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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Звернення Президента України з нагоди Дня Гідності і Свободи
Дорогі співвітчизники! Громадяни України!
Три роки тому кілька сотень сміливих дівчат та юнаків, без участі жодних
політиків, зібралися на Євромайдан – щоби висловити мирний протест проти
дій режиму Януковича, який вкрав у них велику європейську мрію. Звіряче
побиття молоді «беркутом» сколихнуло тоді всю країну.
За лічені дні вже мільйони українців вийшли на площі й вулиці. Вийшли,
щоб зірвати план з перетворення України на малоросійський закуток російської
імперії. Щоб продемонструвати свій проєвропейський вибір.
Per aspera ad astra. Шлях до зірок пролягає через терни – такий сенс
крилатого вислову, який ми дуже добре знаємо. Та в листопаді тринадцятого
ніхто навіть уявити собі не міг наскільки важкі випробування підготувала нам
доля… І яку високу ціну випаде заплатити за такі цінності як свобода, гідність
та незалежність.
І після перемоги над режимом виявилося, що від усього державного
механізму залишився лише штурвал, та й то – гнилий. Україну душив дефолт,
який здавався вже невідворотним. Економіка так і не оговталася від світової
кризи. Росія не просто розв’язала війну, а ще й влаштувала справжню
торговельну блокаду, чим у сукупності завдала нам збитків на сотні мільярдів.
Армії і спецслужб практично не існувало. От такої глибини було те дно, з якого
ми починали підніматися.
Одразу після перемоги Революції Гідності найкращі і найсміливіші
майданівці вирушили прямо на фронт. Перші добробати кров’ю, пролитою за
Вітчизну, вписали себе у сторінки нашої військової історії. А цього року ми вже
дозволили собі відмовитися від чергових хвиль мобілізації, відпустити в резерв
демобілізованих і укласти професійні контракти з десятками тисяч
добровольців. Це – промовисте свідчення прогресу у зміцненні
обороноздатності нашої держави. Армію одягнено і нагодовано. Вона фахова і
озброєна. І хай не за останнім словом техніки, але достатньо, щоб стримувати
Росію.
В економіці, щоб уникнути дефолту та катастрофи, уряд не мав жодного
іншого виходу, як вдатися до жорстких та непопулярних заходів. Так само
стандартних кроків, які успішні сусіди по Центральній та Східній Європі
здійснили ще на початку 90-х.
Критично важливою для нас була і все ще залишається підтримка
Міжнародного валютного фонду. А Фонд ніколи не виписує солодких ліків.
Тож я розумію, що ми зробили мимоволі боляче мільйонам родин. За це не гріх
і перепросити. Але я впевнений, що незабаром ефективність вжитих заходів
відчуватиме все більша й більша кількість людей.
Наш економічний організм вже виписано із реанімації і демонструє
ознаки одужання. Після чотирнадцяти кварталів падіння поспіль, яке, до речі,
почалося ще за рік до революції і війни, економіка нарешті відновила зростання.
Пожвавлення ділової активності і перші кроки з детінізації, збільшення
надходжень до бюджету дали змогу запланувати відчутне підвищення зарплат
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вчителям, лікарям, іншим бюджетникам і зробити з початку сімнадцятого крок
назустріч найбіднішим верствам населення – підняти вдвічі мінімальну
заробітну плату до 3200 гривень.
Настає час збирати перші, хай поки що не дуже соковиті, але плоди
жорстких антикризових заходів.
Та ґрунт, на якому ми виплекали паростки відновлення, ще недостатньо
міцний. Не так вже й багато треба зусиль, щоб все зроблене, все вистраждане
зійшло нанівець. Ворог не лише атакує Україну ззовні, але й розхитує нас
зсередини. Метою Кремля є постійна внутрішня дестабілізація, анархія,
отаманщина. Дострокові вибори в Україні і посилення позицій проросійських
сил в новому парламенті. А далі – ревізія європейського курсу. А ще потім –
повна зміна зовнішньополітичного вектору держави. У фіналі – повернення
України в імперське стійло.
Якщо піти шляхом гострих внутрішніх конфліктів, можна дуже швидко
кинути країну у прірву хаосу і безладу, зробити незахищеною перед
зовнішньою агресією. Як Президент, я не допущу такого сценарію.
Я вже неодноразово на історичних прикладах показував, як авторитарна
Московія переваги демократії в сусідніх країнах використовувала в своїх
інтересах – аж до поглинання цих країн. Впевнений, цього разу у неї нічого не
вийде. Чому? Бо ми, українці – мудрий народ, який складно збити на манівці.
Водночас, закликаю не таврувати всіх без розбору учасників масових
акцій. Зрозуміло, що у людей є підстави для невдоволення і кожний вільний
громадянин у вільній Україні має невід’ємне право на протест. Саме демократія
та свобода стали очевидними здобутками Революції Гідності. Війна і криза
заважали зосередитись на питаннях добробуту. Зараз вже уряд і вся влада мають
можливість сконцентрувати увагу саме на цьому.
Дорогі співвітчизники!
Свобода слова, як і дотримання всіх інших прав і свобод, навіть під час
війни. Нова патрульна поліція і незалежне антикорупційне бюро.
Антикорупційна електронна система державних тендерних закупівель ProZZoro,
яка вже заощадила десятки мільярдів і децентралізація, яка перерозподілила
гроші від центру на користь громад. Декларування статків високопосадовців і
початок відновлення доріг. Хіба в Україні до Майдану все це було можливим?
Ми реалізували 144 пункти Плану дій з візової лібералізації, здійснивши
при цьому низку надзвичайно важливих для нас самих реформ. Цього тижня
Рада Євросоюзу одностайно ухвалила рішення, яким визнала повне виконання
Україною всіх зобов’язань. Вона задекларувала чітку політичну волю Союзу та
всіх його членів надати нам безвізовий режим найближчим часом, після
узгодження деяких суто внутрішніх процедур Європейського Союзу.
Мої переговори з лідерами інституцій та держав-членів Європейського
Союзу також дають підстави прогнозувати, що буде знайдено
взаємоприйнятний компроміс між Україною, Євросоюзом та Нідерландами і
ратифікацію Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі буде завершено.
Саме Євромайдан, Революція Гідності і світлої пам’яті Небесна сотня
безповоротно визначили європейський вектор України. Ми рухаємося в
правильному напрямку і до правильних цілей. Та шлях до європейських зірок,
як і будь-який інший, пролягає крізь терни - рer aspera ad astra. Тому в дорозі так
важко. Тому й прорахунки при вирішенні надскладних завдань неминучі.
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Часом я сам собі ставлю питання: «Чи міг би я уникнути помилок?»
Спільна мудрість багатьох народів відповідає: «Не помиляється лише той, хто
нічого не робить».
Із висоти горизонт видно трохи ширше. Проблем проглядається ще
чимало, і я не збираюся прикрашати дійсність. Але не можу не поділитися своїм
чітким баченням, що найскладніше в економці ми пережили і все буде гаразд,
якщо ми з вами не дозволимо окремим політиканам обнулити результат,
досягнутий такою дорогою ціною. Якщо не дамо їм перетворити на сізіфів труд
важку працю влади, громадянського суспільства, волонтерів, і всього народу,
які за три роки заклали фундамент нової України.
Уряди, парламенти, президенти, казав колись Вацлав Гавел, будь вони
навіть найкращими у світі, не здатні нічого зробити самі по собі, бо свобода й
демократія передбачають участь всіх і кожного.
Отже, дякую, дорогі українці, що нашу європейську державу ми будуємо
разом!
Вітаю всіх вас з Днем Гідності та Свободи.
Слава Україні!
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 20.11).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Українське питання на тлі обрання нового президента США
У США відбулися вибори президента. За оцінками експертів, виборча
кампанія вирізнялася надзвичайним напруженням і певною мірою привела до
неочікуваного результату. Обрання відомого бізнесмена-мільярдера Д. Трампа
президентом США стало певною несподіванкою для багатьох політиків і
експертів не лише в Україні, а й за її межами. Натомість у Росії це викликало
значне пожвавлення й надію на поліпшення відносин із США. Незважаючи на
те що поки не ясно, яким чином буде Д. Трамп реалізовувати свої передвиборні
пропозиції щодо визнання анексії Криму або пом’якшення санкцій, українське
питання, зокрема спроби США інтегрувати українську економіку в західний
ринок, може стати каменем спотикання на шляху до зближення між США й
Росією. Тим не менше серед тих, хто першим привітав Д. Трампа з перемогою,
був саме президент Росії В. Путін.
Деякі експерти вважають, що США й Росія активніше шукатимуть шляхи
порозуміння. Як зазначив Я. Бреммер, президент нью-йоркської консалтингової
компанії, адміністрація Д. Трампа, найімовірніше, рухатиметься в напрямі
відновлення відносин з Росією. Зокрема, з питань ситуації в Сирії.
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/bloomberg-proanaliziroval-riski-dlyaukrainy-posle-pobedy-trampa-770521.html. – 2016. – 17.11).
Відповідно на це сподіваються і в Росії. Зокрема, колишній президент
Радянського Союзу М. Горбачов висловив надію, що перемога республіканця
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Д. Трампа стане відправною точкою для поліпшення відносин між РФ і США.
Він не виключає такої можливості. І висловив переконання в тому, що тепер
країнам необхідно «зав’язувати діалог на вищому рівні», що особливо
позитивно повинно позначитися на міжнародній політиці. За його словами,
Росії й Америці необхідно прийти до діалогу та «не обривати його будь-що, так
як
від
відносин
двох
країн
багато
що
залежить
у світі»
(http://rueconomics.ru/206639-gorbachev-raskryl-chem-horosha-pobeda-trampa-dlyarf. – 2016. – 9.11).
Проте можливе зближення політичних позицій В. Путіна й Д. Трампа не
влаштовує українську сторону, адже це може заохотити Росію до подальшої
агресії проти України. Але, на думку експертів і багатьох закордонних
політиків, не варто перебільшувати можливі негативні наслідки. Реальний
перебіг відносин між Росією і США, скоріше, буде далеко неоднозначним.
Лідери обох країн амбітні політики, і невідомо, чи будуть вони готові йти на
поступки в ключових питаннях. Натомість Україна має шукати шляхи
порозуміння з новим керівництвом США. Як зазначила віце-прем’єр-міністр з
питань європейської та євроатлантичної інтеграції України І. КлимпушЦинцадзе, Україна намагатиметься донести до нового керівництва США свої
аргументи стосовно необхідності стримування Росії.
На її переконання, США мають досить стійку традицію ухвалення
рішень стосовно національних інтересів, виходячи з оцінки загроз і викликів,
які постають перед державою. Вона сподівається, що українські політики
зможуть донести свої аргументи до нової адміністрації та будуть почутими,
адже Д. Трамп представляє Республіканську партію, яка тривалий час
дотримується політики підтримки союзників.
І. Климпуш-Цинцадзе впевнена, що дуже швидко прийде розуміння того,
що Росію треба стримувати у її намаганнях зруйнувати світовий порядок, який
усі разом тяжко вибудовували після Другої світової війни. На її думку, якщо
Д. Трамп займе проросійську позицію у своїй зовнішній політиці, то
наштовхнеться на спротив законодавців як з Демократичної партії, так і з
Республіканської партії.
У свою чергу посол України в США В. Чалий налаштований
оптимістично і вважає, що Україна залишиться в топ-10 американських
пріоритетів. «Українська діаспора внесла свої конкретні пропозиції, які були
сприйняті республіканцями. У нас є чітка позиція багатьох республіканців
продовжувати підтримку України. Різні передвиборні заяви, побачимо, як вони
будуть втілюватися в конкретну політику. Ті особи, які можуть прийти на
посади міністра оборони, державного секретаря, головного радника зовнішньої
політики і безпеки, це знайомі нам люди. Вони зі свого великого досвіду
знають,
що
треба
робити»,
–
зазначив
дипломат
(http://www.capital.ua/ru/news/78445-ukraina-nadeetsya-ostatsya-v-top-10amerikanskikh-prioritetov-chalyy. – 2016. – 10.11).
Разом з тим, на думку В. Чалого, існує проблема, як сьогодні привернути
увагу нової адміністрації до питань України. Серед нагальних питань боротьби з
тероризмом, питання пріоритетів зовнішньої політики США Україна все ж не
має залишитися поза увагою США. При цьому дипломат наголосив, що Україна
нині концентрується на тому, що робити найближчим часом зі зміною
керівництва США. «Що стосується нової американської адміністрації, то вона
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ще повинна сформувати свої короткострокові й середньострокові політичні
пріоритети. Зараз розглядаються різні питання передачі влади... Також
розглядається ряд кандидатур на різні позиції. Я думаю, що ситуація досить
динамічна і вимагає активної роботи», – підкреслив В. Чалий. Він переконаний,
що Україна не повинна залишатися в «сірій зоні», вона має приєднатися до
системи колективної безпеки й оборони.
Сподівання на хороші відносини США з її партнерами, зокрема і з
Україною, підтвердив нині діючий президент США Б. Обама, який запевнив, що
Д. Трамп прихильний зобов’язанням у рамках НАТО. «У розмові зі мною
обраний президент висловив серйозний інтерес у тому, що стосується
підтримки наших стратегічних інтересів. І одне з його послань, яке я можу
привести, це його прихильність НАТО», – зазначив Б. Обама
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/11/15/7126834. – 2016. – 15.11).
Він повідомив, що під час свого майбутнього візиту в ряд країн і
зустрічей з європейськими лідерами Д. Трамп донесе до них цю інформацію.
Щодо можливих змін у зовнішній політиці США з приходом Д. Трампа,
то, за словами Б. Обами, зовнішню політику визначає не тільки президент, а й
військові, дипломати, розвідувальне співтовариство. «Це робить нас незамінною
державою, коли справа доходить до необхідності підтримувати світовий
порядок і забезпечувати процвітання у світі», – наголосив Б. Обама.
Тим часом Д. Трамп уже провів телефонні перемговори з деякими
лідерами різних країн і запевнив, що співпрацюватиме із союзниками США.
Зокрема, як інформують ЗМІ, президент Франції Ф. Олланд і обраний президент
США Д. Трамп провели 11 листопада телефонну розмову, у якій вони
домовилися уточнити позиції з таких ключових питань, як Близький Схід і
Україна. Вони домовилися про спільну роботу з ряду ключових питань, з тим
щоб уточнити позиції щодо «війни з тероризмом», України, Сирії, ядерної угоди
Ірану та стосовно паризької угоди щодо клімату.
Експерти, аналізуючи ситуацію, зазначають, що новообраному
президенту США не бракуватиме глобальних викликів – від Сирії до ядерних
амбіцій Північної Кореї. Але головним зовнішньополітичним пріоритетом має
стати Європа. Зокрема, так вважає експерт з питань міжнародної безпеки
Е. Ченовет. Вона переконана, що це найважливіший і найбільший стратегічний
альянс у світі, який мають Сполучені Штати Америки. «Наступний президент
має проводити таку політику щодо Європи, яку ми не бачили з 1990-х років», –
зазначила Е. Ченовет.
З нею погоджується експерт з питань національної безпеки
консервативного фонду Heritage Д. Карафано, який наголосив, що мир і
стабільність у Європі мають стати головним пунктом політики нового глави
Білого дому. «Питанням номер один щодо політики США в гарантуванні миру
та безпеки лишатиметься російська зовнішня політика в цьому регіоні, байдуже,
чи йдеться про енергетику, пропаганду чи то різноманітні види дезінформації,
Україну чи будь-яку іншу воєнну активність або загрози від неї», – наголосив
експерт (http://www.dw.com/uk 83/a-36309818. – 2016. – 8.11).
На думку деяких експертів, Д. Трамп проводитиме проамериканську
політику в тісній співпраці з європейськими партнерами. Щодо проросійської
політики, то це не дуже відповідає дійсності. Як зазначив науковий
співробітник Канадського інституту Т. Кузьо, президент Д. Трамп може
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спробувати перезавантажити відносини з Росією, як це робили два його
попередники. Однак після провалу обох ініціатив його власна матиме ще менше
шансів на успіх.
Як відомо, під час виборчої кампанії Д. Трампа жорстко критикували за
тісні зв’язки з Росією та позитивні висловлювання в бік президента Росії
В. Путіна. Разом з тим розвідка США звинуватила РФ у хакерських атаках на
передвиборний штаб Г. Клінтон і підігруванні перемозі Д. Трампа. Колишній
директор ЦРУ М. Морелл назвав Д. Трампа «несвідомим агентом Росії», а
Російська Державна дума, у свою чергу, сприйняла обрання Д. Трампа із
захопленням.
Проте, на думку експертів,
очікувати покращення відносин між
ядерними державами США й Росією не варто. Проти цього працюватиме ряд
ключових факторів. Зокрема, між США й Росією надто багато розбіжностей,
аби перезавантаження відносин відбулося успішно. Відносини РФ із Заходом
різко зіпсувалися після анексії Криму у 2014 р. і звинувачень Росії у
причетності до збиття MH17, а також у підбурюванні сепаратизму на Сході
України. У 2016 р. погіршення відносин між США й Росією тривало. Крім того,
США й Росія мають кардинально різні інтереси в Сирії.
Також варто зазначити, що НАТО й західні розвідки постійно вказують
на зростання загрози з боку Росії до такого рівня, який востаннє було
зафіксовано напередодні «розрядки» у 1970-х роках. Занепокоєння Заходу
зростало у зв’язку з воєнними діями Росії в Україні та Сирії, кібератаками і
шпигунством РФ, порушенням російськими кораблями й літаками повітряного
та авіаційного простору країн Заходу тощо. Як зазначив генеральний директор
Державного відомства британської контррозвідки МІ5 Е. Паркер, Росія
використовує весь спектр державних органів, аби переслідувати свої
зовнішньополітичні цілі в агресивній манері, у тому числі завдяки пропаганді,
шпигунству, підривній діяльності та кібератакам. «Присутність Росії помітна по
всій Європі та у Великій Британії зокрема. Завдання МІ5 полягає в тому, аби
перешкодити
їй
у
цьому»,
–
наголосив
експерт
(zik.ua/news/2016/11/14/ekspert_nazvav_sim_prychyn_perezavantazhennya_vidnosy
n_ssha_z_rosiieyu_990507. – 2016. – 14.11).
Експерти наголошують, що минулі перезавантаження відносин США й
Росії зазнавали невдач, оскільки дві сторони розуміють їх по-різному. На думку
керівництва Росії, лише США мають змінювати свою поведінку. У Москві
переконані, що Росія не зробила нічого поганого, і звинувачують саме США в
холодних відносинах між двома державами. З цієї причини і провалилися два
перезавантаження, які намагалися здійснити під час свого президентства й
Д. Буш-молодший і Б. Обама.
На думку експертів, нова спроба перезавантаження також не спрацює,
тому що росіян залякали західною загрозою, а інших впливів на російське
суспільство ще не придумали. Поки ціни на нафту й газ були високими,
В. Путін міг підвищувати стандарти життя росіян. Після падіння цін на
енергоносії та запровадження санкцій Заходу така стратегія неможлива. Тому
В. Путін почав активно використовувати конфронтаційну мобілізацію
населення, зокрема за допомогою телебачення, проти зовнішніх ворогів і уявних
загроз із Заходу.
Крім того, В. Путін прагне, щоб США сприймали його за рівного, і був
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обурений тим, що президент Б. Обама назвав Росію «регіональною державою».
Президент Д. Трамп з його націоналістичною позицією America First буде ще
менш схильний висловлювати повагу до Росії, яку вона намагається отримати
від США як світової супердержави.
До того ж, за словами експертів, Д. Трамп буде змушений працювати з
республіканськими більшостями в обох палатах Конгресу, представники яких
ставляться до Росії традиційно вороже. Зокрема, спікер палати представників
республіканець П. Раян зазначив, що «Путін є агресором, який не поділяє наші
інтереси», а новообраний віце-президент М. Пенс назвав В. Путіна «дрібним
хуліганом».
У свою чергу ще один впливовий американський політик Н. Гінгріч ще
під час Ялтинського саміту в Києві у вересні цього року зазначив, що Д. Трамп
на посаді президента буде готовий постачати Україні зброю.
Більшість експертів зазначають, що навіть якщо Д. Трамп буде певною
мірою симпатизувати Росії, то він не зможе самостійно скасувати санкції проти
Росії, адже вони є частиною американського законодавства. Республіканці, які
контролюють обидві палати, не підтримають відміну санкцій.
Натомість деякі українські експерти досить обережні у своїх прогнозах.
Зокрема, вони вважають, що перемога Д. Трампа вже негативно впливає на
економіку України. На їхню думку, в Україні підскочить «сірий» курс
готівкового долара після інавгурації нового президента США. Однак потім курс
повернеться в колишні рамки протягом декількох днів. Про це сказала
президент Асоціації захисту банків К. Назимко. «Ситуація з гривнею дуже
плачевна. В Україні економіка занадто політизована. Триваюча криза,
руйнування економіки, втрата ключового політичного союзника… Прогноз
вкрай негативний! І якщо перший час НБУ вдасться втримати курс гривні
адміністративними заходами, то в перспективі нас чекає зростання курсу
долара. На жаль, змушені прогнозувати, що курс в 40 грн/дол. може стати
реальністю вже цієї зими», – зазначила К. Назимко (https://ng.pl.ua/2016/11/10. –
2016. – 10.11).
Крім того, за її прогнозами, без підтримки США в довгостроковій
перспективі Україну може очікувати дефолт. «Наразі ситуація нейтральна. Але
в довгостроковій перспективі ми маємо дуже тривожні прогнози: у
2017–2018 рр. серйозно скоротиться кредитування МВФ. Також Україну чекає
урізання кредитування США під наші єврооблігації», – наголошує експерт.
К. Назимко вважає, що на довгій дистанції політика Д. Трампа призведе,
швидше за все, до зміцнення долара й девальвації інших валют у світовій
економіці. Крім того, до кінця року очікується підвищення облікової ставки
Федеральною резервною системою, що неминуче призведе до девальвації
більшості національних валют у тій чи іншій мірі.
Більш оптимістичні прогнози в українських політичних експертів, які
вважають, що американський політикум ніколи не відмовиться від підтримки
територіального суверенітету й цілісності України. Про це, зокрема, заявив
директор Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» А. Єрмолаєв.
«Загальний підхід з боку американської влади був заявлений в дуже
дипломатичній формі ще у виступі Байдена в парламенті. Те, що було сказано,
зараз знайде більш чіткі характеристики», – зазначив він.
За його словами, ішлося про те,
що українська влада несе
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відповідальність за ситуацію в країні, від нас залежить внутрішній діалог,
пошук формули, яка збереже нашу країну. «Такий підхід, можливо, в більш
чіткій та зрозумілій формі буде характерним для адміністрації Д. Трампа», –
наголосив експерт (https://www.slovoidilo.ua/2016/11/09/pogljad/polityka/ekspertrozpoviv-yakyj-pidxid-obere-administracziya-trampa-shhodo-donbasu. – 2016. –
9.11).
На переконання А. Єрмолаєва, є зобов’язання міжнародної спільноти
щодо підтримки України як держави, а є наші завдання. Політика санкцій і
дипломатична підтримка будуть такими ж, але те, що Україна зобов’язана,
доведеться зробити. «Д. Трамп неодноразово говорив під час кампанії про
більшу відповідальність ЄС у сфері безпеки. Ішлося і про відповідальність у
своєму регіоні, і перед партнерами по НАТО. Зараз це може бути на першому
місці, тому що конфлікт в Україні – це конфлікт європейський. Він відображає
не лише проблему українсько-російських відносин, а й неефективний механізм
узгодження інтересів, здатність домовлятися певних осіб», – підкреслив
А. Єрмолаєв.
Експерт припускає, що адміністрація Д. Трампа буде жорсткішою в плані
термінів. І якщо адміністрація Б. Обами могла собі дозволити витрачати час на
довгі періоди, то позиція Д. Трампа може бути більш жорсткою в плані
прискорення процесів подолання конфлікту в Україні з більшою активністю ЄС
і, природно, з урахуванням інтересів РФ.
На думку політолога, за умови збереження суверенітету українським
політикам доведеться змінювати своє ставлення до устрою, статусу і
формування балансів інтересів. «Якщо з цим не впорається адміністрація
П. Порошенка, враховуючи політику останнього року, то ці зміни будуть
здійснені шляхом перезавантаження влади», – заявив А. Єрмолаєв.
У свою чергу співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної
безпеки Центру ім. О. Разумкова М. Пашков, аналізуючи результати виборів у
США, зазначив, що не варто сьогодні зараховувати Д. Трампа до союзників
В. Путіна. Він, як і багато інших експертів, наголошує, що в США вирішує не
лише президент. Є Конгрес, сенат, сильне лобі громадськості. Президент – це не
цар з абсолютною монархічною владою. «Є передвиборні технології, а є
офіційна політика. Так, у відносинах Києва і Вашингтона буде менш комфортна
ситуація й, можливо, більш проблемна, ніж була б із Клінтон. Не виключено, що
нам доведеться шукати ходи, механізми налагодження відносин, але це не союз
із РФ. Просто Клінтон була більш прогнозована й зрозуміла для України.
Навряд чи будуть кардинальні зміни та сюрпризи», – наголосив М. Пашков
(https://www.slovoidilo.ua/2016/11/09/pogljad/polityka/vybir-amerykancziv-inaslidky-dlya-ukrayiny-chy-varto-chekaty-soyuzu-trampa-z-putinym. – 2016. – 9.11).
Директор Інституту глобальних стратегій В. Карасьов також прогнозує
Україні труднощі у відносинах з Д. Трампом. При цьому він наголошує, що
Україні потрібно буде провести корекцію своєї внутрішньої та зовнішньої
політики й навчитися самостійно розв’язувати свої проблеми. «Не виключаю,
що з перемогою Д. Трампа може бути істотна корекція як зовнішньої, так і
внутрішньої політики України. Перемога Д. Трампа – це катастрофа для
окремих українських політиків, які звикли, що за них хтось щось вирішує, але
не для України, адже це шанс, щоб стати мудрішими, дорослішими і
сильнішими, відійти від ілюзій, що за нас хтось вирішить наші проблеми», –
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заявив В. Карасьов.
Він уточнив, що перемога Д. Трампа змусить Україну менше сподіватися
на зовнішніх партнерів і самостійно розв’язувати такі ключові проблеми
української державності, як територіальна цілісність і національна безпека –
«без парасольки Б. Обами». «Нам потрібно бути дорослішими і розраховувати
на власні зусилля: немає армії, немає сильної економіки, то потрібно бути
гнучкими, іти на певні компроміси, а не розраховувати, що хтось за нас
домовиться»,
–
зазначив
В. Карасьов
(http://www.ukrinform.ua/rubricpolitycs/2117381-karasov-perekonanij-so-tramp-znime-z-rosii-sankcii.html. – 2016. –
9.11).
Щодо відносин США з Росією, то політолог переконаний, що це аж ніяк
не будуть дружні відносини, хоча санкції з Росії знімуть. Скоріше за все, це
буде конкуренція і співпраця на засадах окремих угод. Експерт також
наголосив, що перемога Д. Трампа – це кінець американо-центристського світу,
який встановився після розпаду СРСР. США зосередиться на розв’язанні своїх
внутрішніх проблем і менше займатиметься проблемами інших країн.
В. Карасьов вважає, що світ вступає у фазу, де міжнародні союзи та
інституції гратимуть значно меншу роль. Те ж саме стосується міжнародних
зобов’язань. «Замість союзів, будуть сильні держави з потужними арміями та
сильною зовнішньою політикою. У будь-якому разі повернеться силовий
фактор»,
–
підкреслив
експерт
(http://freshnews.media/news/publications/world/karasov-peremoga-trampa-shansdlya-ukrani-podorosljshati. – 2016. – 9.11).
Натомість голова правління Центру прикладних політичних досліджень
«Пента» В. Фесенко має більш оптимістичну точку зору. Щоправда, і він
прогнозує певні проблеми у відносинах із США. За його словами, не варто
робити апокаліптичних або катастрофічних прогнозів через те, що на виборах у
США переміг Д. Трамп. Але потрібно готуватися до «шарахань Д. Трампа у
зовнішній політиці».
Разом з тим, за словами експерта, підтримка України – один зі
стратегічних пріоритетів США. Резолюцію, яку нещодавно прийняв Конгрес,
про підтримку України підтримали і демократи, і республіканці. З точки зору
американської еліти, Конгресу, істеблішменту – ніяких принципових змін не
передбачається. Для України нині головне вийти на нову адміністрацію
Д. Трампа та знайти там союзників, а в Республіканської партії в Україні завжди
було багато друзів. Також важливо наскільки «нашому Президенту вдасться
знайти ключик до Д. Трампа».
Щоправда, як зазначає В. Фесенко, Д. Трамп усе ж домовлятиметься з
В. Путіним з певних питань. Разом з тим експерт зазначає, що Д. Трамп не
такий простий, як здається на перший погляд, і в разі прямого нехтування своєї
позиції він може повернутися до критичної санкційної точки. «Усі чекають, що
Трамп домовлятиметься з Путіним. Спроба така буде точно. Але, якщо вона не
буде вдалою і Трамп побачить, що його позицією нехтують або його
намагаються обдурити, тоді він може кинутися в іншу крайність і домовлятися
вже
про
дуже
жорстку
політику»,
–
заявив
В. Фесенко
(http://uapress.info/uk/news/show/150343. – 2016. – 10.11).
Разом з тим він переконаний, що Україна не стане розмінною монетою в
домовленостях В. Путіна та Д. Трампа, але він не виключає певної пакетної
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угоди між США й Росією по Сирії, у яку буде включено деякі зобов’язання
щодо України. Проте, на думку експерта, нічого особливого не станеться навіть
при розвитку подій, за якими лідери США та Росії зможуть дійти згоди щодо
України за російським сценарієм. Адже П. Порошенко навряд чи піде на такі
поступки, особливо у внутрішньополітичному житті.
Отже, експерти й політики не мають єдиної точки зору щодо подальших
відносин України і США та особливо щодо того, що чекає на Україну після
приходу до влади Д. Трампа. Сьогодні це спрогнозувати досить важко. Але
зміна політичного керівництва у країні, що є ключовим гравцем міжнародної
політики, цілком імовірно може відкрити нове вікно можливостей.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради А. Парубій у Стамбулі провів зустріч із
Заступником голови Великих Національних Зборів Турецької Республіки
А. Айдином
Під час візиту до Турецької Республіки Голова Верховної Ради України
А. Парубій провів зустріч із Заступником голови Великих Національних Зборів
А. Айдином.
Голова Верховної Ради А. Парубій подякував А. Айдину та Парламенту
Туреччини за послідовну позицію щодо визнання та засудження російської
агресії та окупації Криму і частини Донбасу, а також за невизнання виборів,
проведених російськими окупантами у Криму, до Державної Думи Російської
Федерації.
Під час розмови з А. Айдином Голова Верховної Ради висловився за
необхідність поглиблювати з Туреччиною економічних та міжпарламентських
зв’язків.
А. Айдин, своєю чергою, зазначив, що позиція парламенту Туреччини
непохитна у підтримці територіальної цілісності України.
«Ми будемо продовжувати активно говорити про окупацію Криму,
проведення нелегітимних виборів у Криму та злочинну заборону Меджлісу
кримськотатарського народу на міжнародному рівні», - зазначив заступник
голови Турецьких Великих Національних Зборів А. Айдин.
А. Парубій сказав, що лише проголошення незалежності України дало
можливість кримським татарам повернутися у рідний Крим із депортації. «І ось
ми спостерігаємо, як вдруге той самий російський окупант змушує цей
багатостраждальний народ залишати свої домівки», - наголосив він.
Також А. Айдин відзначив, що, на його думку, підписання Договору про
зону вільної торгівлі між Туреччиною та Україною збільшить притік турецьких
інвестицій в економіку України.
Наприкінці зустрічі Голова Верховної Ради України А. Парубій провів
телефону розмову з Головою Великих Національних Зборів І. Кахраманом та
запросив його відвідати Україну та Верховну Раду з візитом.
У зустрічі також взяв участь народний депутат України Мустафа
Джемільов
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). - 2016. - 21.11 ).
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***
Голова Верховної Ради А. Парубій сподівається, що Державний
бюджет України буде ухвалено восьмого грудня
Голова Верховної Ради А. Парубій в інтерв’ю телеканалу РАДА, у
п’ятницю, зазначив, що пленарний тиждень був продуктивним і напруженим.
«Ми бачимо лише верхівку роботи, яку проводять комітети і міністерства.
Цього тижня розглядали питання фінансів і банківської діяльності,
правоохоронної системи, питання інфраструктури. Разом було ухвалено
32 законодавчих рішення. Серед них - 23 закони, більшість з яких - ухвалені у
другому читанні, тобто остаточно стали документами», - сказав він.
Окремо А. Парубій виділив ухвалене у середу Звернення парламенту до
Європейського Парламенту, Ради Європейського Союзу та урядів державчленів Європейського Союзу із закликом підтримати законодавчу пропозицію
Європейської Комісії щодо запровадження безвізового режиму для українців.
«У таких питаннях, як безпека, міжнародні відносини, питання європейської
інтеграції та надання безвізового режиму ми займаємо єдину позицію», наголосив він.
А. Парубій сподівається, що Державний бюджет на 2017-й рік буде
ухвалений відповідно до графіку, визначеного законодавством: «Попередньо у
нас є амбітна мета - щоб восьмого грудня у нас був затверджений бюджет у
другому читанні».
Голова парламенту наголосив, що «поки що всі терміни дотримуються»
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). 2016. - 18.11 ).
***
Національне антикорупційне бюро України відкрило два кримінальні
провадження за фактами незаконного збагачення народних депутатів.
Дана інформація була оприлюднена у повідомленні НАБУ, у п’ятницю
18 листопада.
Вказується, що ще одне провадження відкрите відносно представника
судової гілки влади.
Провадження відкриті на підставі аналізу відомостей, наведених у
е-деклараціях.
Вказується, що досудове розслідування триває.
Водночас повідомляється, що ці три провадження «відкриті за
результатами розгляду звернень народних депутатів та відповідних
інформаційно-аналітичних перевірок, проведених із залученням Управління
аналітики та обробки інформації НАБУ». (Портал новин «Українська правда»
(http://www.pravda.com.ua/). - 2016. - 18.11).
***
Комітет з питань запобігання і протидії корупції вважає
передчасним внесення змін до законодавства, яке регулює питання
електронного декларування
Зокрема розглянувши законопроект про внесення змін до статті 366-1
Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за
декларування недостовірної інформації (№5175), Комітет ухвалив рішення
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щодо відповідності документа нормам антикорупційного законодавства.
Водночас члени Комітету вважають за доцільне рекомендувати парламенту
відхилити проект цього акта, оскільки антикорупційне законодавство щодо
електронного декларування тільки почало повномасштабно працювати і за цих
умов внесення нових змін до законодавства у цій сфері є передчасним.
Комітет також розглянув законопроекти про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розширення сфери фінансового контролю та
врегулювання окремих питань застосування антикорупційних механізмів
(№№ 5318 та 5318-1). За підсумками розгляду Комітет ухвалив рішення що
законопроекти відповідають вимогам антикорупційного законодавства
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). 2016. - 21.11 ).
***
Комітет з питань європейської інтеграції розглянув проект Закону
«Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Італійської Республіки.
Угода впорядковує питання здійснення оплачуваної трудової діяльності
членами сімей дипломатичного, штатного консульського, адміністративного і
технічного персоналу дипломатичних представництв та консульських установ,
акредитованих в двох державах» №0116.
Прийняття такого закону дасть змогу реалізувати положення зазначеної
Угоди, що створить правові засади для реалізації членами сімей співробітників
дипломатичної служби свого права на працю, підтримки рівня кваліфікації та
отриманню можливості для подальшого професійного розвитку.
Члени Комітету ухвалили рішення внести законопроект на розгляд
парламенту і рекомендувати прийняти його за основу і в цілому.
Під час засідання також було розглянуто ряд законопроектів на їх
відповідність праву Європейського Союзу, зобов’язанням України в рамках
Ради Європи та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої сторони.
Такими, що не суперечать праву Європейського Союзу було визнано
законопроекти № 5127 та №5128, метою яких є звільнення від оподаткування
ввізним митом та податком на додану вартість та операцій з ввезення на митну
територію та постачання на митній території України пара арамідної тканини,
що класифікується в товарній підкатегорії 5407 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД та
використовується для виготовлення спеціальних засобів індивідуального
захисту (зокрема, кулезахисних шоломів), що класифікуються у товарній
підкатегорії 6506 10 80 00 згідно з УКТ ЗЕД (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). - 2016. - 16.11 ).
***
Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму
пропонує прийняти за основу проект Закону про запобігання домашньому
насильству
Поданим Кабінетом Міністрів України законопроектом № 5294
пропонується визначити організаційно-правові засади запобігання та протидії
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домашньому насильству, основні напрями реалізації державної політики у сфері
запобігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист прав та
інтересів осіб, які постраждали від такого насильства.
Під час обговорення законопроекту члени Комітету підтримали
пропозицію про прийняття його за основу, оскільки це забезпечить
впровадження комплексного підходу до боротьби з домашнім насильством,
суттєвого доповнення існуючих інструментів такої боротьби, покращення
захисту потерпілих від домашнього насильства.
Водночас, як було зазначено на засіданні Комітету, при підготовці
зазначеного законопроекту до другого читання будуть враховані зауваження
експертів та представників громадських організацій, зокрема, запроваджені
більш чіткі визначення таких термінів, як «гендерно зумовлене насильство» та
«дискримінація за ознакою статі» (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua).-2016.-15.11 ).
***
Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект Закону «Про Національну митну
службу України»
Члени
Комітету
розглянули
законопроект №3763 на
засіданні,
16 листопада.
Прийняття законопроекту обгрунтовувалася необхідністю створення
чіткої, логічної та контрольованої управлінської вертикалі організації та
управління процесом митного контролю та митного оформлення, ефективній
протидії контрабанді та порушенням митних правил, розширення міжнародної
співпраці, в тому числі запровадження спільного контролю із суміжними
країнами.
Необхідність прийняття також обумовлювалася тим, що питання
визначення системи центрального органу виконавчої влади, статус його
територіальних органів, порядок та умови проходження служби в такому органі,
мають бути предметом регулювання спеціального закону, а не кодифікованого
нормативно-правового акту. Цей принцип узгоджується як з доктриною
національного законодавства, а також Митного кодексу Європейського Союзу.
Крім того, зараз роль митної служби зводиться тільки до захисту
економічних інтересів держави та наповненні державного бюджету (фіскальна
функція).
У зв’язку зі змінами, що відбуваються у світовому співтоваристві
здійснюється зміна вектору уваги щодо функцій митної служби взагалі, а
розвиток інформаційних технологій, нових методів контролю та аналізу
дозволив змінити підходи до здійснення митних процедур.
Під час обговорення також зазначалося, що Україна, як розвинута
держава, рівноправний член світової митної спільноти, Всесвітньої митної
організації, взяла на себе зобов’язання активно впроваджувати в митній сфері
сучасні методи та практики, підписавши ряд програмних документів (зокрема,
Міжнародна конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур,
Конвенція про тимчасове ввезення, Конвенція про гармонізовану систему опису
та кодування товарів, Рамкові стандарти Всесвітньої митної організації).
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Вказаними документами на митну службу України поряд з фіскальною
функцією, яка не втрачає своєї важливості, покладено виконання функцій:
гарантування безпеки, захисту суспільства та навколишнього середовища,
зокрема боротьба з контрабандою, запобігання нелегальному потраплянню на
територію країни наркотичних речовин, зброї, недопущення переміщення через
кордон товарів, на які встановлено заборони та обмеження, які не відповідають
вимогам якості та безпеки;
прискорення міжнародної торгівлі, зокрема перехід від фізичного та
документального контролю, впровадження передових методів та форм,
автоматизація процесів митного контролю та оформлення, аналізу та управління
ризиками, створення системи митного пост-аудиту;
підтримка національного товаровиробника, зокрема шляхом застосування
митно-тарифного та нетарифного регулювання;
захист прав інтелектуальної власності як найдорожчого товару в
сучасному суспільстві;ведення УКТЗЕД відповідно до міжнародних вимог
тощо.
Також зверталася увага на те, що Угодою про асоціацію між Україною та
ЄС визначено, що Україна у процесі модернізації митних органів та
законодавства повинна керуватися не тільки Конвенцією, а й імплементувати
Митні прототипи ЄС «Customs Blueprints».
Законопроектом пропонується визначити на законодавчому рівні правові
засади організації та діяльності Національної митної служби України, статус
посадових осіб Національної митної служби України, а також порядок
проходження служби в Національній митній службі України.
Члени Комітету підтримали прийняття законопроекту. Створення
Національної митної служби України, на їхню думку, сприятиме покращенню
захисту прав та законних інтересів людини, забезпеченню належного
здійснення державної митної справи та гарантуватиме митну безпеку країни, в
тому числі попередження, виявлення та припинення контрабанди та
порушенням митних правил (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). - 2016. - 17.11).
***
На засіданні «круглого столу» в Комітеті у закордонних справах
обговорено наслідки президентських виборів у Сполучених Штатах
Америки для України та стратегію подальших дій
З ініціативи підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та
євроінтеграції Комітету у закордонних справах організовано «круглий стіл» на
тему: «Наслідки президентських виборів у Сполучених Штатах Америки для
України. Стратегія подальших дій» .
У заході взяли участь голова Комітету у закордонних справах Г. Гопко,
голова підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції
С. Заліщук, перший заступник голови Комітету у закордонних справах
Б. Тарасюк, колишній міністр закордонних справ України В. Огризко, колишній
віце-прем’єр-міністр з питань європейської інтеграції О. Рибачук, директор
Інституту світової політики А. Гетьманчук, профессор кафедри політології
Національного університету «Києво-Могилянська академія» О. Гарань,
в.о директора Департаменту Америки у Міністерстві закордонних справ
15

О. Шевченко.
Під час дискусії учасники «круглого столу» наголосили, що наразі зарано
робити висновки про те, як зміниться побудова двосторонніх відносин між
США та Україною з обранням Д. Трампа американським президентом.
Неодноразово лунали заклики до спокійного та виваженого підходу у
налагодженні комунікації з новою владою у Вашингтоні.
Загальне схвалення отримала теза про те, що українській владі потрібно
виробити уніфіковану стратегію відносин з Вашингтоном та окреслити
конкретні цілі та меседжі, що їх зможе почути та зрозуміти американська
сторона. Учасник наголосили на важливості правильної комунікації тих успіхів,
що їх вже добилася наша держава в ході проведення реформ.
Учасники засідання дійшли згоди, що Україні варто першою
запропонувати стратегію відносин з Вашингтоном, не чекаючи на перших
кроків від американської сторони.
Серед пріоритетів України у співпраці з США експерти виділили сферу
безпеки, макрофінансову і економічну допомогу. Було наголошено на
важливості донести до американської влади важливість українського питання
для усього регіону центрально-східної Європи.
Напрацювання за наслідками цього «круглого столу» можуть увійти до
переліку рекомендацій, які розглядатимуться Верховною Радою України,
7 грудня, 2016 р. під час Парламентських слухань на тему: «Актуальні питання
зовнішньої політики України» (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). - 2016. - 16.11).
***
У Верховній Раді відбулися парламентські слухання на тему: «Про
стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні»
Відкриваючи парламентські слухання, заступник Голови Верховної Ради
О. Сироїд наголосила на тому, що вчасність обговорення цього питання важко
заперечити. «Освіта й наука в Україні завжди фінансувалися за залишковим
принципом. Освіта, передусім середня - це питання національної безпеки. Від
якості освіти залежить, чи матимемо ми державу», - зазначила вона. На думку
О. Сироїд, якість освіти в державі впливає на формування національної
ідентичності людини. «Найвище завдання держави - повернути науку до вищих
навчальних закладів. Світова наука розвивається на основі того, що вона
започатковується в університетах», - сказала промовець.
За словами міністра освіти й науки України Л. Гриневич, розбудова
нації, державотворення мають не просто відображатися в освіті й науці.
«Освіта й наука повинні задавати тон цим процесам. Наше завдання забезпечити подолання нерівності у фінансуванні галузі», - наголосила вона.
«Останні десять років бюджет освітньої галузі був бюджетом існування, а не
розвитку. Витрати на освіту слід сприймати як інвестиції в людський капітал,
що створює умови для зростання і розвитку країни», - зазначила міністр.
На думку першого заступника голови Комітету з питань науки і освіти
О. Співаковського, «до причин, що негативно впливають на розвиток системи
освіти в Україні, насамперед відносять недостатній рівень фінансування
освітньої галузі та неефективне використання наявних ресурсів, недосконале
правове забезпечення, застарілу матеріально-технічну базу, високу вартість
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кредитування, несприятливий інвестиційний клімат, відтік мізків закордон
тощо.» За його словами, «у 2016 році бюджетна забезпеченість одного учня в
Україні складає близько 9,3-10 тисяч гривень, що у доларовому еквіваленті
відповідає майже 350-400 доларів США, тоді як у Європі цей показник
становить 6,8 тисяч євро». Упродовж останніх років на освіту Україна витрачає
з бюджету різних рівнів, включно із спеціальними фондами. які наповнюються
платежами юридичних та фізичних осіб , приблизно 5,3 % валового
внутрішнього продукту. Видатки на освіту з Державного бюджету не
перевищують трьох відсотків ВВП (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). - 2016. - 16.11 ).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко провів зустріч з Верховним комісаром ООН
у справах біженців.
Президент Петро Порошенко провів зустріч з Верховним Комісаром ООН
у справах біженців Філіппо Гранді, який перебуває в Україні зі своїм першим
візитом.
«Ми задоволені рівнем співробітництва України з Управлінням
Верховного Комісара ООН у справах біженців та дякуємо за міцну підтримку
нашої держави у цей складний час», - сказав Президент.
Глава держави висловив сподівання, що візит Верховного Комісара в
Україну дозволить йому на власні очі оцінити усю складність гуманітарної
ситуації на Донбасі, за яку несе повну відповідальність Росія.
Президент також висловив переконання, що цей візит дозволить значно
поглибити взаємодію та співпрацю між Україною та Управлінням Верховного
Комісара ООН у справах біженців.
Петро Порошенко звернувся до Філіппо Гранді з проханням приділити
особливу увагу тим серйозним проблемам, з якими стикаються кримські татари
в тимчасово окупованому Росією Криму.
У свою чергу, Філіппо Гранді наголосив, що невипадково здійснив візит в
Україну у перший рік після обрання на посаду Верховного Комісара ООН. «Ми
надаємо велике значення ситуації у Вашій країні і тій ролі, яку ми можемо
відіграти у вирішенні відповідних проблем. Цей візит важливий ще й тим, що
ми можемо донести інформацію про виклики, з якими стикається Україна, до
усього світу», - сказав Філіппо Гранді.
Верховний Комісар ООН у справах біженців відзначив зусилля
керівництва України, пов’язані із забезпеченням прав та потреб внутрішньо
переміщених осіб.
Верховний комісар привітав Президента України з третьою річницею
Революції гідності.
Останній візит Верховного Комісару ООН у справах біженців в Україну
відбувся 22 роки тому.
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –21.11).
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***
Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки
Хорватія
Президент Петро Порошенко прийняв Прем’єр-міністра Республіки
Хорватія Андрея Пленковича, який прибув до України з першим за час
незалежності обох країн офіційним візитом.
Петро Порошенко висловив сподівання, що на новій посаді керівника
хорватського уряду колишній Голова Делегації Європарламенту в Україні
Андрей Пленкович зберігатиме високу увагу до України, європейської
інтеграції та двосторонніх відносин між нашими державами.
Прем’єр-міністр Хорватії повідомив, що за його дорученням в Республіці
Хорватія створено Робочу групу підтримки України, до складу якої увійшли
високопосадовці низки хорватських міністерств та відомств.
Співрозмовники обговорили питання активізації діяльності двосторонніх
робочих механізмів з метою розширення торговельно-економічної співпраці.
Президент України подякував Андрею Пленковичу за послідовну підтримку з
боку Хорватії у питанні територіальної цілісності України в рамках
міжнародних організацій.
Петро Порошенко закликав главу хорватського уряду активно сприяти в
рамках Європейського Союзу завершенню роботи над механізмом
призупинення безвізових режимів, що відкриє шлях до скасування віз для
України, а також завершення ратифікації Угоди про асоціацію Україна – ЄС.
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –21.11).
***
Президент України провів телефонну розмову з Канцлером ФРН
Президент Петро Порошенко обговорив з Канцлером ФРН Ангелою
Меркель стан виконання Мінських домовленостей. Сторони відзначили
погіршення безпекової ситуації в регіоні. У цьому зв’язку наголошувалось на
важливості дотримання російськими бойовиками режиму припинення вогню на
Донбасі.
Співрозмовники також обговорили підготовку проекту Дорожньої карти
імплементації Мінських домовленостей, відповідно до результатів Берлінського
саміту Нормандського формату. Домовлено про проведення наприкінці
листопада зустрічі міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки.
Окрему увагу співрозмовники приділили питанню надання безвізового
режиму українським громадянам. Канцлер ФРН підтвердила, що безвізовий
режим запрацює одразу після узгодження всередині ЄС так званого механізму
призупинення.
Ангела Меркель поінформувала про підсумки зустрічі лідерів державчленів ЄС з Президентом США Бараком Обамою 18 листопада у Берліні. Було
підтверджено, що санкції ЄС проти РФ залишатимуться до повного виконання
Москвою Мінських домовленостей.
Сторони обговорили питання енергетичної безпеки, а також підготовку
до Саміту Україна-ЄС у Брюсселі 24 листопада.
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –21.11).
18

***
Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з Президентом
Європейської Ради Д. Туском.
Співрозмовники обговорили стан підготовки Саміту Україна – ЄС, що
відбудеться 24 листопада у Брюсселі.
Лідери привітали рішення Ради ЄС на рівні послів щодо початку
міжінституційних переговорів про запровадження безвізового режиму для
громадян України. «Це рішення є вагомим політичним досягненням у процесі
візової лібералізації», - відзначив Д. Туск. Президент Європейської Ради
висловив сподівання, що вже ближчим часом інституції ЄС досягнуть
домовленості щодо механізму призупинення безвізових режимів, що відкриє
шлях для остаточного скасування віз для українців.
П. Порошенко та Д. Туск також скоординували підходи щодо
якнайшвидшого завершення Нідерландами процесу ратифікації Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС.
Глава Української держави подякував Президенту Європейської Ради за
солідарну підтримку з боку держав-членів ЄС резолюції Генеральної Асамблеї
ООН щодо прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –18.11).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з послами країн «Великої
сімки» та Європейського Союзу.
Глава держави відзначив виключну важливість рішення третього комітету
щодо підтримки проекту Резолюції Генеральної Асамблеї ООН про ситуацію із
правами людини в Криму. «Вчорашнє рішення закладає додаткові підвалини до
міжнародного механізму де-окупації українського Криму», - наголосив
П. Порошенко.
Глава держави підтвердив, що Україна залишається рішучим
прихильником
виключно
правових,
політико-дипломатичних
шляхів
врегулювання і в питанні Криму, і триваючої агресії на Донбасі. Президент
також наголосив на важливості продовження санкційного тиску на Росію, який
не є самоціллю, а ефективним інструментом забезпечення виконання
російською стороною її зобов’язань у рамках Мінських домовленостей.
Президент поінформував глав дипломатичних місій про прогрес України
на шляху реформ, передусім у боротьбі з корупцією. У цьому контексті було
особливо відзначено успішне завершення першого етапу електронного
декларування в Україні.
П. Порошенко висловив надію на належну оцінку реформ, що
здійснюються в Україні, у тому числі з боку ЄС. У цьому контексті було
відзначено важливість виконання стороною ЄС і своїх зобов’язань, зокрема у
частині надання українцям безвізового режиму. «Незважаючи на надскладні
виклики, яким вимушено протистоїть Україна, ми сумлінно виконали свою
частину зобов’язань, і маємо право очікувати на відповідне рішення з боку
наших партнерів ЄС без подальших зволікань», - підкреслив Глава держави.
Президент подякував столицям країн «Великої сімки» та ЄС за
послідовну підтримку України, зокрема фінансову, у забезпеченні проведення
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складних, але необхідних для країни та її європейського майбутнього реформ
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –16.11).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
обраним Президентом Сполучених Штатів Америки Д. Трампом.
Глава держави привітав Д. Трампа з перемогою на президентських
виборах та запевнив у готовності до активного співробітництва з новою
Адміністрацією в інтересах зміцнення стратегічного партнерства.
П. Порошенко наголосив на важливості продовження рішучої підтримки
України з боку Вашингтона у протидії російській агресії та здійсненні
необхідних реформ.
Співрозмовники домовилися про продовження контактів, в тому числі
про проведення двосторонньої зустрічі.
Глава української держави запросив обраного Президента Сполучених
Штатів Д. Трампа здійснити візит до України у зручний час (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. –15.11).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з Віцепрезидентом США Д. Байденом.
Співрозмовники обговорили актуальні питання співробітництва між
Україною і Сполученими Штатами та регіональної безпеки у контексті
результатів президентських виборів.
П. Порошенко та Д. Байден відзначили важливість координації зусиль із
забезпечення виконання Росією зобов’язань відповідно до Мінських
домовленостей та збереження політики міжнародних санкції проти Росії до
повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.
Важливу увагу співрозмовники також приділили продовженню підтримки
реформ в Україні, які почали приносити відчутні результати (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. –16.11).
***
Президент П. Порошенко назвав спільною перемогою схвалення
Третім комітетом Генеральної Асамблеї ООН резолюції «Ситуація з
правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь
(Україна)», ініційованої Україною.
«Вчора у Нью-Йорку відбулася надзвичайна подія – була прийнята
Резолюція, яка на Третьому комітеті пройшла з великою підтримкою у
73 голоси. Це є ознака підтримки ініціативи України, ініціативи більшості
країн», - сказав П. Порошенко під час зустрічі з послами країн G7.
«Дуже важливо, що в цій Резолюції було чітко відображено визнання
Російської Федерації як окупаційної влади в Криму. Вперше на міжнародному
рівні було про це чітко зазначено. Так само, як і було зазначено про те, що
Крим, Севастополь чітко залишаються територією України і мають статус
тимчасово окупованих», - підкреслив Президент.
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Глава держави наголосив, що це велика дипломатична перемога. «Ми
впевнені в тому, що, незважаючи на жорстку протидію Російської Федерації, їм
не вдалося зняти це питання з розгляду», - додав він.
«Дозвольте мені вважати цю нашу перемогу абсолютно спільною. Щиро
розраховую, що під час голосування на пленарному засіданні ООН у нас буде
ще кращий результат – як результат нашої спільної роботи в ООН», - сказав
П. Порошенко.
Глава держави наголосив на важливості довести агресору, що вимоги
жити за правилами, дотримуватись міжнародного права, поважати суверенітет,
територіальну, цілісність і незалежність України є обов’язковими для всіх, в
тому числі і для Росії (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –16.11).
***
Президент П. Порошенко підписав Указ № 513/2016 «Про утворення
військово-цивільних адміністрацій населених пунктів». Згідно з документом,
нові ВЦА утворюються у місті Золоте та селі Катеринівка Попаснянського
району Луганської області та селищі Зайцеве Бахмутстького району Донецької
області.
Серед завдань новоутворених ВЦА визначено забезпечення безпеки та
нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії
диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної
катастрофи. Керівнику Антитерористичного центру при Службі безпеки
України, головам Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій
доручено здійснити, відповідно до Закону України «Про військово- цивільні
адміністрації», заходи, пов’язані з утворенням військово-цивільних
адміністрацій у зазначених населених пунктах.
Документ набирає чинності з дня його опублікування (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. –19.11).
***
Відповідно до статті 93 Конституції України та статті 9 Закону
України «Про міжнародні договори України» Президент П. Порошенко вніс
на розгляд Верховної Ради законопроект «Про ратифікацію Угоди про зону
вільної торгівлі між Україною та Канадою», визначивши його як
невідкладний для позачергового розгляду.
Законом ратифікується Угода, вчинена між двома державами у липні
поточного року.
Очікується, що реалізація положень документа сприятиме розвитку
двостороннього торговельно-економічного співробітництва між Україною і
Канадою, дозволить вітчизняним товаровиробникам отримати переваги від
безмитного доступу до ринку Канади, відкриє можливості для українського
бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку та модернізації
власного виробництва з метою підвищення конкурентоспроможності на нових
ринках. Передбачається також, що реалізація Угоди сприятиме створенню
нових робочих місць в Україні (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –17.11).
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***
Президент П. Порошенко під час зустрічі з представниками
Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій підписав Закон «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих
положень оподаткування неприбуткових організацій».
Глава держави нагадав про величезну благодійну та волонтерську
діяльність, яку здійснюють різні церкви та релігійні організації для українських
воїнів. «Яку величезну допомогу ви їм надаєте, в першу чергу – молитвою,
Божим словом, унікальною діяльністю капеланів. Але не останньою чергою є
допомога їжею, одежею, приладами. Впевнений, що сьогоднішній закон, який я
підписую, буде лише сприяти вашій діяльності», - зазначив П. Порошенко.
Закон був ухвалений Верховною Радою 6 жовтня 2016 р. Згідно
документу
доходи
неприбуткових
релігійних
організацій
можуть
використовуватись не тільки для фінансування видатків на їх утримання та
напрямів діяльності, визначених їх установчими документами, але й для
здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для
релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення
благодійної діяльності, милосердя.
При цьому фінансування цих видатків не вважається розподілом
отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників),
членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування
єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з
ними осіб (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –18.11).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман провів зустріч із
представниками громадянського суспільства для обговорення актуальних
питань суспільного життя та дій уряду.
«Дуже важливо отримати зворотній зв’язок того, що відбувається у нас в
суспільстві, країні, почути, що вас хвилює, де ви бачите виклики, який прогрес у
нас є, де немає, щоб коригувати дії самої влади», - зауважив В. Гройсман на
початку зустрічі.
Прем’єр-міністр поінформував представників громадських організацій
про останні прийняті урядом рішення. Зокрема, щодо підвищення удвічі
мінімальної заробітної плати, запровадження механізму референтного
ціноутворення на ліки, запуску системи електронного декларування, відміни
державного регулювання цін на продукти харчування, утворення Офісу
залучення та підтримки інвестицій і Національного комітету з промислового
розвитку.
Сьогодні спільно з Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, уряд напрацював ще
одне дерегуляційне рішення щодо збільшення граничного показника
стандартного приєднання компаній до електричних мереж з 160 кВт до 5 МВт,
повідомив Прем’єр-міністр.
В Україні завершила роботу оціночна місія Міжнародного валютного
фонду. Уряд продовжує двосторонню співпрацю та працює над реалізацією
плану реформ, зауважив В. Гройсман.
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На порядку денному – початок масштабної приватизації державних
підприємств, пришвидшення корпоратизації та зміни менеджменту, пенсійна
реформа та напрацювання моделі обігу землі, завершення реформи державної
служби, реформування гідроенергетики, вугільної галузі, митної служби,
відновлення промисловості та інше.
Уряд вніс до парламенту проект бюджету на 2017 р., який передбачає
збільшення мінімальної зарплати до 3,2 тис. грн, та сподівається на вчасне
завершення бюджетного процесу.
Прем’єр-міністр зазначив, що уряд стикається зі значним спротивом та
протидією у провадженні необхідних змін. Він навів приклад прийняття рішень
щодо спрощення реєстрації ліків та референтного ціноутворення, що
блокувалося як зсередини міністерства, так і незацікавленим фармацевтичним
лобі.
У цьому контексті Прем’єр-міністр закликав громадянське суспільство
посилювати тиск для прийняття правильних і необхідних країні рішень.
«Я оптимістично дивлюся у майбутнє і закликаю усіх вас тиснути на
прийняття нормальних рішень. Громадська підтримка дуже потрібна для того,
щоб приймати правильні рішення і їх реалізовувати», - зазначив В. Гройсман.
У ході зустрічі громадські активісти та представники уряду обговорили
впроваджувані
урядом
дії
у
секторальних
реформах,
зокрема,
енергоефективності, охорони здоров’я, продовженні децентралізації, підтримки
зростання економіки та рівня життя людей.
У зустрічі взяли участь експерти та керівники Інституту економічних
досліджень та політичних консультацій, Громадянської мережі «ОПОРА»,
організації «Центр UA», CASE Україна, громадської ініціативи «Реанімаційний
пакет реформ», Центру економічної стратегії, Міжнародного фонду
«Відродження», громадської організації «Український незалежний центр
політичних досліджень», «Інститут суспільно-економічних досліджень»,
ІК Concorde Capital, Центру економічного розвитку, Благодійного фонду
«Пацієнти України», Центру політичних студій та аналітики «Ейдос»,
громадської організації «Інститут громадянського суспільства», Координаційної
ради Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, Київської школи
економіки та Transparency International Україна (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –17.11).
***
Спроби дестабілізувати ситуацію у країні та вкинути її у кризу є
руйнівними відносно держави, що лише почала економічне зростання, та її
громадян. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман, відкриваючи
засідання уряду у середу.
Голова уряду зауважив, що деякі політичні сили сьогодні намагаються
«розхитати» ситуацію в країні під різними «соусами», лозунгами та приводами.
«За декілька останніх місяців багато брали тем, на яких хотіли розхитати
ситуацію: і аграрний сектор, і банківський сектор, і тарифи, і все інше. Для
чого? В когось є бажання дестабілізувати ситуацію в країні, тому що це суть
їхнього життя, в когось є інші причини. Але усі ці причини є абсолютно
руйнівними по відношенню до країни. Треба сьогодні концентруватися не на
тому, щоб розхитати ситуацію, а концентруватися на тому, щоби забезпечити
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економічне зростання. А це можливо через нормальну прагматичну політику», наголосив В. Гройсман.
«Те, що Україна вистояла, – український народ вистояв. Те, що ми
виходимо на економічне зростання, це треба тільки підтримати і підсилити, а не
знову ж таки вкинути країну у прірву», - підкреслив Прем’єр-міністр.
Уряд України сумлінно працює над тим, щоб економічне зростання було
відчутно для кожного українського громадянина, зауважив він.
«Ми не чарівники. За один день, один місяць, за півроку створити більш
потужний ріст було неможливим. Але у короткостроковій перспективі ми
можемо сьогодні проглядати достатньо стійку позицію щодо нашої економіки,
щодо умов життя людини. Наше головне завдання – щоби люди мали, за що
себе утримувати, щоб мали нормальну заробітну плату і щоб на вулицях
українських сіл, міст і селищ було безпечно. Щоб секторальні реформи, які ми
проводимо, приводили до підвищення якості життя», - зазначив В. Гройсман
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –16.11).
***
Уряд працює над тим, щоб зробити справедливою пенсійну систему, і
здійснить це, як тільки для цього будуть достатні ресурси від економічного
зростання. Про це Прем’єр-міністр України В. Гройсман заявив під час
«Години запитань до Уряду» у Верховній Раді України у п’ятницю.
«Ми маємо спільно з вами напрацювати такі рішення, які дадуть
можливість людям отримати нормальну і мінімальну пенсію, і середню пенсію.
Ми сьогодні дуже серйозно над цим питанням працюємо. Для цього потрібні
додаткові ресурси. Як тільки у нас з’явиться хоча б один відсоток того, щоби
змінити цю систему і зробити її справедливою, ми спільно з вами це зробимо», заявив Прем’єр-міністр.
Голова уряду зауважив, що необхідно зважено підійти до зміни пенсійної
системи країни, що, за його словами, створила умови для тотальної бідності
українських пенсіонерів.
Прем’єр-міністр нагадав, що з 1 грудня соціальні стандарти будуть
збільшені на 10 %. Це підвищення – результат економічного зростання.
«Кожного дня український громадянин, український підприємець
сумлінно робить свою роботу і ця робота виливається в економічне зростання.
Тому ми маємо їм не заважати, а маємо їм допомагати, маємо приймати закони,
які дозволять їм заробляти і робити багатшою нашу країну», - наголосив
В. Гройсман (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –18.11).
***
Уряд розробляє підходи, які дозволять українським підприємствам
брати участь у всіх державних тендерах. Про це заявив Прем’єр-міністр
України В. Гройсман під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді
України.
«Уряд України підтримує і буде підтримувати політику щодо підтримки
промисловості нашої держави. Ми зараз розробляємо підходи, які дозволять
нашим українським підприємствам брати повноцінну участь у всіх державних
тендерах і для нас важливо, що кожна українська гривня буде інвестована в
нашу національну економіку. Ми будемо максимально підтримувати українські
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підприємства щодо виробництва тієї чи іншої продукції з високим рівнем
локалізації, з доданою вартістю для того, щоб українці мали роботу і відповідно
зарплату», - заявив В. Гройсман.
«Для нас дуже важливо, для уряду, щоби максимально те, що ми можемо
закуповувати, було українського виробництва на 100%», - підкреслив він.
Коментуючи питання народного депутата щодо загрози реалізації проекту
з реконструкції трьох компресорних станцій, тендери на які були нещодавно
проведені компанією «Укртрансгаз», В. Гройсман зауважив, що уряд не має
жодних повноважень надавати перевагу чи перешкоджати учасникам
закупівель, що здійснюються через електронну систему ProZorro: «Це поза
межами компетенцій уряду».
Прем’єр-міністр висловив сподівання, що цей тендер пройшов чесно,
прозоро і не має жодних підстав бути скасованим чи переглянутим (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –18.11).
***
Уряд посилює роботу над тим, щоб підтримати вітчизняну космічну
галузь та виводити з кризи профільні підприємства, що мають величезні
можливості і потенціал розвитку. Про це заявив Прем’єр-міністр України
В. Гройсман під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді України.
Голова уряду повідомив, що цього робочого тижня провів нараду з усіма
представниками космічної галузі та створить робочу групу щодо оцінки її стану.
«Я хочу детально розібратися, що відбувається у космічній галузі, які
розпочаті проекти, чи ефективно вони розпочаті, чи є там величезні проблеми (а
я думаю, проблеми там є), скільки потрібно ресурсу, які джерела фінансування,
як має працювати система управління космічної галузі. Це все потребує
сьогодні відповіді, тому що там немає навіть ефективної системи управління
цією галуззю», - зауважив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр подякував народним депутатам за прийняття учора
закону, яким списано заборгованість держпідприємства Виробниче об’єднання
«Південний машинобудівний завод ім. Макарова» за спожиту електроенергію в
розмірі 400 млн грн.
Він повідомив, що Державне космічне агентство України знайде та
направить ресурси на закриття заборгованостей по заробітній платі на
Південмаш. «Це буде від 50-60 млн грн. Я чекаю цього рішення для того, щоб
ми “розшили” борги і по комунальним послугам, і відповідно по заробітній
платі», - зазначив Голова уряду.
«Треба виводити ці підприємства з кризи. Вони мають величезні
можливості і потенціал, і це гріх заводити їх в те місце, де вони сьогодні
знаходяться», - підкреслив В. Гройсман.
«Космічна галузь нашої країни має отримати серйозну підтримку. Але я
би не хотів, щоби ця підтримка не була такою, як вона була багато років, коли
кошти виділялися, нас заводили у “три сосни”, вибачте на слові, потім - ні
коштів, ні нормального стану справ у космічній галузі», - зазначив В. Гройсман
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –18.11).
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***
Уряд повністю відданий політиці підтримки українського села і
розвитку аграрно-промислового комплексу, запевнив Прем’єр-міністр. «Ми
завжди налаштовані на діалог. Уряд відкритий для пошуку ефективних рішень,
які дозволять нам стати незмінними лідерами у світі», - зауважив він.
В. Гройсман зазначив, що 3 млн громадян - кожний 6-ий українець сьогодні працює у секторі сільського господарства.
«Ви формуєте 12 % внутрішнього валового продукту країни, а з
переробкою - усі 17 %. Ви є лідером, країна є лідером у міжнародній торгівлі, і
ми маємо сьогодні передові позиції щодо постачання нашої аграрної продукції
до інших країн світу. Ви є сьогодні рекордсменами - 64 млн тонн зернобобових
культур у цьому році. Вони не даються легко. Передові технології, якісна праця
дає сьогодні результати, якими ми, наша країна можемо по праву пишатися», зауважив Голова уряду та побажав усім працівникам сільського господарства
успіхів, якісних врожаїв і благополуччя.
В. Гройсман зауважив, що агропромисловий комплекс потребує
особливої підтримки держави.
У цьому контексті Прем’єр-міністр зазначив, що розвиток
агропромислового комплексу для уряду є одним з головних пріоритетів,
передбачених у Бюджеті на 2017 р. Так, 1 % від ВВП буде реінвестовано в
аграрний сектор - 5,5 млрд грн на підтримку тваринництва, садівництва,
ягідництва та інші напрямки.
Крім того, уряд шукає рішень над тим, щоб відновити
сільськогосподарське машинобудування.
«Ми маємо серйозне, амбітне завдання - ми хочемо підняти і відродити
сільськогосподарське машинобудування у нашій країні. Ми хочемо зробити усе
для того, щоб саме в Україні ми створювали додану вартість, робили
поглиблену переробку нашої продукції. Я би дуже хотів, щоби в
агропромисловому комплексі кількість працюючих людей збільшувалася,
збільшувалися врожаї, збільшувалися здобутки», - наголосив В. Гройсман.
Уряд також продовжує децентралізацію влади, що дозволила відродити
українське село.
«Сьогодні можу сказати, що ті механізми, які ми запровадили - фінансову
децентралізацію, можливості добровільного об’єднання громад - відроджують
українське село. В українському селі з кожним роком буде більше грошей не
тільки на агропромислове виробництво, а й на інфраструктуру, дозвілля, на
багато інших речей, які дають можливість якісно побудувати рівень життя. Але,
безумовно, дуже важливо, щоб в українському селі люди мали роботу. Це
залежить від того, наскільки ми будемо з вами приділяти увагу
агропромисловому комплексу. Все те, що стосується агропромислового
комплексу, продовольчої безпеки нашої країни, - ці питання завжди повинні
бути у нас на порядку денному», - підкреслив Прем’єр-міністр (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –18.11).
***
Українська делегація, очолювана Віце-прем’єр-міністром із питань
європейської та євроатлантичної інтеграції І. Климпуш-Цинцадзе, посол
України в Канаді А. Шевченко та заступник Міністра закордонних справ –
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керівник апарату В. Пристайко провели зустріч із Міністром оборони
Канади Харджитом Сежаном на Міжнародному безпековому форумі в
Галіфаксі (Канада).
Міністр Х. Сежан повідомив І. Климпуш-Цинцадзе про те, що робота над
Угодою про співробітництво між міністерствами оборони України і Канади
завершена і надалі міністри оборони двох країн будуть шукати найближчу
можливість для підписання цього документу. Це базовий документ, який
закладає підстави для подальшого поглибленого співробітництва в різних
сферах оборони: починаючи з тренувальних місій і закінчуючи військовою
доктриною та документами стратегічного характеру.
Під час зустрічі сторони також обговорили питання продовження
канадської тренувальної місії «Unifire». Це проект, за яким 200 канадських
військовослужбовців зараз тренують українських солдатів і офіцерів на
Яворівському полігоні і в Кам’янець-Подільському тренувальному центрі.
І. Климпуш-Цинцадзе подякувала за канадську підтримку і співпрацю.
Канадська сторона запевнила, що вона наразі відпрацьовує оптимальний формат
продовження цієї місії після 31 березня, зазначивши, що оновлений формат має
якнайкраще відповідати нагальним потребам Збройних Сил України.
«Ви можете бути впевненими в тому, що Канада підтримує Україну», сказав пан Х. Сежан. Він запевнив у тому, що Канада підтримує Україну в її
прагненні до реформ, особливо наголосивши на реформі поліції: «Я був дуже
вражений реформою поліції під час візиту в Україну. Особливо позитивною
реакцією людей» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –20.11).
***
За попередніми розрахунками Мінекономрозвитку, у І півріччі 2016 р.
рівень тіньової економіки склав 38 % від офіційного ВВП, що на
4 відсоткових пункти менше порівняно з показником відповідного періоду
2015 р. Про це йдеться у звіті, який підготував департамент економічної
стратегії та макроекономічного прогнозування Мінекономрозвитку.
Детінізація є результатом дії кількох факторів:
закріплення відносної макроекономічної стабільності (інфляція за перше
півріччя склала 4,9 % проти 40,7 % у відповідному періоді 2015 р.; девальвація
обмінного курсу гривні при цьому становила 6,5 % порівняно зі зростання у
1,4 раза у січні-червні 2015 р.);
поліпшення бізнес-клімату внаслідок дотримання політики дерегуляції та
оптимізації функціонування державного сектору економіки з метою підвищення
його ефективності (відповідно до рейтингу Doing Business-2017 Україна посіла
80 місце серед 190 країн; у рейтингу Doing Business-2016, уточненому
відповідно до методології, застосованій цьогоріч, Україні належало 81 місце
серед 189 країн);
поступового відновлення та формування нових міжгалузевих зв’язків в
економіці;
започаткування процесів детінізації на ринку праці внаслідок зниження
ЄСВ.
В той же час слід зазначити, що процес детінізації стримується
нерозв’язаними досі проблемами, які негативно позначаються на показниках
розвитку економіки країни в цілому. Це, зокрема, продовження тенденції до
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скорочення обсягів кредитування корпоративного сектору, збереження низької
зовнішньоекономічної кон’юнктури, введення імпортних та транзитних
обмежень
Російською
Федерацією,
тощо
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –17.11).
***
Міністр культури Є. Нищук провів зустріч із новопризначеним
Надзвичайним і Повноважним Послом ФРН в Україні Е. Райхелем.
Під час зустрічі сторони обговорили налагодження більш тісного
культурного співробітництва між Україною та Німеччиною.
«Я радий, що Ви ініціювали нашу зустріч і знаю, що цій зустрічі
передувала велика робота Змішаної українсько-німецької комісії з питань
повернення та реституції втрачених та незаконно переміщених під час та
внаслідок Другої світової війни культурних цінностей. Є чимало напрацювань
по тих чи інших напрямках. Я сподіваюсь, що ті напрацювання, які ми маємо на
сьогодні, слугуватимуть подальшому поглибленню нашої співпраці та
налагодження взаєморозуміння», - сказав Є. Нищук.
Зі свого боку Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні
Е. Райхел відзначив високий рівень підготовки заходів, присвячених
75-м роковинам трагедії Бабиного Яру, та висловив сподівання, що
міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2017 р. Україною буде
проведено на такому ж високому рівні.
Під час зустрічі сторони також обговорили питання налагодження
співробітництва з Ґете-Інститутом та проведенні спільних культурномистецьких проектів (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
18.11).

ПОЛІТИКА
Президент США Б. Обама та європейські лідери висловили
занепокоєння через триваючу відсутність надійного припинення вогню і
знову підтвердили важливість створення безпекових умов для проведення
вільних і справедливих місцевих виборів в окупованих районах Донбасу. Про
це йдеться в заяві Білого дому.
«Лідери також обговорили конфлікт на сході України. Вони одностайно
домовилися про необхідність зі сторони Росії в повній мірі виконувати свої
зобов’язання за Мінськими угодами і про те, що санкції проти Росії через
агресію щодо України повинні залишатися, поки Росія не виконає зобов’язань.
Лідери висловили занепокоєння через триваючу відсутність надійного
припинення вогню і знову підтвердили важливість створення безпекових умов
для проведення вільних і справедливих місцевих виборів в окупованих районах
Донецької та Луганської областей», - йдеться в повідомленні (УНН
(http://www.unn.com.ua/). – 2016. – 18.11).

28

***
Екс-голова Одеської ОДА М. Саакашвілі анонсував проведення,
27 листопада, у Києві відкритої Ради «Руху нових сил». Про це він повідомив
на своїй сторінці у Facebook.
У повідомленні не вказується, чи дане об’єднання є політсилою. При
цьому М. Саакашвілі зазначив, що збори відбулися 19 листопада у Києві «під
пильним наглядом СБУ».
Також він додав, що хоче «запросити всіх, хто готовий до командної
роботи, активістів і союзників прийти 27 листопада о 13.00 до пам’ятника
В’ячеславу Чорноволу у Києві (Музейний провулок) на відкриту Раду» та
запросив «представників усіх демократичних політичних сил приєднатися».
«Ми розпочинаємо кардинальну зміну влади в країні. У другу річницю
невдалої роботи парламенту ми оголосимо наші вимоги і розпочнемо оновлення
політичної еліти за допомогою кадрового резерву», - заявив екс-глава Одеської
ОДА (Українська правда (http://www.pravda.com.ua/). – 2016. – 19.11).
***
Автором плану «Шатун» є нардеп, лідер парламентської фракції
«БПП» І. Гринів, заявив екс-голова Одеської ОДА М. Саакашвілі.
За його словами, І. Гринів «вигадав «Шатун», аби громадяни України не
протестували проти корумпованої влади».
«Представник президента у Верховній Раді, нардеп Ігор Гринів є
мозковим центром групи, яка веде проти мене війну. Саме Гринів і вигадав так
званий план “Шатун” – ніби Україна пливе у човні, а будь-хто незгодний із
чинною політикою, його розхитує... Немає ніяких “Шатунів”. Є шатуни на
Банковій, на Інститутській...», - заявив М. Саакашвілі (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/). – 2016. – 19.11).
***
Партія «Демальянс» на своєму з’їзді у Києві ухвалила резолюцію, де
закликала президента П. Порошенка не балотуватися на другий термін.
У партії вважають, що це дозволить Президенту зосередитися на
«справжній боротьбі за зміни».
«Партія “Демальянс“ також закликає Президента Петра Порошенка
відмовитися від ідеї балотування на другий термін задля того, аби решту
каденції присвятити справжній боротьбі за зміни, а не боротьбі за політичні
дивіденди», - йдеться узаяві партії.
Представники партії також закликали інших «політиків старої формації...
вийти з гри та відкрити політичний простір для нового покоління».
Раніше до партії «Демальянс» долучились члени Ради від «Блоку Петра
Порошенка»
С.
Лещенко,
М.
Найєм
та
С.
Заліщук
(УНН
(http://www.unn.com.ua/). – 2016. – 20.11).
***
Народный депутат О. Ляшко сегодня работает в интересах
украинской власти, чтобы расколоть и дискредитировать «Батькивщину».
Для этого он спровоцировал лидера партии Ю. Тимошенко на конфликт,
заявляет политолог Р. Бортник.
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«Ляшко - это подстрекатель, который всегда работает на власть. Во время
оскорбления Юлии Тимошенко он просто отыгрывал свою роль, чтобы
расколоть оппозицию», - сообщил Р. Бортник.
Также политолог отметил, что О. Ляшко видит в лице Ю. Тимошенко
конкурента как лидера оппозиции.
«На сегодняшний день это рейтинговый политик, который возглавляет
политическую силу, которая может стать реальным конкурентом для
Президента», - подчеркнул Р. Бортник.
Но, как прогнозирует эксперт, скоро оппозиционные силы будут
объединяться, чтобы противостоять власти.
«Время для объединения еще не пришло, потому что пока оппозиция
тестирует общественное мнение. Но вскоре, думаю, это произойдет», резюмировал Р. Бортник (ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2016. – 13.11).
***
Одна из причин раскола оппозиции - это предстоящие парламентские
и президентские выборы, считает политолог В. Карасев.
«Главные конкуренты для Ляшко на предстоящих досрочных выборах
это Тимошенко и Бойко. Между ними уже идет борьба за попадание во второй
тур президентских выборов. Лидер партии, прошедший во второй тур, получает
существенное укрепление своих позиций. В итоге политическая сила получает
новое инвестирование. Поэтому на последней неделе мы наблюдали драку
Бойко и Ляшко, а с другой стороны, политический конфликт между Ляшко и
Тимошенко», - сказал В. Карасев.
По словам политолога, в ближайшее время стоит ожидать очередных
витков конфликта между лидерами оппозиции, что будет выгодно для
представителей власти.
«Если оппозиция расколота, то угроза, которую она несет в себе для
власти, легко купируется. Сейчас власть хоть потеряла свои позиции, но
коалиция Народного фронта и БПП едина. У НФ крайне низкие рейтинги.
Поэтому они вынуждены поддерживать Порошенко. В свою очередь БПП
сотрудничает с НФ, для того, чтобы оттянут дату досрочных парламентских
выборов. В итоге получается, что в парламенте одна власть и много
оппозиционных партий. В этой формуле всегда будет выигрывать власть», сказал В. Карасев (ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2016. – 18.11).
***
Митинги в Киеве, участники которых требовали снижения
коммунальных тарифов и критиковали власть, были организованы не для
свержения правящей элиты, а для того, чтобы люди «спустили пар»,
отмечает аналитик В. Хомаха.
«То, что происходит в Киеве, это «канализация» протеста: организация
митингов для того, чтобы люди «спустили пар». И на этих митингах цель
совсем другая, чем свержение Петра Порошенко и Валерии Гонтаревой. Это
только способы “засветить” себя, показать какую-то партию. Конечно, есть
люди, которые недовольны повышением цен и коммунальных тарифов, но это –
сгенерированные протесты», - сказал он.
По мнению аналитика, в подобных протестах не будут участвовать
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политические партии, чьи названия уже известны массам.
«На этих митингах мы не видим более-менее реальных сил, которые
могут включиться в этот протест – например, новая партия Саакашвили, партия
“Демальянс”. Они зафиксировали, что протест есть, но они никак к этому не
относятся. На этих протестах не было ни одного флага известной партии. Это
моделирование ситуации со стороны власти», - считает В. Хомаха (ГолосUA
(http://ru.golos.ua/). – 2016. – 21.11).
***
Лідер громадського руху «Український вибір» В. Медведчук у своєму
блозі висловив думку, що відмова Києва підтримати резолюцію ООН про
боротьбу з героїзацією нацизму свідчить про те, що влада в Україні готова
закривати очі на діяльність неонацистських праворадикальних рухів.
Влада потурає радикалам, щоб використовувати їх в боротьбі з
політичними опонентами і інакодумцями, вона з усією очевидністю
продемонструвала своїм громадянам і світовій спільноті, що не має наміру
боротися з неонацизмом, расовою дискримінацією, ксенофобією і пов’язаною з
ними нетерпимістю, вважає політик. Це дає зелене світло праворадикальним
силам всередині країни, які намагаються розгойдати ситуацію, розколоти
суспільство (УНН (http://www.unn.com.ua/). – 2016. – 20.11).
***
По мнению политолога, директора центра «Третий сектор»
А. Золотарева, в украинскую политику неизбежно вернутся представители
левых сил. Об этом эксперт заявил, комментируя столкновения левых
активистов с активистами праворадикальных организаций во Львове, 6 ноября.
По словам политолога, события 6 ноября стали показательными и
знаковыми. «Левые силы сегодня по факту поставлены вне закона. Многие
партии спекулируют левой риторикой, но, по сути, не имеют никакого
отношения к левому движению. Тем не менее, возвращение левых сил в
украинскую политику неизбежно, это вопрос времени», – заявил эксперт.
По его мнению, анархо-коммунисты из «Автономного сопротивления»
являются типичными представителями «новых левых», которые «активны,
весьма динамичны и заметны… несмотря на свою немногочисленность».
«Новые левые», считает политолог, могут быть интересны и В. Медведчуку.
«Он… хорошо понимает перспективность левой ниши, равно как
понимает, что это должны быть украинские левые. Поэтому Медведчук ведет
своего рода кастинг среди тех, кто способен занять левую нишу. Благо, ресурсы
и возможности у него для этого есть. Он не рвется на авансцену, в этом нет
нужды, его политический ресурс куда больше, чем у завсегдатаев ток-шоу», заявил аналитик.
На смену «националистическому подъему», уверен политолог, придет
неизбежное разочарование в правой идеологии. При этом политика власти,
проводимая под патронатом западных кредиторов, неизбежно приведет к росту
протестного левого электората.
«Автономное сопротивление» интересно своей активностью. Период
«реестровых» левых канул в лету. И будущее за теми, кто сумеет сочетать
левую идеологию и прямое действие, а та же прямая демократия - это один из
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трендов украинской политики» – резюмировал експерт (ForUm (www.forua.com/). – 2016. – 19.11).
***
Некоторые зарубежные СМИ прогнозируют Украине замедление
реформ, экономический кризис и «жертвенную» позицию на мировой арене.
Журнал «Chicago Tribune» публикует материал «Трамп, Путин и
медленные реформы толкают Украину к России». «Сегодня, Украина
находиться на линии разлома между российской властью и западным влиянием,
больше чем когда либо. Уже сама перспектива потерять защиту дяди Сэма
достаточно плоха, однако намного страшнее может стать непосредственная
потеря «дяди Джо». Вице-президент США Д. Байден был невероятно сильным
политиком, который уговаривал правительство в Киеве, проводить реформы и
отстаивал необходимость получения кредитных траншей МВФ, от которых
зависит Украина. Мы можем прогнозировать, что реформы в Украине в
ближайшее время замедлятся и страна погрузится в затяжной политический и
экономический кризис» - пишет издание.
Ежедневное издание Австралии «The Sydney Morning Herald» публикует
статью «После выборов в США мир опасается, что Россия будет влиять на
выборы во Франции, размывая западные векторы». Журнал сообщает, что
Марин Ле Пен, ультраправый политик во Франции надеется победить на
президентских выборах в следующем году. «Если пророссийский кандидат
выиграет во Франции, мы можем прогнозировать политический раскол Европы,
который может обернуться для Украины полной потерей территориальной
целостности страны» - пишет издание.
Немецкое издание Frankfurter Allgemeine в статье «Обама предостерег
Трампа от «сделок» с Россией» отмечает, что президент США обеспокоен
политикой в отношении России, которую может вести его преемник Д. Трамп.
В статье говорится, что Б. Обама предостерег новоизбранного президента
Д. Трампа о последствиях возможного отказа от прежей политики в отношениях
с Россией (ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2016. – 21.11).

ЕКОНОМІКА
Национальный банк перечислил в бюджет второй транш своей
прибыли за прошлый год. Его сумма – 14 млрд грн. Об этом говорится на сайте
Государственной казначейской службы.
Первый транш прибыли регулятор перечисли в октябре. Тогда он
составил 10 млрд грн.
Всего в этом году НБУ должен перечислить 38 млрд грн. По словам
главы Нацбанка В. Гонтаревой, регулятор разбил всю сумму на несколько
траншей, чтобы ее перечисление не имело влияния на ценовую стабильность в
стране (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/11/17/24789206/). – 2016. – 17.11).
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***
Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что к концу 2018 г.
международные резервы Украины увеличатся до 27,8 млрд долларов. Об этом
сообщил заместитель председателя НБУ Д. Сологуб.
По прогнозам Нацбанка, международные резервы до конца 2016 г.
увеличатся с нынешних 15,5 млрд долларов до 17,5 млрд долларов. К концу
2017 г., по как отметил Д. Сологуб, можно ожидать увеличения до
23,1 млрд долларов.
«Наши прогнозы базируются на том, что запланировано еще два транша
до конца года: 1,3 млрд долларов транша от МВФ и 600 млн евро
(макрофинансовой помощи от ЕС). Однако оба транша связаны с выполнением
некоторых условий», – пояснил Д. Сологуб.
В частности, ЕС готов предоставить транш, как только Киев отменит
запрет на экспорт древесины и совершит все необходимые социальные выплаты
внутренне перемещенным лицам.
Напомним, ранее НБУ ожидал, что к концу 2016 г. объем
золотовалютных резервов (ЗВР) составит 18,7 млрд долларов. К ухудшению
прогноза привели задержки в реализации программы МВФ (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/389012/valyutnye-rezervy-ukrainy-mogut-vyrastipochti-v-dva-raza-nbu). – 2016. – 18.11).
***
Кабмин, ЕБРР и Ощадбанк планируют в ближайшие недели
подписать Меморандум понимания между правительством Украины,
Ощадбанком и Европейским банком реконструкции и развития
относительно поддержки реформы Ощадбанка и его подготовки к
приватизации.
В тексте проекта меморандума, с которым ознакомился FinClub, указано,
что «ЕБРР рассмотрит в будущем покупку миноритарного пакета акций банка
путем вхождения в капитал через покупку акций дополнительной эмиссии в
рамках процесса предварительной приватизации».
Речь идет о продаже при участии «уважаемых независимых
инвестиционных советников» на конкурсе до середины 2018 г. «минимум 20%
акций» Ощадбанка «уважаемому постороннему инвестору». Советников для
дальнейшей приватизации найдут до конца 2020 г., а продадут банк – до 2022 г.
При этом ЕБРР не берет на себя обязательство по покупке доли:
учреждение лишь обещает в 2018 г. оценить прогресс в подготовке к
приватизации и «рассмотреть вопрос покупки миноритарного пакета акций».
Это произойдет, только если Ощадбанк достигнет предварительно
согласованных целевых показателей и только «при наличии четких письменных
обязательств
правительства
полностью
приватизировать
Ощадбанк»
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/389150/ebrr-podgotovitoshhadbank-k-privatizatsii). – 2016. – 21.11).
***
Дальнейшая судьба крупнейшего финансового учреждения страны
«ПриватБанка» решится в течение двух ближайших недель после того, как
Нацбанк завершит верификацию второго этапа программы его
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докапитализации.
Об этом заявила заместитель главы НБУ Е. Рожкова.
«Где-то на завершающей стадии находимся. Я не готова сказать, что это
будет неделя или две, но это уже завершающая стадия. МВФ, в принципе,
понимает, что ее надо завершить, и только после этого определяться, выполнил
ли банк и акционеры банка поставленные перед ним задания или нет», –
сообщила Е. Рожкова.
Она напомнила, что программа докапитализации «ПриватБанка» целый
ряд мероприятий, в том числе реструктуризацию кредитной задолженности,
внесение
дополнительного
обеспечения
и,
собственно,
частичную
докапитализацию. «Это очень большие объемы», – подчеркнула Е. Рожкова и
напомнила, что верификация программы проходит «онсайт, а не только
дистанционно» (Украинские реалии (http://ukrreal.info/ua/suspilstvo/127647natsbank-obeschaet-reshit-sudbu-privatbanka-v-techenie-dvukh-nedel). – 2016. –
17.11).
***
Національний банк України розраховує на зниження рівня інфляції до
5 % у 2019 р. Про це повідомив заступник голови НБУ О. Чурій, передає УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1619901-nbu-planuye-dosyagti-serednostrokovogorivnya-inflyatsiyi-v-2019-rotsi-na-rivni-5).
«Наша монетарна політика направлена сьогодні на зменшення інфляції.
На досягнення стійкого та стабільного рівня інфляції. І дії Національного банку
були, до речі, дуже позитивно оцінені і МВФ, і іншими міжнародними
організаціями. Ми зменшили інфляцію, минулого року вона складала 43 %, на
сьогодні інфляція на цей рік ми плануємо мати 12 %, наша ціль. І ми впевнені,
що ми можемо досягти цього рівня. Наступного року ми плануємо досягти 8 % і
досягти середньострокового рівня інфляції в 2019 р. на рівні 5 %», - зазначив
він.
Також він наголосив на важливості купівлі валюти Нацбанком для
збільшення стабільності фінансової системи (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1619901-nbu-planuye-dosyagtiserednostrokovogo-rivnya-inflyatsiyi-v-2019-rotsi-na-rivni-5). – 2016. – 18.11).
***
Інфляція в Україні у січні-жовтні поточного року становила 9,4 %,
а зростання промислового виробництва за цей період – 2 %. Про це під час
години запитань до уряду повідомив перший віце-прем’єр-міністр України
С. Кубів, передає кореспондент УНН (http://www.unn.com.ua/uk/news/1619922-usichni-zhovtni-inflyatsiya-v-ukrayini-stanovila-9-4).
«За підсумками січня-жовтня позитивну динаміку демонструють сільське
господарство, промислове виробництво - плюс 2 %, капітальні інвестиції.
Триває зниження інфляції. Якщо зростання споживчих цін у 2015 р. становило
43,3 %, то за 10 місяців 2016 року - лише 9,4 %», - сказав він (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1619922-u-sichni-zhovtniinflyatsiya-v-ukrayini-stanovila-9-4). – 2016. – 18.11).
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***
Президент Украины П. Порошенко подписал закон «О ратификации
Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Канадой».
Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Как отмечается, этим законом ратифицируется соглашение, подписанное
между Украиной и Канадой в июле 2016 г.
«Реализация положений документа будет способствовать развитию
двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Украиной и
Канадой,
позволит
отечественным
товаропроизводителям
получить
преимущества от беспошлинного доступа к рынку Канады, откроет
возможности для украинского бизнеса как для расширения рынков сбыта, так и
для развития и модернизации собственного производства с целью повышения
конкурентоспособности на новых рынках», - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что реализация соответствующего соглашения
будет способствовать созданию новых рабочих мест в Украине.
Закон о ЗСТ с Канадой вступает в силу в первый день второго месяца
после получения последней из сторон уведомления о завершении выполнения
процедур, необходимых для его вступления в действие (Эксперт.UA
(http://www.expert.ua/novosti/0/977-poroshenko-ratifitsiroval-soglashenie-o-zonesvobodnoj-torgovli-s-kanadoj-/). – 2016. – 17.11).
***
ГП «Южный машиностроительный завод им. Макарова» (ЮМЗ,
Днепр) готовит на ноябрь отгрузку в интересах американской Orbital ATK
Inc. (NYSE: OA) двух основных конструкций первой ступени ракетыносителя (РН) среднего класса Antares, грузовые рейсы которой к
Международной космической станции (МКС) в рамках контракта с NASA
возобновлены после проведения модернизации РН со Среднеатлантического
регионального космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) в
октябре.
Согласно сообщению на сайте ЮМЗ, в конце октября в ходе визита на
предприятие представителей американской компании, ракеты прошли
успешную инспекцию заказчика. В настоящее время одна из ракет уже
погружена на железнодорожную платформу, на второй - завершается монтаж
систем. Монтажные работы должны быть завершены до конца ноября.
«Планируется, что в ближайшее время сразу две ракеты будут
доставлены в Николаевский порт для отправки к месту старта», - отмечается в
сообщении. Украина сотрудничает с США по проекту Antares с 2008 г. С 2013 г.
в рамках программы выполнено шесть из восьми предусмотренных контрактом
с NASA до 2016 г. рейсов: два пуска в 2013 г., три – в 2014 г., из них один
неудачный, и один - в октябре 2016 г.
Основная конструкция первой ступени РН спроектирована ГКБ «Южное»
и изготовлена на ГП «Южмаш». В кооперации по проекту также участвуют
украинские «Хартрон-АРКОС», «Хартрон-ЮКОМ», «Чезара», «Рапид».
После аварии РН Antares в октябре 2014 г., связанной с неисправностью
двигателей AJ26 (модифицированные советские НК-33), американская Orbital
ATK приняла решение заменить маршевый двигатель первой ступени.
По итогам конкурса для новой версии Antares в качестве двигателей
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первой ступени были выбраны российские кислородно-керосиновые двигатели
РД-181 (экспортная версия РД-191) производства НПО «Энергомаш».
Украинские специалисты обеспечили замену и увязку новых двигателей первой
ступени при минимальном изменении базовой конфигурации ракеты.
До конца 2018 г. в рамках программы планируется совершить пять пусков
РН Antares, с 2019 г. по 2024 г. – еще шесть. Как сообщалось, США в связи с
введенными в 2014 г. Конгрессом ограничениями на ВТС с РФ ввиду аннексии
Крыма до 2019 г. планируют полностью отказаться от российских двигателей
РД-180, которыми оснащены РН Atlas 5 американской United Launch Allianсе
(ULA). Поставки РД-181, которыми оснащаются новые РН Antares для МКС,
ограничены
гражданской
сферой
(Крылья
(http://www.wing.com.ua/content/view/17064/38/). – 2016. – 18.11).
***
Украинская авиакомпания «Авиалинии Антонова» открывает с
1 января 2017 г. в Великобритании новое представительство - компанию
Dreamlifts Ltd.
Об этом сообщает пресс-служба ГП «Антонов».
Новая компания будет представлять «Авиалинии Антонова» в
Соединенном Королевстве вместо Ruslan International (RI), созданной для услуг
по перевозке грузов самолетами Ан-124-100 в 2006 г. совместно с российской
авиакомпанией «Волга-Днепр».
Напомним, Ruslan International (RI) прекращает свою деятельность
31 декабря 2016 г.
«Отныне представлять «Авиалинии Антонова» в Соединенном
Королевстве будет команда Dreamlifts Ltd, состоящая из группы авторитетных
специалистов, которая будет предоставлять услуги в области перевозок
крупногабаритных и сверхтяжелых грузов», - отмечается в сообщении.
При этом в ГП «Антонов» отмечают плодотворную 10-летню
деятельность RI на мировом рынке авиаперевозок крупногабаритных и
сверхтяжелых грузов и выражают «Волга-Днепр» благодарность за длительное
взаимодействие на мировом рынке.
«ГП «Антонов» и в дальнейшем будет придерживаться традиций
плодотворного взаимодействия с заказчиками, которые развивались на
протяжении 10 лет в мировой логистической системе на основе максимально
персонифицированного подхода к пожеланиям каждого клиента», подчеркивают в ГП.
«Деятельность «Авиалиний Антонова» поддерживается возможностями
ГП «Антонов» в области разработки и предоставления решений для реализации
наиболее сложных логистических проектов. Как разработчик Ан-124-100 и
держатель сертификата типа на этот самолет, «Антонов» обеспечит
эксплуатацию непревзойденных «Русланов» на мировом рынке авиаперевозок в
течение еще многих лет. Мы будем работать с опытной и энергичной командой
в Соединенном Королевстве, и видим большие перспективы во взаимодействии
с нашими заказчиками», - отметил президент ГП «Антонов» А. Коцюба
(Крылья (http://www.wing.com.ua/content/view/17079/37/). – 2016. – 21.11).
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***
Новый транспортный самолет Ан-178 успешно завершил важную
часть сертификационных испытаний - серию полетов на больших углах
атаки.
Самолет выводился на режимы сваливания на разных высотах, при
различных положениях элементов механизации крыла и шасси.
Обработка и анализ полученных в ходе испытаний результатов,
выполненный специалистами ГП «Антонов», показывает, что достигнутые во
время испытаний максимальные коэффициенты подъемной силы соответствуют
расчетным…
«Проведение
сертификационных
испытаний
Ан-178-одна
из
первоочередных задач для нашего предприятия. На cерийном заводе “Антонов”
начата работа по развертыванию производства Ан-178», - отмечает президент
ГП «Антонов» А. Коцюба.
Уникальная особенность самолета Ан-178 - возможность перевозки
практически всех существующих в мире типов пакетированных грузов (в
контейнерах и на поддонах), включая крупногабаритные контейнеры 1С
(морской контейнер) с поперечными габаритами 2.44х2.44 м, что делает его
очень эффективным транспортным средством для логистической поддержки как
в коммерческой эксплуатации, так и для применения в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Ан-178 по составу планера и бортового оборудования на 50-60 %
унифицирован с пассажирскими Ан-148 и Ан-158. Маршевые двигатели
Д436-148ФМ, установленные на Ан-178, являются дальнейшим развитием
силовой установки, используемой на Ан-148 и Ан-158. Такая унификация,
кроме уменьшения технических рисков, позволила в несколько раз снизить
общую стоимость разработки и сертификации самолета.
Система поддержки Ан-178 в эксплуатации, все процедуры технического,
гарантийного и послегарантийного обслуживания и ремонта этого самолета
полностью унифицированы с существующими самолетами семейства. Это
также дает существенную экономию средств и снижает стоимость владения
самолетом.
Еще одной важной составляющей, которая влияет на рыночную
привлекательность Ан-158, является фактическое наличие тренажера для
подготовки летных экипажей. Этот тренажер создается путем доработки
программного обеспечения уже существующего тренажера КТС-148/158 класса
«D» для Ан-148 и Ан-158, в частности, учета в нем всех особенностей
пилотирования и использования рампового транспортного самолета.
Как представитель уже известного в мире семейства региональных
самолетов, Ан-178, в свою очередь, также рассматривается как базовая
платформа для создания широкого спектра модификаций гражданского и
военного назначения.
Это развитие возможен не только в направлении создания функционально
различных вариантов и модификаций, но и путем установки на него агрегатов,
систем и оборудования альтернативных разработчиков. Это позволяет
расширить потенциальный рынок машины и максимально адаптировать ее к
специфическим
требованиям
заказчиков
(Крылья
(http://www.wing.com.ua/content/view/17076/38/). – 2016. – 21.11).
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***
Государственное
предприятие
Национальная
атомная
энергогенерирующая
компания
«Энергоатом»
обнародовало
инвестиционную программу на 2017 г. на общую сумму в 14,11 млрд грн (без
учета НДС). Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».
Наибольшей строкой инвестиционных расходов в 2017 г. станут затраты
на повышение безопасности энергоблоков АЭС – 6,37 млрд грн.
На новое строительство предусмотрено 4,3 млрд грн, на продление
сроков эксплуатации энергоблоков АЭС – 1,49 млрд грн, на техническое
развитие, реконструкцию и модернизацию оборудования (не вошедшее в
расходы на строительство и безопасность) – 0,53 млрд грн, на приобретение
оборудования, не требующего монтажа – 0,8 млрд грн.
Расходы на заработную плату запланированы в размере 146,38 млн грн,
на
физическую
защиту
–
349,7
млн
грн
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/389105/energoatom-v-2017-godu-investiruetbolee-14-milliardov-griven). – 2016. – 21.11).
***
У січні-вересні 2016 р. в Україні прийнято в експлуатацію
5 674,7 тис. квадратних метрів загальної площі житла. Про це УНН
повідомляє з посиланням на статистичну інформацію оприлюднену Державною
службою статистики (http://www.unn.com.ua/uk/news/1619608-u-derzhstatistikipovidomili-skilki-zhitla-priynyato-v-ekspluatatsiyu-z-pochatku-roku).
У січні-вересні 2016 р. в Україні прийнято в експлуатацію
5 674,7 тис. квадратних метрів загальної площі житла. Більше половини (52,6 %)
загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках із двома й більше
квартирами, 47,2 % – в одноквартирних будинках і 0,2 % - у гуртожитках
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1619608-uderzhstatistiki-povidomili-skilki-zhitla-priynyato-v-ekspluatatsiyu-z-pochatku-roku).
– 2016. – 17.11).
***
Министерство
инфраструктуры
Украины
запланировало
реформировать
почту
и
разработало
законопроект,
которым
предусмотрена отмена бандеролей и контейнеров, наделение курьеров
полномочиями по предоставлению почтовых услуг, а также равные права
для «Укрпочты» и частных операторов.
Кроме того, документом предлагается ввести взнос в 0,2 % от доходов
служб на финансирование деятельности национального регулятора.
Обязательными могут стать также требования обеспечить возможность
отслеживать пересылку почтового отправления по всему пути следования и
подтверждать получение вручения почтового отправления в письменной или
электронной форме.
Не исключено, что платить ежеквартально 0,2 % доходов будут все
операторы почтовой связи со дня их включения в соответствующий реестр. Еще
одно готовящееся нововведение - все почтовики должны согласовывать
кандидатуры своих управленцев с центральным органом исполнительной
власти.
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По словам авторов законопроекта, его основной целью является
внедрение на украинском рынке мировых стандартов (Директивы 97/67/ЕС
Европейского Парламента и Совета от 15 декабря 1997 года об общих правилах
развития внутреннего рынка почтовых услуг Сообщества и улучшения качества
обслуживания и Акта Всемирного почтового союза) (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/389109/banderoli-mogut-ischeznut-v-ukrainezadumali-reformu-pochty). – 2016. – 21.11).
***
Немецко-украинский фонд (НУФ) готов инвестировать 18 млн евро в
развитие малого и среднего бизнеса Украины.
Об этом во время рабочей встречи в Министерстве экономического
развития и торговли заявил директор департамента финансового контроллинга
Национального банка О. Стринжа, который по совместительству выполняет
функции исполнительного директора НУФа.
«Национальный банк поддерживает правительственную стратегию
развития малого и среднего бизнеса до 2020 г. (МСБ-2020). Рад, что
Министерство и представители Европейского Союза привлекли НУФ к
реализации этой стратегии в части улучшения доступа предприятий к
финансированию. Капитализация фонда вполне позволяет ему стать
эффективным национальным инструментом по финансированию МСБ в
Украине путем привлечения внешних кредитных линий под низкие процентные
ставки и финансирование банков-партнеров для кредитования целевых
направлений развития МСБ», – отметил О. Стринжа.
По его словам, пока Национальный банк осуществляет плановый
пересмотр комплексной программы развития финансового сектора Украины до
2020 г., обновленная программа будет включать задачи по восстановлению
кредитования, которое объединит собой ряд мер по упрощению получения
финансирования для украинского бизнеса, а также решения вопроса
проблемной
задолженности
предприятий
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/389132/nemetsko-ukrainskij-fond-gotovinvestirovat-v-razvitie-malogo-i-srednego-biznesa). – 2016. – 21.11).
***
Китайських інвесторів в Україні радше цікавитиме купівля середніх
та дрібних підприємств, ніж великих активів. Найбільш цікавими будуть
рослинницькі та тваринницькі підприємства, млини та кондитерські компанії.
Про це розповів голова комітету з питань сільського господарства
Китайської Торгової Асоціації Ч. Іцян.
«Питання суперечливе. З одного боку, наші інвестори бачать великі
перспективи у розвитку підприємництва у вашій державі. З іншого - подібні
великі компанії важкі з точки зору модернізації та управління, тож радше
інвесторів цікавитимуть середні та дрібні підприємства, вони швидше стануть
прибутковими. Найбільш цікавими будуть рослинницькі та тваринницькі
підприємства, млини та кондитерські компанії», - зазначив Ч. Іцян.
Крім того, голова комітету з питань сільського господарства Китайської
Торгової Асоціації зауважив, що він, як китаєць, обома руками за відкриття
ринку землі в Україні.
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«Ми готові купувати тут землю, розвивати бізнес», - наголосив Ч. Іцян.
«Проте як людина, яка мешкає в Україні понад 8 років, мушу сказати, що
це питання для вашої країни передчасне. Всі знають, яка чудова в Україні земля,
і це ваше найбільше багатство. Невже ви готові відмовитися від нього за гроші?
Треба підходити до приватизації дуже обережно та виважено. Однозначно, я не
бачу відкриття ринку землі в Україні найближчими роками», - підсумував він
(Аgravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/kitajski-investori-gotovi-kupuvatizemlu-ta-rozvivati-biznes-v-ukraini). – 2016. – 21.11).
***
Станом на 18 листопада в Україні посів озимих зернових, при прогнозі
7,4 млн га, проведено на площі 6,9 млн га або 94 % до прогнозу (у 2015 6,6 млн га).
Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Зокрема, озимої пшениці та тритикале, при прогнозі 6,2 млн га, посіяно
5,9 млн га або 95 % до прогнозу (у 2015 - 5,6 млн га); жита, при прогнозі
147 тис. га, посіяно 158 тис. га або 107 % до прогнозу (у 2015 - 145 тис. га);
озимого ячменю, при прогнозі 1 млн га, посіяно 877 тис. га або 85 % до
прогнозу (у 2015 - 859 тис. га). Крім того, озимий ріпак, при прогнозованій
площі 724 тис. га, посіяно на площі 844 тис. га або 117 %.
«Обстеження посівів озимих зернових культур станом на 17 листопада
показує, що сходи отримано на площі 6 млн га (87 % до посіяних), з них в
доброму та задовільному стані - 5 млн га (83 %), в слабкому та зрідженому стані
- 1 млн га (17 %). За підрахунками, близько 885 тис. га або 13 % посівів не
утворили сходів», - йдеться в повідомленні Мінагрополітики.
Крім того, за даними відомства, сходи озимого ріпаку отримані на площі
765,1 тис. га (91 % до посіяних), з них в доброму та задовільному стані 613,8 тис. га (80 %), в слабкому та зрідженому стані - 149,9 тис. га (20 %). За
підрахунками, майже 78,9 тис. га або 9 % посівів не утворили сходів (Аgravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-ozimimi-zernovimi-zasiano-69-mlnga). - 2016. – 19.11).
***
Держрибагентство пропонує підняти щоквартальний збір за
фактичний вилов водних біоресурсів для спеціальних користувачі водних
біоресурсів (підприємств промислового лову) щонайменше в 2,5 рази.
Відповідно до запропонованих змін, збір за вилов 1 тонни хамси
чорноморської виросте з 46 грн 92 коп до 118 грн 24 коп, ляща – з
223 грн 98 коп до 564 грн 43 коп, судака з 323 грн 02 коп до 814 грн 01 коп.За
новими тарифами, вилов 1 тонни піленгаса складатиме 995 грн 17 коп, бичка –
231 грн 71 коп, тюльки – 50 грн 90 коп, форелі – 594 грн 17 коп.
«Плата за вилов водних біоресурсів востаннє переглядалася у 2011 р.,
існуючі тарифи є мізерними і не відповідають поточній економічній ситуації.
Про це говорять рибалки-любителі і рибалки-промисловики. Відповідно до
рівня інфляції, пропонуємо підняти тарифи мінімум у 2,5 рази. Проте не
виключаємо можливість більшого збільшення, наразі проводимо консультації з
експертами», - прокоментував голова Держрибагентства Я. Ковалів.
Він додав, що Держрибагенство хоче почути думку громадськості та
рибалок з цього приводу (Аgravery (http://agravery.com/uk/posts/show/platu-za40

vilov-ribi-mozut-pidnati-v-25-razi). – 2016. – 20.11).
***
Международный валютный фонд не выступает против повышения
минимальной заработной платы с 2017 г. до 3,2 тысяч гривен, которое
заложено в проект государственного бюджета на 2017 г.
Об этом сообщил заместитель министра финансов С. Марченко.
«Конечно, у МВФ были вопросы по этому поводу, но у Министерства
финансов были полностью все расчеты, мы объяснили, почему это возможно,
поэтому на данном этапе я не вижу никаких проблем… МВФ “против” не
высказывался», – сказал заместитель министра, отвечая на вопрос о реакции
МВФ на решение повышения зарплаты с 2017 г.
Он добавил, что миссия МВФ, которая пребывает в Украине, была
ознакомлена
с
проектом
госбюджета-2017
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/388964/v-minfine-govoryat-chto-mvf-ne-protivpovysheniya-minimalki-do-3200). – 2016. – 17.11).
***
Fitch Ratings повысило для Киева долгосрочный и краткосрочный
рейтинги дефолта эмитента в национальной и иностранной валюте с
«СС» до «B–», - сказано в сообщении международного рейтингового
агентства.
Как поясняют в агентстве, повышение рейтингов связано с тем, что
столица Украины 10 ноября 2016 г. полностью рассчиталась по национальным
облигациям серии G, несмотря на то, что ранее Киевская городская
государственная администрация планировала отложить выплату по
необеспеченным национальным облигациям на один год.
Также Fitch связывает корректировку прогноза с тем, что ранее агентство
повысило национальный рейтинг Украины до «B–».
Как известно, согласно классификации рейтингов агентства Fitch
значения «В», «В+» и «В-» означают «неинвестиционнный уровень облигаций»,
а уровни «С» и «ССС» - «существенный риск» (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/389085/agentstvo-fitch-povysilo-rejting-kieva). –
2016. – 20.11).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Министерство экономического развития и торговли утверждает,
что в первой половине 2016 г. уровень теневой экономики составил 38 % от
ВВП. Это на 4 % меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом
говорится в отчете МЭРТ.
По отчету, три метода из четырех, показали, что уровень теневой
экономики снизился по сравнению с первым полугодием прошлого года. По
методу убыточности предприятий, уровень снизился на 13 % до 27 % от ВВП.
Это произошло благодаря уменьшению убытков предприятий.
Если оценивать теневую экономику по монетарному методу, уровень
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снизился на 7 % до 30 % от ВВП. По электрическому методу, уровень снизился
на 3 % до 32 %.
По методу «расходы населения – розничный товарооборот» уровень
теневой экономики не изменился по сравнению с 1 полугодием 2015 г. – 53 % от
ВВП. МЭРТ утверждает, что он не изменился из-за «недобросовестных»
участников рынка, которые использовали «нездоровое потребительское
поведение». Это поведение появилось из-за повышения цен на табачные
изделия, алкоголь и топливо, что привело к увеличению продажи
контрабандной продукции.
Если оценивать по видам экономической деятельности, самый «темный» это финансы и страхование, 58 % этого вида деятельности в тени. Самый
прозрачный вид деятельности – сельское, лесное и рыбное хозяйство – 9 % в
тени.
Детенизация проходила благодаря следующим факторам:
- укреплению макроэкономической стабильности. Инфляция в первом
полугодии выросла на 4,9 %, гривна девальвировала на 6,5 %
- улучшению бизнес-климата. Это произошло благодаря политике
дерегуляции и оптимизации госсектора экономики
- постепенному восстановлению и формированию новых межотраслевых
связей в экономике
- снижению ЕСВ
МЭРТ утверждает, что детенизация сдерживается неразрешенными
проблемами, среди которых сокращение кредитования корпоративного сектора,
низкая внешнеэкономическая конъюнктура, импортные и транзитные
ограничения РФ (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/11/17/24788553/). – 2016. –
17.11).
***
Верховная Рада в целом приняла закон, которым списал
задолженность госпредприятия «Производственное объединение «Южный
машиностроительный завод им. А. М. Макарова» за потребленную
электроэнергию в размере 400 млн гривен. Об этом стало известно 17 ноября.
«Закон предусматривает направление налоговой задолженности и
налоговых обязательств по налогу на прибыль угледобывающих предприятий
на погашение задолженности «Южмаша» за потребленную электроэнергию,
которая по состоянию на 1 января текущего года составляет 400 млн гривен», –
говорится в пояснительной записке к закону.
Также отмечается, что эти средства в полном объеме будут направлены в
государственный бюджет в виде уплаты угледобывающими предприятиями
налогового долга и реструктурированных (рассроченных, отсроченных)
денежных обязательств по налогу на прибыль.
«Принятие
законопроекта
позволит
избежать
банкротства
государственного предприятия «Производственное объединение Южный
машиностроительный завод имени А. М. Макарова», будет способствовать
поддержке и финансовому оздоровлению одного из главных предприятий
космической отрасли, позволит осуществить дальнейшее развитие и повышение
конкурентоспособности Украины на мировом рынке космического
машиностроения и вооружений», - говорится в записке (НБН
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(http://nbnews.com.ua/ru/news/191982/). – 2016. – 17.11).
***
Агентство США по международному развитию (USAID) и
правительство Великобритании намерены выделить 19 млн долларов на
реформы электронного управления в Украине.
Об этом говорится в сообщении USAID на странице в социальной сети
Facebook.
Соответствующие средства будут направлены в рамках проекта
«Прозрачность и подотчетность в государственном администрировании и
услугах».
«Коррупция процветает в тени и быстро исчезает, когда попадает под
лучи света; электронное управление и открытость данных являются ключевыми
инструментами, обеспечивающими более высокий уровень прозрачности и
подотчетности», – цитирует агентство посла США в Украине М. Йованович.
Отмечается, что проект направлен на противодействие коррупции в
Украине через реформу электронного управления.
Как сообщалось, общественная организация Transparency International
поставила Украину на 5-е место среди стран Европы и Центральной Азии в
рейтинге уровня восприятия гражданами коррупции согласно отчету «Барометр
мировой
коррупции»
(Global
Corruption
Barometer)
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/388940/ssha-i-velikobritaniya-namereny-vydelit19-mln-na-reformy-elektronnogo-upravleniya-v-ukraine). – 2016. – 17.11).
***
Фонд гарантирования вкладов физлиц утвердил перечень требований
кредиторов банка «Михайловский». Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.
Требования кредиторов выполнят за счет денег, полученных в результате
ликвидации и реализации имущества банка в очередности, определенной статье
52 закона о системе гарантирования вкладов физлиц.
Кредиторы могут получить информацию относительно акцептирования
их требований в контакт-центре банка «Михайловский» или отправив запрос на
почтовый адрес банка, а также в отделе обслуживания клиентов физлиц.
3 ноября 2016 г. ФГВФЛ расширил реестр вкладчиков банка
«Михайловский» на 10 626 вкладчиков на общую сумму почти 100 млн грн.
Всего в результате преступной схемы в банке «Михайловский»
пострадали 14 тыс. вкладчиков на общую сумму около 1,5 млрд грн (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/11/17/24787734/). - 2016. – 17.11).
***
В январе-сентябре «Украинская биржа» получила убыток в размере
1,365 млн гривен против прибыли по сравнению с аналогичным периодом
2015 г. (0,963 млн гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете биржи.
Активы биржи за 9 месяцев сократились на 3,89 млн гривен до
38,863 млн гривен, в основном за счет сокращения денежных средств и их
эквивалентов на 3,314 млн гривен – до 33,379 млн гривен.
Основные средства «Украинской биржи» за 9 месяцев 2016 г.
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сократились до 1,736 млн гривен (2,149 млн гривен за аналогичный период
2015 года), текущие обязательства сократились с 11,141 млн гривен до
9,163 млн гривен.
Как сообщалось, в октябре общий объем торгов ценными бумагами на
«Украинской бирже» уменьшился на 26,76 % по сравнению с сентябрем с
409 595
843
гривен
до
299
975
509
гривен
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/388978/za-9-mesyatsev-ukrainskaya-birzhapoluchila-ubytok-1-4-mln-griven). – 2016. – 17.11).
***
За даними Держкомстату та асоціації «Союз птахівників України»
ціни на курячу тушку із початку року зросли не більше, ніж на 7 %, що
навіть нижче за рівень інфляції.
Про це розповів генеральний директор асоціації «Союз птахівників
України» С. Карпенко.
«Ми не розуміємо, навіщо хтось штучно роздуває у ЗМІ цінову ситуацію
на продукти харчування, в тому числі на продукцію птахівництва,
аргументуючи це запровадженням пілотного проекту щодо тимчасового
призупинення державного регулювання цін на продовольчі товари. Адже ніхто
не цікавиться якою є собівартість виробництва і чому вона постійно зростає», каже С. Карпенко.
За його словами, у другій половині вересня - на початку жовтня
спостерігався невеликий ріст оптово-відпускних цін на м’ясо птиці. Причина зменшення обсягів виробництва у вересні, стабільно високі експортні поставки
та ситуативне збільшення попиту на ринку. «Але уже із середини жовтня через
насичення ринку ціна знову почала знижуватися до рівня серпня-початку
вересня», - констатує він.
Виключенням, за його словами, є куряче філе. Воно, порівняно із іншими
видами курятини, у вересні-жовтні подорожчало найбільше. Але експерт каже,
що це відбулося лише через те, що цей продукт користується попитом на
експортних ринках.
«Експорт курячого філе цього року, порівняно із минулим, збільшився
уже майже на 40 %. Відповідно, низька пропозиція цього продукту на
внутрішньому ринку зумовила ріст цін на нього», - резюмує С. Карпенко
(Аgravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/iz-pocatku-roku-kuratinapodorozcala-ne-bilse-niz-na-7-karpenko). – 2016. – 19.11).
***
На тижні, що минув, середня ціна на молоко екстра ґатунку зросла на
17 копійок і склала 8,10 грн за кг. Молоко вищого ґатунку подорожчало в
середньому також на 17 копійок до 7,49 грн за кг. Сировина першого ґатунку
зросло в ціні найменше – на 5 копійок і коштувала 7,10 грн за кг.
Як повідомляють в Асоціації виробників молока, молоко ґатунку екстра
подорожчало найбільше на Сумщині, де за нього просили 8,57 грн за кг.
Дешевше всього цей продукт коштував на Волині – 7,60 грн за кг. Максимальну
ціну за молоко вищого ґатунку платили в Харківській області – 8,37 грн за кг,
мінімальну – у Вінницькій – 7,04 грн за кг. Молоко першого ґатунку коштувало
найбільше у Тернопільській області – 7,56 грн за кг. Найнижчу ціну за нього
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просили у Львівській області – 6 грн за кг.
Ціни на цільномолочну продукцію (молоко, кефір, йогурт, сметана) у
роздрібному ринку не змінилися. Як і тиждень тому, середня ціна на молоко
пастеризоване 3,2 % склала 24,95 грн за кг. Ціна на йогурт питний також була
стабільною - 44,63 грн/кг. При цьому подорожчав сирний продукт типу
«Російського» - на 6,50 грн за тиждень до 77,95 грн за кг. Масло зросло в ціні на
1,87 грн, в роздріб його можна було придбати за 149,86 грн за кг.
Здороження молока і молочних продуктів спричинила низка факторів. На
ринку панує ажіотажна конкуренція в боротьбі за молоко між переробниками
(молокопереробні підприємства), які виробляють сирний продукт та масло на
експорт і цільномолочниками, які орієнтуються на внутрішній ринок і бояться
втратити необхідні обсяги молока в цьому перерозподілі. Відповідно
закупівельні ціни на молоко продовжують рости.
Зростанню цін також сприяє ситуація на валютному ринку. На початку
тижня курс долара на міжбанку перетнув позначку в 26,01 грн за долар.
Останнього разу такай ріст фіксували в середині вересня. З одного боку
девальвація національної валюти робить експорт молочних продуктів ще
привабливішим. З іншого - імпортні складові собівартості виробництва ростуть
у ціні. Інша вагома складові собівартості продукції, що впливає на її вартість паливо. Не зважаючи на зниження цін на нафту на світовому ринку, в Україні
дизпаливо дорожчає. Станом на 15 листопада середня ціна літра ДП зросла ще
на 7 копійок - до 20,54 грн.
Не зважаючи на зростання цін на сировину та девальвацію гривні, ціни на
цільномолочну продукцію на роздрібному ринку не змінилися - переробники
бояться втратити хоча б ті обсяги реалізації, які на разі є. Зростання цін на
окремі продукти (сир, сирний продукт, масло) пояснюється тим, що переробник
переглядають прайси і корегують їх від експортні ціни. Це може мати
негативний вплив на обсяги споживання. Перші платіжки за опалення та
електроенергію населення вже отримало, тому перегляд сімейного бюджету
може
бути
не
на
користь
молока
чи
масла
(Аgravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/molocni-produkti-rizko-podorozcali-za-tizden).
– 2016. – 19.11).
***
Правительство Венгрии урежет корпоративный налог в стране до
9 %. Самый низкий налог в данный момент в Ирландии – 12,5 %. Об этом
сообщает FT.
Сейчас корпорации в Венгрии платят 10 % налог с прибыли до
500 млн форинтов ($1,74 млн) и 19 % с прибыли превышающей этот уровень.
Власти решили со следующего года ввести единую налоговую ставку на уровне
9%. Этот налог будет применяться ко всем предприятиям, независимо от их
размера.
Таким образом власти Венгрии хотят привлечь прямые иностранные
инвестиции в страну. По словам министра экономики М. Варги, правительство
отложит 200 млрд форинтов ($688 млн) на следующий год, чтобы покрыть
расходы, связанные с уменьшением поступлений в бюджет, после сокращения
налога. В будущем, власти надеются, что влияние на бюджет от этих мер будет
полностью нейтрализовано благодаря росту инвестиций.
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Премьер-министр Венгрии В. Орбан хочет снизить налоги, так как страна
вышла из мер бюджетной дисциплины ЕС в 2013 г. Венгрии пришлось
повысить налоги, включая корпоративный, в 2010 г., чтобы избежать
международной финансовой помощи.
Государственный долг Венгрии сократился до 75 % от ВВП в этом году.
По прогнозу, экономика страны должна вырасти на 2,1 % в этом году и на 2,6 %
в 2017 г. (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/11/18/24795937/). – 2016. – 18.11).
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