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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Зустріч Президента США Б. Обами
з новообраним Президентом України П. Порошенком
4 червня переможець президентських перегонів П. Порошенко зустрівся
з Президентом США Б. Обамою у Варшаві.
Повідомляється, що політики зустрілися у варшавському готелі Marriott,
де обговорили становище в Україні, повідомляє УНІАН.
«Український народ зробив мудрий вибір, обравши того, хто зможе
провести їх у складний період. США підтримуватимуть устремління
українського народу не тільки в найближчі дні або тижні, а й роки», – заявив
Б. Обама.
Він також зазначив, що результати позачергових президентських виборів
25 травня продемонстрували прагнення більшості громадян України стати
частиною західного світу. «Вибори П. Порошенка Президентом засвідчили,
що українці відкинули насильство, корупцію і хочуть самостійно визначати
своє майбутнє: важко працювати, займатися самоосвітою, щоб досягти
успіху», – сказав Б. Обама, зазначивши, що новообраний Президент
уособлює ці устремління.
Президент США дуже позитивно оцінив плани П. Порошенка як
новообраного Президента: «Я був вражений його баченням, у тому числі
завдяки його досвіду як бізнесмена, щодо того, як Україні рухатися вперед і
бути ефективною», – зазначив Б. Обама. Американський Президент
упевнений, що П. Порошенко «розуміє очікування і надії українського
народу» і що саме великий досвід у веденні бізнесу допомагає П. Порошенку
бачити всю ситуацію адекватно й правильно.
З різким засудженням виступив лідер американського народу щодо
анексії Криму Росією. Він зазначив, що окупація Криму та порушення
суверенітету України з боку РФ залишається неприйнятною. П. Порошенко
при цьому заявив, що Україна дуже розраховує на підтримку світової
спільноти в питанні вирішення «кримської проблеми», а також «відновленні
законності та існуючого порядку і виведення іноземних військових з
кримською території».
Під час зустрічі з П. Порошенком президент США Б. Обама пообіцяв
Україні масштабну допомогу. За словами Б. Обами, Сполучені Штати
Америки допоможуть Україні позбутися залежності від російських
енергоносіїв і відродити економіку, передає інформаційна агенція Reuters.
Б. Обама повідомив, що обговорював з П. Порошенком і можливості
американської допомоги у сфері підготовки українських правоохоронців і
війська. «Модернізація країни, реформи, створення хорошого інвестиційного
клімату, запровадження програми ефективного використання енергії і
диверсифікація енергетичних джерел допоможуть Україні отримати в
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недалекому майбутньому перспективу членства в ЄС», – цитує слова
Б. Обами інформаційна агенція dpa. Американський президент ще раз
запевнив, що США допоможуть Україні успішно втілити в життя програму
модернізації.
Б. Обама висловив переконання, що саміт «великої сімки», який
відбувається 4–5 червня у Брюсселі, продемонструє підтримку України з
боку міжнародної спільноти.
Зі свого боку П. Порошенко після зустрічі також прокоментував свою
бесіду з Б. Обамою. «Дуже важливо, що США підтримує європейський вибір
українського народу», – наголосив новообраний Президент України.
Також він заявив, що Україна розраховує на підтримку міжнародної
спільноти у вирішенні кримської проблеми. «Ми дуже розраховуємо на
підтримку у вирішенні кримської проблеми. Весь світ продемонстрував
солідарність з Україною по неприйняттю агресії в Криму, неприйняттю так
званого фейкового референдуму в Криму і неприйняттю анексії частини
території України і вимог про необхідність відновлення законності та
існуючого порядку, і виведення іноземних військових з кримської території»,
– сказав П. Порошенко.
За його словами, переговори з Б. Обамою були продуктивними та
ефективними. «Я дуже задоволений нашим домовленостям у спільній
протидії корупції, що є критично важливим для модернізації країни», –
підкреслив П. Порошенко.
Також П. Порошенко подякував американському президенту за
підтримку українців у їхній боротьбі за свободу та демократію на шляху
побудови незалежної суверенної європейської держави. «Останні півроку
мільйони українців боролися на вулицях за підписання Угоди про асоціацію з
Європейським Союзом і за європейську перспективу моєї країни. І я вважаю,
що модернізація моєї країни, реалізація реформ, створення сприятливого
інвестиційного клімату, побудова незалежної судової системи, виробництво
енергетичної ефективності та енергетичної диверсифікації, допомога
українцям в отриманні перспектив членства в ЄС після успішної реалізації
програми з модернізації економіки відбувається за сильної підтримки США»,
–
наголосив
він
(Украинские
Национальные
Новости
(http://www.unn.com.ua).
–
2014.
–
4.06;
Корреспондент.net
(http://korrespondent.net).
–
2014.
–
4.06;
Українська
правда
(www.pravda.com.ua). – 2014. – 4.06).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
О. Ворошилов, ст. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ, канд. ист. наук
В. Кличко – новый мэр Киева
На внеочередных выборах мэра столицы Украины Киева, состоявшихся
25 мая 2014 г., уверенную победу одержал лидер УДАРа В. Кличко.
Согласно результатам, обнародованным городским теризбиркомом
3 июня, за В. Кличко проголосовали 765 тыс. 20 избирателей (57,15 %).
Его основные конкуренты значительно отстали – Л. Оробец поддержали
114 тыс. 137 киевлян (8,57 %), В. Бондаренко – 107 тыс. 333 (8,06 %),
А. Омельченко – 101 тыс. 580 (7,59 %), Н. Катеринчука – 69 тыс. 505 киевлян
(5,2 %).
В этой связи можно вспомнить, что городским головой Киева В. Кличко
стал лишь с третьей попытки – до этого он уже дважды участвовал в выборах
мэра столицы, однако в 2006 г. занял второе место с результатом 23,7 %,
проиграв Л. Черновецкому, а в 2008 г. – третье с 17,97 %, пропустив вперед
помимо Л. Черновецкого еще и нынешнего и. о. Президента и спикера ВР
А. Турчинова.
На выборах мэра Киева зафиксирована рекордная явка – 68 %. В данном
контексте следует отметить, что столица жила без мэра с 2010 г. – тогда
после прихода к власти В. Януковича и его Партии регионов Л. Черновецкий
был отстранен от власти. Руководство городом перешло к главе Киевской
городской государственной администрации (его назначает Президент),
«регионалу» А. Попову, который лишился своих полномочий в разгар
Евромайдана – его сочли причастным к разгону лагеря протестующих в ночь
с 30 ноября на 1 декабря 2013 г.
Кроме того, полномочия Киевсовета закончились еще год назад, но
Партия регионов в Верховной Раде всячески препятствовала назначению
местных выборов в Киеве.
Именно поэтому киевляне на нынешних выборах 25 мая проявили
небывалую активность, отмечают наблюдатели. «Пришло очень много людей
голосовать. После закрытия участков еще по 200–300 человек стояли в
очереди, чтобы отдать свой голос. На Майдане киевляне сдали экзамен на
гражданское общество. Теперь они хотят, чтобы столичная власть не крала,
чтобы были прозрачные процедуры ее работы в Киеве для контроля ее
деятельности», – сказал DW руководитель избирательных программ
Комитета избирателей Украины А. Линник.
Победа В. Кличко на выборах мэра Киева не стала сенсацией. По
данным соцопросов, за него собирались проголосовать 60 % киевлян.
Последние сомнения в том, что у других кандидатов шансов нет, отпали
после того, как накануне выборов Верховная Рада провалила голосование по
законопроекту, который предусматривал бы выборы столичного
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руководителя в два тура.
Обозреватели СМИ отдельно отмечают тот факт, что выборы проходили
в столице победившего Майдана – представители Партии регионов и
пророссийские организации самоустранились от кампании, а коммунисты
были скромно представлены малоизвестным помощником народного
депутата А. Комнацким.
По словам главы Центра прикладных политических исследований
«Пента» В. Фесенко, в пользу победы лидера УДАРа сработали три важных
фактора: собственный рейтинг в Киеве, союз с П. Порошенко и слабые
конкуренты.
Политолог К. Бондаренко объясняет такой успех В. Кличко тем, что он
уже трижды пытался занять этот пост, а потому хорошо знаком киевлянам.
«Плюс горожане голосовали 25 мая по командному принципу. Те, кто
отдавал свой голос за П. Порошенко, ставили галочку и за В. Кличко», –
добавил он.
«В. Кличко трижды баллотировался на пост городского головы Киева. И
вот, наконец, киевляне его поддержали. На этот раз он выиграл выборы
исключительно на имидже, который он получил на Майдане и после того,
как отказался баллотироваться в Президенты. Это киевляне расценили как
ответственный шаг», – считает аналитик института Евроатлантического
сотрудничества В. Горбач.
Одной из первых задач, которые намерен решить новый столичный
градоначальник, является объединение должности мэра столицы и главы
городской государственной администрации для того, чтобы он мог
эффективно управлять Киевом.
В этой связи следует отметить, что Киевская городская
госадминистрация, назначаемая центральным правительством, за последние
годы фактически лишила мэра управленческих полномочий.
Как известно, полномочия мэра столицы и главы КГГА развели в 2010 г.
по причине обострившегося конфликта экс-мэра Л. Черновецкого и на тот
момент его первого зама А. Попова. Л. Черновецкий не хотел уступить
пальму первенства назначенному Банковой представителю «регионалов»,
постоянно давая всем понять, что главные решения в столице принимает
исключительно он. В результате мэр потерял значительную часть влияния на
распределение ресурсов в Киеве.
На сегодняшний день Кличко-мэра подобная ситуация никоим образом
не устраивает (всем хорошо понятно, что конфликтов интересов между
администрацией и мэром никак не избежать).
В. Кличко уже заявил, что намерен инициировать рассмотрение вопроса
об объединении должностей в парламенте, который, кстати, до этого данный
вопрос несколько раз проваливал.
Как проинформировал в этой связи депутат-«ударовец» В. Карпунцов, в
парламенте сейчас активно готовится усовершенствованная редакция закона
о столице. По словам парламентария, если нардепы ее поддержат, то
В. Кличко будет хозяином в столице. Власть, таким образом, проведет в
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Киеве большой эксперимент по реформированию госвласти (создание
префектур и пр.). «Мы поменяем все нынешнее управление в столице. Мэр
будет главным. Земля, коммунальная собственность, бюджет – все это его.
Он же будет руководить Киеврадой, вводить сетку новых тарифов на ЖКХ,
транспорт. Киеврада сформирует специальный исполнительный комитет,
который станет выполнять решения депутатов, а роль членов администрации
сводится к наблюдению, чтобы все решения Киеврады полностью
соответствовали законам. Если они что-то нарушат, то администрация может
решение заблокировать и опротестовать в судебном порядке», – рассказал
В. Карпунцов.
В том случае, если Верховная Рада вновь не поддержит эту инициативу
об объединении должностей, В. Кличко намерен просить новоизбранного
Президента назначить его на должность председателя горадминистрации.
«Киевляне хотят видеть человека, который ответственен, которому они
делегируют права отстаивать их интересы, доверяют, и поэтому этот человек
должен иметь полномочия: административные, влияние на бюджет. Я снова
буду обращаться в парламент, и меня очень удивило, когда партнеры по
коалиции не проголосовали по этому вопросу, я снова буду поднимать этот
вопрос, обращаться к ним с просьбой поддержать. Если нет, то Президент
имеет все полномочия назначить мэра, избранного киевлянами, главой
городской администрации», – сказал он.
Директор Института глобальных стратегий В. Карасев также отмечает,
что, для того чтобы выполнить предвыборный лозунг В. Кличко «Изменения
в стране начнутся с Киева», надо объединить должности мэра и главы КГГА,
который назначается Президентом. «Если парламент не объединит эти
должности, то я не исключаю, что П. Порошенко, как новый Президент
Украины, назначит В. Кличко руководителем КГГА, и тогда у него будет вся
полнота власти в столице», – отметил эксперт.
По мнению политолога В. Фесенко, поскольку П. Порошенко и
В. Кличко «политические партнеры и соратники, вопрос назначения В.
Кличко на должность главы Киевской горгосадминистрации потребует
простого политического решения: сразу после вступления в должность
Президент Украины назначает главой госадминистрации столицы избранного
киевлянами мэра».
Тем не менее, эксперт уверен, что закрепить совмещение должности
мэра и главы Киевской администрации необходимо на законодательном
уровне, тем самым установив четкие, понятные правила управления
столицей. Лишь так можно обеспечить систему руководства, которая была
бы эффективной и исключала противоречия между избираемыми мэром и
Киевсоветом, с одной стороны, и назначаемым главой столичной
горгосадминистрации – с другой.
«Я противник того, чтобы в Киеве была такая назначаемая должность,
как глава столичной администрации, – заявил В. Фесенко. – Руководить
столицей должна громада, то есть избранные прямым голосованием киевский
городской голова и депутаты Киевсовета. Как минимум пока не будут
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внесены соответствующие изменения в Конституцию и конституционные
законы, необходимо раз и навсегда установить четкие правила: главой
Киевгоргосадминистрации назначается избранный киевлянами мэр».
Объединение должностей поддерживает также руководитель Института
медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива»
Е. Черненко: «По сути, это требование киевлян, высказавших убедительную
поддержку В. Кличко. Жители столицы голосовали за Виталия и его
программу, подразумевая, что их избранник будет обладать всем набором
полномочий, необходимых для реализации очерченных в программе шагов.
Но это возможно лишь при условии, когда избранный руководитель столицы
будет возглавлять также городскую государственную администрацию как
исполнительный орган Киевского горсовета».
Пока же Киевскую горадминистрацию возглавляет один из конкурентов
В. Кличко на выборах В. Бондаренко, назначенный новыми властями после
победы Майдана.
Среди своих приоритетов на посту мэра В. Кличко называет борьбу с
коррупцией и «европейские реформы».
Кроме того, сразу после обнародования предварительных итогов
выборов лидер УДАРа призвал активистов Майдана разобрать баррикады:
«Ключевая задача Майдана выполнена. Мы избавились от диктатора. Люди
уже избрали тех, кому они доверили реализовывать дальнейшие изменения в
стране. Я уверен, что баррикады выполнили свою функцию, и они должны
быть разобраны. Киев должен постепенно возвращаться к нормальной
будничной жизни», – считает В. Кличко.
По его словам, переговоры об освобождении улиц уже ведутся. Как
вариант В. Кличко предлагает перенести палаточный городок. «Хотят стоять
– нет вопросов, мы можем перенести (палаточный городок), и они могут
дальше стоять, выходить на Майдан, Крещатик, но дорожное движение
необходимо сделать», – подчеркнул он.
В этой связи директор Института глобальных стратегий В. Карасев
отметил: «Слова о том, что Майдан выполнил свою задачу и может
расходиться, прозвучали в унисон с менее четкими и менее жесткими
заявлениями нового украинского Президента, который действительно
считает, что Майдан выполнил свою роль и становится некой ярмаркой,
табором приезжих в центре Киева и играет на руку тем, кто до сих пор
продолжает обвинять Украину, новые украинские власти в бандеровщине,
нелегитимности происходящих в стране событий и т. д. Поэтому это
заявление В. Кличко – это поддержка П. Порошенко, а с другой стороны,
реальное намерение разобрать баррикады в центре Киева, сделать центр
красивым, удобным для людей, для туристов».
Кроме того, 27 мая лидер УДАРа посетил Киевсовет и призвал
представителей «Самообороны Майдана», которые находятся в помещении
еще со времен Евромайдана, дать возможность новой столичной власти
приступить к работе, чтобы принимать необходимые для Киева решения.
«Мы видели друг друга в различных ситуациях: и на митингах, и на
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баррикадах, и днем, и ночью. Спасибо за то, что вы сделали. Здесь много
людей, для которых киевская мэрия уже стала домом. Но сегодня мы
сменили власть: украинцы избрали Президента, киевляне избрали мэра и
Киевсовет. И нам нужно, чтобы и Киев, и страна возвращались к мирной
жизни и начинали проводить реформы», – цитирует В. Кличко пресс-служба
партии.
Он подчеркнул, что «никто никого не хочет выставлять на улицу», и
предложил людям, которые сейчас находятся в Киевсовете и нуждаются в
жилье, другое помещение, в котором они смогут временно разместиться.
Также политик, выступая 1 июня на народном вече на майдане
Незалежности, предложил создать при Киевской городской государственной
администрации и Киевраде представительство Майдана на постоянной
основе. «Вчера (31 мая. – Авт.) я встречался с сотниками Майдана. На
встрече мы решили несколько ключевых вопросов. В частности, что наши
встречи будут проходить постоянно, более того, представительство Майдана
должно быть в городском совете, в мэрии», – проинформировал В. Кличко.
Среди приоритетов В. Кличко – борьба с коррупцией и прозрачность
работы Киевсовета. «Все действия Киевсовета на сегодняшний день должны
быть прозрачными. Они должны быть полностью публичными, и
общественность должна быть четко проинформирована. Это ключевой путь
против коррупции», – заявил он.
Также, по его словам, нужна «децентрализация бюджета», чтобы налоги
на доходы киевлян шли в казну столицы. (Нынешний бюджет Киева был
принят в авральном режиме в феврале, в разгар противостояния.
Бездефицитный бюджет был утвержден в размере 20,1 млрд грн доходов и
19,8 млрд расходов. Годом ранее городской бюджет был недовыполнен на
3,2 млрд грн).
Есть у лидера УДАРа и градостроительные планы. В частности, по
словам В. Кличко, он намерен найти деньги на достройку Подольского
моста. Этот мост, как известно, должен связать киевский район Троещина с
правым берегом (в настоящее время между ними функционирует только один
мост, и жители левобережья часами стоят в пробках). «Для запуска первой
очереди моста нужно 4,5 млрд грн. Я приложу все усилия, чтобы привлечь
средства», – пообещал будущий мэр.
Еще одна первоочередная задача В. Кличко – проведение анализа
коммунального хозяйства в столице, чтобы понять, в каком состоянии
находится Киев. Исходя из этого, будут приниматься другие важные
решения, в том числе и кадровые.
Правда, некоторые эксперты настроены в отношении политика
скептически. Так, аналитик Института евроатлантического сотрудничества
В. Горбач считает, что прозрачную работу городских властей политик
обеспечить не сможет. «Часть его команды, которая работала в Киевсовете, –
это порядочные и преданные ему люди, но новых надо еще тщательно
проверять, исходя из того, какой была их избирательная кампания», –
отмечает эксперт. Он также считает, что бывшему боксеру не хватает
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политического опыта в управлении городом. Поэтому он будет в большей
степени заниматься политическими вопросами, а руководство городским
хозяйством возьмут на себя его заместители.
Политолог К. Бондаренко также опасается, что у В. Кличко не будет
достаточно профессиональной команды. По его мнению, в этом заключается
недостаток нового градоначальника, так как в свои заместители он назначит
не профессионалов-хозяйственников, а тех, кто работал над его
избирательной кампанией.
В этой связи следует отметить, что, как пишет газета «Сегодня» со
ссылкой на источники в окружении В. Кличко, к работе заместителя мэра по
юриспруденции и инвестициям готовится главный юрист УДАРа
В. Карпунцов, а социальную сферу будет курировать депутат Киевсовета
А. Старостенко. Должность же первого заместителя градоначальника
обещают одному из руководителей избирательного штаба В. Кличко –
П. Рябикину. По информации газеты, часть должностей в городском
руководстве достанется окружению П. Порошенко.
Директор соцслужбы «Украинский барометр» В. Небоженко тоже не
уверен в перспективах В. Кличко. «Это очень тяжелая работа в
полуразграбленном городе с очень плохим хозяйством. Сейчас быть
хорошим мэром крайне трудно, учитывая то, что В. Кличко все-таки больше
представительный политик, а не хозяйственник. Скорее всего, он окружит
себя профессионалами с колоссальным коррупционным прошлым, и это, к
сожалению, уже происходит. В результате при первом же снеге станет ясно,
что порядка в городе нет», – считает эксперт.
По мнению же бывшего киевского мэра А. Омельченко, у В. Кличко нет
не только опыта управления городом, но и времени его приобрести, ведь до
следующих выборов мэра Киева осталось менее полутора лет.
В свою очередь директор Международного института демократии
С. Таран, говоря о возможных первых шагах нового киевского
градоначальника, прогнозирует, что В. Кличко «инвестиций в столицу
привлечет немного, потому что экономическое положение в стране слишком
нестабильно. Будет пытаться реформировать Киев по европейскому образцу.
Будет разрабатывать стратегию развития города. Но реальной реформы в
коммунальной сфере не будет», – отмечает политолог.
Со своей стороны политический эксперт К. Матвиенко делает акцент на
том, что положение новоизбранного мэра Киева В. Кличко двоякое: огромная
поддержка, но цейтнот во времени. Также, по мнению К. Матвиенко, при
таком раскладе, когда Киев голосует так, как вся Украина, у В. Кличко и его
политической силы будет хороший шанс наращивания своего веса на
внеочередных парламентских выборах.
Политолог отметил, что первое испытание, после которого можно будет
оценить перспективы В. Кличко как успешного мэра, – это бюджетный
процесс. «По качеству предложений в городской бюджет-2015 и программе
социально-экономического развития Киева и сможем дать первую оценку», –
сказал К. Матвиенко.
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Впрочем, сам лидер УДАРа настроен оптимистически: «Это досрочные
выборы, и у нас есть немногим больше 500 дней, чтобы киевляне
почувствовали, что изменения в столице начались, – заявил В. Кличко. – За
это время трудно построить все дороги и восстановить инфраструктуру,
однако мы можем побороть коррупцию, наполнить бюджет и предложить
новые правила игры, по которым могут жить киевляне, работать бизнес и
создать новые рабочие места».
Оптимизиа В. Кличко относительно того, что ему удастся успешно
решать проблемы столицы, добавляет и тот факт, что возглавляемая им
политсила одержала убедительную победу на выборах в Киевраду – как по
партийным спискам, так и по мажоритарным округам. В частности, по
результатам подсчета Киевской городской территориальной избирательной
комиссией 100 % протоколов, в Киевраду из 35 зарегистрировавшихся
проходят девять политических партий.
Наибольшее количество голосов избирателей – 40,54 % – было отдано за
УДАР, получающий по партийным спискам 30 мест в Киевраде. Радикальная
партия О. Ляшко получит сем мест; Объединение «Самопоміч» и
ВО «Свобода» – по пять мест; ВО «Батьківщина», «Гражданская позиция» и
партия «Новая жизнь» – по три места; партия «Єдність» и «Демократический
альянс» будут иметь в Киевраде по два депутата.
В связи с этим обозреватели СМИ отмечают, что в Киевраду прошли
сразу несколько новых партий, среди которых «Свобода», «Самопоміч»,
«Демократический альянс», «Новая жизнь», Радикальная партия Ляшко, чего
не предсказывал ни один социологический опрос.
Обращает на себя внимание и «киевский провал» «Батьківщини» – за
партию Ю. Тимошенко отдали голоса чуть более 4 % киевлян, принявших
участие в голосовании.
Впрочем, как считает политолог В. Карасев, «ничего особенного в этом
нет, просто киевляне отказали в поддержке старым депутатам и политсилам
и решили дать возможность поработать новым – тем, кто побывал и на
Майдане».
Разделяет данную точку зрения и политолог О. Доний, подчеркнувший,
что «Киев всегда поддерживал национал-демократические силы. Все партии
– это лидеры Майдана, просто прошла реструктуризация в самих силах. Да и
киевляне хотели видеть новые лица. Кстати, раньше в Киеве, хоть и в
меньшинстве, но поддерживали пророссийские силы. А в этот раз они даже
не преодолели барьер», – отметил он.
В то же время, как отмечает обозреватель «Сегодня» И. Золотар, лидер
выборов УДАР удивил экспертов своими «попутчиками»: часть нынешних
«ударовцев» еще совсем недавно входили в так называемое «большинство
Черновецкого» или были к нему приближены.
Впрочем, как заявил в данной связи политолог В. Фесенко, «конечно,
есть риски дискредитации победившей партии. Но, во-первых, эти люди
приносят определенные средства в избирательный фонд, а во-вторых, они
опытные депутаты и хорошие организаторы. Были договоренности: они
10

дают деньги в фонд выборов, а им дают места в списке и право
баллотироваться от партии. Как говорится, бизнес не может быть в
конфликте с властью. Если не будет скандалов, резонансных конфликтов и
коррупционных действий, то все будет хорошо», – констатирует эксперт.
Что же касается выборов в Киевраду по мажоритарным округам, где на
60 мандатов претендовало почти 1,5 тыс. кандидатов, то 49 мандатов
получил УДАР, два – выдвиженцы от Демократической партии, один
представитель ВО «Свобода», остальные – самовыдвиженцы.
Обозреватели обращают внимание на тот факт, что избирательная
комиссия в Киеве больше недели не могла подсчитать голоса по
мажоритарным округам. Случай – беспрецедентный (например, в 2002 г.
«мажоритарку» подсчитали за два-три дня).
Кандидаты говорят о серьезных нарушениях – переписке протоколов,
подбрасывании бюллетеней, пропаже целых мешков с документами.
И подозревают во всем партию-победительницу, поскольку УДАР крайне
заинтересован в получении 81 голоса в городской раде из 120 – таким
образом, у представителей этой политсилы будет не просто большинство, а
две трети голосов. С их помощью они смогут даже отправлять в отставку
главу КГГА (сейчас это В. Бондаренко. – Авт.) или вносить изменения в
регламент Киеврады.
В самом УДАРе это, естественно, отрицают. «Договариваться нужно не
в сессионном зале, а с киевлянами. В. Кличко получил такую поддержку в
столице, что дает ему право рассчитывать на поддержку людей», – заявил
нардеп С. Каплин.
Глава правления Комитета избирателей Украины А. Черненко также
считает, что затянувшийся подсчет голосов на выборах Киеврады может
свидетельствовать
о
фальсификации
результатов
на
некоторых
мажоритарных округах (в этой связи следует отметить, что, по данным ТИК,
в судах около десятка дел, связанных с подсчетом бюллетеней). «На
некоторых округах мы видим искусственное затягивание, и это вызывает
беспокойство», – сказал А. Черненко. На уточняющий вопрос о том, может
ли затягивание свидетельствовать о попытках фальсификации, глава КИУ
ответил: «Да, может. Но фальсификации касаются не выборов мэра столицы
и не списков партий, речь идет о мажоритарных округах и о кандидатах,
борющихся за победу в них».
При этом он отметил, что имевшее место некоторое отставание
столичного подсчета от обработки голосов на президентских выборах
является вполне естественным, поскольку протоколы по местным выборам
начинают обрабатывать после всеукраинских.
Со своей стороны политолог А. Палий считает, что если нынешние
выборы главы государства были самыми демократичными за все годы
независимости, то на местных выборах наблюдались некоторые рецидивы
грязных технологий.
Помимо того, избиратели голосовали за известных людей, подчеркивает
специалист. «Мы видим на примере Киева, что политическая реклама и
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политтехнологии не были определяющими, – отмечает политолог. – Люди
голосовали за известных политиков – В. Кличко, Л. Оробец, В. Бондаренко.
У тех, кто пытался пройти за счет бигбордов, ничего не получилось.
Значительно меньше было фактов фальсификаций и подкупа избирателей,
потому что не существовало политического заказа, как при предыдущей
власти. Тогда просто давали указания, кто должен стать мэром, и весь
админресурс был заряжен на это».
Точку зрения о том, что на выборах украинский электорат голосует не
столько за политические партии и за их программы, сколько за отдельных
личностей, авторитетов, которые эти самые партии представляют, разделяет
и политолог В. Небоженко, отметивший, что, «например, УДАР “выехал”
больше на личностных характеристиках В. Кличко, а не на партийной
программе, особых взглядах на городское хозяйство и т. д.».
Прогнозируя ситуацию в зале Киевсовета, политолог К. Матвиенко
выразил уверенность, что «депутаты будут держаться вокруг удачного
бренда», а партии, которые преодолели 3-процентный барьер, искать
сотрудничество с новой властью. «Ведь возможности оппозиции незавидные,
она не будет влиять на процессы и, если такая появится, то не по
политическому, а скорее этическому признаку», – сказал эксперт.
Таким образом, В. Кличко уверенно победил на выборах мэра Киева, а
возглавляемый им УДАР, как и прогнозировалось, получил абсолютное
большинство в Киевраде – 79 мандатов из 120 возможных (для принятия
решений минимально необходим 61 голос). «Это уникальная ситуация в
истории Киева. Такого еще не было. Но посмотрим, что получится», –
отмечает в этой связи политолог О. Доний.
Хотя в целом, по мнению политологов, будущее УДАРа, прежде всего
парламентское, не определено. Все зависит от того, как покажет себя в
работе на посту мэра сам В. Кличко и какой будет деятельность его партии в
Киевраде. В результате УДАР может как получить дополнительные «штыки»
в новом составе Верховной Рады, так и, наоборот, потерять уже имеющиеся.
P. S. Как показали результаты социсследования на тему: «Электоральные
настроения киевлян: май 2014 года», от новой киевской власти избиратели
ожидают в первую очередь: снижения уровня коррупции – 40,8 %;
улучшения качества и облегчения доступа к медицинским услугам – 37,1 %;
ремонта дорог и строительства транспортных развязок – 23,8 %, а также
обеспечения безопасности и правопорядка на улицах – 21,8 %.
С. Горовая, ст. науч. сотр. ФПУ НБУВ, канд. наук по соц. коммуникациям
Новый мэр Одессы: эксперты разошлись во мнениях…
Городским головой Одессы на выборах 25 мая избран Г. Труханов. На
внеочередной сессии городского совета глава городской избирательной
комиссии А. Ахмеров зачитал постановление, согласно которому
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146 тыс. 22 голоса, или 43,9 % от общего числа людей, которые пришли
голосовать, получил Г. Труханов. Новоизбранный мэр значительно опередил
своего главного конкурента Э. Гурвица, за которого проголосовало
107
тыс.
526
одесситов,
или
32,02
%
проголосовавших
(http://vesti.ua/odessa/53887-tajny-novogo-mjera-odessy-gennadija-truhanova,
28.05.2014).
Г. Труханов принял присягу в сессионном зале горсовета.
Как сообщают СМИ, председатель Одесской облгосадминистрации
И. Палица поздравил Г. Труханова с победой в нелегкой избирательной
кампании. И. Палица отметил, что сами выборы прошли честно. «На всех
участках был порядок, много наблюдателей, я не видел никаких
фальсификаций», – подчеркнул он.
В своем первом выступлении в качестве мэра Одессы Г. Труханов
поблагодарил избирателей: «Я хочу сказать спасибо одесситам за то, что в
это непростое время вы пришли на выборы, проявили свою сознательность.
Для меня это – большой кредит доверия… Спасибо огромное. Я вас не
подведу» (http://svodka.net/sobitiya/ukraina/1295876, 27.05.2014).
Г. Труханов также пообещал сотрудничать со всеми политическими
силами и установить мир: «Одесса – это украинский город, и в нем будут
царить мир и спокойствие. Если Э. Гурвица назначат губернатором Одесской
области, думаю, мы будем сотрудничать ради блага одесситов».
Мэр пока не определился с новой командой и пообещал сделать это в
ближайшие
дни
(http://vesti.ua/odessa/53887-tajny-novogo-mjera-odessygennadija-truhanova, 28.05.2014).
При этом главный конкурент Г. Труханова на выборах мэра города
Э. Гурвиц в свою очередь полагает, что одесситы «были поражены»
результатами подсчёта голосов, ведь они противоречат «данным экзит-пола,
проведенного накануне Комитетом избирателей Украины и “Савик Шустерстудией”» (http://timer.od.ua/news/gurvits_idet_v_sud_808.html, 26.05.2014). Он
также заявил, что выборы мэра Одессы были сфальсифицированы и
высказывал намерение обжаловать их результаты в суде.
Однако, как активно сообщали СМИ, в Одессе «заминировали» суд, в
котором представители кандидата в мэры Э. Гурвица собирались остановить
вступление в должность мэра Г. Труханова. Информация о минировании
Приморского суда появилась ровно в момент подачи и регистрации искового
заявления о приостановлении проведения внеочередного заседания
Одесского горсовета. «Мгновенно появились соответствующие службы,
которые провели тотальную эвакуацию всех находившихся в суде, и таким
образом работа суда была приостановлена», – сообщил С. Терехин,
доверенное лицо Э. Гурвица. Поэтому, как рассказал С. Терехин, они
«физически не смогли подать заявление в связи с остановкой работы суда».
Он подчеркнул, что решение о признании победителем Г. Труханова и созыв
заседания горсовета провели, «не дождавшись окончания сроков на
обжалование
результатов»
(http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/27/7027006, 27.05.2014).
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Как информируют СМИ, сообщение о минировании здания суда
оказалось ложным.
Следует напомнить, что ЦИК отказала в удовлетворении жалобы экскандидата в мэры Одессы Э. Гурвица. Как сообщает пресс-служба ЦИК,
такое решение было принято на заседании комиссии в субботу, 31 мая.
«Изучив жалобу Э. Гурвица и добавленные к ним материалы, комиссия
отказала в ее удовлетворении в части требования о признании
противоправной бездеятельности Одесской городской избирательной
комиссии по непринятию мер по устранению нарушений избирательного
законодательства и невыполнения нею обязанностей по осуществлению в
пределах административно-территориальной единицы контроля над
соблюдением и одинаковым применением законодательства о местных
выборах в части, касающейся выборов городского головы», – говорится в
сообщении
(http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_cik-otkazalas-udovletvoritzhalobu-gurvica-po-vyboram-mera-odessy/561345, 31.05.2014).
В экспертных кругах избрание Г. Труханова на пост мэра Одессы
расценивают неоднозначно. Так, как сообщают СМИ, по словам главы КИУ
А. Бойко, в отличие от А. Костусева, у нового главы города не будет
административной и финансовой поддержки из центра. «“Народный бюджет”
и тысячи “добрых дел” теперь не помогут, – говорит эксперт. – Бюджет
полупустой, городское хозяйство за время “безмэрья” крепче не стало».
Политолог С. Пудич считает, что с избранием нового мэра в Одессе
ничего кардинально не поменяется. Это связано с тем, что в последнее время
городом руководил протеже Г. Труханова секретарь горсовета и и. о. мэра
О. Брындак, а сам политик, будучи народным депутатом, контролировал
большинство в горсовете.
Между тем, политолог Г. Чижов считает, что «конек Труханова –
благоустройство, этим он и займется в первую очередь. На какие-то
кардинальные изменения у него не будет времени».
Политолог отмечает, что в 2014 г. схватка была практической, а не
политической. «Теперь нужно ждать, пока наберется команда Президента.
Если И. Коломойский и С. Тигипко добьются того, что ВР распустит
коалицию, то Палица и Труханов останутся у власти. А если нет, то
президент П. Порошенко, который уже распродает российский бизнес, может
сместить нового мэра. Боюсь, в этой схватке победит И. Коломойский, он
стратег и всегда смотрит на два шага вперед», – резюмировал Г. Чижов.
Его коллега Н. Шутов уверен, что выборы в Одессе – это разворот на
180 градусов и возвращение к тому, с чего начинался Майдан и революция.
«Г. Труханов – это работа Партии регионов. Губернатор И. Палица,
назначенный за две недели до выборов, успел подготовить реванш прошлой
власти и нивелировать все достижения Майдана», – считает эксперт. Правда,
добавляет, и Евромайдан не представил на выборы достойного кандидата. По
мнению Н. Шутова, Одессу формируют аполитичные торговцы и моряки.
«Они привыкли договариваться, а не завоевывать. Когда в Киеве бурлил
Майдан, Одесса была стоячим болотом», – напоминает эксперт. Он также
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подчеркнул, что Одессу ожидает все то, что было во времена Президента
В. Януковича. «Нужна люстрация по партийной принадлежности. Чиновники
должны нести именно политическую ответственность, ведь получилось, что
революция прошла, а те, против кого она велась, остались на местах и
продолжают проповедовать старую политику», – отмечает Н. Шутов
(http://www.segodnya.ua/regions/odessa/novyy-mer-odessy-gennadiy-truhanovsvyaz-s-abramovichem-i-kolomoyskim-524695.html, 30.05.2014).
Обращает на себя внимание, что в СМИ указывают на наличие опасений
у горожан, связанных с тем, что новый городской голова из-за его появления
на Антимайдане будет проповедовать политику российской стороны.
Издание «Сегодня» указывает, что во время мэрской гонки 2014 г.
Г. Труханова поддержал И. Марков, недавно возглавивший народный фронт
«Юго-восток». Принимая присягу, мэр поблагодарил за поддержку
избирателей и заявил, что не имеет отношения к поступку И. Маркова: «Это
его волевое решение и на мои взгляды это не влияет. Одесса – украинский
город, а Украина – неделимая страна». Между тем, на следующий день после
выборов, прознав о том, что проигравший выборы Э. Гурвиц подает в суд на
оппонента за фальсификации, «антимайдановцы» собрали на Куликовом
поле небольшой митинг в поддержку Г. Труханова. «Фашисты планируют
отстранить от власти Г. Труханова – единственного нормального человека,
честно победившего на выборах мэра в условиях оккупации! Г. Труханов –
это наш единственный шанс, последняя ниточка связи с российским миром»,
– говорилось в призыве Антимайдана.
По окончанию мэрской гонки Г. Труханова публично поздравил и
поддержал губернатор И. Палица, протеже «приватовца» И. Коломойского.
По мнению политолога Г. Чижова, мэра и губернатора связывают бизнесинтересы. «Труханов де-факто контролирует в Одессе инвестгруппу “РОСТ”
вместе с российским бизнесменом А. Жуковым. Он это не подтверждает
официально, но и не опровергает», – объясняет Г. Чижов.
Сам Г. Труханов подчеркивает, что его первоочередная задача –
развитие города. «Это исключает наличие бизнес-интересов», – говорит
политик
(http://www.segodnya.ua/regions/odessa/novyy-mer-odessy-gennadiytruhanov-svyaz-s-abramovichem-i-kolomoyskim-524695.html, 30.05.2014).
В пресс-службе мэра признаются, что сейчас городской голова
постарается сесть за стол переговоров и примирить враждующие
группировки, с этой целью он и выступал однажды на Куликовом поле.
«И Евромайдан и Антимайдан хотят сделать Одессу лучше, у них единая
цель» – отметила пресс-секретарь мэра М. Олейник.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Верховная Рада 5 июня приняла Закон «О внесении изменений в
законы Украины о борьбе с терроризмом». «За» проголосовало
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239 народных депутатов.
Автором законопроекта, который был зарегистрирован в ВР под
номером 4985, выступил народный депутат от «Батькивщины» А. Сенченко.
В частности, внесенные парламентом изменения в Закон расширяют
возможности
украинских
силовиков
во
время
проведения
антитеррористических операций.
Часть депутатов фракции УДАР, а также депутаты от Партии регионов и
КПУ отказались голосовать о включении в повестку дня сессии Верховной
Рады законопроекта «О борьбе с терроризмом» (Обозреватель
(http://obozrevatel.com). – 2014. – 5.06).
***
В парламенте приняли за основу проект закона, который
специализируется на рынке электронной коммерции. Соответствующий
документ регулирует онлайн-торговлю и использование электронных денег.
В частности, в документе описаны принципы работы рынка электронной
коммерции, права и обязанности онлайн-продавцов и их покупателей,
разграничена ответственность продавцов товаров и «поставщиков услуг
промежуточного характера» – интернет- и хостинг-провайдеров,
регистраторов, доменных имен и т. д.
Законопроект вводит новые термины: «электронная коммерция»,
«электронный товар», «электронная торговля», «интернет-магазин»,
«электронная сделка».
Одной из основных новаций проекта является признание электронной
сделки на законодательном уровне – она будет равна по правовым
последствиям другим способам заключения сделки. Это упростит жизнь и
покупателям, и интернет-магазинам. Ведь сейчас, к примеру, когда
покупатель хочет вернуть товар, ему нужно или отсылать отсканированный
подписанный бумажный договор или ехать подписывать этот договор в офис.
Закон доработают с учетом пожеланий рынка онлайн-торговли и затем
вынесут на второе чтение. Если закон будет окончательно принят, все сделки
в онлайне будут проводиться с использованием «одноразового
идентификатора» – цифро-буквенного кода, который присылается
покупателю на почту или мобильный и используется для верификации
сделки (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 3.06).
***
Верховна Рада не змогла створити Державне бюро розслідувань.
ВР не змогла прийняти за основу або відправити на повторне перше
читання законопроект про Державне бюро розслідувань.
Народний депутат фракції «Батьківщина», автор законодавчої ініціативи
А. Кожем’якін на засіданні у вівторок, 3 червня, зазначив, що законопроект
необхідно підтримати з тим, щоб «прибрати з прокуратури слідство і віддати
його Державному бюро розслідувань».
Водночас в пояснювальній записці зазначено: «Метою проекту закону є
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створення організаційно-правових засад запобігання та протидії корупції
серед вищих посадових осіб держави, суддів і прокурорів, запобігання
корупції під час формування єдиного органа законодавчої влади та
недопущення зрощення бізнесу і політики». Для досягнення зазначеної мети
цей законопроект визначає правові основи організації, повноваження і
порядок діяльності Державного бюро розслідувань – «центрального органа
виконавчої влади зі спеціальним статусом і правоохоронного органа, метою
створення якого є забезпечення чесності, безсторонності та непідкупності
вищих посадових осіб держави, суддів і прокурорів».
У проекті закону пропонується не створювати ДБР на базі наявних
спеціальних підрозділів, зокрема МВС і СБУ, «які не стали перешкодою на
шляху поширення корупції у вищих ешелонах влади».
Проект закону передбачає, що в повноваження бюро входить досудове
розслідування кримінальних корупційних правопорушень, злочинів,
пов’язаних із катуваннями, які здійснюють працівники правоохоронних
органів. Водночас до функцій ДБР належить оперативно-розшукова
діяльність (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 3.06).
***
обов’язковий

Верховна Рада скасувала
технічний контроль
сільськогосподарської техніки.
Внесення змін до законодавства України щодо забезпечення безпечної
експлуатації сільськогосподарської техніки підтримало загалом 247 народних
депутатів на засіданні парламенту у вівторок, 3 червня.
Згідно з порівняльною таблицею, до закону України про дорожній рух
внесено норму, яка говорить, що «обов’язковому технічному контролю не
підлягають: технічні засоби для агропромислового комплексу, визначені
законом України про систему інженерно-технічного забезпечення
агропромислового комплексу України».
Крім того, законопроект передбачав підвищення штрафів за невиконання
вимог інспекторів сільського господарства щодо усунення порушень
нормативних актів щодо експлуатації машин.
Проте народні депутати ухвалили рішення голосувати за цю законодавчу
ініціативу, знявши позиції, які стосуються штрафів.
Раніше аграрні асоціації країни наполягали на скасуванні обов’язкового
техконтролю сільгосптехніки. За їхніми оцінками, за цю процедуру аграрії
щорічно платили до 100 млн грн (Економічна правда (www.epravda.com.ua).
– 2014. – 3.06).
***
Верховна Рада прийняла мораторій на відчуження майна громадян,
заставленого для отримання валютних кредитів. За відповідне рішення
проголосував 241 народний депутат.
Прийняття мораторію стало серйозною проблемою для депутатів і
викликало гостру полеміку в залі. У підсумку нардепи змогли зібрати голоси
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за мораторій, який має убезпечити громадян від відчуження майна до часу,
коли робоча група у ВР спроможеться розробити закон про реструктуризацію
валютних кредитів.
Мораторій забороняє відчуження житла, площею до 140 кв. м і не
торкнеться народних депутатів, суддів, прокурорів і держслужбавців
І–ІІІ категорії (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 3.06).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення
рівня соціального захисту ветеранів війни.
Метою законопроекту (реєстр. № 4081) є підвищення рівня соціального
захисту ветеранів війни, у тому числі воїнів-інтернаціоналістів і членів їхніх
сімей. Зокрема, законопроектом пропонується:
– надати право на встановлення статусу «особи, на яку поширюється
чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”», батькам, дружинам (чоловікам), які не одружилися вдруге,
неповнолітнім дітям померлих інвалідів війни, учасників бойових дій,
партизанів, підпільників, учасників війни незалежно від наявності в
померлих державних нагород і визнання їх інвалідами;
– надати право учасникам бойових дій, інвалідам війни та учасникам
війни на одержання додаткової відпустки терміном 14 робочих днів на рік із
збереженням заробітної плати;
– уточнити підстави встановлення статусу учасника бойових дій,
зокрема, щодо встановлення такого статусу особам, які у період бойових дій
були залучені командуванням військових частин і державними організаціями
до розмінування полів та об’єктів народного господарства, та особи, які в
період бойових дій, на мінних тральщиках брали участь у траленні бойових
мін, встановлених у територіальних і нейтральних водах (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 3.06).
***
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про
внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо
удосконалення порядку забезпечення населення лікарськими засобами,
призначеними для лікування соціально небезпечних і тяжких хвороб.
Законопроектом (реєстр. № 3818) пропонується в чинному Законі
передбачити спрощену реєстрацію в Україні лікарських засобів, що були
зареєстровані компетентним органом США або ЄС, а саме лікарських
засобів, призначених для лікування таких соціально небезпечних хвороб, як
туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусні гепатити, і тяжких онкологічних, рідкісних
(орфанних) захворювань.
Також передбачається доповнити перелік незареєстрованих лікарських
засобів, що можуть ввозитися на митну територію України, лікарськими
засобами, призначеними для лікування рідкісних (орфанних) захворювань,
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які в установленому порядку допущені до застосування на території США
або ЄС, незалежно від того, чи зареєстровані вони компетентними органами
зазначених країн (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 3.06).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
щодо врегулювання питання відповідальності за вчинення насильства в
сім’ї.
Законопроектом пропонується виключити зі ст. 173-2 Кодексу України
про адміністративні правопорушення покарання у вигляді штрафу та
виправних робіт, залишивши при цьому громадські роботи або
адміністративний арешт, а також передбачити можливість застосування
приводу до особи, яка ухиляється від явки до органа внутрішніх справ або
суду в справі про вчинення насильства в сім’ї.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 1181 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 3.06).
***
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про
відкритість використання публічних коштів.
Проектом (реєстр. № 2012а) пропонується зобов’язати розпорядників
коштів державного й місцевого бюджетів, суб’єктів господарювання
державної та комунальної власності, фондів загальнообов’язкового
державного страхування й органів пенсійного фонду оприлюднювати
щоквартально на спеціальному єдиному веб-порталі використання публічних
коштів інформацію про заплановане та фактичне використання публічних
коштів, зокрема за договорами, на службові відрядження. Форма такої
інформації затверджується Кабінетом Міністрів України.
Для оприлюднення вказаної інформації має бути створено єдиний вебпортал використання публічних коштів, що є офіційним державним
інформаційним ресурсом у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється
інформація. Інформація, оприлюднена на єдиному веб-порталі використання
публічних коштів, є державною власністю та перебуває у вільному
безоплатному доступі.
Адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів
має здійснюватися суб’єктом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.
Порядок адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних
коштів затверджується Кабінетом Міністрів України.
Фінансування витрат на утримання єдиного веб-порталу використання
публічних коштів має здійснюватися за рахунок державного бюджету
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 3.06).
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***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про
внесення змін до ст. 26 Закону України «Про зайнятість населення».
Законопроектом пропонується передбачити можливість виплати
роботодавцю компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування
ним на нове робоче місце молоді, яка закінчила або припинила навчання в
загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах,
звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби
(протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи
служби) і яка вперше приймається на роботу, без надання цим громадянам
статусу безробітного, і направлення територіального органа центрального
органа виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості
населення та трудової міграції.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2883 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 3.06).
***
Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
рекомендує парламенту прийняти за основу і в цілому законопроект про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
функціонування Державного земельного банку).
Проектом (реєстр. № 4784) пропонується виключити із Земельного
кодексу та Закону України «Про банки і банківську діяльність» положення,
які стосуються діяльності Державного земельного банку.
Під час обговорення зазначалося, зокрема, що законопроект розроблено
з метою забезпечення виконання зобов’язань української сторони перед
міжнародними фінансовими організаціями в частині щодо перегляду
концепції подальшого функціонування Державного земельного банку
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 4.06).
***
Комітет з питань фінансів і банківської діяльності рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до
деяких законів України щодо упередження (мінімізації) негативного
впливу на стабільність банківської системи.
На засіданні комітету зазначалося, що законопроектом (реєстр. № 4938)
пропонується створити ефективні механізми забезпечення стабільності
банківської системи під час кризових явищ і запобігання погіршенню
ситуації на грошово-кредитному ринку, розширити механізми виведення
неплатоспроможних банків з ринку.
Проектом також передбачається змінити процедури, що здійснюються
при ліквідації банків з метою прискорення реалізації ліквідаційної маси та
удосконалити механізми отримання фінансової допомоги Фондом
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гарантування вкладів фізичних осіб для забезпечення своєчасного отримання
ним довгострокових ресурсів для відшкодування коштів вкладникам
неплатоспроможних банків.
Члени комітету підтримали законопроект, прийняття якого створить
правове підґрунтя для вжиття ефективних заходів із забезпечення
стабільності банківської системи в умовах підвищених фінансових ризиків
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 4.06).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Виконуючий обов’язки Президента України, Голова Верховної Ради
України О. Турчинов 4 червня виїхав до Донецької області в командний
пункт під Слов’янськом для координації дій військових підрозділів,
задіяних в Антитерористичній операції.
По дорозі на позиції антитерористичної операції на одному з харківських
військових полігонів були проведені випробування бойової техніки. Зокрема,
бронетранспортера «Дозор», який планується взяти на озброєння
Національної гвардії та Збройних сил України (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
4.06).
***
Виконувач обов’язків Президента О. Турчинов заявив про початок
перекриття східного кордону України, зокрема в центральній частині
Луганської та на півдні Донецької областей, передає УНН з посиланням
на ВВС.
«Я переконаний, що локалізацію терористів буде значно прискорено», –
пояснив він необхідність такого кроку.
Виступаючи перед журналістами на блокпосту на в’їзді до Слов’янська,
О. Турчинов зазначив, що після перекриття кордону зникне можливість
постачання зброї та бойовиків на територію України.
Минулого тижня голова Держприкордонслужби М. Литвин заявляв про
наміри істотно посилити державний кордон, але про повне його закриття
кордону
не
йшлося
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 4.06).
***
Виконуючий обов’язки Президента України, Голова Верховної Ради
України О. Турчинов підписав Розпорядження № 936/2014-рп «Про
вивчення питання введення воєнного стану в окремих місцевостях
України», передає УНН з посиланням на прес-службу в. о. глави держави.
«Секретареві Ради національної безпеки і оборони України (А. Парубію.
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– Ред.): невідкладно опрацювати за участю Міністерства оборони України,
Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України,
Адміністрації Державної прикордонної служби України питання
необхідності введення воєнного стану в Донецькій та Луганській областях, де
проводиться антитерористична операція, для запобігання дальшому розвитку
та припинення збройного конфлікту на території України, недопущення
масової загибелі мирного населення та військовослужбовців і працівників
правоохоронних органів, забезпечення стабілізації ситуації та відновлення
нормальної життєдіяльності в названих регіонах держави; забезпечити за
результатами опрацювання зазначеного питання внесення у разі потреби в
установленому порядку пропозицій щодо введення воєнного стану у
відповідних місцевостях України», – ідеться в документі (Украинские
Национальные Новости (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 3.06).
***
7 червня о 10:00 відбудеться урочисте засідання Верховної Ради
України, присвячене складанню присяги українському народові
новообраним Президентом України, передає УНН з посиланням на пресслужбу в. о. глави держави.
На 11:10 запланована церемонія представлення командувачів видами
Збройних сил України та урочистого підняття Прапора Президента України
на
Софійській
площі
(Украинские
Национальные
Новости
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 4.06).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив у терміновому порядку
створити робочу групу під керівництвом віце-прем’єр-міністра України
В. Яреми щодо концепції реформування правоохоронної системи. Про це
він сказав на засіданні уряду в середу, 4 червня.
Глава уряду зазначив, що в Україні є 23 органи, які здійснюють
правоохоронні та правозастосовні функції: «У тому числі навіть Державна
архітектурно-будівельна інспекція має правозастосовні функції. В такій
кількості організацій втрачається взагалі людина, на яку повинні всі
працювати.
Із нашими європейськими партнерами ми мали розмову про те, що група
підтримки України надасть найкращих європейських експертів. Вони дадуть
нам можливість концептуально змінити систему, яка повинна бути
спрямована на захист людини».
А. Яценюк окремо наголосив на необхідності позбавити органи
прокуратури функції загального нагляду: «У рамках нашої конституційної
реформи це повинен бути один із перших пунктів».
Глава уряду повідомив, що мав про це розмову з новообраним
Президентом України: «Переконаний, що ми будемо іти разом в частині
реформування правоохоронної системи, системи органів прокуратури і
судів».
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Він також зазначив, що на засіданні уряду буде розглянуто питання
реформування НАК «Нафтогаз України»: «Національна акціонерна компанія
буде займатися виключно реалізацією природного газу».
«Ми разом із Європейським Союзом проводимо спільну енергетичну
політику. Україна ратифікувала Енергетичну хартію та є членом
енергетичного співтовариства, на відміну від Росії. Тому наша спільна
політика з ЄС повинна відповідати правилам, встановленим на
європейському енергетичному ринку. Це суттєво змінює всю систему
енергетичної безпеки і енергетичної політики на теренах Європи, і чим
швидше ми будемо рухатись, тим впевненіше і Україна, і Європа буде себе
почувати в питаннях енергетичної безпеки», – підкреслив А. Яценюк
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 4.06).
***
Україна подає позов до РФ на 1 трлн грн за анексію Криму.
Україна має намір найближчим часом підготувати й подати позов до
Російської Федерації на суму понад 1 трлн грн за незаконне захоплення й
грабіж України. Про це заявив під час виступу в уряді Прем’єр-міністр
А. Яценюк, передає УНІАН.
За його словами, «Україна почала процеси, а Генеральна прокуратура
почала розслідування. І в рамках кримінальної справи український уряд
подає позов на суму понад 1 трлн грн. Проблеми лежать у міжнародній
правовій площині. Не так багато опцій, куди подати до суду. Але не
розкриваючи всі юридичні деталі, я скажу: ми використовуємо всі можливі й
законні методи для того, щоб притягти Росію до суду».
А. Яценюк зазначив, що Україна вже подала позови до Європейського
суду з прав людини безпосередньо за анексію Криму. «Ми готуємо й інші
позови. Зокрема, й до органів державної влади та управління РФ за незаконне
захоплення і грабіж України. За це треба буде відповісти. Ми розуміємо, що
такі судові процеси не проходять за місяць, але такі процеси матимуть
результат»,
–
запевнив
глава
уряду
(Економічна
правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 3.06).
***
Уряд виконує всі зобов’язання із соціальних виплат, у тому числі в
Донецькій і Луганській областях.
Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду в середу,
4 червня, звернувся до Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки
України, Міністерства соціальної політики, ПАТ «Державний ощадний банк»
та Укрпошти забезпечити доставку соціальних виплат громадянам України, у
тому числі тим, які проживають на території Донецької і Луганської
областей.
«Це наші громадяни, і вони так само хочуть позбутися терористів, як і
вся Україна. І ми будемо виконувати свої зобов’язання перед українцями, де
б вони не проживали – в Донецьку, Луганську, у Львові чи в Тернополі.
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Прошу жорстко взяти на контроль цю ситуацію», – наголосив А. Яценюк.
Глава уряду нагадав, що 3 червня у Верховній Раді України доповів
щодо ситуації в Донецьку та Луганську стосовно збору податків і
неподаткових платежів: «Мене не може не турбувати ця ситуація, тому що
422 млн грн з цих двох областей за останній місяць ми вже не зібрали».
Водночас, підкреслив він, уряд України виплачує повністю всі соціальні
виплати (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 4.06).
***
Кабмин решил реформировать «Нефтегаз».
В соответствии с постановлением правительства будут созданы две
акционерные компании, которые 100 % будут принадлежать государству.
Кабинет Министров 4 июня на заседании принял постановление о
реформировании «Нефтегаза». Об этом рассказал министр энергетики и
угольной промышленности Ю. Продан.
По его словам, в соответствии с постановлением правительства будут
созданы две акционерные компании, которые 100 % будут принадлежать
государству. Одна из компаний будет работать как независимый оператор.
«Это будет независимый оператор, который будет работать по европейским
правилам», – уточнил он.
Ю. Продан также отметил, что будет создана компания, которая будет
иметь в собственности подземные газохранилища.
Как сообщал Минфин, ранее о намерениях правительства рассказал
Премьер-министр Украины А. Яценюк. «Украина создаст публичное
акционерное общество “Украинская газотранспортная система”, которое
будет отвечать только за прокачку газа по магистральным путям. Второе,
Украина создаст публичное акционерное общество “Украинские газовые
хранилища”, которое будет заниматься накоплением и отпуском газа всем
субъектам хозяйствования», – рассказал Премьер.
Напомним, правительство Украины оценило дефицит НАК «Нефтегаз
Украины» в 62 млрд грн в 2014 г. На его покрытие уже выделили
11 млрд грн. Также Украина предусмотрела выпуск облигаций еще на
22 млрд грн для покрытия дефицита НАК (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 4.06).
***
Заступник міністра закордонних справ України С. Кислиця взяв
участь у засіданні міністрів закордонних справ країн-членів ЦЄІ «Нові
виклики для ЦЄІ», яке відбулося 3 червня 2014 р. у Відні.
Під час зустрічі було обговорено ряд важливих програмних і
функціональних питань роботи ЦЄІ, включаючи стан реалізації Плану дій
ЦЄІ на 2014–2016 рр.
С. Кислиця поінформував учасників зустрічі про актуальну ситуацію в
Україні, результати президентських виборів і пріоритетні завдання
українського уряду в контексті реалізації курсу на євроінтеграцію.
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За підсумками засідання було схвалено спільне комюніке, у якому
міністри країн-членів ЦЄІ в контексті подій в Україні наголосили, що
міжнародне право та договори мають виконуватися всіма без виключення.
Вони підтвердили свою відданість суверенітету, політичній незалежності,
єдності й територіальній цілісності України (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 4.06).
***
4 червня в Києві міністр аграрної політики та продовольства
України І. Швайка офіційно відкрив XXVІ Міжнародну агропромислову
виставку-ярмарок «АГРО-2014».
У відкритті взяли участь також делегації іноземних держав,
представники органів державної влади України, бізнес-спільноти та
громадськість. Цей масштабний захід уже здобув всесвітнє визнання та є
найбільшою загальнодержавною подією в агропромисловому комплексі.
Під час роботи виставки проходитимуть науково-практичні заходи
(конференції, круглі столи, симпозіуми, брифінги тощо), презентації та
дегустації різноманітної продукції, показ племінних коней, птиці та великої
рогатої худоби, демонстрація можливостей сільськогосподарської техніки в
роботі (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 4.06).
***
4 червня Україна та Естонія підписали план дій щодо зміцнення
співробітництва в аграрному секторі.
У рамках проведення XXVІ Міжнародної агропромислової виставки
«АГРО-2014» міністр аграрної політики та продовольства України І. Швайка
зустрівся з міністром сільського господарства Естонської Республіки І.
Падаром. На зустрічі були обговорені питання обміну досвідом у проведенні
модернізації підприємств згідно з вимогами ЄС, а також питання харчової
промисловості, племінного тваринництва, рибного господарства та
інформаційних технологій. І. Швайка зазначив, що Україна зацікавлена в
розширенні та збільшенні поставок сільськогосподарської продукції.
Так, сторони обговорили поглиблену та всеохоплюючу зону вільної
торгівлі. Міністр зазначив, що в рамках майбутньої зони вільної торгівлі
Україна розраховує на значне покращення доступу на ринки ЄС не тільки
традиційних сировинних товарів, а й продукції переробної промисловості,
активно нарощує обсяги виробництва й постійно покращує якість продукції
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 4.06).
***
Государственное космическое агентство попросило у Минобороны
РФ вернуть оборудование, оставшееся на территории аннексированного
Россией Крыма. Об этом сказал глава агентства Ю. Алексеев «ИнтерфаксуУкраина».
В связи с аннексией Крыма Украина лишилась двух объектов
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космической инфраструктуры. Это Национальный центр управления и
испытаний космических средств, в состав которого входит один из
крупнейших в мире радиотелескопов «Квант-Д», Центр управления
полетами, а также Севастопольский центр контроля космического
пространства. Напомним, что из-за аннексии Крыма Украине пришлось
отложить запуск спутника связи «Либідь», который был намечен на третью
декаду апреля.
Учитывая, что подготовка наземной инфраструктуры станции
управления спутником велась в Национальном центре управления и
испытаний космических средств в Евпатории, в настоящее время
отрабатывается вопрос переноса наземной станции управления спутником в
другой пункт. Как один из возможных вариантов на сегодня
рассматриваются Дунаевцы (Хмельницкая область).
«ГКАУ направило официальное письмо на имя министра обороны РФ
С. Шойгу и командования военно-космической обороны РФ, в котором
поднят вопрос о возврате Россией Украине оборудования Центра управления
полетами, находящегося на территории Национального центра управления и
испытаний космических средств в Евпатории. Ответа пока нет. Однако мы
рассчитываем на позитивную реакцию российской стороны в решении этого
вопроса: Минобороны и ВКО РФ это оборудование не нужно», – сказал
Ю. Алексеев (Левый берег (http://lb.ua). – 2014. – 4.06).
***
Проект реконструкції Бортницької станції аерації буде реалізовано у
найкоротший термін. Таку заяву зробив перший віце-прем’єр-міністр
України В. Ярема під час виїзної робочої наради з питань подальшої
реалізації проекту комплексної реконструкції очисних споруд Бортницької
станції аерації. У нараді також взяли участь віце-прем’єр-міністр, міністр
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України В. Гройсман і Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні
С. Тоічі.
«Бортницька станція аерації є одним з найнебезпечніших екологічних
об’єктів, розташованих на території міста Київ. Сьогодні вона перебуває у
стані, який у будь-який момент може призвести до екологічної катастрофи»,
– наголосив В. Ярема та висловив сподівання, що у найкоротший термін буде
побудовано сучасну, екологічно чисту станцію аерації.
В. Ярема пояснив, що Японія має намір фінансувати цей проект у
розмірі 110 млрд Єн (1,1 млрд дол. США) на дуже вигідних для України
умовах (кредит надається на 40 років під 0,1 % з можливістю відстрочки
платежу на 10 років). Умови використання кредиту передбачають
використання найновітніших японських технологій та обладнання.
В. Ярема повідомив, що роботу над реконструкцією станції планують
почати вже у вересні (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 4.06).
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***
Генпрокуратура открыла дело против сына В. Януковича.
Генеральная прокуратура открыла и расследует уголовное производство по
факту злоупотреблений должностными лицами группы компаний «МАКО»,
принадлежащей сыну экс-президента Украины А. Януковичу. Об этом
сообщил заместитель генерального прокурора А. Баганец.
«Генпрокуратурой Украины, Главным следственным управлением
зарегистрировано уголовное производство в отношении А. Януковича,
который по предварительному сговору с другими лицами организовал
уклонение от уплаты налогов фирмами группы компаний “МАКО”, а также
дочерним предприятием “Артемовский завод шампанских вин”», – сказал он.
А. Баганец добавил, что на сегодняшний день выявлено более 10 млн
грн (уклонение от уплаты налогов) и проводится досудебное расследование
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 4.06).

ПОЛІТИКА
Лідер президентських перегонів П. Порошенко поінформував
президента Польщі Б. Коморовського про свої першочергові плани з
мирного вирішення кризи на Сході України. Про це повідомляє УНН з
посиланням на прес-службу П. Порошенка.
Зокрема, як ідеться в повідомленні, насамперед П. Порошенко має намір
висунути мирні ініціативи та залучити до діалогу представників Сходу
України. Також, за його словами, для встановлення такого діалогу необхідно
«якнайскоріше провести перевибори до Верховної Ради та місцевих рад». Це,
на його переконання, дасть змогу демократичним шляхом визначити нових
легітимних представників від усіх регіонів України та розв’язати всі питання
мирним шляхом.
Згідно з інформацією прес-служби П. Порошенка, Б. Коморовський
висловив повну підтримку європейському курсу, реформам і модернізації
України. «Польща вже надає Україні експертні консультації з питань
децентралізації влади за зразком польської моделі самоврядування», – ідеться
в повідомленні.
Нагадаємо, новообраний Президент України П. Порошенко повідомляв,
що готовий до мирного діалогу з усіма мешканцями Донбасу. Також
П. Порошенко зазначав, що пріоритетом нової влади буде євроінтеграція та
боротьба з корупцією, «кримське питання» буде одним з основних для
розв’язання (Украинские Национальные Новости (http://www.unn.com.ua).
– 2014. – 4.06).
***
Избранный Президент Украины П. Порошенко в среду, 4 июня, на
пресс-конференции в Варшаве опроверг данные, что лидеру «Правого
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сектора» Д. Ярошу предложили занять одну из должностей в новом
правительстве Украины, передает ИТАР-ТАСС.
«Мне нечего комментировать. Слишком рано что-то комментировать.
Я думаю, это лживая информация», – ответил на вопросы журналистов
П. Порошенко, который завершил двухдневный визит в Польшу.
Ранее представитель «Правого сектора» Б. Береза утверждал, что
Д. Ярош получит должность в правительстве. «В ближайшее время вы
можете ждать принятия решения от Д. Яроша о занятии одной из должностей
в следующем правительстве», – утверждал он.
Б. Береза также выразил надежду, что «Правый сектор» попадет в новый
состав Верховной Рады, где будет действовать вместе с партией «Свобода»
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 5.06).
***
В. Кличко під час першого засідання новообраної Київради отримав
посвідчення міського голови столиці, повідомляє кореспондент УНН.
Засідання сесії відкрив голова Київської міської територіальної виборчої
комісії М. Терещенко. Він зачитав постанову Київської міської виборчої
комісії та вручив В. Кличку посвідчення Київського міського голови. Наразі
у сесійній залі присутні 109 із 120 новообраних депутатів новообраної
Київради.
Виступаючи перед першим пленарним засіданням сесії, міський голова
Києва В. Кличко зазначив, що усі корупціонери, які зловживатимуть своїми
посадами у рамках столичної влади, відповідатимуть за свої дії згідно закону.
В. Кличко додав, що наступна сесія Київради буде проведена в найближчий
час і відбудеться у приміщенні КМДА.
Він також зазначив, що під час сьогоднішнього засідання будуть
сформовані комісії у Київраді, а також «обрана кандидатура секретаря
Київради, яка влаштовуватиме всіх, щоб була плідна робота».
Нагадаємо, сьогодні ВР достроково припинила депутатські
повноваження В. Кличка, обраного мером Києва (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 5.06).
***
20 депутатів Партії регіонів, які вийшли з фракції, разом з іншими
депутатами обов’язково утворять нову фракцію ще у цьому складі
парламенту. Про це сказав у кулуарах парламенту журналістам народний
депутат В. Грушевський, передає кореспондент УНН.
«Ми готові для спілкування для утворення нової фракції. Вона може
складатися із 40 депутатів, а може й більше. Ми об’єднаємо довкола себе тих
людей, які зацікавлені в мирі та стабільності», – сказав В. Грушевський.
Він підкреслив, що 20 депутатів, які залишили ПР, готові до переговорів.
«Ми готові до розмов і головне тут, щоб наші думки співпадали. Ми
виступаємо за унітарну Україну, децентралізацію влади та нове виборче
законодавство», – сказав В. Грушевський.
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На уточнення кореспондента УНН щодо кількості нинішніх однодумців
В. Грушевського, які готові утворювати фракцію, він зазначив, що «скоро
про це всім стане відомо»
(Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 5.06).
***
Депутаты Верховной Рады от Коммунистической партии Украины
требуют запретить деятельность ВО «Свобода». Об этом говорится в
распространенном заявлении фракции КПУ.
Коммунисты обвинили представителей ВО «Свобода», в частности
депутата Э. Леонова, в связях с иностранными спецслужбами. «“Свобода” до
сих пор не предоставила разъяснений по поводу деятельности своих
диверсионных групп на территории Украины», – подчеркивается в
заявлении. Это дает основания считать, что «Свобода» занимает
антигосударственную позицию, полагают в КПУ. В связи с этим коммунисты
обратились к и. о. Президента Украины А. Турчинову с требованием
поручить СБУ детально расследовать сотрудничество депутатов ВР от
ВО «Свобода», а также их помощников с иностранными спецслужбами.
В случае подтверждения этой информации представители КПУ требуют
от А. Турчинова поручить Министерству юстиции подать соответствующий
иск в суд о запрете ВО «Свобода» в Украине. Как известно, ВО «Свобода», в
свою очередь, добивается запрета деятельности КПУ, а также запрета
коммунистической идеологии (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua). – 2014. – 4.06).
***
Окружний адміністративний суд Києва розпочав розгляд позову про
заборону Комуністичної партії України. Про це УНН повідомляє з
посиланням на сторінку громадського спостереження «Озон» у соціальній
мережі Facebook.
Розглядається позов Української республіканської партії в особі голови
партії C. Джерджа до Комуністичної партії України та Реєстраційної служби
України щодо заборони Комуністичної партії України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мін’юст готовий подати позов
про заборону КПУ, якщо правоохоронними органами будуть надані
матеріали з ознаками злочинів щодо порушення територіальної цілісності,
державної безпеки України.
Крім того, народний депутат від УДАРу С. Каплін вимагає розпустити
фракцію Комуністичної партії України у Верховній Раді, оскільки з неї
вийшов єдиний мажоритарник О. Калетник (Украинские Национальные
Новости (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 4.06).
***
Сили АТО в середу, 4 червня, повністю звільнили Червоний Лиман
Донецької області від бійовиків. Виконуючий обов’язки Президента
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України О. Турчинов заявив (під час візиту в Слов’янськ), що вже готовий
ухвалити рішення про відновлення діяльності в місті органів влади, а після
повернення в Київ підготує указ про призначення голови місцевої
адміністрації з військових, цитує «ЛігаБізнесІнформ» повідомлення ТСН
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014. – 4.06).
***
У Києві під будівлею Кабінету Міністрів Україні 4 червня мітингує
близько 100 вкладників банку «Форум» з вимогою націоналізувати банк, з
півсотні чорнобильців та афганців, які вимагають державні гарантії,
повідомляє УНН.
Також там зібралися бюджетники, що потерпають від відсутності
програми будівництва житла та його розподілу.
Мітингувальники встановили великі колонки, з яких озвучують свої
вимоги. При вході в будівлю Кабінету Міністрів України посилили охорону.
Нагадаємо, 2 червня під Кабміном розпочалася безстрокова акція
протесту з вимогою виконати обіцянки представників влади та
націоналізувати банк «Форум» (Украинские Национальные Новости
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 4.06).
***
В ЕС готовы активизировать целенаправленные санкции в
отношении РФ, если того потребуют дальнейшие события.
Участники саммита G7 подтвердили в совместном коммюнике,
принятом в среду, 4 июня, решение стран этой группы наложить санкции на
физических и юридических лиц, которые, по их мнению, активно
поддерживали или совершали нарушения суверенитета и территориальной
целостности Украины и угрожают ее безопасности и стабильности, сообщает
Интерфакс. «Мы осуществляем строгую политику непризнания положения с
Крымом и Севастополем в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи
ООН 68/262. Мы по-прежнему готовы активизировать целенаправленные
санкции и применить дополнительные значительные ограничительные меры
в отношении России, если того потребуют дальнейшие события», – говорится
в документе G7.
В то же время лидеры семи ведущих индустриальных стран не приняли
на саммите в Брюсселе решения о введении новых санкций против России.
Об этом заявила по итогам первого дня саммита канцлер ФРГ А. Меркель,
передает ИТАР-ТАСС. «Выборы в Украине состоялись. Мы намерены на
предстоящих встречах с президентом РФ в Нормандии послать ему сигнал о
необходимости деэскалации в Украине. Если этого не произойдет, то в
будущем мы вновь обсудим возможность введения санкций третьего этапа
(торгово-экономических ограничений против отдельных секторов экономики
РФ. – Ред.)», – отметила А. Меркель.
Президент Франции Ф. Олланд по итогам первого дня саммита сообщил
о том, что отвод российских войск от границы с Украиной подтвержден.
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Напомним, ранее посол США в Украине Дж. Пайетт заявил, что
санкции против России помогли провести выборы Президента в Украине
25 мая 2014 г. (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 5.06).
***
Газовые переговоры между НАК «Нефтегаз Украины» и
ОАО «Газпром» продолжились в среду в Берлине. Об этом сообщил
министр энергетики и угольной промышленности Украины Ю. Продан.
Министр напомнил, что по плану переговоры продолжатся до 9 июня.
«Переговоры проводятся в двустороннем формате, поскольку российская
сторона отказалась их проводить в трехстороннем формате», – сказал он
журналистам в Киеве. По словам Ю. Продана, Украина предлагает
российской стороне пакетное урегулирование газового вопроса. «Украина
четко заявила на переговорах о необходимости пакетного урегулирования –
цена на газ 268,5 дол./тыс. куб. м газа, после этого решается вопрос оплаты
задолженности, которая тоже должна быть перечислена и за 2013 г. по цене
268,5 дол.», – отметил он.
По его словам, Россия свои предложения по цене на газ не вносила
(МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2014. – 4.06).
***
ОАО «Газпром» готов построить газопровод «Южный поток» в
обход Украины за свой счет, без привлечения банковских кредитов. Об
этом заявил заместитель главы правления концерна А. Медведев в
комментарии СМИ.
«Если вы мне скажете, а готовы ли вы к самому тяжелому варианту? Да,
готовы. Хотят лишить банковские институты возможности зарабатывать
деньги и иметь минимальные риски – хорошо. Давайте попробуем. Но это
будет глупость из глупостей», – подчеркнул он.
Отметим, что Еврокомиссия призвала Болгарию остановить
строительство сухопутной части «Южного потока» на своей территории.
Еврокомиссар по энергетике Г. Эттингер поставил продолжение
строительства «Южного потока» в зависимость от позиции Москвы в
украинском конфликте.
Газопровод «Южный поток» мощностью 63 млрд куб. м должен пройти
в обход Украины по дну Черного моря в страны Южной и Центральной
Европы.
По
сухопутной
части
проекта
Россия
подписала
межправительственные соглашения с Болгарией, Сербией, Венгрией,
Грецией, Словенией и Хорватией. Строительство «Южного потока» началось
7 декабря 2012 г. в районе Анапы.
По плану коммерческие поставки должны начаться в I квартале 2016 г.,
а на полную мощность проект выйдет в 2018 г. Акционерами компании South
Stream Transport B.V. являются «Газпром» – 50 %, итальянская Eni – 20 %,
немецкая Wintershall и французская EDF – по 15 % каждая (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2014. – 4.06).
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***
Режим надзвичайної ситуації введено в 15 прикордонних з Україною
територіях Ростовської області. Відповідне розпорядження підписане
губернатором регіону В. Голубєвим, повідомляє його прес-служба.
«Розпорядження підписане ввечері в середу після повернення обласного
голови з робочої поїздки в Мартиновський район. Підставою для введення
надзвичайного режиму на Дону стала необхідність забезпечення
життєдіяльності в пунктах тимчасового розміщення людей, що прибувають в
Ростовську область з південно-східних областей сусідньої України», –
зазначає прес-служба.
Згідно з розпорядженням донського губернатора В. Голубєва, зона НС
поширюється на 15 муніципальних утворень Ростовської області. В. Голубєв
у своєму мікроблозі в Twitter повідомив: «Режим НС дасть можливість
швидко організовувати додаткові пункти тимчасового розміщення біженців з
Південного Сходу України. За останню добу їхня кількість зростає помітно.
В основному їдуть жінки, люди похилого віку та діти. Треба допомагати
сусідам».
За даними прес-служби, режим надзвичайної ситуації насамперед
стосується муніципальних, регіональних структур, які відповідають за
запобігання та ліквідацію наслідків НС. Він дасть їм змогу максимально
оперативно й на законних підставах організувати роботу пунктів
тимчасового проживання та харчування для постраждалих людей
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014. – 5.06).
***
О. Царьов, якого Верховна Рада позбавила мандата народного
депутата, має намір повернутися в Україну, незважаючи на те, що «за
його упіймання призначили винагороду», передає УНН з посиланням на
«РИА “Новини”».
На сьогодні О. Царьов перебуває в Москві, але найближчим часом має
намір повернутися в Україну. «Я не боюся. Зараз я приїхав у Москву, ми
відкриваємо офіс “Народного фронту”, потім повернуся на територію
Луганської та Донецької республік. Буду сподіватися, що незабаром ми
звільнимо і Дніпропетровськ, і всю Україну від нацистів, – сказав він. – За
мою голову не перший раз призначають нагороду. Якщо скласти всі
нагороди, вийде велика сума. А з урахуванням того, що у мене забрали весь
бізнес, то сума точно значна».
Напередодні Штаб національного захисту Дніпропетровської області
оголосив винагороду в розмірі 500 тис. дол. США за доставку О. Царьова до
правоохоронних органів України (Украинские Национальные Новости
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 4.06).
***
Колишній перший віце-прем’єр, екс-голова НБУ С. Арбузов заперечує
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свою причетність до заворушень, які відбулися в Одесі 2 травня. Про це
повідомляє УНН з посиланням на «РІА “Новости”».
«Звинувачувати мене у фінансуванні трагічних подій в Одесі, де десятки
людей згоріли живцем в Будинку профспілок, це – верх цинізму», – сказав
С. Арбузов.
На його думку, нинішня влада намагається перекласти на своїх
«попередників» відповідальність за те, що сталося. І, як стверджує
С. Арбузов, він вже звернувся в ГПУ за роз’ясненнями. При цьому, за його
словами, «справи немає, свідків немає, ніяких аргументів, які говорять на
користь цієї версії, немає» (Украинские Национальные Новости
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 4.06).

ЕКОНОМІКА
Доходи держбюджету України зросли на 15 млрд грн.
У загальний та спеціальний фонди держбюджету за січень – травень
2014 р. надійшло 150,5 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше показника за
аналогічний період минулого року. Про це йдеться у повідомленні
Держказначейства.
Згідно з даними, у січні – травні 2014 р. в загальний фонд держбюджету
надійшло 131,8 млрд грн (99,8 % суми, передбаченої бюджетним розписом на
зазначений період), що на 13,9 млрд грн, або на 11,8 %, перевищує показник
січня – травня 2013 р.
До спеціального фонду держбюджету за звітний період надійшло
18,6 млрд грн, що вище минулорічного показника на 1,2 млрд грн, або на
7 %.
«У січні – травні 2014 р. відшкодовано 18 млрд грн ПДВ», – йдеться у
повідомленні.
Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Міндоходів у травні поточного
року відшкодувало підприємствам 4,9 млрд грн податку на додану вартість
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 3.06).
***
Україна вперше за останні два роки досягла позитивного платіжного
балансу. За попередніми даними у квітні 2014 р. зведений платіжний баланс
другий місяць поспіль був майже збалансованим (–232 млн дол.). Про це
йдеться в повідомленні Нацбанку.
Як зазначається, сальдо рахунку поточних операцій вперше з січня
2012 р. стало додатним – 186 млн дол. У квітні 2013 р. дефіцит становив
1,1 млрд дол. «Головним чинником збалансування зовнішньої позиції країни
стало скорочення імпорту товарів (на 30 %) унаслідок девальвації
національної валюти (з початку року реальний ефективний обмінний курс
(РЕОК) гривні послабився на 24,6 %) і тривалого зниження економічної
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активності», – ідеться в повідомленні.
Як зазначив заступник голови Нацбанку Б. Приходько, завдяки переходу
до гнучкого режиму курсоутворення Україні вдалося збалансувати зовнішню
торгівлю та забезпечити збереження золотовалютних резервів.
Експорт товарів скоротився на 12,1 % у річному вимірі, що було
зумовлено слабким зовнішнім попитом.
Найбільше скоротився експорт продукції хімічної промисловості,
металургії та машинобудування.
Водночас Б. Приходько наголосив, що експорт продукції
агропромислового комплексу зріс на 8,9 %.
Загальне зниження неенергетичного імпорту становило 35,3 % у річному
вимірі, падіння спостерігалося за всіма основними групами.
Зокрема імпорт легкових автомобілів скоротився на 72,9 %, а
продовольчих товарів – на 34,3 %. Б. Приходько також відзначив, що в
Україні активізувалися процеси імпортозаміщення. Зокрема зниження на
53,5 % імпорту мінеральних добрив значною мірою було спричинено
поступовою переорієнтацією сільгоспвиробників на використання
українських аналогів (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. –
3.06).
***
В Україні зріс тариф на транспортування газу по ГТС.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики, з 1 червня 2014 р. підвищила середній тариф для компанії
«Укртрансгаз», за транспортування газу магістральними газопроводами на
9,2 % – до 138,4 грн за тис. куб. м з 126,7 грн за тис. куб. м. Про це йдеться в
постанові комісії № 786 від 30 травня 2014 р.
Згідно з документом, НКРЕ ухвалила рішення збільшити загальний
тариф на транспортування природного газу на 3,3 % – до 366,7 грн за тис.
куб. м з 355 грн за тис. куб. м. При цьому середньозважений тариф на
поставки природного газу зберігся на рівні 47,9 грн за тис. куб. м.
Зміни не торкнулися також тарифу на транспортування природного газу
магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких
безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, що становить
325,6 грн за тис. куб. м (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. –
3.06).
***
Минфин окончательно рассчитался по кредиту ВТБ от 2010 г.
Украина во вторник, 3 июня, погасила выпущенные в 2012 г.
еврооблигации на сумму 1 млрд дол. Об этом сообщила пресс-служба
Министерства финансов.
Общая сумма платежа с учетом дохода за последний полугодовой
купонный период составила 1039,75 млн дол.
Эти еврооблигации имели срок обращения два года и доходность 7,95 %
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годовых.
Бумаги выпускались в рамках договоренностей о реструктуризации
кредита российского ВТБ на 2 млрд дол. Стороны тогда договорились, что
половину суммы Украина выплачивает сразу (в июне 2012 г.), а второй
миллиард, согласно договоренностям, пролонгирован до 2014 г., для чего
должны были быть выпущены облигации (Левый берег (http://lb.ua). – 2014.
– 4.06).
***
В Україні від продажу земельних ділянок бюджети поповнилися на
170 млн грн.
За чотири місяці цього року від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності
до бюджетів різних рівнів надійшло 170 млн грн: до держбюджету України –
16,7 млн грн, до місцевих бюджетів – 153,3 млн грн.
Усього було реалізовано 867 наділів загальною площею 198,12 га
вартістю 141,2 млн грн. З них: 20 ділянок державної власності площею
17,48 га вартістю 2,8 млн грн і 847 ділянок комунальної власності площею
180,64 га вартістю 138,2 млн грн.
Крім того, за чотири місяці на земельних торгах було продано 43 наділи
площею 6,60 га вартістю 7 млн грн і прав оренди на 131 ділянку площею
554,62 га, річна орендна плата за які становить 6,1 млн грн.
На сьогодні до продажу на конкурентних засадах підготовлено
515 земельних наділів і прав оренди на них загальною площею близько
5,4 тис. га (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 4.06).
***
У липні цього року європейські фахівці приїдуть в Україну
інспектувати вітчизняні свинокомплекси на предмет можливості
експорту їх продукції до країн Євросоюзу. Про це під час VI Міжнародного
конгресу «Прибуткове свинарство» повідомив заступник міністра аграрної
політики і продовольства А. Дикун, передає УНІАН.
«У липні в Україну приїжджають єврокомісари, які інспектуватимуть
наші підприємства», – сказав заступник міністра. За словами А. Дикуна,
найближчим часом Мінагропрод має намір провести нараду з виробниками
свинини й профільними асоціаціями, на якій планується визначити, чи готові
компанії до проведення такої інспекції. При цьому заступнику міністра
важко відповісти, як довго може тривати перевірка, зазначивши, що це
залежатиме від того, скільки підприємств буде відібрано для неї й скільки
європейських інспекторів приїде в Україну (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 3.06).
***
П. Порошенку дозволили купити київський завод конструкцій.
ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестфонд “Прайм
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ессетскепітал”» отримав дозвіл Антимонопольного комітету на придбання
акцій ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій». Про це
йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті АМКУ.
Згідно з повідомленням, інвестфонд «Прайм ессетскепітал» (Київ)
отримав дозвіл на придбання акцій «Київського заводу експериментальних
конструкцій», що забезпечує перевищення 50 % голосів у вищому органі
управління товариства.
Як відомо, у березні 2005 р., зайнявши пост глави РНБО, новообраний
Президент П. Порошенко передав усі свої бізнес-активи у ПАТ «“Закритий
недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд (ЗНКІФ)” Петра
Порошенка», пізніше перейменований на «Прайм ессетс кепітал».
Згідно з даними «Укрдержреєстру», П. Порошенко залишається єдиним
власником фонду, а керує ним його батько О. Порошенко.
ЗНКІФ «Прайм ессетскепітал» перебуває під керівництвом
ТОВ «Компанія з управління активами “Ф’южн капітал партнерз”», яка
також управляє інвестфондами «ВІК» (керівник І. Кононенко), «СОВА»
(керівник О. Свинарчук), «Кондитерінвест» (керівник В. Москалевський, усі
троє – партнери П. Порошенка по бізнесу), «Богдан капітал» і «БРІЗ».
Як зазначили у прес-службі П. Порошенка, дозвіл на придбання він
отримав, але не купував його. Заявка до АМКУ була подана ще до виборів і
до його обіцянки продати бізнес (Економічна правда (www.epravda.com.ua).
– 2014. – 4.06).
***
В Україні існує 62 будівельні компанії, що визнані недобросовісними
забудовниками через невиконання ними інвестиційних зобов’язань перед
населенням. Про це УНН повідомили у Конфедерації будівельників України.
Так, за ініціативи КБУ в Україні було створено список недобросовісних
забудовників, що розділений на «чорну» і «сіру» зони. До першої потрапили
забудовники, що постійно порушують принципи та нормативи будівництва,
до другої – такі, що мали значні затримки та інші недоліки в роботі.
Загалом до списку входить 62 компанії-забудовника, на балансі яких
значиться 57 проблемних житлових об’єкти. Переважна більшість таких, як
зазначили у КБУ, розташована у Києві.
Нагадаємо, за словами експертів, вберегтися від недобросовісних
забудовників та ймовірних афер під час купівлі житла можна шляхом
ретельної перевірки компанії та кількості збудованих нею об’єктів. Крім
того, за словами заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ України Д. Ісаєнка, одним із механізмів захисту від недобудов і
будівельних афер є обрання кампанії-забудовника, яка має частку державної
або комунальної власності в уставному капіталі. «Наприклад, ХК
“Київміськбуд” – які там можуть бути запитання? Практично комунальне
підприємство, хоча й акціонерне товариство, але майже зі 100-відсотковою
власністю міста. Компанія має великі активи, велику кількість уже
збудованого житла, майже все місто збудоване нею», – сказав Д. Ісаєнко
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(Украинские Национальные Новости (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
4.06).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Україна за тиждень повинна погасити 1,451 млрд газового боргу.
Позиція Росії на газових переговорах з Україною не змінилася: Україна
повинна за тиждень погасити борг за листопад – грудень в 1,451 млрд дол. і
почати платежі за квітень – травень. Про це заявив міністр енергетики
РФ О. Новак, пише «Прайм».
«Сьогодні позиція російської сторони залишилася колишньою. Ми
дотримуємося позиції, яка була тиждень тому обговорена та підтверджена
Єврокомісією, про необхідність оплати протягом решти тижня
заборгованості за листопад і грудень у розмірі 1,451 млрд дол. І почати
платежі за квітень і травень», – сказав О. Новак в ефірі «Першого каналу» за
підсумками чергового раунду тристоронніх переговорів по газу в Брюсселі.
«Газпром» і «Нафтогаз України» почали консультації щодо ціни на газ і
графіку погашення боргу, що залишився.
«Ми почули, в тому числі готовність України сплатити постачання за
листопад і грудень. І термін, який ми обговорювали, був обумовлений
домовленостями, які були досягнуті тижнем раніше – 26 травня в Берліні.
Йдеться про погашення заборгованості, в тому числі частково, у розмірі
500 млн дол. за квітень – травень. Ми говорили сьогодні, що термін оплати
обмежений терміном введення механізму передоплати – 9 червня», –
повідомив О. Новак в ефірі телеканалу «Росія 24».
Раніше Росія отримала від України перший платіж у рахунок погашення
боргу за газ у розмірі 786 млн дол.
Глава «Газпрому» О. Міллер відзначав, що «Нафтогаз» підтвердив свою
платоспроможність за боргами (Економічна правда (www.epravda.com.ua). –
2014. – 3.06).
***
Експерти погіршили оцінку динаміки ВВП України.
Аналітики державних інститутів і неурядові експерти в рамках
консенсус-прогнозу в травні погіршили прогноз динаміки реального ВВП
України в 2014 р. на 6,1 п. п порівняно з грудневими оцінками – до падіння
на 4,6 %. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного
розвитку і торгівлі, під егідою якого був складений консенсус-прогноз.
Згідно зі звітом, зведений прогноз інфляції на 2014 р. зріс на 7,9 п. п. –
до 12,9 %, а курсу гривні на кінець поточного року – до 10,84 грн за дол. з
8,66 грн за дол.
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Як повідомлялося, оновлена редакція держбюджету на поточний рік,
побудована на прогнозі зниження ВВП на 3 % при інфляції до 14 %.
Міжнародний валютний фонд очікує падіння ВВП в Україні в 2014 р. на
5 %, а Європейський банк реконструкції та розвитку – на 7 %.
Щодо 2015 р. в травневому консенсус-прогнозі зазначається, що
усереднена оцінка зростання ВВП наступного року становить 2,2 % при
інфляції 7,8 %. Курс гривні на кінець 2015 р. очікується на рівні 11,2 грн за
дол.
Консенсус-прогноз розрахований на базі матеріалів, наданих експертами
МЕРТ, Інституту економіки та прогнозування НАН України, Інституту
економічних досліджень та політичних консультацій, Національного
інституту стратегічних досліджень, Міжнародного центру перспективних
досліджень, Райффайзен Банку Аваль та низки інших організацій
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 3.06).
***
Медіа-інфляція в Україні досягне 15 % на кінець 2014 р.
Найбільший показник медіаінфляції гравці ринку очікують в Інтернеті,
від 10 до 20 %. Про це йдеться в даних опитування Kwendi Media Audit, пише
«Дело». Як повідомляється, таке значне зростання може відбутися за рахунок
розміщення відеоформатів. Найменше зростання цін експерти прогнозують у
пресі –0 %, відхилення прогнозів становило від –5 до +5 %.
Для ТВ середній прогноз становить 5 %, при розкиді очікувань від
дефляції в 5 % до максимальної інфляції в 10 %. Оцінка зроблена при
збереженні однакових цільових аудиторій в 2013 і 2014 рр.
Середній прогноз для зовнішньої реклами становить усього 3 %
(відхилення від –10 до +10 %).
Ціни на радіорекламу можуть зрости на 8 %, що обумовлено змінами в
системі продажів. Усі респонденти прогнозують інфляцію в межах 5–10 %.
В опитуванні Kwendi Media Audit взяли участь найбільші українські
рекламні холдинги України (Економічна правда (www.epravda.com.ua). –
2014. – 4.06).
***
Фонд гарантирования вкладов физических лиц предложил Нацбанку
Украины ликвидировать Брокбизнесбанк, который входил в бизнесимперию беглого олигарха С. Курченко.
«Поскольку не был найден инвестор, фонд направил предложение
Национальному банку об отзыве у Брокбизнесбанка банковской лицензии», –
заявили в пресс-службе фонда.
В НБУ пока что решения по этому поводу не принимали. «На
сегодняшний день постановления НБУ у нас еще нет», – сказали в прессслужбе ФГВФЛ.
Напомним, в Брокбизнесбанке с 3 марта по 2 июня работала
трехмесячная временная администрация фонда. В период деятельности
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временной администрации Фонд гарантирования вкладов искал инвесторов
для восстановления платежеспособности Брокбизнесбанка, однако сделать
этого не удалось.
Брокбизнесбанк до возникновения проблем входил в двадцатку
крупнейших украинских банков, свои средства ему доверили более
670 тыс. человек и 20 тыс. корпоративных клиентов (Левый берег
(http://lb.ua). – 2014. – 4.06).
***
Польща в І кварталі поточного року скоротила експорт товарів до
України на 18,7 % через сповільнення економзростання та девальвації
гривні. Про це повідомляє агентство РАР з посиланням на віце-прем’єра
польського уряду Я. Пехочинського, пише УНІАН.
За його словами, падіння польського експорту до України виявилося
значнішим, ніж до Росії, де зниження становить близько 5 %. «Сповільнення
польського експорту до Росії й України є результатом негативних тенденцій
у російській та українській економіках. Особливо істотний вплив на
результати польського експорту до цих країн має знецінення рубля та гривні,
що спостерігається з початку року. Крім того, негативні тенденції посилюють
побоювання польських підприємців через можливий розвиток українськоросійської кризи», – зазначає агентство.
У міністерстві повідомили, що польські компанії відзначають падіння
попиту з боку партнерів в Україні і проблеми з оплатою за вже поставлені
товари, а також бачать загрозу для своїх інтересів у зв’язку з нестабільною
ситуацією в Україні.
За
даними
міністерства,
на
українському
ринку
працює
12 тис. польських компаній, а в Росії, яка є для Польщі другим найбільшим
ринком збуту товарів після Євросоюзу, – 9 тис. компаній.
Як повідомлялося, за даними польської статистики, торік Україна посіла
восьме місце в десятці найбільших ринків збуту польських товарів на фоні
п’ятого місця Російської Федерації. Виробники з Польщі експортували до
України товарів на 4,3 млрд євро, тоді як до Росії – на 8,1 млрд євро при
загальному експорті більш як на 150 млрд євро (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 3.06).
***
Безробіття в країнах єврозони у квітні зафіксоване на рівні 11,7 %
порівняно з 11,8 % місяцем раніше. Про це йдеться в даних Статистичного
управління ЄС, пишуть «Вести. Экономика».
Квітневе значення індикатора є найнижчим з листопада 2012 р.
Економісти, опитані агентством Bloomberg, що не прогнозували зміни
показника.
У країнах Європейського Союзу безробіття в квітні знизилося до
10,4 з 10,5 % у попередні два місяці.
Число безробітних у квітні впало на 76 тис. осіб порівняно з попереднім
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місяцем у єврозоні і на 151 тис. – в ЄС. Серед молоді єврозони відсоток
незайнятих зменшився до 23,5 з 23,6 % у березні.
Кращі показники минулого місяця відзначені в Австрії (4,9 %),
Німеччині (5,2 %) і Люксембурзі (6,1 %).
Найвищий рівень безробіття зафіксований в Греції (28 % – дані за
лютий) і в Іспанії (25,1 %).
Європейська комісія очікує безробіття на рівні 11,8 % в 2014 р. і на рівні
11,4 % в 2015 р. (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 4.06).
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