЕ, которая должна обеспечить подготовку к
проведению местных выборов в регионе, что, как подчеркивают наблюдатели,
не вполне согласуется с позицией, озвученной А. Меркель.
Кроме того, характерно, что, несмотря на сообщения о том, что
инициативу введения в зону конфликта вооруженной миссии ОБСЕ
поддерживает российская сторона, представители самопровозглашенных
республик высказались категорически против такого сценария.
«На сегодняшний день в этом нет необходимости. Мы категорически
против. Также это практически нереализуемо с технической стороны – тогда
нужна другая миссия и другой мандат. Нынешняя миссия носит сугубо
гражданский характер. Одним словом, реализовать эту инициативу вряд ли
удастся», – считает представитель ЛНР В. Дейнего.
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР
Э. Басурин также выступает против реализации такой инициативы. «Во-первых,
у миссии ОБСЕ на Донбассе нет военных подразделений. Миссия
наблюдательная и гражданская. Во-вторых, введение сюда полицейской или
иной иностранной вооруженной миссии будет противоречить минским
договоренностям, которые четко указывают на недопустимость присутствия
иностранцев с оружием на Донбассе», заявил он.
«Обстановка на Донбассе в настоящий момент очень похожа на
обстановку в Хорватии после Дейтонских соглашений. Ни мира, ни войны,
стабилизация фронта, замораживание конфликта. Это ни в коем случае не
решение проблемы – это договоренность о приостановке активных боевых
действий. Проблема оккупации РФ многих районов Украины сохраняется»,
пишет по этому поводу украинский журналист Ю. Бутусов. В тоже время он
также склонен рассматривать прошедшие переговоры в позитивном для
Украины ключе. «Миссия ОБСЕ – это на этом этапе выгодная для Украины
инициатива, которая здорово связывает возможности РФ по эскалации войны, и
является важным дополнительным ресурсом контроля действий РФ на
оккупированных территориях. Замораживание войны и согласие на расширение
полномочий миссии ОБСЕ – это еще одно поражение В. Путина и признание РФ
своей неспособности вооруженным путем добиться восстановления в Украине
марионеточного пророссийского правительства», подводит итог украинский
журналист
Ю. Бутусов
(https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/1378849378822021).
«В результате переговоров действительно был сделан шаг к компромиссу.
Очень осторожный шаг. С возможностью в любой момент отыграть назад.
Стороны сделали ряд уступок – В. Путин согласился на введение полицейской
миссии на Донбассе, а П. Порошенко на подготовку к проведению выборов на
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Донбассе по формуле Ф.-В. Штайнмайера. То есть пункты выполняются не
последовательно, а параллельно. Под контроль ОБСЕ переходит Дебальцево –
это уступка Кремля. Но при подготовке к выборам в ОРДЛО объявлено о
разведении войск, а не о разоружении боевиков. Это уступка Украины.
Впрочем, никаких документов в процессе не подписали, в течение октября –
ноября подробную “дорожную карту” разработают на уровне экспертов и
МИДов. В ней будут детали и даты, которые позволят делать окончательные
выводы по перспективам. Договоренности очень зыбкие и условные. Украина
согласна принять закон о выборах на Донбассе, но какой это будет закон –
вопрос открытый. Тут у нас приличная свобода для маневра. С другой стороны
согласие В. Путина на введение полицейской миссии ОБСЕ в любой момент
может быть аннулировано боевиками, которые формально независимы и уже
объявили, что полицейская миссия противоречит минским соглашениям. Но у
П. Порошенко есть козырь в виде жесткой позиции большинства в Верховной
Раде. Депутаты не согласны на сдачу украинской независимости по
кремлевскому сценарию “особого статуса Донбасса”. О чем заблаговременно
заявляли. Это дает П. Порошенко возможность удерживать позиции с
формулировкой “Меня не поддержит парламент”», – пишет политолог
К. Сазонов
(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1141221509298606&id=1000
02323047152).
Бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Б. Корчилава,
комментируя итоги переговоров, пишет: «Во-первых – окончательно стало
ясно…, что минские договоренности являются рамочным документом
урегулирования конфликта на Донбассе. То есть все будет делаться в духе и
букве этих договоренностей. Во-вторых – нет никаких новых соглашений и это
говорит о том, что Украина не уступает свою позицию, не смотря на давление.
То есть сначала безопасность и контроль, потом выборы. Третье –… между
сторонами остаются разночтения документа, каждый видит по-своему сам
механизм имплементации… договоренностей. …Как и ожидалось – прорыва не
произошло. И не могло быть – потому что, то, что нам предлагается, не может
быть
принято
(https://www.facebook.com/korchilava.bacho/posts/1248715608518019).
Однако некоторые эксперты обращают внимание не то, что принятые
решения не имеют императивного характера и что Украина как субъект
переговорного процесса может и дальше вносить свои предложения и
коррективы. «Я не вижу никакой трагедии в том, чтобы украинская сторона
разработала законопроект, отвечающий нашим интересам, и в котором в
качестве обязательного условия проведения выборов было бы записано
обеспечение безопасности при помощи полицейской миссии ОБСЕ. Мы можем
это записать сами, это наше право, даже если это не понравится России и
сепаратистам», – отмечает по этому поводу украинский политолог В. Фесенко.
«Нужно подготовить такой законопроект – публично, через дискуссию в
Верховной Раде – запустить его, но сказать, что дата выбора может быть
назначена только после решения вопроса об обеспечении политической миссии
ОБСЕ на время выборов. Вот такой может быть логика, которая поможет нам
соблюсти интересы Украины. Но об этом нужно договариваться: никаких
решений на этот счет в Берлине принято не было», – резюмирует политолог
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(http://nv.ua/opinion/fesenko/vooruzhennaja-missija-obse-i-vybory-250007.html).
Таким образом, анализ ситуации свидетельствует, что вопрос о вооруженной
миссии ОБСЕ пока остается открытым.
Эксперты также говорят о многих других несогласованных позициях в
проекте «дорожной карты», ставя под сомнение заявления о сроках разработки
и подписания документа. Так, глава МИД Украины П. Климкин сообщил, что
следующая встреча в «нормандском формате» на уровне министров
иностранных дел состоится в конце ноября, но, отмечают наблюдатели,
устранение всех разногласий к этому сроку вряд ли возможно.
«Если исходить из ситуации, то к примеру, с разведением сторон по трем
позициям, которые согласованы, в одном пункте – Станице Луганской – войска
так и не отведены. Другие точки еще не согласованы. В частности, есть
принципиальный пункт разногласий – Дебальцево. Очень сомнительно, что не
только в ближайшее время, а вообще когда-нибудь договорятся», – говорит
политолог В. Фесенко. Кроме того, по его словам, «соглашаться на выборы на
условиях Москвы и без обеспечения безопасности в зоне конфликта никто не
будет». «Идет переговорная игра. Россия играет точно так же, как играла с
переговорами по Сирии», – считает эксперт. Политолог отмечает, что западные
партнеры пытаются урегулировать конфликт на Донбассе за счет интересов
Украины. После разведения сторон в трех точках от Украины требуют
выполнить политическую часть минских соглашений и принять закон о выборах
на оккупированных территориях. В. Фесенко сомневается, что такой
законопроект будет поддержан парламентом. Кроме того он отмечает, что
руководство страны не готово идти на уступки до тех пор, пока не будут
окончательно
решены
ключевые
вопросы
безопасности
(http://ru.slovoidilo.ua/2016/10/30/mnenie/politika/igratsya-s-donbassom-putinbudet-eshhe-minimum-god-ekspert).
«Затягивание времени в вопросе прекращение войны на Востоке страны
выгодно официальному Киеву, потому что это позволяет П. Порошенко
продолжать находится в кресле Президента страны. По факту, выполнение
минских соглашений способно перевернуть политическую ситуацию в стране и
вызвать не только новые парламентские, но и досрочные президентские,
выборы», – считает политолог А. Золотарев. По его мнению, президент оказался
в сложной ситуации: с одной стороны, западные партнеры требуют выполнения
политической части минских соглашений. С другой стороны, выполнение этих
обязательств грозит политическим кризисом, поскольку значительная часть
политических игроков не поддержит такой сценарий. Еще одна проблема, по
его словам, – отсутствие внутриукраинского диалога относительно будущего
Донбасса. «Нашу патриотическую общественность шатает из одной крайности в
другую. После похорон Моторолы в Донецке депутаты начали заявлять, что мы
не можем жить с такими людьми в одном государстве. Несколькими месяцами
ранее, когда тот же В. Медведчук говорил о безальтернативности минского
процесса, необходимости выполнения политической части Минска, они кричали
“план Медведчука мы выполнять не будем”. Потом оказалось, что “план
Медведчука” – четыре законопроекта – это план Эро и Штайнмайера, а также
план, поддержанный Байденом. В Берлине избежали полного краха минских
соглашений, однако говорить о каких-то успехах не приходится – не подписан
ни один документ», – заявляет политолог.
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Политолог М. Погребинский отмечает в связи с этим, что президент
теоретически может повлиять на парламент, и необходимые решения будут
приняты. По его мнению, эту инициативу не поддержат фракции «Батьківщина»
и Радикальная партия, но другие фракции смогут набрать необходимое
количество голосов.
«Я думаю, что если будет политическая воля президента, то голоса
наберутся», – заявляет политический эксперт М. Павлив. «Другой вопрос, что
это повлечет за собой распад действующей коалиции и спровоцирует очередной
виток политического кризиса, выхода из которого будет три… Либо президент
проигнорирует распад коалиции и будет на каждом голосовании в ручном
порядке набирать голоса, либо будет запущен механизм очередных,
внеочередных парламентских выборов, либо будет сформирована новая
коалиция», – отметил он (http://rian.com.ua/politics/20161022/1017984600.html).
Таким образом, можно констатировать, что в целом итоги встречи в
очередной раз продемонстрировали сложность ситуации. Характерной чертой
масштаба проблем является то, что даже в комментариях непосредственных
участников встречи есть определенные разночтения. Анализ экспертных
мнений свидетельствует, что довольно серьезной проблемой в решении
конфликта на Донбассе сегодня становится необходимость принятия Украиной
мер по выполнению политической части минских договоренностей, что может
иметь сложные политические последствия. Однако процесс все-таки идет, а
произошедшее
возобновление
работы
в
«нормандском
формате»
свидетельствует даже о некотором прогрессе.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради А. Парубій назвав найважливішим на минулому
пленарному тижні законопроект, який продовжив суддівську реформу в
Україні.
Голова Верховної Ради А. Парубій під час інтерв’ю телеканалу РАДА у
п’ятницю, 4 листопада, зазначив, що блоковий розгляд законопроектів дав свій
позитивний результат і цього тижня. Зокрема, за його словами, прийнято понад
20 рішень. «У загальному підсумку – 19 законопроектів у першому читанні і в
цілому, дві постанови з різних сфер суспільного життя та економіки», – сказав
він.
А. Парубій виділив серед важливих законопроект, який став законом про
вільний фріланс, щодо усунення адміністративних бар’єрів для експортних
послуг. «Мало хто знає, що Україна посідає четверте місце в світі по послугах
з IT-технологій, і Україна повинна розвивати цю сферу, той напрям, оскільки це
один з найбільш прогресивних і сучасних з напрямів економіки», – підкреслив
він.
Голова парламенту також відзначив два законопроекти з питань екології,
які стосуються альтернативних видів палива та інших видів енергії, які
«впорядковують і дають у цій сфері розвивати зусилля української держави».
Важливим цього тижня А. Парубій назвав і законопроект з інформаційної
безпеки, № 4815, який дає можливість застосовувати санкції Нацрадою з питань
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телебачення та радіомовлення проти телерадіокомпаній у період війни та агресії
Росії. За його словами, «інформаційна складова має значення не менш важливе,
аніж мілітарна».
Голова парламенту наголосив на важливості того, «щоб країна могла
зупиняти будь-які спроби інформаційних атак на Україну та українське
суспільство через законом передбачені механізми». Він пригадав, як під час
його головування в РНБО «бракувало механізмів, аби зупиняти проросійські
агресивні засоби масової інформації, які легально діяли в Україні». «Тепер
законом ми дали можливість державі регулювати цю сферу», – наголосив він.
Водночас найважливішим законопроектом, який розглядався цього
тижня, А. Парубій назвав «той, що стосувався суддівської реформи, зокрема,
про створення Вищої ради правосуддя, який був внесений Президентом, який
продовжує судову реформу і створює незалежний орган суддівського
правосуддя». «Цей законопроект розглядали за повною процедурою, і в
результаті фахової дискусії ми змогли позитивним голосуванням її завершити, –
повідомив він і додав. – Переконаний, що судова реформа є однією з
найсистемніших і найглобальніших реформ в Україні. Ми зробили ще один
крок на шляху судової реформи» (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 4.11).
***
Верховною Радою України прийнято за основу проект закону «Про
медіацію».
Законопроектом № 3665 пропонується запровадити інститут медіації в
Україні та визначити правові основи надання послуг медіації на професійних
засадах, поширити практику мирного вирішення спорів позасудовими методами
та забезпечення збалансованих взаємовідносин між інститутом медіації та
судовою системою, а також принципи та порядок проведення медіації, а також
статус медіатора, особливості проведення процедури медіації під час судового
або третейського розгляду, механізми контролю за якістю надання послуг
медіації, та засади державної політики в сфері медіації.
Згідно з проектом, «медіація – альтернативний (позасудовий) метод
вирішення спорів, за допомогою якого дві або більше сторони спору
намагаються в рамках структурованого процесу за участі медіатора досягти
згоди для вирішення їхнього спору;
медіатор – незалежний посередник, який допомагає сторонам спору у
його вирішенні шляхом медіації;
сторони медіації – фізичні, юридичні особи та/або групи осіб, які
прагнуть врегулювати свій спір за допомогою медіації;
учасники медіації – медіатор (медіатори), сторони медіації, їх
представники, законні представники, перекладач, експерти та інші особи
визначені за домовленістю сторін медіації».
Проектом пропонується встановити, що «медіація може застосовуватися
у будь-яких конфліктах (спорах), у тому числі цивільних, сімейних, трудових,
господарських, адміністративних, а також у кримінальних провадженнях і
справах щодо адміністративних правопорушень.
Дія цього Закону поширюється на медіацію як у конфліктах (спорах) між
резидентами України, так і у конфліктах (спорах) за участю нерезидентів, якщо
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сторони медіації погодились, що процедура медіації буде проведена на
території України.
Медіація може бути проведена у разі виникнення конфлікту (спору) як до
звернення до суду (третейського суду), так і під час або після судового чи
третейського провадження, у тому числі під час виконавчого провадження.
Якщо сторона медіації вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин,
медіація може бути проведена виключно щодо обсягу та способу компенсації
завданої цим злочином шкоди».
Проектом також пропонується закріпити гарантії дотримання прав третіх
осіб, зокрема, передбачити, що медіація має бути припинена, якщо виявляється,
що спір стосується чи може зачіпати права або законні інтереси третіх осіб, які
не беруть участі в процедурі медіації, і за різних причин залучити таких осіб до
процедури медіації неможливо.
При цьому, побоювання щодо можливого затягування процедури медіації
недобросовісними сторонами є необґрунтованими, так як на відміну від
третейського або судового процесу, будь-яка зі сторін у будь-який час може
припинити процедуру медіації (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 3.11).
***
Верховною Радою України ухвалено Закон «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України (щодо усунення адміністративних
бар’єрів для експорту послуг)».
Документом
вдосконалюються
процедури
укладення
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), бухгалтерського обліку та
фінансової звітності, валютного контролю для операцій з експорту робіт
(послуг), прав інтелектуальної власності.
Закон ухвалено з урахуванням відповідних техніко-юридичних правок.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 4496 (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 3.11).
***
Верховною Радою України прийнято Закон «Про внесення змін до
Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності” щодо лібералізації системи державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності».
Законодавчим актом внесено зміни до 14 статей Закону «Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Такі
зміни, зокрема, стосуються:
– поширення дії закону на відносини, що виникають при здійсненні
заходів державного контролю органами державної фіскальної служби,
державного нагляду за дотриманням вимог ядерної безпеки; державного
нагляду (контролю) у галузі цивільної авіації; державного архітектурнобудівельного контролю (нагляду), державного нагляду та контролю за
додержанням законодавства про працю та зайнятість населення;
– розширення переліку основних принципів державного нагляду
(контролю), зокрема закріплення презумпції правомірності поведінки суб’єкта
господарювання (за аналогією з презумпцією правомірності рішень платника
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податку, закріпленої у ст. 4 Податкового кодексу України) та недопущення
встановлення планових показників чи будь-якого іншого планування щодо
притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності;
– планування заходів зі здійснення державного нагляду (контролю)
виключно на річний період зі скасуванням квартальних планів і встановлення
заборони на їхню зміну;
– встановлення жорстких обмежень періодичності та тривалості планових
заходів зі здійснення державного нагляду (контролю);
– конкретизації та звуження підстав для здійснення позапланових заходів
зі здійснення державного нагляду (контролю), встановлення порядку
повідомлення суб’єкта господарювання про здійснення такого заходу;
– уточнення (звуження) обсягу повноважень органів державного нагляду
(контролю);
– розширення обсягу прав суб’єктів господарювання при здійсненні
державного нагляду (контролю), зокрема розширення підстав для відмови в
допуску посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення
державного нагляду (контролю) та надання права вимагати припинення
здійснення заходів державного нагляду (контролю) при перевищенні
максимальних строків його проведення;
– звільнення суб’єкта господарювання, посадових осіб суб’єкта
господарювання – юридичної особи від відповідальності за відмову давати
показання або пояснення щодо діяльності суб’єкта господарювання;
– розширення положень щодо консультативної підтримки суб’єктів
господарювання органам державного нагляду (контролю); звільнення від
відповідальності суб’єктів господарювання, якщо вони діяли відповідно до
консультації органу державного нагляду (контролю);
– розширення прав громадських об’єднань щодо представництва та
захисту прав суб’єктів господарювання у сфері державного нагляду (контролю).
Згідно з Законом, «Заходи контролю здійснюються органами державної
фіскальної служби (крім митного контролю на кордоні), державного нагляду за
дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки (крім здійснення державного
нагляду за провадженням діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання,
діяльність з використання яких не підлягає ліцензуванню), державного
архітектурно-будівельного контролю (нагляду), державного нагляду у сфері
господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім діяльності з
переказу коштів, фінансових послуг з ринку цінних паперів, похідних цінних
паперів (деривативів) і ринку банківських послуг), державного нагляду та
контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у
встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених
законами у відповідних сферах і міжнародними договорами, зокрема
державного нагляду (контролю) в галузі цивільної авіації – з урахуванням
особливостей, встановлених Повітряним кодексом України, нормативноправовими актами, прийнятими на його виконання (Авіаційними правилами
України), та міжнародними договорами у сфері цивільної авіації».
Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час
здійснення заходів валютного контролю, митного контролю на кордоні,
державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного
законодавства, банківського нагляду, державного контролю за дотриманням
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законодавства про захист економічної конкуренції.
Закон прийнято з техніко-юридичними правками.
Проект закону зареєстровано за № 2418а (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 3.11).
***
Верховною Радою України ухвалено Закон «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у
сфері державного нагляду (контролю)».
Відповідно до Закону, передбачається встановлення єдиного порядку
стягнення адміністративно-господарських санкцій, які застосовуються органами
державного нагляду (контролю) за фактами встановлених порушень.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2531а (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 3.11).
***
Верховною Радою України прийнято Закон «Про тимчасові
особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності».
Законом передбачено встановити до 31 грудня 2017 р. мораторій на
проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Згідно з Законом, «до 31 грудня 2017 р. позапланові заходи державного
нагляду (контролю) здійснюються органами державного нагляду (контролю):
1) з підстави, передбаченої ч. 2 цієї статті (за погодженням центрального
органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику,
політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності,
ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та
дерегуляції господарської діяльності (далі – Державна регуляторна служба));
2) за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу
державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду
(контролю) за його бажанням;
3) за рішенням суду;
4) у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного
випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.
Позаплановий захід державного нагляду (контролю) на підставі
обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом
господарювання її законних прав проводиться органом державного нагляду
(контролю) за погодженням Державної регуляторної служби».
Законом встановлено, що «для погодження орган державного нагляду
(контролю) подає Державній регуляторній службі копію відповідного звернення
фізичної особи та обґрунтування необхідності проведення перевірки. Державна
регуляторна служба розглядає подані документи та надає погодження або
вмотивовану відмову у наданні погодження протягом п’яти робочих днів з дня
надходження відповідних документів».
Законом також встановлено, що «Державна регуляторна служба
зобов’язана до початку проведення органами державного нагляду (контролю)
заходів державного нагляду (контролю) оприлюднити на своєму офіційному
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веб-сайті погодження на проведення таких заходів. Проведення позапланового
заходу державного нагляду (контролю) без оприлюднення погодження
Державної регуляторної служби забороняється».
Закон прийнято з внесенням необхідних техніко-юридичних поправок
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 3.11).
***
2 листопада у Верховній Раді України відбулася «година запитань до
уряду».
Головуючий надав слово для виступу міністру соціальної політики
А. Реві.
Темою його виступу стала актуальна проблема, яка широко
обговорюється громадськістю – пропозиції Кабінету Міністрів щодо
підвищення розміру мінімальної заробітної плати в Україні вдвічі з
1 січня 2017 р.
Урядовець звернув увагу на те, що це рішення не було спонтанним. Уряд
затвердив його операційним планом ще 27 травня 2016 р. У IV розділі
«Соціальна і гуманітарна політика» було передбачено зростання з метою
підвищення вартості праці, соціального захисту працюючих громадян. До
IV кварталу було заплановано розробити нову модель і методологію визначення
мінімальної заробітної плати, яка дала б змогу встановити її на рівні вищого від
прожиткового мінімуму працездатних осіб з метою стимулювання громадян до
праці, легалізації відносин у сфері оплати праці та збільшення надходжень до
бюджетів усіх рівнів.
За його словами, реформа опрацьовувалася Міністерством, профспілками
та роботодавцями протягом останніх шести місяців. «Особливо ретельно було
проаналізовано стан оплати праці в країні під час укладання Генеральної угоди
сторонами соціального діалогу. Адже ситуація, що склалася у цій сфері, є
критичною», – наголосив урядовець і продовжив. – «Затверджений розмір
мінімальної заробітної плати порівняно з фактичним прожитковим мінімумом
становить лише 47 %, що сприяє поширенню масштабної бідності».
Доповідач на слайдах показав, що відбувається у співвідношеннях
мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. У проекті Державного
бюджету України на 2017 р., поданого урядом до Верховної Ради 15 вересня
передбачалося, що мінімальна заробітна плата зросте протягом наступного року
на 10,1 % при зростанні індексу інфляції на 8,1 %.
А. Рева пояснив: чому саме – 3200 грн? Він повідомив, що продовжують
лунати різні пропозиції. Він нагадав, що згідно з Законом «Про оплату праці»
розмір мінімальної заробітної плати не може бути нижчим від прожиткового
мінімуму. Врахування цього соціального стандарту при визначенні мінімальної
заробітної плати дає змогу забезпечити мінімальні соціальні потреби громадян у
споживанні товарів і послуг. «Уряд на своєму засіданні 11 жовтня поточного
року затвердив оновлені набори продуктів харчування, непродовольчих товарів
і послуг для визначення фактичного прожиткового мінімуму. Це було зроблено
вперше за останні 16 років з часу реалізації Закону “Про прожитковий мінімум”.
Обрахунок вартісної величини цих наборів і визначив рівень прожиткового
мінімуму у 2017 р. у 3200 грн. Тобто, мінімальна заробітна плата відповідатиме
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фактично соціальному стандарту, як цього вимагає закон. І це в Україні буде
досягнуто вперше за роки незалежності. Це означає, що такий рівень дає змогу
захистити рівень працівників з низькими доходами, зменшити рівень бідності
серед працюючих громадян і сімей з дітьми, стимулювати до праці тих
працездатних громадян, які не працюють і отримують соціальну допомогу», –
зазначив А. Рева.
Міністр далі проінформував про те, де уряд планує взяти ресурси на
реформування мінімальної заробітної плати, доповів про стан справ у
соціальній справі.
А. Рева також проінформував про законодавчі пропозиції уряду,
необхідні для прийняття Закону «Про державний бюджет України на 2017 р.» з
урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати вдвічі.
Міністр також повідомив про те, що уряд працює й над підвищенням
рівня пенсійного забезпечення.
Міністр культури Є. Нищук доповів про нову філософію у формуванні
культурної політики.
За його словами, для зміни моделі, закладеної ще в радянські часи
потрібно реформувати систему врядування у культурній галузі.
Міністр проінформував про реорганізацію Міністерства, яке отримало
нові, раніше йому не притаманні, функції. Зокрема, розширено рамки
компетенції, відбулося реформування тих інституцій, які перебувають у сфері
впливу Міністерства. Зараз відомство працює над осучасненням культурних
локальних інституцій. «Усе це було відображено у пріоритетних кроках уряду і
все це ми намагаємося результативно здійснювати», – додав він.
Міністр також доповів про те, що при формуванні бюджету Міністерства
на 2017 р. багато пропозицій було включено, але, за його словами, цей бюджет
усе одно не відображає всіх потреб, необхідних для реформування та
стратегічного планування в галузі. Він наголосив на тому, що Міністерству
потрібні видатки розвитку.
Є. Нищук звернув увагу на законопроект про Український культурний
фонд, розроблений за участю Мінкультури і який незабаром буде внесено для
розгляду Верховною Радою.
Члени Кабінету Міністрів відповіли на усні запитання народних
депутатів.
На цьому «година запитань до уряду» завершилася (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 4.11).
***
Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо забезпечення
стягнення в дохід держави необґрунтованих активів.
Члени Комітету розглянули проект закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення стягнення в дохід держави
необґрунтованих активів» № 5142 на засіданні 2 листопада.
Під час розгляду зазначалося, що метою законопроекту є запровадження
інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів до закінчення
кримінального провадження, під час якого й були виявлені такі активи,
правомірність походження яких не доведена, водночас як підозрюваний у
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кримінальному провадженні корупційних злочинів фактично може ними
користуватись і розпоряджатись, який у світовій практиці правозастосування
має усталену назву «Non-Conviction Based Asset Forfeiture», або «цивільна
конфіскація».
Законопроектом пропонується застосування інституту виключно до
майна, яке виявлено під час розслідування корупційних злочинів щодо особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з
метою звуження фокусу його дії на найбільш розповсюджені випадки
відповідних протиправних дій та запобігання зловживань при його застосуванні.
При цьому, пропонується застосування інституту лише до коштів у готівковій
та безготівковій формі в національній та іноземних валютах, цінних паперів та
інших платіжних документів, банківських металів і дорогоцінного каміння з
огляду на можливість швидкого відчуження чи перетворення цих видів майна
на практиці шляхом застосування сучасних інструментів у банківському та
фінансовому секторі, а також підвищений ризик їхнього приховання
підозрюваним.
Таку процедуру стягнення необґрунтованих активів законопроектом
пропонується встановити у Цивільному процесуальному кодексі із
застосуванням загальних засад цивільного судочинства та особливостей,
передбачених окремою главою цього кодексу.
Також з метою реалізації механізму стягнення в дохід держави
необґрунтованих активів до закінчення кримінального провадження, під час
якого були виявлені такі активи, проектом пропонується внести зміни до
Кримінального процесуального кодексу, якими передбачити можливість
накладення судом арешту на такі активи з метою забезпечення їх подальшого
стягнення, а також до Кримінального кодексу, Законів України «Про безоплатну
правову допомогу», «Про судовий збір», «Про Національне агентство України з
питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів».
Члени Комітету під час обговорення висловили свої зауваження до
положень законопроекту, які вони пропонують врахувати під час
доопрацювання
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 2.11).
***
Комітет з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства рекомендує Верховній Раді прийняти
законопроект щодо зміни умов прийому громадян до членів житловобудівельного кооперативу.
Члени Комітету розглянули проект закону «Про внесення змін до
Житлового кодексу Української РСР щодо зміни умов прийому громадян до
членів житлово-будівельного кооперативу» на засіданні 2 листопада.
Під час обговорення зазначалося, що метою законопроекту № 3273 є
спрощення прийому громадян до членів житлово-будівельного кооперативу.
Проектом пропонується внести зміни до Житлового кодексу УРСР,
передбачивши, що громадянин вправі вступити до житлово-будівельного
кооперативу та одержати в ньому квартиру, незалежно від того, чи перебуває
він на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов.
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При цього проект передбачає, що на облік бажаючих вступити до
житлово-будівельного кооперативу беруться громадяни, які постійно
проживають у цьому населеному пункті. У випадку, коли будівництво
здійснюється повністю (частково) за державні кошти, на облік бажаючих
вступити до кооперативу беруться громадяни, які відповідно до законодавства є
такими, що потребують поліпшення житлових умов.
Облік громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного
кооперативу, здійснюється органами місцевого самоврядування в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів.
Народні депутати підтримали законопроект, прийняття якого дасть
можливість удосконалити механізм забезпечення житлом громадян (Офіційний
веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 7.11).
***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект
щодо розширення сфери фінансового контролю та врегулювання окремих
питань застосування антикорупційних механізмів.
Члени Комітету на засіданні 2 листопада розглянули проект закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення сфери
фінансового контролю та врегулювання окремих питань застосування
антикорупційних механізмів» № 5318.
Під час обговорення зазначалося, що метою законопроекту є
забезпечення більшої прозорості у діяльності суб’єктів, причетних до
здійснення заходів запобігання та протидії корупції, а також усунення
суперечливого регулювання та прогалин у законодавчих актах, що визначають
застосування антикорупційних механізмів.
Проектом пропонується встановити належність голови та членів
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, членів Національного агентства з
питань запобігання корупції, Рахункової палати, представників Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, а також осіб, які залучаються до
діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби та інших
конкурсних комісій, що уповноважені Законом України «Про державну
службу» здійснювати добір кадрів для державної служби, у тому числі її вищого
корпусу, а також на осіб, які входять до складу керівних постійно діючих
статутних органів політичних партій, до службових осіб, які займають
відповідальне та особливо відповідальне становище.
Стосовно зазначених осіб передбачається здійснення спеціальної
перевірки, встановлення обов’язку щодо подання та оприлюднення ними
декларацій шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного
агентства декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, а також передбачається механізм контролю за
своєчасністю подання ними декларацій.
Проектом також пропонується визначити належність голів і членів
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
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сферах енергетики та комунальних послуг, Національного агентства з питань
запобігання корупції, Рахункової палати, представників Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини до службових осіб, які займають
особливо відповідальне становище, для цілей кваліфікації злочинів,
передбачених ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою особою», 368-2 «Незаконне збагачення»,
369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»
та 382 «Невиконання судового рішення» Кримінального кодексу України.
Проектом пропонується врегулювати питання підслідності слідчим
органів Державного бюро розслідувань злочинів, вчинених зазначеними вище
посадовими особами, а корупційних злочинів – детективам Національного
антикорупційного бюро України, а також питання колегіального здійснення
кримінального провадження у суді стосовно зазначеної категорії осіб та
ряд інших важливих питань.
Відповідні зміни пропонується внести до Кримінального кодексу,
Кримінального процесуального кодексу, а також Законів України «Про
запобігання корупції» та «Про захист персональних даних».
Члени Комітету підтримують ініціативу автора законопроекту щодо
усунення прогалин, розбіжностей та неоднакового підходу під час застосування
антикорупційних механізмів до певних категорій осіб, які чинним
законодавством уповноважені на здійснення державно-владних функцій,
здійснення декларування всіма суб’єктами, та вважають, що запропонований
механізм сприятиме прозорості у діяльності всіх суб’єктів, залучених до
здійснення заходів із запобігання та протидії корупції (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 4.11).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Д. Байденом.
Віце-президент Д. Байден привітав Президента П. Порошенка з успішним
завершенням першої фази електронного декларування і назвав її важливим
кроком у боротьбі з корупцією в Україні.
Співрозмовники обмінялися думками щодо співпраці в галузі
енергетичної безпеки.
Президент України та віце-президент США також обговорили ситуацію
на Донбасі. Д. Байден наголосив на важливості продовження санкцій проти
Росії за невиконання нею мінських домовленостей (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
3.11).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з президентом
Світового конгресу українців Є. Чолієм.
Глава держави високо відзначив внесок конгресу у відстоювання
національних інтересів України за кордоном і підкреслив важливість посиленої
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взаємодії та координації української діаспори у цьому контексті.
Президент України проінформував президента СКУ про ситуацію на
Донбасі, де, незважаючи на ініційоване українською стороною припинення
вогню, постійно фіксуються обстріли та провокації з боку проросійських
бойовиків і найманців.
«Правду про справжній розвиток на Донбасі, яку намагається приховати
Росія, мають знати всі наші друзі та партнери», – наголосив П. Порошенко.
Було підкреслено важливість максимальної міжнародної підтримки
ініційованої Україною резолюції ГА ООН про стан прав людини в Автономній
Республіці Крим, ситуація з якими продовжує погіршуватися через дії
окупаційнтів.
Глава держави відзначив важливість підтримки з боку закордонного
українства також у питаннях надання Європейським Союзом безвізового
режиму для українських громадян та ратифікації Угоди про асоціацією між
Україною та ЄС.
«Українці по праву заслужили і перше, і друге. Ми це доводимо кожен
день на двох фронтах – на Донбасі і на фронті реформ», – підкреслив
Президент.
П. Порошенко наголосив на спільності зусиль влади та громадянського
суспільства у боротьбі з корупцією в Україні, особливо відзначивши ефективне
започаткування системи електронного декларування статків державних
службовців.
«Точку неповернення пройдено. Антикорупційна боротьба в державі
постала у новій якості. Ховати і ховатися більше нічого», – відзначив глава
держави.
Зі свого боку президент СКУ запевнив у незмінній підтримці Конгресу та
всього закордонного українства у відновленні суверенітету та територіальної
цілісності держави, включно з Кримом, боротьбі з агресією Росії, а також на
шляху реформ в Україні, які вже демонструють вагомі результати (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. – 1.11).
***
Президент П. Порошенко прийняв доповідь міністра оборони України
С. Полторака та начальника Генерального штабу Збройних сил України
В. Муженка про завершення процесу звільнення в запас військовослужбовців
у рамках шостої хвилі демобілізації, згідно з відповідним Указом.
Начальник Генерального штабу доповів, що на сьогодні повністю
завершено процес демобілізації військовослужбовців шостої хвилі мобілізації,
за виключенням тих, які проходять лікування або щодо яких проводиться
службове розслідування.
Президент нагадав, що остання шоста хвиля демобілізації мала
завершитись до початку листопада.
«Я, як Президент і Верховний головнокомандувач, можу доповісти
українському народові, що відсьогодні жодного мобілізованого на фронті, у зоні
АТО немає. І Збройні сили України повністю мають бути забезпечені
добровольцями,
воїнами-контрактниками,
добре
підготовленими,
вмотивованими, навченими і забезпеченими», – сказав П. Порошенко.
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Глава держави зазначив: «За два роки, що минули, мобілізація виконала
надзвичайно важливу роль у забезпеченні обороноздатності нашої держави, а
також у тому, щоб дати відсіч агресору, що напав на нашу країну в найбільш
складні дні для української історії».
«За цей час українське військо пройшло велику відстань. Сьогодні ми
маємо якісно нові Збройні сили України», – підкреслив П. Порошенко.
Президент наголосив, що на фронті залишаються лише воїниконтрактники, добровольці, яких якісно підготували, навчили, провели
відповідні тренування, у тому числі, і за участю наших іноземних партнерів.
Глава держави зазначив, що станом на початок року понад 60 тис. воїнівконтрактників записались до Збройних сил. Удосконалено систему укладання
контрактів, роботи військкоматів, навчальних центрів. Він нагадав про
доручення надати можливість командирам бригад комплектувати свої частини
та заохочувати до служби в армії.
«Дуже важливо, що за рахунок демобілізованих, особливо тих, хто
найкраще себе проявив у лавах Збройних сил, формується більш ніж
100-тисячний резерв першої черги», – сказав П. Порошенко.
Президент підкреслив, що все це стало можливим дякуючи мінським
угодам, які дали змогу зупинити агресора і дали час на створення та підготовку
Збройних сил.
У свою чергу, начальник Генерального штабу також проінформував, що
загальна чисельність контрактників, які були прийняті на службу в період
2014–2016 рр., становить 90 тис. військовослужбовців.
Міністр оборони України С. Полторак наголосив, що з
60 тис. контрактників – 12 тис. військовослужбовців, які спочатку пройшли
службу в армії в рамках мобілізації і потім залишились служити за контрактом.
«Майже 20% – це люди, які мають бойовий досвід», – сказав міністр.
С. Полторак також доповів, що на виконання доручення Президента, усі
військові шостої хвилі мобілізації, які отримали поранення під час виконання
свого обов’язку, зараз отримують повне медичне обслуговування та необхідне
лікування і по завершенні будуть звільнені у запас (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
2.11).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з командою українських
військових, що брали участь у щорічному марафоні морських піхотинців
США у Вашингтоні. Під час розмови військові висловили ініціативу щодо
заснування офісу Уповноваженого Президента з надання допомоги в
реабілітації українським військовими, що отримали поранення в зоні
проведення АТО. П. Порошенко підтримав їхню ініціативу та запропонував
очолити у майбутньому цю структуру санітарному інструктору медичної роти
128 окремої гірсько-піхотної бригади оперативного командування «Захід»
Сухопутних Військ Збройних сил України В. Свириденку, який отримав
поранення та в результаті обмороження втратив кінцівки.
«Я особисто бачив новину про вашу участь у цьому марафоні і в цей
момент я пишався своєю країною. Я був дуже гордий за наших воїнів, які на
весь світ продемонстрували мужність, здатність долати труднощі та потужну
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силу духа», – звернувся до учасників зустрічі П. Порошенко.
«Це не просто ваша перемога. Це той приклад, на якому мають
виховуватись десятки, сотні, тисячі наших воїнів, які пройшли АТО, не
зламалися і демонструють потужну віру в життя», – додав Президент.
Президент зазначив, що був вражений результатами марафонського
забігу, які продемонстрував В. Свириденко. Глава держави нагадав, що
минулого року на президентському літаку В. Свириденко повертався з
лікування у США додому в Україну: «Я настільки був заряджений позитивом
Вадима, коли ми разом летіли зі США. Це людина, яка навколо себе
розповсюджує позитив».
«За цим марафоном спостерігали представники багатьох країн світу. Для
мене дуже важливо, що ми продемонстрували і фізичну, і моральну міць
новоствореної, але дуже потужної української армії», – сказав П. Порошенко.
Президент зауважив, що це також є ще одним прикладом ефективної
співпраці України з країнами НАТО у напрямі надання медичної допомоги,
протезування та соціальної реабілітації військових, що отримали поранення в
зоні АТО. Глава держави наголосив, що українська держава також робить усе
для того, щоб забезпечити найбільш інтенсивну соціальну реабілітацію кожного
такого військового.
«На ваші плечі лягає величезна відповідальність уже не тільки за свою
долю, а й за тих, хто на вас дивиться», – сказав П. Порошенко.
Глава держави зауважив, що за плечима кожного військового власний
подвиг і участь у боях. «Ви демонструєте і показуєте, що переможне українське
військо на сьогодні демонструє справжню міць і доводить, що воно є однією з
найсильніших армій на континенті. Сьогодні ми здатні дати відсіч будь-якому
агресору, особливо тому, що на Сході», – сказав він.
Розвідник-санітар 3-го відділення 1-го взводу спеціального призначення
3-ї роти спеціального призначення батальйону спеціального призначення
військової частини 3057 Східного оперативно-територіального об’єднання
Національної гвардії України Д. Фесенко зазначив, що українські військові, що
проходили лікування у за кордоном мали можливість «побачити зсередини
зовсім іншу систему реабілітації, яка зовсім по-іншому побудована у площині
держави».
«Ми були у кращому центрі реабілітації США, спілкувалися зі
спеціалістами. Нам готові надати інформацію та поділитися досвідом. Хотілося
б цей досвід реалізувати у всеукраїнському масштабі», – сказав він.
«Ми визначилися – залишатимемося у соціальному житті держави. Ми
хочемо взяти на себе відповідальність і реалізувати подібну програму тут, в
Україні», – зазначив Д. Фесенко.
Голова Української асоціації інвалідів АТО С. Трічкач відзначив, що
В. Свириденко є найкращою кандидатурою на таку посаду – за фахом він
медик, фельдшер, сам проходив лікування та реабілітацію в США, тому вже
знайомий із системою зсередини. «Це людина, яка має досвід роботи у медичній
сфері і людина, яка користується авторитетом серед громадських організацій,
серед організацій воїнів АТО», – додав С. Трічкач (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
4.11).
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***
Президент П. Порошенко відвідав Колодницьке газове родовище у
Стрийському районі Львівської області, де взяв участь у відкритті
родовища і дав старт видобутку газу, запаливши символічний факел.
Президент зазначив, що українці завжди мріяли про волю та незалежність
і саме це нині українські захисники на фронті виборюють. «Незалежність – це
не лише факт того, що ми маємо вирватись з обіймів російської імперії, пройти
свій унікальний, український шлях до ЄС. Незалежність має ще дуже важливу
складову і те, чого у нас не було 25 років – енергетичну незалежність», –
підкреслив П. Порошенко.
Глава держави нагадав, що Україну 25 років тримали на газовому гачку.
«Якими би гасла не були у попередніх влад, вони приходили і єдине про що
говорили – як організувати схему поставок російського газу», – додав
Президент. Він зазначив, що спочатку Україна змогла диверсифікувати джерела
енергопостачання та забезпечити реверсні поставки газу з Європи, а зараз
робить пріоритетним напрямом – розвиток українського газовидобування. «При
чому не монополізуємо через будь-які державні преференції. Нарешті, держава
повернулася обличчям до чесних, справжніх, українських інвесторів», –
наголосив глава держави.
П. Порошенко також нагадав, що вдалося збільшити долю виробництва в
атомній енергетиці. Президент заперечив загрозу віялових відключень
електрики в зимовий період і запевнив, що Україна буде мати достатньо газу в
своїх підземних сховищах.
«Усе це закінчилося в 2014 р. І ми, незважаючи на війну, побудували
економічно міцну незалежність нашої держави», – сказав П. Порошенко. При
цьому він зазначив, що пропозиції росіян щодо постачання газу в Україну є
неприйнятними. «Ми з вами в Стокгольмі поговоримо про те, як заключався
газовий контракт і які там були несправедливі умови для України. І хто нас
ставив на коліна», – наголосив Президент.
Глава держави підкреслив, що енергетична незалежність і робота
енергетиків так само важлива, як й «мужність українських хлопців на фронті, і
робота українських дипломатів по створенню проукраїнської світової коаліції».
Голова спостережної ради ТОВ «Бурова Компанія “Горизонти”» та
ПП «Нордік» З. Козицький та директор з розвитку ПП «Нордік» Т. Федак
ознайомили Президента з технологічним процесом і ходом робіт з видобування
газу на родовищі.
У 2016 р. фахівцями підприємства «Нордік» було проведено збір, обробку
та аналіз геолого-промислових даних Колодницької та прилеглих площ,
переінтерпретацію та обробку сейсмічних матеріалів по Колодницькій площі.
У березні – квітні 2016 р. пробурена пошукова свердловина 1-Колодницька, в
якій отримано промисловий приплив газу дебітом від 7,6 до 42,3 тис. м³/добу.
Таким чином було відкрито Колодницьке газове родовище. За цей короткий час
ПП «Нордік» пробурено ще дві свердловини – 2-Колодницька, 3-Колодницька, з
яких також отримано промисловий приплив газу. Підприємством збудовано
установку підготовки газу (УПГ-Колодницьке), де видобутий із свердловин газ
проходить очистку і підготовку та підключено свердловини 1-,2-,3-Колодницькі
до магістрального газопроводу.
Нині родовище введене в дослідно-промислову експлуатацію дебітом
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10 тис. м³/добу, до кінця 2016 р. планується видобувати вже 30 тис. м³/добу, а в
2017 р. дебіт газу має становити 100 тис. м³/добу.
Бурові роботи здійснювало ТОВ «Бурова компанія “Горизонти”»,
заснована у 2010 р. компанія налічує 113 працівників. Середня заробітна плата –
10 200 грн. Інвестиції у придбання машин та обладнання для спорудження
нафтогазових об’єктів за 2015–2016 рр. становлять понад 80 млн грн. За 2015 р.
відрахування у вигляді податків і зборів до бюджетів усіх рівнів становлять
19,1 млн грн, у т. ч. до місцевого бюджету – 1,5 млн грн та єдиний соціальний
внесок – 3,1 млн грн (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 3.11).
***
У рамках робочої поїздки до Львівської області Президент
П. Порошенко взяв участь у відкритті заводу ТОВ «Бадер Україна» та
запуску виробництва. Глава держави поспілкувався з виробниками та назвав
відкриття цього підприємства «яскравим символом відродження України».
«Незважаючи на агресію, яка розпочалася два роки тому, Україна у
2016 р. почала демонструвати відновлення економіки та економічне зростання»,
– наголосив Президент. При цьому він відзначив, що «якщо у 2014 р. багато
іноземців мали сумнів у тому, щоб інвестувати в Україну, то нині вони
впевнилися у тому, що їхнє рішення було правильним».
Глава держави констатував, що зараз в Україні створюються тисячі нових
робочих місць, запроваджуються нові технологічні виробництва, тисячі людей
отримують гідну заробітну плату, що, відповідно, збільшує відрахування і до
державного, і до місцевих бюджетів.
Президент також висловив вдячність інвесторам: «Дякую за те, що ви
виробляєте надзвичайно якісну продукцію і тим самим прославляєте Україну в
Європі». За його словами, це стало можливим завдяки укладенню Угоди про
Асоціацію між Україною та Європейським Союзом і дії зони вільної торгівлі
стосовно України.
«Це означає, що продукція, яка виробляється в Україні, немає жодного
оподаткування при потраплянні на найбільший ринок Європи. Це приносить до
нас інвестиції. Інвестори своїми грошима голосують за вільну та незалежну
Україну», – сказав П. Порошенко.
За словами Президента, «можна взяти скільки завгодно кредитів МВФ,
допомоги США чи макрофінансової допомоги від ЄС, але головні і найцінніші
гроші – це прямі іноземні інвестиції, які створюють робочі місця, приходять
сюди назавжди і створюють разом з нами національне багатство України».
«Символічний факт, що сьогодні ми відкриваємо нове виробництво, є
черговим доказом того, що ми з вами на правильному шляху», – підсумував
Президент і подякував за працю та підтримку, наголосивши на їх особливій
важливості «у ці важкі часи».
П. Порошенко підкреслив, що в Україні вже виробляється левова частка
складових для автомобілів знаних світових брендів.
Директор ТОВ «Бадер Україна» А. Павлунь і директор компанії «Бадер
Гмбх енд Ко» Д. Бент ознайомили главу держави з виробничими потужностями
заводу. Зокрема, продемонстрували сектор сировини, відділ розкрою шкіри,
сектор шкіряних заготівель і лінії шиття шкіряних виробів.
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Підприємство є українською філією німецької компанії «БАДЕР Гмбх» –
одного з провідних світових виробників автомобільної шкіри преміум-сегмента.
ТОВ «Бадер Україна» було засноване у 2006 р. Основний вид діяльності –
виробництво шкіри та шкіряних виробів, їхня переробка, виробництво шкіряних
елементів і пошиття шкіряних сидінь для автомобілів АУДІ та БМВ (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. – 3.11).
***
Президент П. Порошенко взяв участь у роботі XVI Міжнародного
економічного форумі «Львівщина – фабрика Європи» під час робочої поїздки
до Львівської області.
Президент наголосив на тому, що цього року по всій Україні
відбуваються інвестиційні форуми, що говорить про значне зростання інтересу
до нашої країни з боку інвесторів і дає можливість створення тисяч нових
робочих місць. При цьому він відзначив, що Галичина є одним із лідерів в
Україні з прямих іноземних інвестицій.
Глава держави назвав 2016 р. переломним: «Перший рік, коли після 14-ти
кварталів економічного падіння, економіка продемонструвала своє впевнене
зростання».
Президент зазначив, що в умовах агресії всі сили були кинуті на
розбудову української армії і лише зараз, після створення потужної боєздатної
армії, з’явилися перші, але переконливі, ознаки запроваджених реформ,
стабілізації та економічного зростання.
Глава держави наголосив на важливості реформи децентралізації, яка
принесла реальний фінансовий ресурс місцевим громадам. «Бюджети міст
зросли вдвічі за два роки. Бюджети розвитку зросли в п’ять разів. Нарешті
з’явилися власні інвестиційні спроможності українських міст і українських
регіонів. І не треба більше нічого погоджувати в Києві», – зазначив
П. Порошенко.
Президент також акцентував увагу учасників форуму на реформі
дерегуляції та наголосив, що «цю дорогу треба продовжувати». Він повідомив,
що підпише закон, які знімає адміністративні обмеження при експорті послуг.
«Більше не треба буде укладати контракти про експортні послуги, наймати
перекладачів, не треба паперової роботи. Підписав електронний інвойс,
відправив і надавай послугу», – сказав П. Порошенко.
Глава держави нагадав про рішення Національно ради реформ про
узгодження проекту змін до Податкового кодексу, де сконцентровані новації з
адміністрування податків, насамперед – забезпечення повноцінного
функціонування електронного кабінету платника податків, нові повноваження
Міністерства фінансів з адміністрування баз даних Державної фіскальної
служби.
Президент також наголосив на тому, що процедура відшкодування ПДВ
має бути повністю позбавлена ручного втручання та створення потужного
антикорупційний засобу – єдиного публічного реєстру заяв на таке
відшкодування. «Ніхто не пересуне платника податків, щоб відшкодувати ПДВ.
Усе публічно та прозоро…Немає чого більше підприємству зустрічатися з
податківцем. Включилися обов’язки держави», – сказав Президент і наголосив
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на рішучий політичній волі для повного втілення цих реформ у життя.
П. Порошенко також зосередив увагу на впровадженні системи
електронних закупівель ProZorro з абсолютно прозорим механізмом, яка дала
змогу зекономити десятки мільярдів коштів державних підприємств,
державного бюджету та місцевих бюджетів.
Президент зазначив, Україна значно покращила позиції в рейтингу
Світового банку «Doing Business». Створено передумови для повної легалізації
заробітної платні, що істотно покращує наповнення Пенсійного фонду та збір
податків для місцевих бюджетів. Він також наголосив, що збільшення
мінімальної заробітної плати до 3200 грн принесе до місцевих бюджетів близько
7 млрд грн додаткових надходжень. «Це демонструє нашу рішучу боротьбу з
бідністю та захист працюючої людини», – сказав П. Порошенко.
Глава держави також наголосив на зростанні України в рейтингу Tax
Paying Rank – спільному рейтингу Світового банку та PWC, який досліджує
податковий клімат економік світу. За останні роки кількість годин, які
український бізнес витрачає на сплату податків, скоротилася майже вдвічі.
Безпрецедентним стало кардинальне, майже вдвічі, зниження з 2016 р. для
роботодавців ставки єдиного соціального внеску та скасування його сплати
працівниками.
«Зараз правильний час і правильне місце для інвестиції в Україну», –
підсумував Президент (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 3.11).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман провів телефонну розмову з
віце-президентом США Дж. Байденом.
Співрозмовники обговорили процес реформ в Україні та скоординували
подальшу взаємодію щодо залучення необхідної допомоги та сприяння з боку
США.
Під час бесіди йшлося про початок роботи системи електронних
декларацій, а також про реформу державного управління, ключовим елементом
якої є конкурсний відбір на посади державних секретарів.
Обговорюючи реформи в Україні, Прем’єр-міністр привернув увагу до
запуску програми приватизації державних підприємств, зокрема йшлося про
другий етап приватизації Одеського припортового заводу.
В. Гройсман проінформував віце-президента США про заходи з
відродження національної економіки та виведення її з тіні, окремо наголосивши
на рішенні уряду вдвічі збільшити мінімальну заробітну плату в Україні.
Дж. Байден відзначив позитивні результати діяльності уряду за перші
шість місяців його роботи, запевнив у незмінній підтримці з боку Адміністрації
США (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 3.11).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман провів зустріч із керівником
місії Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Рон ван
Руденом.
Сторони обговорили актуальні питання порядку денного співпраці
України із Міжнародним валютним фондом, перебіг бюджетного процесу,
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підвищення мінімальної заробітної плати в Україні, а також плани уряду щодо
подальших реформ у країні.
Прем’єр-міністр подякував представникам МВФ за підтримку України та
надання фінансової підтримки в рамках програми співпраці.
«Уряд України і я як Прем’єр-міністр вважаємо пріоритетною нашу
співпрацю із Міжнародним валютним фондом, виконання нашої спільної
програми, насамперед, для того, щоб ситуація у нашій країні змінювалася, а ми
могли забезпечити необхідні структурні реформи», – підкреслив голова уряду.
В. Гройсман зазначив, що за шість місяців роботи уряду досягнуто
певного прогресу. Так, Кабінет Міністрів провів дерегуляцію на енергетичному
та фармакологічному ринках, розпочав реформу державної служби, скасував
державне регулювання цін на продукти, продовжує децентралізацію та передачу
повноважень на місця, а також боротьбу з корупцією, зокрема доклав усіх
зусиль для запуску електронного декларування.
На порядку денному уряду щодо подальших необхідних змін: земельна
реформа, створення більш справедливої та ефективної пенсійної системи,
проведення масштабної відкритої та публічної приватизації.
«Ми у процесі, але для нас процес важливий, коли ми маємо дійти до
результату», – підкреслив Прем’єр-міністр.
В. Гройсман проінформував співрозмовників, що в Україні виходить на
фінальну стадію бюджетний процес. Уряд передав у парламент доопрацьований
проект Державного бюджету на 2017 р. до другого читання.
«Ми розраховуємо на те, що чи не вперше проект бюджету буде прийнято
у встановлені законом терміни», – зазначив він.
В. Гройсман зауважив, що з 1 січня 2017 р. уряд передбачив збільшення
мінімальної заробітної плати в країні вдвічі. Це рішення було прийняте після
професійних і детальних розрахунків і відповідає реальній ситуації у країні,
наголосив голова уряду.
Мінімальна заробітна плата на рівні 3200 грн відповідає вартості
споживчого кошика, затвердженого раніше урядом, підкреслив Прем’єр-міністр.
Підвищення мінімальної заробітної плати не створить тиску на різні
сектори економіки та не призведе до зростання інфляції, зауважив В. Гройсман.
За його словами, цей крок відбудеться за рахунок справедливої оцінки праці
українців і детінізації економіки.
У свою чергу керівник місії Рон ван Руден привітав уряд із позитивним
рішенням Ради директорів МВФ щодо виділення третього траншу у розмірі
1 млрд дол. За його словами, це рішення стало хорошим і багатообіцяючим
початком роботи уряду.
Він також позитивно відзначив рішення уряду щодо запровадження
ринкової ціни на газ в Україні, скорочення переліку професій, які дають право
на ранній вихід на пенсію, та запуск системи електронного декларування, що
стало «істотним кроком щодо підвищення рівня прозорості і продовження
боротьби з корупцією».
Прем’єр-міністр також проінформував співрозмовників, що за його
дорученням причетні міністерства та відомства розробили детальний план
заходів з метою виконання відповідних зобов’язань України перед Фондом.
«Я хочу інституційно покращити оперування нашим планом, щоб робота була
більш системною», – наголосив він.
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«Наша команда налаштована на плідну співпрацю, тому переконаний у
тому, що за результатами вашої місії, ми зможемо чітко визначити подальші
наші спільні кроки», – зазначив В. Гройсман (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 4.11).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман зустрівся із Надзвичайним і
Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Я. Пєкло, який
нещодавно розпочав дипломатичну місію в Україні.
В. Гройсман привітав Посла Польщі із початком роботи в Україні. «Хотів
би, щоби результатом нашої роботи стало національне зближення наших країн,
поглиблення нашої співпраці», – наголосив він.
Прем’єр-міністр підкреслив, що Польща є стратегічним партнером
України.
«Багато років поспіль традиційно відносини наших двох країн є дуже
дружніми та стратегічними не тільки на державному, а й на місцевому рівні.
Тому, я вважаю, наше спільне завдання – поглибити цю співпрацю, реалізувати
всі потенційні можливості», – зазначив В. Гройсман.
Голова українського уряду повідомив, що під час роботи 26-го
Економічного форуму у Криниці-Здруй у вересні провів переговори з Головою
Ради Міністрів Республіки Польща Б. Шидло.
В. Гройсман також зауважив необхідність проведення засідання
двосторонньої Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.
Співрозмовники підкреслили перспективність і стратегічну важливість
взаємодії України та Польщі у багатьох сферах, зокрема з питань торговельноекономічного, інфраструктурного та транскордонного співробітництва.
«Завдань у нас є багато. Я покладаю надію на те, що ми зможемо з вами
ефективно використати наявні інструменти щодо поглиблення такої співпраці, –
зазначив В. Гройсман. – Інвестиції, бізнес, культурний обмін, торговельні
відносини, – ми все це маємо використати на 100 %» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 4.11).
***
Уряд працює над тим, щоб змінити пенсійну систему країни, зробити
її справедливою та наповнити ресурсом. Про це заявив Прем’єр-міністр
України В. Гройсман в ефірі програми Шустер Live.
«Ми сьогодні думаємо дуже серйозно над самою пенсійною системою.
Вона є несправедлива та достатньо серйозно сформована популістично. Це дало
нам величезні виклики», – зазначив В. Гройсман.
«Наступний наш крок – це змінити пенсійну систему країни, зробити її
справедливою і наповнити її ресурсом», – заявив Прем’єр-міністр.
Сьогодні при 250 млрд грн загального Пенсійного фонду, його дефіцит на
наступний рік становить 156 млрд грн.
До такої ситуації призвели багаторічний популізм політиків, коли
вважали за потрібне друкувати кошти та роздати громадянам по 1000 грн для
того, щоб сподобатися.
«З року в рік політики, які приходили за довірою людей, замилювали очі
та загострювали проблеми», – зазначив Прем’єр-міністр.
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Уряд робить перший крок у напрямі забезпечення справедливої пенсії в
Україні та підвищує мінімальну пенсію з 1 грудня на 10 %.
«Звісно, це дуже мало, але це конкретний ресурс, який ми можемо
наповнити при тому дефіциті, щоби віддати людям», – зазначив В. Гройсман.
Крім того, мільйони громадян у країні не сплачують внески в Пенсійний
фонд.
«Це справедливо? Пенсіонер, який знаходиться на мінімальній пенсії, все
життя працював на те, щоб зробити свій страховий стаж і отримати цю пенсію.
А є ті, які не сплачують жодної копійки в Пенсійний фонд, але завтра прийде в
Пенсійний фонд, як по свячену воду, щоб отримати пенсію. Це теж є величезна
проблема. У Пенсійний фонд має платити вся країна», – наголосив Прем’єрміністр.
Він підкреслив, що система має бути здатною зробити пенсіонерів
самодостатніми хоча б на мінімальному рівні.
«Важливо дати відповідь на два запитання: як живуть пенсіонери і як ми
можемо їм допомогти, а з іншого боку, треба дати відповідь, яку систему ми
залишимо тим поколінням, які прийдуть нам на зміну», – зауважив голова уряду
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 5.11).
***
Підвищення мінімальної заробітної плати вдвічі до 3200 грн ретельно
прораховано урядом, не потребує додаткової емісії грошей і не містить
жодних загроз для економіки. Про це заявив Прем’єр-міністр України
В. Гройсман в ефірі програми Шустер Live.
«Цей крок є абсолютно прорахований, там немає жодних загроз і
найголовніше, що він є реальним. Потрібно розпочати віддавати борги
українцям, тому що це надзвичайно важливо, і треба зробити все для того, щоб
людина, яка працює та отримує заробітну плату, могла забезпечити на
мінімальному рівні свої стандарти життя», – зазначив В. Гройсман.
Кабінет Міністрів працював над питанням підвищення мінімальної
заробітної плати не один місяць і провів ретельні розрахунки.
Прийняте рішення не має жодних загроз і є реальним, наголосив
В. Гройсман. Воно не потребує додаткової емісії грошей. Кошти на це будуть
отримані від детінізації економіки.
«Жодного негативного впливу ні на маленький, ні на середній бізнес не
буде. Практично, сьогодні у малому та середньому бізнесі сплачують приблизно
таку заробітну плату», – зазначив В. Гройсман.
«Крок уряду на те, щоб підвищити мінімальну заробітну плату
українських громадян з 1 січня 2017 р. є абсолютно прорахованим, абсолютно
правильним. Ми починаємо кроки, які дадуть змогу людям відчути, що ситуація
зміниться», – підкреслив Прем’єр-міністр.
У цьому контексті В. Гройсман зауважив, що за 25 років незалежності
мінімальна заробітна плата ніколи не дорівнювала реальному прожитковому
мінімуму. Натомість, мінімальна заробітна плата на рівні 3200 грн дорівнює
споживчому кошику, що був затверджений урядом у жовтні.
Прем’єр-міністр зазначив, що підвищення мінімальної заробітної плати
вдвічі позитивно вплине на купівельну спроможність громадян та у тому числі
буде стимулювати розвиток економіки, зауважив він. Це також крок до
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справедливої оплати праці українців.
«Ми бачимо детінізацію, ми бачимо, що людині за її працю будуть
платити не копійки, а вдвічі більше. Ми бачимо, що ми забезпечимо зростання
заробітної плати у бюджетному секторі», – зауважив В. Гройсман.
Голова уряду зазначив, що у структурі виробництва інших країн частка
заробітної плати у собівартості національного продукту становить не менше
40 %. В Україні заробітна плата завжди становила – до 10 %.
«Це початок економічного зростання, справедливості при оплаті праці
працівників і крок, який при підтримці парламенту, стане абсолютною
реальністю з 1 січня 2017 р.», – наголосив він (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 4.11).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман доручив Міністерству
економічного розвитку і торгівлі України переглянути програми, які
необхідно оновити на 2017 р. щодо підтримки малого та середнього
підприємництва. Про це він заявив, відкриваючи позачергове засідання уряду.
«Нам потрібно приділити особливу увагу щодо підтримки малого та
середнього бізнесу. Це має бути основна рушійна сила національної економіки.
Тут у цьому питанні має бути лідерство Міністерства економічного розвитку і
торгівлі. Я попросив би вас ще раз подивитися, які програми реально треба
оновити на 2017 р., щоб підтримати мале та середнє підприємництво», –
зазначив він.
Прем’єр-міністр також підкреслив важливість, щоби Національний банк
вжив необхідні заходи для відновлення реального кредитування малого та
середнього бізнесу.
Він нагадав, що нещодавно на відсоток була зменшена облікова ставка
Національного банку України.
«Це добрий крок, його треба вітати, але, я думаю, цього недостатньо.
Маємо забезпечити доступ реального сектору до коштів і по терміну довгих, і
по відсотках прийнятних для того, щоб українська продукція була
конкурентною»,
–
зазначив
В.
Гройсман
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 3.11).
***
В Україні почалося зростання видобутку власного газу і до 2020 р.
країна може досягнути власної енергетичної незалежності. Про це заявив
Прем’єр-міністр України В. Гройсман в ефірі програми Шустер Live.
Говорячи про дії уряду щодо подолання корупції в газовій сфері,
Прем’єр-міністр зауважив: «Укргазвидобування. Постійне було зменшення
видобутку газу. Ми за цих декілька місяців маємо плюс 47 млн кубів [газу]. Це
небагато. Але ми маємо плюс. Ми почали йти в зростання».
Наступного року Україна отримає додаткових 500–700 млн куб. м газу
власного виробництва, повідомив він.
«Це означає, що щороку до 2020 р. ми маємо наростити видобуток
українського газу, що нам абсолютно вистачить. Коли нам вистачить газу
власного видобутку, ми не будемо купляти газ за валюту у закордонних
імпортерів. Ми будемо використовувати наш український газ, якого нам буде
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достатньо, і це буде направлене на те, щоби зміцнювати національну валюту і
все робити для того, щоб економіка була стабільною», – наголосив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр зауважив, що в Україні десятиріччями навмисно
знищувалася нафтогазовидобувна галузь. Він навів приклад Шебелинського
газоконденсатного родовища, яке десятиріччями не отримало жодної ліцензії на
видобуток газу, тоді як приватним компаніям за цей час було надано
150 ліцензій.
В. Гройсман зазначив, що 28 жовтня у Парижі був підписаний контракт
між ПАТ «Укртрансгаз» і французькою компанією Engie, що дає їй можливість
транспортувати та зберігати газ в Україні. Тим самим, уряд відкрив газовий
ринок в Україні, дав можливість створення конкуренції та право споживачам
обирати, у кого купувати газ. Ринок буде регулювати ціну на газ та
стимулювати, щоб вона була дешевшою, зазначив він (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 4.11).
***
В Мінрегіоні створюється Офіс підтримки та впровадження реформ
(RST). Про це повідомив «віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Г. Зубко.
За його словами, План роботи RST сьогодні був презентований
представникам Євросоюзу та ЄБРР. «Офіс координуватиме три напрями:
енергоефективність, будівництво, адміністративна реформа. Основні завдання:
допомога у просуванні реформ міністерства, посилення команди відомства, та
найголовніше – аналіз регіонального моніторингу впровадження реформ на
місцях», – написав Г. Зубко. Також він повідомив, що найближчим часом буде
сформована структура офісу.
Проект стартує в рамках програми ЕС щодо підтримки реформ в Україні
через створення офісів підтримки реформ у КМУ (RDO) та міністерствах (RST)
із висококваліфікованих спеціалістів нової якості (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 4.11).
***
З доповіддю «Нова філософія у формуванні культурної політики»
виступив міністр культури України Є. Нищук під час «Години запитань до
уряду» у Верховній Раді України.
«Усі ми прагнемо змін у різних сферах, у тому числі і у виробленні нових
механізмів здійснення культурної політики. Зараз українська громада очікує від
Мінкультури послідовних, комплексних, системних дій на обраному шляху
реформування країни», – розпочав свій виступ міністр культури.
«Я хотів би почати з прагматики, а не вчергове виголошувати наскільки
важлива культура та духовність – це очевидно і ніхто в цій залі не буде цього
заперечувати, так само як і важливість розвитку української мови, яка є
основою нашої національної ідентичності та інструментом згуртування нації».
Є. Нищук окремо зупинився на конкретних механізмах, які вже
імплементує Мінкультури, зокрема здійснення реорганізації відомства, яка дала
змогу розширити рамки його компетенції та отримати нові сфери впливу, а
також реформування та осучаснення культурних локальних інституцій.
«Відбувається трансформація “згори-донизу”, при цьому “горизонтальні”
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зв’язки актуалізуються. Трансформуються також і комунікації в системі
управління, міжвідомчі відносини, працює модель уряду “Людина –
громадянське суспільство”. Цю прірву, яка з’явилася останнім часом – ми
намагаємося зшити», – зазначив він.
Міністр культури розповів про налагодження співпраці з міжнародними
організаціями в частині реформування культурної галузі. Так, Радою Європи
вже наступного року буде проведено огляд культурної політики в Україні з
фокусом на культурній спадщині та процесах децентралізації в культурній
сфері, отримані результати будуть використовуватися в роботі Мінкультури та
місцевих органах влади для реформування системи врядування та здійснення
культурної політики. Ще одним із пріоритетних напрямів у боротьбі з
корупцією, і це корелюється з пріоритетами уряду в антикорупційній сфері,
найближчим часом заплановано підписання угоди з Єврокомісією для
проведення функціонального аудиту діяльності Міністерства культури.
«Якщо ми будемо говорити про приклади вже успішно реалізовані –
навіть у рамках чинної структури і чинного законодавства – то, безумовно, у
всіх на слуху, і я пишаюсь, що можу це сказати – приклад Франкфуртського
книжкового ярмарку, який нещодавно відбувся. Підкреслюю – такі масштабні
події міжнародного рівня мають не тільки культурну, а й економічну та
політичну складові», – відзначив Є. Нищук.
За його словами, наступним кроком має бути Лейпцизький книжковий
ярмарок, на якому Україна має гідно представити культуру, видавництва та
креативну індустрію. Є. Нищук наголосив на існуючій проблемі
компетенційних рамок Мінкультури та відсутності повноважень достатнього
впливу відомства на видавничу та літературну сфери.
Він також розповів про підготовку до представлення національного
павільйону на Венеційській бієнале 2017 р.: «Для початку ми отримали всі
необхідні погодження, провели відкритий публічний конкурс, на якому обрали
проекти кураторів і митців. Важливо, що на цей проект нам вдалося знайти
позабюджетні кошти. Отже, сподіваюсь, що участь України у Венеційському
бієнале стане ще одним успішним прикладом культурної дипломатії та дасть
можливість просувати сучасне українське мистецтво».
Міністр культури під час свого виступу зупинився на окремих важливих
напрямах, які є пріоритетними для Мінкультури, серед них – створення
Українського Інституту Книги, який має стати відповідальним органом у сфері
книговидання і культури читання та існуючій проблемі – його недостатньому
фінансуванні.
Він також відзначив, що Мінкультури стало першим, хто включився до
роботи з проведення в Україні в 2017 р. пісенного конкурсу Євробачення попри
те, що масштабний захід є в компетенції НТКУ, а розпорядником коштів
виступає Держкомтелерадіо.
«Я беру на себе цю відповідальність для того, щоб якісно провести
Євробачення в наступному році, щоб цей конкурс став ще одним приводом
показати Україну не через призму дискримінаційних стереотипів, які
намагаються закинути в суспільство певні деструктивні сили. Ми – мирні,
толерантні, талановиті, відкриті світу. Євробачення – це потужний імпульс для
промоції української держави», – сказав Є. Нищук.
Окремо міністр культури зупинився на ідеї проектно-цільового
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фінансування культури – нещодавно Радою реформ при Президентові України
схвалено проект Про Український Культурний фонд. За його словами, це
перший крок до реформації застарілих культурних інституцій у нові проектні
офіси.
«Це публічна, прозора система розподілу коштів між усіма учасниками
культурного процесу, в системі якої можуть узяти участь культурні діячі з
недержавного сектору. Це потужний процес, до якого долучиться якнайширше
коло експертів. Це практика, якою живе весь прогресивний світ і яку ми
прагнемо запровадити у себе», – додав він.
Міністр культури також зазначив, що вперше за останні п’ять років у
проекті бюджету закладені видатки на стипендії молодим митцям, і вперше за
останні 10 років – кошти на здійснення ремонтних робіт національних
мистецьких освітніх закладів.
Є. Нищук розповів про запровадження Мінкультури абсолютно нової
філософії в систему закупівлі книжок для поповнення фондів публічних
бібліотек. Пріоритети на наступний рік – сучасна українська література, дитяча
книжка, якісно перекладена іноземна література.
На його думку, також важливим є створення Ради сучасного мистецтва
при Міністерстві культури.
«Так, рад багато, але оновленій політиці важливо спиратися на експертні
думки. Маємо чути всі голоси та скомпонувати їх у злагоджений хор. Тому всі
ради працюють, щоб йти у ногу з часом», – наголосив Є. Нищук.
Говорячи про формування бюджету Мінкультури на 2017 р., Є. Нищук
зауважив, що було враховано багато пропозицій відомства, однак
запропонований проект бюджету не відображає всіх потреб, які необхідні для
реформування галузі. Ідеться не лише про видатки споживання, а й про видатки
розвитку – які на сьогодні потрібні та надзвичайно актуальні.
Він також звернувся до народних депутатів з проханням приділити увагу
законопроекту про Український Культурний фонд, який розроблений за участі
Мінкультури і незабаром буде внесений до розгляду до Верховної Ради
України, адже він надзвичайно потрібен мистецькій спільноті, українській
культурі та українській державі (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. – 4.11).

ПОЛІТИКА
Минские соглашения дают лучший шанс для восстановления мира в
Украине, считает Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине
М. Йованович.
«Минские соглашения дают лучший шанс для восстановления мира в
Украине, а также определяют четкий путь к миру и восстановлению
территориальной целостности Украины и суверенитета на территориях
Донбасса, не подконтрольных сейчас Украине. Украину не будут призывать в
одностороннем порядке выполнять свои политические обязательства до того,
как Россия выполнит свои обязательства в сфере безопасности. Местные
выборы могут быть проведены только при наличии необходимых условий
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безопасности, по украинскому законодательству, а также в соответствии со
стандартами ОБСЕ», – заявила она.
По ее словам, вице-президент США Дж. Байден призвал все
политические партии объединиться в продвижении реформ, имеющих
решающее значение для укрепления Украины.
«Вице-президент также сделал упор на усилиях США, направленных на
то, чтобы обеспечить выполнение Россией своих обязательств по минским
соглашениям», – добавила она.
Посол также добавила, что США поддерживают полномочия
Национального банка Украины контролировать соблюдение всеми участниками
банковского сектора Украины регулятивных норм, включая и проведение
надлежащей капитализации.
«Прозрачный и успешный банковский сектор является залогом
экономического восстановления Украины. Украинские банки многое означают
для финансирования инноваций и инвестирования, что будет содействовать
экономическому росту и успеху частного сектора», – добавила она (ForUm
(www.for-ua.com/). – 2016. – 5.11).
***
Киеву следует отказаться от «гуманитарной блокады» жителей
Востока Украины и приступить к выполнению своих государственных
социальных обязательств, заявил на заседании постоянного совета ОБСЕ
постпред РФ при организации А. Лукашевич.
«Альтернативы выполнению минских договоренностей для мирного
урегулирования конфликта не существует. К сожалению, на Украине есть силы,
которые в урегулировании не заинтересованы. Причины могут быть разные –
требования извне, желание извлечь дополнительные доходы из серых
коррупционных схем, националистическая “интоксикация”», – сказал он.
По словам А. Лукашевича, «необходимо оказать такое влияние на
ситуацию в Киеве, чтобы верх одержали здравые силы, ставящие благополучие
всех жителей Украины выше собственных сиюминутных амбиций».
Он отметил, что необходимо обеспечить реализацию «формулы
Штайнмайера» о порядке вступления в силу закона об особом статусе ОРДЛО
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net/) – 2016. – 7.11).
***
Глава Одесской областной администрации М. Саакашвили подал в
отставку и заявил, что ему надоели невыполненные обещания Президента
П. Порошенко.
«Мы видим, что силы регресса атакуют все прогрессивное. Мы видим,
что все новые начинания убиваются на корню. И все это происходит на глазах
всей Украины. В этой ситуации я решил подать в отставку и начать новый этап
борьбы. У меня не опустятся руки», – заявил он.
М. Саакашвили заявил, что нынешняя власть мало чем отличается от
предыдущей.
Глава Одесской ОГА подчеркнул, что у него не было реальной власти в
регионе, так как ее сдали «коррупционерам и врагам Украины» (LB.ua
(http://lb.ua/). – 2016. – 7.11).
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***
Народний депутат А. Геращенко прокоментував відставку з посади
голови Одеської ОДА М. Саакашвілі, зазначивши, що, на його думку,
більшість з команди екс-президента Грузії, скоріше за все подасть у
відставку.
«Передбачаю, що швидше за все більшість членів так званої команди
Саакашвілі найближчим часом підуть з займаних посад в українській владі,
окрім тих небагатьох, хто хоче без піару працювати на благо нашої країни», –
написав А. Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
Він додав, що таке рішення М. Саакашвілі було очікуваним, адже те, що
йому та його команді вдалося зробити в Грузії 10 років тому, не могло
здійснитися в Україні з різних причин.
За його словами, проблема в тому, що М. Саакашвілі не зібрав в Одесі
команди «будівельників», подібної до тієї, яка у нього була в Грузії (УНН
(http://www.unn.com.ua/). – 2016. – 7.11).
***
Отставка губернатора Одесской области М. Саакашвили говорит о
том, что развал страны и переформатирование власти находится на
завершающем этапе, заявляет украинский политик П. Симоненко.
«Заявление об отставке губернатора Одесской области является знаком
того, что развал страны и переформатирование власти находится на
завершающем этапе. Тем более, если рассматривать тот факт, что
М. Саакашвили входит в президентскую команду, то это и ослабление главы
государства из-за ухода одного из представителей “грузинских” реформаторов.
Это может привести к серьезным конфликтам во власти со всеми вытекающими
последствиями», – отметил П. Симоненко.
Кроме того, политик подчеркнул, что уходя в отставку в этот момент,
М. Саакашвили снял с себя ответственность за все происходящее в области.
«Скорее всего, глава Одесской области просто понял, что ему пора
покидать Украину. То есть, своей отставкой он снял с себя ответственность за
все происходящее во вверенной ему области и переложил ответственность на
Президента», – резюмировал П. Симоненко (ГолосUA (http://ru.golos.ua/). –
2016. – 7.11).
***
Отставка М. Саакашвили с поста губернатора Одесской области –
это очередной мощный удар по рейтингу власти, учитывая также отказ
ЕС предоставлять Украине безвизовый режим и результаты
е-декларирования, заявил руководитель Центра «Третий сектор»
политолог А. Золотарев.
«Ясно, что в Украине “мародеры” победили реформаторов. Хоть и к
реформаторам была масса вопросов – относительно их эффективности,
позерства, пустопорожней политической риторики, лоббирования чьих-то
интересов. Но, тем не менее, даже этот хрупкий реформаторский дискурс
рухнул под соображениями укрепления системы», – прокомментировал он факт
отставки М. Саакашвили.
При этом эксперт отметил, что отставка М. Саакашвили нанесет
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очередной сильный удар по рейтингу власти.
«Система победила. Стало окончательно ясно, что власть будет
действовать по логике укрепления этой коррупционной системы. Для власти
это, кстати, может обернуться серьезнейшими репутационными потерями. Ведь
это произошло вместе с очередным крахом евроинтеграционных устремлений –
Евросоюз отложил на неопределенный срок решение безвизового вопроса.
В сумме с е-декларированием это может привести к достаточно серьезному
падению рейтингов власти», – убежден А. Золотарев (ГолосUA
(http://ru.golos.ua/). – 2016. – 7.11).
***
Після відставки із посади голови Одеської обласної державної
адміністрації М. Саакашвілі може створити в Україні свою партію, якій
довірятиме населення, адже його сприймають як досвідченого
реформатора, вважає політтехнолог Д. Богуш.
Дуже багатьом представникам української влади М. Саакашвілі був
невигідний. Адже він створював великі перепони корупційній машині.
«Імовірно, М. Саакашвілі піде в політику та створить свою партію, яка
матиме успіх. Адже колишній грузинський президент був великою надією для
багатьох українців, які знають, що після його президентства ситуація в Грузії
змінилась на краще. Нова влада, яка і виштовхала М. Саакашвілі з країни, не
змогла похизуватися такою якісною роботою», – вважає політтехнолог (ЗІК
(http://zik.ua/). – 2016. – 7.11).
***
Житомирская община 7 ноября, провела межрегиональный форум, на
котором местные активисты потребовали от центральных властей
передать полномочия по добыче янтаря на местный уровень.
По итогам мероприятия, на котором присутствовали гражданские
активисты Волынской и Ровенской областей (где также массово добывается
янтарь), было объявлено о создании общественного движения «Наш бурштин».
Лидером движения стал активист из Житомира А. Носов.
«Когда будет четкий, понятный и прозрачный договорной механизм
разделения средств от добычи янтаря, мы сможем говорить об увеличении
ответственности за незаконную добычу. Если мы этого не сделаем, то будем и
дальше тратить свои ресурсы, убивать экологию, экспортировать сырье и
кормить целую обрабатывающую отрасль в Польше», – заявил он во время
мероприятия.
В свою очередь, активист общественной организации «Патриоты
Украины» Ю. Заболотный заявил, что в Украине необходимо выстраивать
новую государственную модель, которая позволит янтарным регионам
использовать доходы от добычи янтаря для пополнения местных бюджетов.
Участники встречи договорились продолжать работу и в ближайшее
время намерены представить изменения в законодательство для передачи
полномочий в сфере добычи янтаря регионам Украины (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/) – 2016. – 7.11).
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***
Аграрна партія має перспективи на наступних виборах до Верховної
Ради. Так прокоментував останнє соціологічне опитування про підтримку
партій
в
країні
політолог
А.
Золотарьов
(http://gazeta.ua/articles/politics/_ukrayinci-gotovi-pidtrimuvati-agrarnu-partiyurezultati-opituvannya/733266).
Рівень підтримки партії нині становить близько 1 % – на рівні з кількома
відомими політичними силами.
«Уперше в рейтингах з’явилася Аграрна партія. Ще півроку тому її
соціологи не фіксували на політичному небосхилі. Для підтримки такої партії є
потужна електоральна база. Зростає важливість аграрного сектору. Він стає
однією з ключових галузей економіки України. Драйвером її розвитку. Жодна з
партій серйозно не представляє інтереси людей, які працюють у цій сфері,
живуть у селах. Перед виборами наобіцяли, потім подякували людям за голоси –
і забули про них», – говорить політолог.
«Помітна активність в інформаційному полі В. Скоцика – голови
Аграрної партії. Від нього великою мірою залежатиме її подальша доля. Чи
зуміє розбудувати політичну машину, отримати підтримку селян на наступних
виборах. А вони не за горами», – каже А. Золотарьов.
Аграріїв у парламенті має представляти окрема політична сила, вважає
експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики В. Воля.
«Їхні інтереси здатні обстоювати лише не пов’язані з великими
холдингами представники. Суспільство в цьому зацікавлене. … Інтереси людей,
які працюють у цьому секторі, живуть у селі – хтось має обстоювати. Швидше
за все, це буде політична сила, очолювана В. Скоциком», – вважає експерт
(Gazeta.ua (http://gazeta.ua/). – 2016. – 7.11).
***
По мнению журналиста В. Скачко, новый мейнстрим украинской
политики определяют представители «старой команды», а ныне –
активные участники переговоров в Минске: экс-президент Л. Кучма и
экс-глава АП В. Медведчук.
«Медведчук, самый продуктивный глава Администрации президента
Л. Кучмы, ..., сегодня является чуть ли не самым цитируемым комментатором
всего происходящего в Украине. Связано это с тремя главным особенностями
“той” команды. Первая: ее члены умели и, как видим сейчас, умеют
договариваться, находить компромиссы. Вторая: они – тяжеловесы не только в
украинско-российских отношениях, но и вообще в европейской политике –
знакомы лично со многими европейскими политиками, а главное – хорошо
знают В. Путина», – считает журналист.
Именно Л. Кучма сегодня, уверен В. Скачко, определил повестку дня
работы на Донбассе на время «затишья» – гуманитарные вопросы и обмен
заложниками и пленниками.
«А В. Медведчук и занимается плодотворнее всех именно обменом
пленных... Но не только это. В. Медведчук встал в ряд тех политиков, которые
уже сейчас…ратуют за восстановление взаимовыгодных отношений с Россией,
за превращение Украины из буфера в мост для налаживания такого же
сотрудничества между Россией и Западом», – напомнил он.
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В то же время если безальтернативность Минска-2 признают все
участники переговоров, то и выборы на оккупированных территориях Донбассе
неизбежны, уверен политолог.
«Решение проблемы сдвинулось с мертвой точки, и тормозится оно пока
только Киевом, который хочет до выборов получить контроль над российскоукраинской границей на территории самопровозглашенных республик...», –
делает вывод В. Скачко (ForUm (www.for-ua.com/). – 2016. – 4.11).
***
С помощью повышения минимальной зарплаты и пенсий
правительство Украины пытается снизить протестный потенциал
населения, то есть готовность граждан организовать народный бунт,
считает директор Украинского института анализа и менеджмента
политики Р. Бортник.
«Зарождением протестного потенциала, которое мы все сегодня
наблюдаем, обусловлены эти действия правительства и по повышению
минимальной заработной платы, и пенсий. Это попытка банально сбить
протестный потенциал», – отметил политолог.
По его словам, любые соцопросы не показывают критику власти со
стороны населения ниже 70 %, а 80–85 % украинцев не готовы голосовать за
любые партии власти. Тогда как от 12 до 20 % украинцев готовы выходить на
акции протеста, что вдвое превышает показатели трехлетней давности.
При этом Р. Бортник подчеркнул, что именно по причине боязни
массовых протестных акций правительство уже анонсировало выплату
январских пенсий в декабре. Более того, по мнению эксперта, ноябрьские
платежки с новыми тарифами на тепло население получит под Новый год,
чтобы не было публичной реакции (ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2016. –
7.11).
***
Осовременивание пенсий в Украине возможно только перед
очередными выборами, что ставит жизнь украинских пенсионеров в
зависимость от политической конъюнктуры, считает ведущий научный
сотрудник Института демографии и социальных исследований НАНУ
Л. Ткаченко.
«У нас пенсионеры превратились в таких заложников политической лишь
конъюнктуры, а не экономической ситуации», – отметила эксперт.
По ее словам, последний раз пенсии в Украине осовременивались в
2012 г. правительством Н. Азарова накануне парламентских выборов. Также
деньги на повышение пенсий нашлись накануне местных выборов в 2015 г.,
хотя до того премьер А. Яценюк неоднократно заявлял об отсутствии средств в
государственном бюджете (ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2016. – 7.11).
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ЕКОНОМІКА
Прогноз економічного розвитку залишається незмінним на поточний
рік: реальний ВВП у 2016 р. зросте на 1,1 %. У середньостроковій перспективі
темпи зростання економіки будуть більш помірними, ніж прогнозувалося
раніше: у 2017 р. – 2,5 %, у 2018 р. – 3,5 %. Про це йдеться в «Інфляційному
звіті»
НБУ
(жовтень
2016
р.),
передає
УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1615691-prognoz-nbu-schodo-ekonomrozvitkunezminniy-realniy-vvp-u-2016-rotsi-zroste-na-1-1).
«Перегляд прогнозу на наступні два роки пов’язаний із гіршою
зовнішньою кон’юнктурою для українських експортерів порівняно з
попередніми очікуваннями. З огляду на рекордне світове виробництво зернових
у 2016–2017 МР ціни на них залишатимуться на низькому рівні. Ціни на сталь
також не продемонструють значного зростання через високі обсяги її пропозиції
на світових ринках», – йдеться у повідомленні.
Водночас, як відзначили у Нацбанку, основним драйвером економічного
зростання, як і цього року, будуть інвестиції. У 2017–2018 рр. також помірно
відновлюватиметься приватне споживання. Його зростання стимулюватимуть
реалізація відкладеного попиту та збільшення доходів населення. Додатковим
фактором збільшення як споживання, так й інвестицій стане пожвавлення
кредитної активності завдяки зниженню процентних ставок в економіці.
У НБУ відзначили, що «Інфляційний звіт» відображає бачення
Національного банку щодо поточного та майбутнього стану економіки України
з акцентом на інфляційному розвитку, що є основою рішень з монетарної
політики. Національний банк України публікує звіт щокварталу, починаючи з
квітня
2015
р.
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1615691-prognoz-nbu-schodo-ekonomrozvitkunezminniy-realniy-vvp-u-2016-rotsi-zroste-na-1-1). – 2016. – 3.11).
***
Національний банк України зберігає прогноз споживчої інфляції на
рівні 12 % на кінець 2016 р., 8 % на кінець 2017 р.та 6 % на кінець 2018 р. Такі
прогнози інфляції відповідають цілям монетарної політики Національного
банку. Про це йдеться в «Інфляційному звіті» (жовтень 2016 р.), передає УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1615687-natsbank-zberig-prognoz-spozhivchoyiinflyatsiyi-na-rivni-12-na-kinets-2016-roku).
Як відзначили у НБУ, хоча у вересні інфляція вже шостий місяць поспіль
перебувала на однознаковому рівні, до кінця поточного року вона прискориться
до рівня 12 %. Це відбудеться переважно внаслідок підвищення
адміністративно-регульованих цін і тарифів.
«У 2017–2018 рр. подальше уповільнення споживчої інфляції
визначатимуть наступні чинники: по-перше, нижча адміністративнорегульована інфляція завдяки менш істотному підвищенню тарифів на
комунальні послуги; по-друге, відносно низькою залишатиметься базова
інфляція, яка відображає фундаментальні тенденції. Зокрема, буде
уповільнюватися імпортована інфляція в умовах низької волатильності
обмінного курсу, а також поліпшуватимуться інфляційні очікування; по-третє,
високий врожай стримуватиме зростання цін на сирі продукти харчування.
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Однак, дія факторів пропозиції (переорієнтація товарних потоків з інших країн
через торговельні заборони РФ, а також труднощі з експортом окремих
українських продовольчих товарів до країн Близького Сходу), які мали істотний
вплив на ціни у 2016 р., уже вичерпується. Це разом зі зростанням цін на
світових ринках продовольства зумовить певне прискорення інфляції сирих
продуктів», – йдеться у повідомленні.
У Нацбанку також відзначили, що інфляція як цього року, так і протягом
наступних може відхилятися від цільової траєкторії у випадку реалізації шоків
пропозиції. Так, скасування державного регулювання вартості соціальних
продуктів може зумовити вище, ніж прогнозується, зростання адміністративнорегульованих цін. У свою чергу, фактична інфляція може бути нижчою за
прогнозні показники через позитивні шоки, якими можуть стати кращі зовнішні
умови (зростання цін на сировинні товари та збільшення попиту на українську
продукцію) та прискорення реформ.
Водночас вагомою є невизначеність, пов’язана з намірами уряду щодо
підвищення мінімальної заробітної плати (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1615687-natsbank-zberig-prognoz-spozhivchoyiinflyatsiyi-na-rivni-12-na-kinets-2016-roku). – 2016. – 3.11).
***
Национальный банк разрешил ТАСкомбанку выпускать электронные
деньги. Банк С. Тигипко получил согласование правил использования
электронных денег по предоплаченным картам Visa и MasterCard. Об этом
сообщается на сайте банка.
«Полученная возможность дает право банку выпускать виртуальные
платежные инструменты Visa и MasterCard без открытия счета и идентификации
клиента, что позволяет быстро и качественно производить расчеты и платежи
как клиентов, так и не клиентов банка», – рассказал заместитель председателя
правления ТАСкомбанка В. Даниленко.
Эта технология лежит в основе мобильного приложения, которое
разрабатывается банком. При скачивании указанного мобильного приложения у
пользователя будет выпускаться виртуальная платежная карта MasterCard.
Используя выпущенную платежную карту, пользователь сможет
оплачивать товары/услуги либо осуществить перевод с карты на карту.
Благодаря моментальной процедуре открытия виртуально платежной
карты в приложении, сервисом сможет воспользоваться любой владелец
смартфона.
«Также мы начинаем имплементацию выпуска виртуальных карт с
партнерами – крупнейшими игроками еCommerce», – добавил В. Даниленко
(Минфин (http://minfin.com.ua/2016/11/04/24661788/). – 2016. – 4.11).
***
«Ощадбанк» повернув 90 % загальної суми кредитів рефінансування
Національному банку України, передає УНН з посиланням на прес-службу
банку
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1615155-oschadbank-povernuv-90refinansuvannya-nbu).
Як зазначається, «Ощадбанк» 2 листопада вдев’яте в 2016 р. достроково
погасив кредит рефінансування НБУ. Цього разу на суму 850 млн грн.
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Вказано, що загалом з 2015 р. «Ощадбанк» повернув НБУ
17 млрд 312 млн
грн
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1615155-oschadbank-povernuv-90refinansuvannya-nbu). – 2016. – 2.11).
***
НБУ спростовує припущення, що чиновники задекларували більше
готівки, ніж є в обігу в Україні.
Станом на 1 жовтня 2016 р. загальна сума готівки в обігу в Україні
становила 312,5 млрд грн, повідомляє прес-служба Національного банку. За
даними НБУ, з цієї суми 310,4 млрд грн припадає на банкноти (2,8 млрд шт.) і
1,97 млрд грн – на монети (12,5 млрд шт).
У середньому на одного жителя України припадає 65 банкнот і
281 монета. Найбільше за кількістю в обігу перебуває банкнот номіналом
200 грн і монет номіналом 10 коп (Finance.UA (http://news.finance.ua/ua/news//387872/u-nbu-povidomyly-skilky-na-odnogo-ukrayintsya-prypadaye-banknotinfografika). – 2016. – 2.11).
***
В октябре население продало наличной валюты на 113,9 млн долл.
больше, чем купило. В октябре население купило 65,1 млн долл. или на
0,3 млн долл. меньше, чем в сентябре.
Продали украинцы в октябре 179 млн долл., что на 169,8 млн долл.
меньше, чем в сентябре.
Сальдо составило 113,9 млн долл.
С начала года население продало валюты на 2,42 млрд долл. больше, чем
купило.
В Украине уже более двух лет действует ограничение на покупку валюты.
8 июня 2016 г. НБУ увеличил лимит на покупку валюты украинцами с 6 до
12 тыс. грн (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/11/07/24690078/). – 2016. –
7.11).
***
Обсяг реалізованої промислової продукції протягом січня – вересня
2016 р. порівняно з січнем – вереснем 2015 р. збільшився на 13,6 % – до
1223,0 млрд грн, у тому числі за межі країни – до 334,2 млрд, передає УНН з
посиланням на дані Держстатистики (http://www.unn.com.ua/uk/news/1615587obsyag-realizovanoyi-promproduktsiyi-protyagom-sichnya-veresnya-2016-roku-zrisna-13-6).
За даними Держстатистики, протягом січня – вересня 2016 р. порівняно з
січнем – вереснем 2015 р. обсяг реалізованої промислової продукції зріс на
1,6 % – з 1076,8 млрд грн до 1223,0 млрд грн, у тому числі за межі країни обсяг
реалізованої промислової продукції зріс з 314,7 млрд грн до 334,2 млрд грн.
При цьому, у загальному обсязі реалізації найбільша частка реалізованої
промпродукції приходилася на виробництво харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів – 21,7 %, постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря – 20,0 %, металургійне виробництво та виробництво
готових металевих виробів – 17,8 % та добувну промисловість і розроблення
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кар’єрів
–
13,0
%
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1615587-obsyag-realizovanoyi-promproduktsiyiprotyagom-sichnya-veresnya-2016-roku-zris-na-13-6). – 2016. – 3.11).
***
Китайские авиапромышленные предприятия намерены углубить
сотрудничество с украинским предприятием «Мотор Сич».
Об этом сообщило агентство Синьхуа на открывшемся Чжухайском
международном авиакосмическом салоне-2016.
На авиасалоне присутствуют представители пекинской инвестиционной
компании «Тяньцзао» (Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment) и ее
дочерней компании по производству авиадвигателей в городе Чунцин (ЮгоЗападный Китай), а также украинского предприятия «Мотор Сич».
Как сообщается, компания «Тяньцзао» и «Мотор Сич» в прошлом году
установили отношения сотрудничества. В конце прошлого года в Чунцине
началось строительство китайско-украинской производственной базы, где будут
проектироваться, разрабатываться и производиться различные модели
газотурбинных, винтовентиляторных и турбовентиляторных авиационных
двигателей.
По мнению специалистов, китайско-украинское сотрудничество в сфере
авиационных двигателей носит взаимовыгодный характер. С одной стороны,
повышение уровня разработки и производства авиационных двигателей имеет
большое значение для обеспечения продолжительного развития китайской
авиационной промышленности, а с другой – украинское предприятие, используя
преимущества китайского партнера и рынка, сможет поставлять на мировой
рынок более качественную и конкурентоспособную продукцию (Крылья
(http://www.wing.com.ua/content/view/16991/38/). – 2016. – 4.11).
***
Линейка самолетов «Антонова», украинская бронетехника и другие
разработки ГК «Укроборонпром» привлекли наибольшее внимание не
только посетителей, но и хозяев международной выставке Indo Defence2016.
Как сообщает пресс-служба «Укроборонпрома» на своей странице в
Facebook, украинские специалисты провели переговоры со многими силовыми
ведомствами Индонезии, большинство которых состоялась непосредственно на
стенде Концерна.
Министр государственных предприятий Индонезии Р. Соемарно
осмотрела украинскую экспозицию и выразила свою заинтересованность
самолетами «Антонова». Во время встречи с главой делегации
«Укроборонпрома» стороны обсудили сотрудничество по программе Ан-70.
Заместитель командующего армии Индонезии по логистике Г. Памбуди
сосредоточился на украинской бронетехнике. Ему продемонстрировали
возможности БМ «Оплот» и бронетранспортера БТР-4. В переговорах стороны
вспоминали и противотанковый ракетный комплекс «Скиф».
Отметим, что «Укроборонпром» на выставке Indo Defence-2016
представил 37 экспонатов от 16 предприятий-участников Концерна. Кроме
поиска новых партнеров, задачей «Укроборонпрома» на этой выставке является
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налаживание обмена опытом и технологиями, а также ускорение реализации
программы
импортозамещения
(Крылья
(http://www.wing.com.ua/content/view/17002/38/). – 2016. – 7.11).
***
Украина готовит расширение военно-технического сотрудничества
(ВТС) с Индонезией: стороны ведут переговоры о возможности поставок на
оружейный рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)
украинских морских патрульных Ан-148-300МП.
Как сообщила пресс-служба госкомпании «Укрспецэкспорт», во время
прошедших в рамках международной выставки оборонных технологий
IndoDefence-2016
Expo&Forum
(Джакарта,
Индонезия)
переговоров
гендиректора госкомпании П. Букина с командованием ВМС Индонезии,
украинской стороной была озвучена возможность поставки индонезийскому
заказчику морских патрульных самолетов Ан-148-300МП с последующей
передачей технологий сборки этих самолетов на одном из авиастроительных
предприятий Индонезии.
Согласно сообщению, со своей стороны, индонезийские партнеры
«отметили значительный потенциал украинского ОПК и высокий
профессионализм ВТС Украины».
Как сообщалось, в сентябре Украина обеспечила поставку Индонезии
пробной партии БТР-4М в составе четырех машин, построенных на мощностях
ХКБМ им. Морозова (Харьков) для индонезийской морской пехоты в рамках
заключенного в феврале 2014 г. контракта. Договор предусматривает поставку
пяти БТР-4М с возможностью дальнейшей поставки заказчику еще 50 машин.
Индонезия входит в число перспективных партнеров Украины в ВТС в
Азиатско-Тихоокеанском регионе: в активе двустороннего ВТС поставки
украинской бронетанковой и авиационной техники, а также ремонт и
модернизация вооружений по заказу индонезийских военных.
В новой геополитической ситуации Киев и Джакарта активизировали
диалог о наращивании ВТС. В декабре 2014 г. индонезийская сторона озвучила,
в том числе, интерес к созданию СП по производству управляемых
авиационных ракет класса «воздух-воздух», а также в закупках перспективной
украинской радиолокационной техники.
По данным украинской стороны, помимо авиационного вооружения и
радиолокационной техники, в числе перспективных направлений двустороннего
ВТС рассматриваются также обслуживание авиатехники, поставки
бронетехники
и
ракетно-артиллерийского
вооружения
(Крылья
(http://www.wing.com.ua/content/view/16992/36/). – 2016. – 4.11).
***
4 ноября 2016 г. в Мадриде состоялась церемония подписания
соглашения о сотрудничестве между авиакомпанией «Международные
Авиалинии Украины» и компанией Amadeus.
Представителями сторон выступили президент МАУ Ю. Мирошников и
руководитель направления технологических решений для авиакомпаний,
Amadeus, Д. Саттел.
МАУ успешно завершила внедрение комплексного технологического
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решения Amadeus Altéa Suite, что позволило авиакомпании не только перевести
все процессы обслуживания пассажиров на единую платформу и, таким
образом, повысить эффективность работы, но и предложить клиентам
различные уровни тарифов, а также наиболее широкий спектр дополнительных
услуг.
«Переход на платформу Amadeus Altéa позволит МАУ реализовать
амбициозный бизнес план развития сетевых перевозок и в течение пяти лет, до
2021 г., расширить парк до 91 самолёта, а также увеличить ежегодный
пассажиропоток до 20 млн путешественников, – отметил президент МАУ
Ю. Мирошников. – Использование платформы Altéa позволит нам далее
совершенствовать операционную модель низкотарифного перевозчика и
укреплять позицию лидера украинского авиарынка. Так, пассажиры
экономического класса имеют возможность самостоятельно сформировать
пакет услуг и, соответственно, выбрать наиболее приемлемый тариф, тогда как
клиентам бизнес класса предлагается авиационный продукт оптимального
соотношения цена/качество. Более того, благодаря Altéa МАУ получит
значительные преимущества в вопросах интерлайн и код-шеринга, а также
дополнительные возможности роста в области мерчандайзинга и цифровых
технологий».
«Мы очень рады началу сотрудничества с МАУ, – отметила Д. Саттел,
руководитель направления технологических решений для авиакомпаний,
Amadeus. – Наша IT-платформа располагает широким набором инструментария
для дальнейшего роста и развития авиакомпании. К тому же, как партнердистрибьютор МАУ, мы сможем значительно повысить эффективность работы
украинского перевозчика в сфере IT и дистрибуции» (Крылья
(http://www.wing.com.ua/content/view/16996/81/). – 2016. – 4.11).
***
«Нефтегаз» «очень доволен» ценой на газ, которую он получает,
закупая его в Европе. Компания не станет закупать газ у российского
Газпрома в нынешних условиях, независимо от цены. Об этом рассказал
гендиректор «Нефтегаза» А. Коболев в интервью агентству Blooomberg.
«Сравнивая предложения от европейских компаний и наши ожидания по
российским ценам, разница получается невелика. Если нам удастся подписать
новый пакет, то да, мы готовы продолжить закупать газ у РФ», – утверждает
А. Коболев.
Европейский газ возрос в цене более чем на 80 %, после падения до
шестелетнего минимума в августе. Замена российского газа, цена которого
привязана к стоимости нефти, стала более дорогой для Украины.
На данный момент цена голландского газа с поставкой в следующем
месяце возросла до 223 долл. за 1000 куб. м. Россия же предлагала газ по
180 долл. за 1000 куб. м.
«Рынок нестабильный и сложно предсказать его поведение. Мы закупаем
газ в Европе через открытую процедуру. Поставщик с самой низкой ценой на
рынке выигрывает тендер».
По словам аналитика Dragon Capital Д. Саквы, покупать газ у РФ может и
дешевле, но решение отказаться от него носит политический характер, ведь
сейчас продолжается мультимиллиардный арбитражный спор в Стокгольме
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между «Нефтегазом» и Газпромом.
«Нужно понимать, что мы рискуем Стокгольмом, если вернемся к
закупке газа у Газпрома. Это не выглядит как тут мы покупаем, а там нет.
Просто тут контракт конкурентоспособный, а там нет», – утверждает Д. Саква.
«Нефтегаз» «коммерчески настроен» к Газпрому. Импорт российского
газа можно возобновить, если Газпром согласится добавить в контракт условия,
которые сделают поставки «прозрачными и справедливыми», и обеспечит
конкурентные
цены,
резюмирует
А.
Коболев
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/11/04/24662269/). – 2016. – 4.11).
***
Решение АМКУ о применении санкций в отношении ряда ведущих
украинских нефтетрейдеров не приведет к снижению цены на
качественное топливо, а будет способствовать развитию теневого рынка и
увеличению доли рынка фальсифицированных нефтепродуктов.
Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор
Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
О. Назаренко.
По словам О. Назаренко, автомобилисты и транспортные компании
Украины знают, что сотрудничество с крупнейшими сетями АЗС гарантирует
качественное топливо, стоимость которого по объективным экономическим
причинам примерно одинакова.
По его мнению, клиента привлекают и удерживают за счет адресных
программ лояльности, предложения уникальных марок топлива, повышения
качества обслуживания, расширения спектра дополнительных услуг.
Конкуренция за счет цены в премиум-сегменте минимальна, что говорит не об
отсутствии конкурентной борьбы, а наоборот, о жесткой конкуренции.
«Для официальных автодилеров реально существующей и актуальной
проблемой является существование теневого рынка, участники которого
устанавливают цены ниже объективных рыночных, в первую очередь, за счет
предложения некачественного топлива. Мы часто сталкивались с ситуацией,
когда АЗС позиционируют свое дешевое топливо, в качестве топлива
европейских НПЗ, но по нашей информации оно таковым не является», – пишет
О. Назаренко.
В этой ситуации страдает как легальный бизнес топливных компаний,
которые вынуждены снижать цены за счет собственной прибыли, уменьшать
инвестиции в развитие, так и конечный потребитель, который за более низкую
цену получает топливо сомнительного качества.
Кроме того, по его словам, нерыночное снижение цены будет
способствовать распространению схем минимизации налогообложения, снизит
поступления в бюджет и нанесет ущерб отрасли (Finance.UA
(http://news.finance.ua/ru/news/-/388132/avtomobilistov-preduprezhdayut-narynke-stanet-bolshe-somnitelnogo-goryuchego). – 2016. – 7.11).
***
Китайская CNBM International Corporation стала собственником
почти 100 % акций компании «Нептун Солар» (на эту компанию оформлена
солнечная электростанция в Николаевской области).
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Об этом сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР.
В то же время австрийская Activ Solar GmbH акциями «Нептун Солар»
больше не владеет.
Как сообщалось, еще в марте китайская государственная компания
CNBM утверждала, что ей принадлежат десять солнечных электростанций в
Одесской и Николаевской областях, которые ранее контролировала Activ Solar,
компания братьев Клюевых.
CNBM Международная корпорация является одной из крупнейших
государственных корпораций Китая.
CNBM на рынке Украины около пяти лет и является одним из самых
мощных игроков рынка возобновляемой энергетики в Украине (Finance.UA
(http://news.finance.ua/ru/news/-/388130/kitajskaya-cnbm-kupila-solnechnuyuelektrostantsiyu-klyueva). – 2016. – 7.11).
***
Сільськогосподарські підприємства станом на 4 листопада зібрали
55,9 млн т зерна.
Зернові обмолочено на площі 12,8 млн га (90 % від прогнозу) при
середній урожайності 43,5 ц/га.
У тому числі врожай ранніх зернових культур цього року становить
38 млн т; вони обмолочені на площі 9,6 млн га при середній врожайності
39,4 ц/га.
З пізніх зернових культур гречки зібрано 189 тис. т; її обмолочено на
площі 148 тис. га, або 99 % від прогнозу; середня врожайність становить
12,7 ц/га (у 2015 р. – 11,4 ц/га).
Просо обмолочене на площі 103 тис. га, або 98 % від прогнозу; зерна
намолочено 187 тис. т; середня врожайність становить 18,2 ц/га (у 2015 р. –
20 ц/га).
Також аграрії зібрали 16,9 млн т кукурудзи на зерно із площі 2,8 млн га
(67 % від прогнозу) при середній врожайності 59,7 ц/га (у 2015 р. – 53,4 ц/га).
Крім того, зібрано 12,6 млн т соняшнику та 3,7 млн т сої.
Соняшник прибрано на площі 5,7 млн га при прогнозі 5,9 млн га,
урожайність становить 22,2 ц/га (у 2015 р. – 21,4 ц/га).
Сою прибрано на площі 1,6 млн га, або 90 % від прогнозу, урожайність
становить 22,4 ц/га (у 2015 р. – 17,3 ц/га).
До того ж зібрано 10,5 млн т цукрового буряку.
Цукровий буряк прибрано на площі 222 тис. га, або 76 % від прогнозу,
урожайність становить 474 ц/га (у 2015 р. – 413 ц/га). На переробку вже
вивезено 9,5 млн т (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraininamolotili-559-mln-tonn-zerna). – 2016. – 7.11).
***
Сільськогосподарські підприємства станом на 4 листопада засіяли
6,8 млн га озимими зерновими культурами під урожай 2017 р.
Про це говорять дані Мінагрополітики.
Засіяні площі становлять 92 % від прогнозу, минулого року на цю дату
були засіяні 6,4 млн га.
Так, озимою пшеницею й тритикале засіяно 5,8 млн га, або 93 % від
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прогнозу; житом – 155 тис. га, або 106 % від прогнозу; озимим ячменем –
827 тис. га, або 80 % від прогнозу.
Крім того, засіяно 803 тис. га озимим ріпаком, що становить 111 % від
прогнозу (724 тис. га) (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/agrariizasiali-68-mln-ga-ozimimi-zernovimi). – 2016. – 7.11).
***
Китайська Народна Республіка виступає за створення зони вільної
торгівлі (ЗВТ) з Україною, але не знає, як до цієї ідеї ставиться офіційний
Київ.
Про це повідомив посол КНР в Україні Д. Вей.
«Створення зони вільної торгівлі між Китаєм і Україною є важливим
напрямом співпраці між країнами», – сказав посол.
Нагадаємо, у Мінекономіки заявляють, що готують товарну експансію на
ринок Китаю (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/kitaj-vistupae-za-zvt-zukrainou). – 2016. – 7.11).
***
Від однієї з компаній КНР надійшла пропозиція про придбання
10 тис. т українського рису за гарною ціною.
Про це повідомив директор Інституту рису НААН України, кандидат
наук В. Дудченко.
Він зазначив, що від однієї з компаній КНР надійшла пропозиція
придбати чи не весь вирощений цьогоріч урожай.
«І ціну дають гарну, але йдеться про партію від 10 тис. т, а сформувати її
просто неможливо: адже тоді не залишилося б навіть насіння», – зауважив
В. Дудченко.
«Уже маємо пропозиції про поставки рису до Білорусі, Туреччини, Греції.
Але пріоритет залишаємо за внутрішнім ринком. Адже ціни на ньому цієї осені
також встановилися непогані. За собівартості нашого “білого золота” до
5 тис. грн/т фірми-оператори продовольчого ринку пропонують по
7–7,5 тис. грн/т рису-сирцю, і по 13,5 тис. грн – за тонну шліфованої та
висушеної крупи. Отже, повністю окупимо виробничі витрати, і на розвиток
залишиться», – додав він.
За словами В. Дудченка, з плантацій площею 7,6 тис. га при цьогорічній
середній врожайності у 65 ц/га рисоводи Херсонщини до кінця листопада
зберуть майже 50 тис. т зерна. Та жодне з тутешніх господарств не в змозі буде
запропонувати на експорт ті самі 10 тис. т суднової партії – врожаї в них менші.
Хіба тільки виробники об’єднаються та самостійно проводитимуть
маркетингову політику.
Але рисівницьких кооперативів у краї немає навіть у проекті. Тож
виходити на зовнішній ринок виробники не поспішають.
Три роки успішних експериментів довели, що на Півдні України рис
можна вирощувати без чеків – просто на крапельному зрошенні. І врожай, за
умови скрупульозного дотримання агротехнологій, такі угіддя дають навіть не
по 65, а по 80–100 ц/га.
В. Дудченко зауважив, що під рис «на крапельці» у південних степах
України можливо відвести до 120 тис. га, з них на Херсонщині – майже
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половину. Тоді врожаїв буде задосить і на експорт, і для внутрішнього
споживання. Звісно, від імпорту рису Україна навряд чи відмовиться зовсім
(Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/kitajci-gotovi-isti-ukrainskij-ris). –
2016. – 7.11).
***
За січень–жовтень 2016 р. українські морпорти порівняно з
аналогічним періодом минулого року наростили обсяги перевалки олії та
зерна на 16,8 та 5,4 % відповідно.
Про це повідомляє прес-служба АМПУ.
Найпомітніше збільшив об’єм перевалки олії Херсонський порт,
навантаживши 49,9 тис. т, що в 4,1 раза перевищує минулорічні результати.
Разом з тим найбільше наростив обсяги перевалки зерна Маріупольський
порт, переваливши за звітний період 494,6 тис. т, що вдвічі більше, ніж за січень
– жовтень 2015 р. (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainskimorporti-narostili-obsagi-perevalki-olii-ta-zerna). – 2016. – 3.11).
***
Попит на рухомий склад для перевезень зернових залізничним.
транспортом станом на 2 листопада зріс з 3241 до 3711 вагонів.
Про це згідно з даними «Укрзалізниці» пише «УкрАгроКонсалт».
При середньодобовому плані на завантаження 1120 вагонів, ПАТ
«Укрзалізниця» 1 листопада виконала 1337 заявок на вагони-зерновози
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/popit-na-zaliznicni-perevezennazernovih-zris-do-37-tis-vagoniv). – 2016. – 3.11).
***
Виробництво трьох основних видів рослинних олій у вересні 2016 р.,
загалом, демонструвало зростання, як порівняно з показниками
попереднього місяця, так і відносно результату вересня минулого року.
Про це повідомила аналітик аграрного ринку «ПроАгро» С. Ярош.
Сукупний обсяг виробництва в звітному місяці досяг 423 тис. т, проти
112,3 тис. т у серпні 2016 р. (і 348,5 тис. т у вересні 2015 р.).
За словами аналітика, загальна позитивна тенденція досягнута лише за
рахунок приросту виробництва соняшникової олії, тоді як обсяги випуску соєвої
та ріпакової олії, навпаки, скоротилися.
У вересні 2016 р. українськими підприємствами було вироблено трохи
менше 400 тис. т соняшникової олії, що перевищило результат попереднього
місяця більш ніж у 4,6 раза. Показник звітного місяця також перевершив обсяги
виробництва у вересні 2015 р. на 33,6 % завдяки отриманню в цьому сезоні
рекордного врожаю соняшнику.
«Хоча збиральна кампанія ще не завершена, ми припускаємо, що
підсумкові валові збори досягнуть рівня 13,8 млн т», – зазначила С. Ярош.
Незважаючи на продовження збиральної кампанії, виробництво соєвої
олії, навпаки, у звітному місяці скоротилося і становить лише 8,1 тис. т проти
12 тис. т у серпні.
Однак, за словами експерта, позитивні очікування щодо результату
збиральної кампанії сої в поточному сезоні дають змогу припускати, що випуск
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соєвої олії в подальшому може бути збільшений.
Дещо по-іншому виглядає ситуація щодо виробництва ріпакової олії.
Випуск такої продукції в звітному місяці також показав зниження і становить
15,5 тис. т (проти 29 тис. т у серпні 2016 р. і 38,4 тис. т у вересні 2015 р.). Однак
найменший за останні сезони обсяг врожаю і поступове вичерпання великих
партій олієсировини не залишають підстав для активізації ринку в подальшому
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-narosue-virobnictvoroslinnih-olij). – 2016. – 4.11).
***
Дитяче харчування під ТМ «Тьома» («Тема») – один з найбільш
витратних проектів компанії Danone-Unimilk в Україні. У запуск
виробничих ліній з випуску дитячих йогуртів, сирків і кефіру компанія
інвестувала близько 230 млн грн. Вкладення виправдані. Маржинальність у
цьому бізнесі досягає 70 %.
Про це повідомляє landlord.ua.
Зараз майже все молочне дитяче харчування, яке представлено в наших
магазинах, виробляється в Україні. Тоді як ще кілька років тому велику частину
молочних продуктів для дітей доводилося імпортувати, в основному з Росії.
Перший сучасний цех з виробництва сирків «Тема» майже 10 років тому
побудувала російська група Unimilk на належному їй київському молокозаводі
«Галактон». Потужність першої лінії вартістю 15 млн грн становила всього 6 т
дитячого сиру на добу. А через пару років «Галактон» почав випускати йогурти
та кефіри для дітей.
У рамках оптимізації виробництва транснаціональна корпорація два роки
тому закрила київський завод «Галактон» і почала перенесення своїх
виробничих потужностей на підприємство в Полтавській області.
Наприкінці 2015 р. Danone перезапустила свій бренд під новим ім’ям
«Тьома». Тепер усі молочні продукти для дітей випускає завод «Кремез» у
Полтавській області. У компанії сподіваються повернути втрачені позиції.
«Ми розраховуємо, що до кінця року частка дитячої молочної продукції в
нашому загальному обсязі виробництва в Україні досягне 5 %», – говорить
генеральний
директор
заводу
«Кремез»
Р.
Вдовенко
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/marzinalnist-virobnictva-ditacogo-molocnogoharcuvanna-stanovit-70). – 2016. – 4.11).
***
Представники України та Індонезії домовились розпочати роботу над
проектом двостороннього меморандуму про співробітництво між
компетентними у сфері безпечності харчових продуктів і захисту
споживачів органами обох країн.
Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.
Узгоджений документ сторони готові підписати найближчим часом.
«Ми зацікавлені в подальшому вести активний діалог, обмінюватися
інформацією та досвідом, посилювати нашу співпрацю та торгівлю. Тому
підписання меморандуму між нашими службами сприятиме поглибленню цього
співробітництва. Найближчим часом ми напрацюємо відповідний документ, у
якому передбачимо всі актуальні питання», – наголосила голова Національного
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агентства з контролю лікарських засобів та харчових продуктів Республіки
Індонезія Пенні К. Лукіто.
Голова Держпродспоживслужби В. Лапа у свою чергу відзначив значний
ріст товарообігу між Україною та Індонезією, левову частку якого становлять
товари сільського господарства. Наразі Україна зацікавлена в експорті на
індонезійський ринок молочної продукції, яловичини, птиці.
Нагадаємо, нещодавно Індонезія розширила перелік дозволеної до
ввезення української продукції до 16 типів, серед яких черешня, вишня, цибуля,
часник, картопля, морква, ячмінь, кукурудза, жито, житнє та кукурудзяне
борошно, сорго, соя та жовтий горох, водночас як раніше Україна могла
експортувати в цю країну лише яблука та пшеницю (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-ta-indonezia-spivpracuvatimut-u-sferibezpecnosti-harcovih-produktiv). – 2016. – 7.11).
***
Міністерство торгівлі США 1 листопада почало четвертий перегляд
антидемпінгових заходів щодо імпорту сухого карбаміду з України.
Про це сказано в повідомленні Міністерства економічного розвитку та
торгівлі з посиланням на повідомлення, опублікованому в офіційному журналі
уряду США Federal Register.
Зазначається, що перегляд почато у зв’язку із закінченням строку
застосування обмежувальних заходів.
Він здійснюється Міністерством торгівлі США і Комісією з міжнародної
торгівлі США.
Відповідно до повідомлення Мінекономіки, зацікавлені сторони мають
право зареєструватися учасниками розслідування протягом 10 днів і надати
письмові коментарі по суті справи протягом 30 днів із дати початку
розслідування.
«У разі відсутності обґрунтованих коментарів від експортерів і при
зацікавленості американських виробників у продовженні заходів, перегляд буде
відбуватися за прискореною процедурою, і за результатами такого розгляду
заходи можуть бути продовжені на наступні п’ять років», – зазначається в
ньому.
Міністерство економіки наголошує, що у разі потреби його департамент
торговельного захисту готовий надати консультативну допомогу.
Нагадаємо, у листопаді 2011 р. Комісія з міжнародної торгівлі США
(U.S. International Trade Commission) зберегла антидемпінгове мито в розмірі
68,26%
на
імпорт
карбаміду
з
України
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ssa-pereglane-antidempingovi-zahodi-sodoukrainskogo-karbamidu). – 2016. – 7.11).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста
ВВП Украины до 1,5 % в этом году. Это на 0,5 % меньше, чем в предыдущем
прогнозе. На 2017 г. прогноз не изменился – 2 %. Об этом говорится в докладе
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ЕБРР о перспективах развития региональных экономик.
По данным банка, украинская экономика росла в первой половине 2016 г.,
впервые за два года. Но рост был ниже, чем предполагалось ранее из-за
медленного продвижения реформ, во время политического кризиса, который
окончился отставкой правительства А. Яценюка. Недостаток иностранных
инвестиций также замедлил рост ВВП.
В первой половине 2016 г. рост ускорился, в основном, благодаря
увеличению потребления домохозяйств, которое выросло впервые за два года, и
капитальным инвестициям, финансируемых за счет внутренних источников.
Инфляция в сентябре замедлилась до 7,9 % с 48,7 в 2015 г. Этого удалось
достичь благодаря стабилизации курса гривни, подавленному внутреннему
спросу и взвешенной бюджетной и монетарной политике.
МВФ выделил финансовую помощь на 1 млрд долл. ЕБРР утверждает,
что это успокоило валютный рынок и открыло путь к получению помощи от
других
международных
доноров
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/11/03/24655329/). – 2016. – 3.11).
***
Фонд гарантирования вкладов физлиц с 4 ноября по 15 декабря
проведет выплаты вкладчикам банка «Михайловский». Об этом сообщается
на сайте Фонда.
Выплачивать возмещения будут через учреждения банков-агентов –
Альфа-Банка, Банка Кредит Днепр, Кредобанка, ПУМБа, Правэкс-Банка,
ТАСкомбанка в зависимости от места регистрации проживания вкладчиков.
ФГВФЛ внес в реестр вкладчиков неплатежеспособного банка
«Михайловский» еще 10,6 тыс. лиц, увеличив общую сумму выплат на
100 млн грн
–
до
1,3
млрд
грн
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/11/03/24654857/). – 2016. – 3.11).
***
Фонд гарантирования вкладов физлиц приостановил выплаты
денежных возмещений вкладчикам банка «Финансы и Кредит». Об этом
говорится в сообщении Фонда.
ФГВФЛ после технологического перерыва продолжит выплату
гарантированного возмещения вкладчикам банка (в пределах 200 тыс. грн) по
общему реестру вкладчиков банка «Финансы и кредит» (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/11/03/24654652/). – 2016. – 3.11).
***
Згідно зі звітністю БТА Банку, у ІІІ кварталі він зафіксував збиток
6,6 млн грн (за дев’ять місяців – прибуток 27,7 млн грн). Чисті процентні –
13,2 млн грн (за дев’ять місяців – 34,9 млн грн), відрахування в резерви під
знецінення процентних активів – 33,5 млн грн (за дев’ять місяців –
69,3 млн грн); дохід від оренди – 36,9 млн грн (за дев’ять місяців –
111,65 млн грн).
На кінець вересня обсяг коштів клієнтів у БТА Банку був 558,6 млн грн
(на початок року – 632,4 млн грн); кредитний портфель – 452,9 млн грн (на
початок року – 530,9 млн грн); інвестиційна нерухомість – 1,27 млрд грн (на
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початок року – 1,3 млрд грн); обсяг активів – 2,5 млрд грн (на початок року –
2,44 млрд грн). Статутний капітал – 1,5 млрд грн; власний капітал –
1,67 млрд грн. На кінець ІІІ кварталу резерви покривали кредитний портфель на
40,4 %.
За даними НБУ, мажоритарний акціонер БТА Банку – казахський БТА
Банк (Finance.UA (http://news.finance.ua/ua/news/-/387994/polovyna-aktyviv-btabanku-v-investytsijnij-neruhomosti). – 2016. – 3.11).
***
Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку повідомила, що
3 листопада прийняла рішення щодо реєстрації випуску та проспекту емісії
акцій ПАТ «БМ Банк» (http://finbalance.com.ua/news/NKTsPFR-skhvalilavipusk-aktsiy-BM-Banku).
Як писав Finbalance, 1 листопада НБУ прийняв постанову, якою надав
можливість БМ Банку, попри введені Україною санкції щодо ряду російських
бізнес-структур, збільшити статутний капітал.
18 жовтня БМ Банк повідомив у системі розкриття інформації НКЦПФР,
що 3 листопада мають відбутися загальні збори його акціонерів, у порядок
денний яких включене в т. ч. питання про затвердження рішення про приватне
розміщення акцій виключно серед акціонерів БМ Банку. Раніше банк планував
збільшити статутний капітал на 1,75 млрд грн.
Згідно зі звітністю «БМ Банку», за підсумками січня – вересня він
зафіксував збиток 463,7 млн грн (у ІІІ кварталі – 67,6 млн грн), тоді як за
аналогічний період минулого року він становив 302,4 млн грн (у ІІІ кварталі
2015 р. – 49 млн грн).
Процентні витрати банку перевищили його процентні доходи на
33,9 млн грн. Відрахування до резерву під знецінення кредитів, заборгованості
клієнтів, коштів в інших банках становлять 322,4 млн грн. Позитивний
результат від операцій з іноземною валютою – 102,7 млн грн, а негативний
результат від переоцінки валюти – 105,8 млн грн.
Кредитний портфель БМ Банку за три квартали скоротився до
2,1 млрд грн (з 2,37 млрд грн на початку року); обсяг коштів банків зріс до
964,6 млн грн (з 759,8 млн грн), а обсяг коштів клієнтів – до 929,3 млн грн (з
791,2 млн грн), щоправда, це, не виключено, – внаслідок переоцінки валютної
складової
відповідних
коштів
(Finbalance
(http://finbalance.com.ua/news/NKTsPFR-skhvalila-vipusk-aktsiy-BM-Banku). –
2016. – 3.11).
***
Станом на 1 жовтня 2016 р. у сільськогосподарських підприємствах
(крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку
зернових культур, було в наявності 24,9 млн т зерна (на 1 вересня –
24,4 млн т), що на 3,5 % менше, ніж на аналогічну дату 2015 р.
Про це повідомив аналітик аграрного ринку «ПроАгро» Я. Левицький.
За його словами, збільшення запасів пов’язане з надходженням кукурудзи
нового врожаю, проте зниження валового збору пшениці та її активний експорт
з початку поточного сільськогосподарського сезону стали причиною
скорочення загальної кількості наявного зерна відносно минулого року.
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Зокрема, на зазначену дату в перерахованих підприємствах зберігалося
пшениці – 14,5 млн т (на 15,8 % менше, ніж рік тому), або 58,2 % від загального
обсягу зберігання зерна; ячменю – 3,4 млн т (на 5,4 % більше), або 13,8 % від
загального обсягу; кукурудзи – 3,99 млн т (на 9,2 % більше), або 16 % від
загального обсягу; жита – 185 тис. т (на 1,5 % менше), або 0,7 % від загального
обсягу зберігання зерна.
Безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах зберігалося
15,6 млн т зерна, включаючи 8,5 млн т пшениці, 2 млн т ячменю, 2,3 млн т
кукурудзи та 108,4 тис. т жита.
Крім того, у підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку, було
в наявності 9,3 млн т зерна, у тому числі 5,97 млн т пшениці, 1,4 млн т ячменю,
1,7 млн т кукурудзи і 76,6 тис. т жита.
«Найбільші запаси зернових на зазначену дату у своєму розпорядженні
мала Одеська область – 2,8 млн т у вигляді концентрації зерна, призначеного до
подальшого вивезення на експорт: усього в припортових елеваторах, портових
терміналах та інших підприємствах зберігання та переробки тут було
сконцентровано близько 1,3 млн т, включаючи 781,8 тис. т пшениці та
320,5тис. т ячменю», – зазначив аналітик.
За його словами, найменший обсяг запасів мала Закарпатська область –
усього тут наявно лише 17,2 тис. т зернових. Менше 500 тис. т становили
зернові запаси і в інших областях західного регіону: у Чернівецькій – 89,5 тис. т,
у Львівській – 275,2 тис. т, Івано-Франківській – 294,1тис. т, Рівненській –
295,5 тис. т, Волинській – 455 тис. т і в Житомирській – 469,3 тис. т. Менша
кількість запасів тут пов’язана як з меншими посівними площами, так і з
меншим обсягом споживання зернових в цих регіонах (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/1zapasi-zernovih-v-ukraini-skorotilis-na-35). –
2016. – 7.11).
***
Українські експортери у січні – вересні 2016 р. продали на зовнішніх
ринках 27 тис. т яловичини, що на 29 % менше, ніж за аналогічний період
минулого року, а об’єм поставок свинини при цьому скоротився у 20 разів – з
40 тис. т до 2 тис. т.
Про це повідомив аналітик FAO А. Панкратов, передає прес-служба
UFEB.
Це відставання в експорті тваринницької продукції компенсується за
рахунок зростання обсягів продажів за кордоном українського м’яса птиці. Так,
у січні – вересні 2016 р. експорт цієї продукції становив 180 тис. т, що на 26 %
перевищує аналогічний показник минулого року.
Водночас свинина знаходить вихід на зовнішні ринки у живому вигляді:
якщо у 2015 р. експорт живих свиней не відбувався, то за три квартали
поточного року українські свинарі поставили за кордон 18 тис. голів середньою
вагою 96 кг. Експорт живої великої рогатої худоби у січні – вересні 2016 р.
скоротився порівняно з аналогічним показником минулого року на 6 % і
становить 33 тис. голів середньою вагою 344 кг.
Сукупне виробництво продукції тваринництва та її імпорт вищі, ніж
торік. За дев’ять місяців поточного року порівняно із січнем – вереснем 2015 р.
виробництво яловичини зросло на 4 % (до 170 тис. т), свинини – скоротилося на
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3 % (до 476 тис. т), а м’яса птиці – зросло на 3 % (до 855 тис. т).
Разом з тим імпорт яловичини виріс у 1,7 разів (до 1,7 тис. т), свинини –
скоротився на 23 % (до 3,7 тис. т), а м’яса птиці – збільшився в 1,5 раза (до
59 тис. т).
Аналітики FAO та ЄБРР відзначають, що на ринку м’яса, особливо
яловичини та свинини, спостерігається профіцит продукції. Помітного
зростання цін до кінця року очікувати не варто.
Крім того, у наступному році експерти очікують зниження поголів’я у
свинарстві та скотарстві на 3–4 %, що призведе до зниження виробництва м’яса,
а також зростання споживчого попиту. Утім, на ринок м’яса будуть впливати
також невизначені на сьогодні фактори, такі як режим оподаткування
тваринництва, рівень мінімальної заробітної платні та епізоотична ситуація в
країні, адже поряд з епідемією африканської чуми свиней Україні загрожує
також небезпечна хвороба ВРХ – нодулярний дерматит (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-skorotila-eksport-alovicini-ta-svinini).
– 2016. – 3.11).
***
Отечественные пекари едва ли не ежедневно переписывают ценники
на хлеб. Согласно последнему мониторингу министерства агрополитики, на
конец сентября буханка пшенично-ржаного в среднем по стране стоила 9,3 грн,
что на 5 % дороже, чем в прошлом году. Хлеб из муки высшего сорта продавали
по 10,86 грн – это на 4 % дороже, чем в сентябре 2015 г.
Но уже с начала октября ситуация стала резко меняться. По данным
Госстата, за полмесяца пшеничный хлеб из муки первого сорта подорожал на
6 коп., а ржаной и пшенично-ржаной – на 5 коп. И это только начало,
предупреждают эксперты.
«Если посмотреть на реальные цены в магазинах, то мы увидим еще
большую динамику, чем дает Госстат. Самый дорогой в Украине хлеб продают
в Тернопольской области – по 12 грн за буханку. Это в 1,5 раза дороже, чем,
скажем, на Харьковщине. Цены выше в тех регионах, где нет сильных
хлебозаводов, следовательно, слабая конкуренция за кошельки покупателей.
Ценники в столице держатся приблизительно посредине национального
“хлебного рейтинга”», – рассказал заместитель главы Аграрной партии
Украины Д. Марчук.
Хотя более свежей официальной статистики пока нет, эксперты
утверждают, что за последний месяц хлеб в Украине прибавил в цене не менее
10 %, а в ближайшее время может подорожать еще на 10–20 %. Так что
среднестатистическая «социальная» буханка уже к Новому году будет стоить не
менее 11–12 грн.
Эксперт аграрного рынка Я. Левицкий считает, что социальные сорта
хлеба могут подорожать еще больше – на 25–30 %.
Выпечка, которую производители позиционируют как продукцию более
высокого уровня (кукурузный, гречневый хлеб, булки и пр.) дорожает еще
больше. Скажем, хлеб собственной выпечки в супермаркетах уже сейчас
продается по 30–50 грн, что на 20 % дороже, чем в начале осени (Finance.UA
(http://news.finance.ua/ru/news/-/388088/v-ukraine-hleb-mozhet-podorozhateshhe-bolshe). – 2016. – 6.11).
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***
Для українського ринку сиру характерне подальше збільшення цін
унаслідок подорожчання сировини та високої прибутковості випуску сирних
продуктів. Також через великий обсяг експорту за доволі високими цінами.
Про це повідомляє «Інфагро».
Правда, успіхи виробників сирних продуктів дещо зменшилися.
Продавати молочні жири по «захмарних» цінах уже не виходить – конкуренція
велика. Та й далі збільшувати ціни безпосередньо на сирні продукти імпортери
відмовляються – дуже велика пропозиція.
Підвищуючи ціни на сири, більшість вітчизняних сироварів змушені
скорочувати продажі. Магазинні цінники понад 130 грн уже не влаштовують
навіть постійних не надто бідних покупців, вони стали перед вибором –
купувати для ранкових бутербродів сир або якісну ковбасу за такою ж ціною
(раніше ковбаса була дорожчою).
Ну а самі провідні виробники в більшості випадків навіть
дистриб’юторам віддають традиційні сири за цінами понад 100 грн/кг (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/pricini-podorozcanna-siru-v-ukraini). – 2016. –
3.11).
***
Рост ВВП в 2017 г. в странах за пределами СНГ (Украине, Беларуси и
Молдове) составит 1,1 % (http://news.eizvestia.com/news_economy/full/581-vmvf-prognoziruyut-vysokij-temp-ekonomicheskogo-rosta-v-ukraine).
В МВФ прогнозируют высокий темп экономического роста в Украине,
Беларуси и Молдове в 2017 г.
Об этом идет речь в докладе «Вопросы региональной экономики, осень
2016 г.», опубликованном на сайте МВФ.
«За пределами Содружества Независимых Государств (СНГ)
экономический рост продолжался высокими темпами, чему способствовали
адаптивная политика и активное потребление. Несмотря на сохранение низких
темпов инфляции, в этой части региона циклическое восстановление, как
представляется, приближается к своему завершению, при этом уровень
безработицы снижается до докризисных уровней, активно растет заработная
плата и ускоряются темпы восстановления кредитов», – говорится в докладе.
Согласно данным доклада, рост ВВП в 2017 г. в странах за пределами
СНГ (Украине, Белоруссии и Молдове) составит 1,1 %. При этом в 2016 г. рост
ВВП
не
наблюдался
(Экономические
известия
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/581-v-mvf-prognoziruyut-vysokijtemp-ekonomicheskogo-rosta-v-ukraine). – 2016. – 3.11).
***
Центральный банк Англии не изменил базовую процентную ставку.
Она останется на уровне 0,25 % годовых до конца года. Регулятор обеспокоен
быстрым ростом инфляции, но улучшил прогноз роста ВВП. Об этом сообщает
Bloomberg.
Падение курса фунта стерлингов привело к более быстрому, чем
ожидалось, росту инфляции. Это, по словам главы регулятора М. Карни,
«негативно повлияло» на решение ЦБ сбалансировать экономику. В августе
54

регулятор урезал ставку в ответ на референдум о выходе страны из ЕС и
спрогнозировал еще одно понижение до конца года. Теперь регулятор
утверждает, что ставка останется на нынешнем уровне до конца 2016 г.
По обновленному прогнозу, инфляция вырастет до целевого показателя в
2 % в начале следующего года. К 2019 г. она возрастет до 2,5 %. На сегодня
инфляция находится на уровне 1 %.
Регулятор также улучшил прогноз роста ВВП. Теперь ЦБ видит 2,2 %
рост в этом году и 1,4 % в следующем. На 2018 г. прогноз ухудшен до 1,5 % изза инфляционного давления на домохозяйства и неопределенности по поводу
переговоров британских властей и ЕС об отношениях, после выхода из блока.
Фунт стерлингов отреагировал на это решение ростом. Он подорожал на
1,4 % до 1,249 долл. (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/11/03/24653867/). –
2016. – 3.11).
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