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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент України П. Порошенко
склав Присягу українському народу
7 червня 2014 р. у Верховній Раді України відбулася церемонія
інавгурації Президента України П. Порошенка.
Урочисте засідання в парламенті розпочалося з Гімну України у
виконанні Національного заслуженого академічного українського народного
хору України ім. Г. Верьовки. Після цього голова Центральної виборчої
комісії М. Охендовський оголосив офіційні результати виборів Президента
України.
Голова Конституційного Суду України Ю. Баулін привів новообраного
Президента до Присяги українському народу, яку П. Порошенко виголосив,
поклавши руку на Конституцію України та Пересопницьке Євангеліє.
П. Порошенко вручили символи президентської влади – Знак Президента
України, Печатку Президента України та Булаву Президента України, а
(Офіційне
інтернеттакож
посвідчення
Президента
України
представництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
7.06).

Промова Президента України П. Порошенка
під час церемонії інавгурації
Дорогі співвітчизники, від Львова до Донецька, від Чернігова до
Севастополя!
Ми, українці, «живий вогник у сім’ї європейських народів і діяльні
співробітники європейської цивілізаційної праці». Так казав Іван Франко.
«Стояти ногами й серцем на Україні, свої голови держати в Європі», –
заповідав Михайло Драгоманов.
Повернення України до свого природного, європейського, стану було
омріяне багатьма поколіннями.
Диктатура, що панувала останніми роками в Україні, прагнула позбавити
нас цієї перспективи – народ повстав.
Переможна Революція гідності змінила не лише владу.
Країна зробилася інакшою. Іншими стали люди.
Настав час невідворотних позитивних змін.
Щоб запровадити їх, нам необхідні в першу чергу мир, безпека та
єдність.
На заваді колосальних можливостей, які з падінням тиранії відкрилися
для європейської модернізації України, стала справжня війна, спланована і
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розв’язана на українському Донбасі.
Досі багато хто думав, начебто незалежність дісталася нам без жодних
зусиль. Це – неправда! За нашу незалежність, самостійність боролися цілі
покоління українських патріотів.
За неї полягли герої «Небесної сотні».
За неї гинуть українські воїни та мирні громадяни.
Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто поліг за волю й
незалежність України.
(Хвилина мовчання)
Я йду на посаду Президента, щоб зберегти і зміцнити єдність України.
Забезпечити тривалий мир і гарантувати надійну безпеку.
Знаю: мир – найголовніше, чого прагне сьогодні український народ.
У глави держави – широкий вибір різноманітних інструментів для
забезпечення територіальної цілісності України і мирного життя громадян.
Повноважень і рішучості не забракне. Я не хочу війни. Я не прагну
помсти. Хоча перед очима – великі жертви, принесені українським народом.
Я прагну миру і доб’юся єдності України. Тому розпочинаю свою роботу
з пропозиції мирного плану.
Наполегливо закликаю всіх, хто незаконно взяв до рук зброю, скласти її.
У відповідь гарантую, по-перше, звільнення від кримінальної
відповідальності тих, на чиїх руках немає крові українських воїнів і мирних
людей. І тих, хто не причетний до фінансування тероризму.
По-друге, контрольований коридор для російських найманців, які
захочуть повернутися додому.
По-третє, мирний діалог.
Зрозуміло, що не зі «стрєлкамі», «абвєрамі», «бєсамі» чи іншою
нечистю.
Ідеться про діалог з мирними громадянами України. Навіть з тими, хто
дотримується інших, ніж я, поглядів на майбутнє країни.
Сьогодні окремо хочу звернутися до співвітчизників з Донеччини та
Луганщини.
Дорогие наши братья и сестры, сограждане!
Многие из вас уже успели ощутить на себе «прелести» правления
террористов. Они, помимо мародерства и издевательства над мирными
гражданами, привели и без того кризисную экономику региона на грань
полной катастрофы.
Но мы ни при каких обстоятельствах не оставим вас в беде.
Всенародные выборы Президента поставили жирный крест на мифе о
якобы нелегитимной киевской власти. Этот миф посеян и взращен
российской пропагандой и кланом Януковича, который предал Донбасс и
ограбил его еще в большей степени, чем всю страну.
Донецкой областью он безраздельно правил 17 лет. А тепер финансирует
террористов. Именно он несет полную ответственность за политическую и
социально-экономическую ситуацию, в которой оказался регион.
И за безработицу, и за бедность, и за беженцев.
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И за убитых граждан, и за слезы матерей.
С чем я как Президент приеду к вам в самое ближайшее время? С миром.
С проектом децентрализации власти.
С гарантией свободного использования в Вашем регионе русского языка.
С твердым намерением не делить украинцев на правильных и
неправильных.
С уважительным отношением к специфике регионов. К праву местных
громад на свои нюансы в вопросах исторической памяти, пантеона героев,
религиозных традиций.
С проработанным еще до выборов совместным проектом с нашими
партнерами из Евросоюза по созданию рабочих мест на Востоке Украины.
С перспективой инвестиций, с проектом программы по экономической
реконструкции Донбасса.
Сегодня нам нужен легитимный партнер по диалогу. Говорить с
бандитами мы не будем. А действующие местные депутаты уже никого не
представляют. И мы готовы огласить досрочные местные выборы на
Донбассе.
Такий мій мирний план для Донбасу та всієї країни.
Дискусії не підлягає питання про територіальну цілісність України.
Щойно я присягнув «усіма своїми справами боронити суверенітет і
незалежність України» і завжди буду вірний цій святій обітниці.
Кількість людей, з якими мав честь поспілкуватися під час виборчої
кампанії, – перевищив мільйон.
Україна – різноманітна, але вона сильна духом і духом єдина!
Прагнення до миру та соборності нашої держави домінує в усіх областях
України.
Я глибоко вражений патріотизмом мешканців південних і східних
українських областей від Одещини до Харківщини.
Мир ще не настав, але вже сьогодні ми твердо можемо сказати, що важкі
випробування об’єднали українську родину.
Вони зміцнили нас як українську політичну націю, впевнену у своєму
європейському виборі.
Наш народ ніколи не був таким сильним, як тепер.
Але свобода не дається раз і назавжди. За неї треба постійно боротися.
Мир, якого ми сподіваємося досягти найближчим часом, не буде
тривалим, якщо ми належним чином не зміцнимо нашу безпеку.
Щоб мир став довготривалим, нам слід призвичаїтися до життя в умовах
постійнї бойової готовності. Ми повинні тримати порох сухим.
Армія та її переозброєння зусиллями вітчизняного військовопромислового комплексу – це наш найголовніший пріоритет.
Більше того, завантаження державними замовленнями підприємств ВПК
дасть поштовх реіндустріалізації економіки.
Хто шкодує коштів годувати свої збройні сили, той годує чужу армію. А
наша армія повинна стати справжньою елітою українства.
Слово «генерал» має асоціюватися не зі словом «корупція», а зі словом
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«герой».
Усе, від чого залежить забезпечення стійкого миру та безпеки України,
ми повинні зробити своїми силами.
Найнадійніші наші союзники і найкращі гаранти миру – армія, флот,
Нацгвардія та професійні спецслужби!
Ніхто нас не захищатиме, доки ми не навчимось оборонятися самі.
Я використаю свій дипломатичний досвід, щоб забезпечити підписання
міжнародного договору, який прийшов би на заміну Будапештському
меморандуму. Такий договір має надати прямі та надійні гарантії миру та
безпеки – аж до військової підтримки в разі загрози територіальній
цілісності.
Будь-який агресор на кордоні України має згадати Євангельську
мудрість: хто з мечем прийде, той від меча і загине!
Громадяни України не зможуть відчувати блага миру та безпеки, доки
ми не врегулюємо наші відносини з Росією.
Росія окупувала Крим, який був, є і буде українським.
Учора під час зустрічі в Нормандії я саме так і сказав президенту Путіну
– Крим є українським. І крапка. Ні з ким не може бути компромісу в
питаннях Криму, європейського вибору і державного устрою.
А все інше повинно обговорюватися і вирішуватися за столом
переговорів.
Будь-які спроби зовнішнього і внутрішнього поневолення українців –
зустрічають і зустрінуть найрішучішу відсіч.
Ми хочемо бути вільними. А жити по-новому – це і означає жити вільно
в умовах такої політичної системи, яка гарантує права та свободи людини і
нації.
Хоті би наголосити на відданості ідеї парламентсько-президентської
республіки.
Ніякої узурпації влади!
Європейська демократія для мене – найкращий спосіб державного
правління, винайдений людством.
Саме європейський досвід підказує нам, що значну частину повноважень
уже зараз треба делегувати з центру місцевим органам влади. Реформа щодо
децентралізації розпочнеться вже цього року змінами до Конституції.
Нові повноваження отримають новообрані місцеві ради.
Але Україна була, є й буде унітарною державою. Марення про
федерацію не має ґрунту в Україні.
Важливою частиною суспільного запиту на повне перезавантаження
влади є дострокові вибори парламенту. Давайте будемо відвертими. Чинний
склад цього шановного зібрання не відповідає настроям суспільства. Бо воно
суттєво змінилося у 2012 р. А жити по-новому означає не нехтувати волею
народу.
Жити вільно – означає вільно користуватися рідною мовою.
Керуватимуся ст. 10 Конституції. Вона визначає українську мову як
єдину державну, але гарантує вільний розвиток російській та іншим мовам.
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Слово «праця», як і «мир», «зарплата», «пенсія», «стипендія» звучать
однаково або дуже подібно, що українською, що російською.
Наявність роботи – це те, що дає людині можливість жити безбідно.
Найбільше професійне задоволення я досі отримував саме від створення
нових робочих місць.
Що може втішати людину більше, як праця та гідна зарплата за неї?
Робочі місця мають організовувати підприємці. А от справа глави
держави – це забезпечення таких умов, коли ніхто і ніщо не заважає
працювати.
Держава цінуватиме вклад роботодавця та платника податків в
економіку та соціальну сферу. Забезпечення людей роботою та гідною
оплатою – це перша гарантія внутрішнього миру та національної безпеки.
Хоча управління економічними процесами належить до компетенції
вільного ринку або уряду, Президент як гарант Конституції зобов’язаний
забезпечити умови для інноваційної економіки та соціальної справедливості.
Справедливий розподіл національного багатства – це нагальна вимога
часу. Але перш ніж національне багатство ділити, його треба примножити.
Україна має все необхідне, щоб забезпечити людям європейський
добробут.
Ми вміємо і хочемо жити власною працею, здатні бути творчими та
інноваційними. Ми вже навіть вчимося не заздрити успіху сусіда чи колеги.
Але ми й досі пасемо задніх.
Чому? Тому що на відміну від нас країни європейської спільноти
побудували економіку вільної конкуренції. Нових ідей, ділової ініціативи,
наполегливої праці, постійного самовдосконалення.
Так буде і в Україні. Але для цього треба знищити корупцію.
Нам потрібен загальнонаціональний антикорупційний пакт між владою
та народом. Суть його проста: чиновники не беруть, а люди – не дають.
Ми не зможемо змінити країну, якщо не змінимо себе, своє ставлення до
власного життя і до життя цілої держави.
У тому, що Україна прийшла до кризи державності, є частка
відповідальності кожного з нас.
Хтось вважав нормою не сплачувати податки.
Хтось розкошував за державний рахунок.
Хтось голосував і мітингував за гроші.
Хтось отримував незаслужені пільги і нагороди.
А всі разом руйнували фундамент суспільної довіри, засади права й
суспільної організації.
Європейський вибір України – це серце нашого національного ідеалу.
Це вибір, зроблений нашими предками і пророками.
А що нам треба конкретно зробити, щоб жити вільно, жити безбідно,
жити в мирі і безпеці?
Це все написано в Угоді про політичну асоціацію та зону вільної торгівлі
з Євросоюзом.
Ми разом докладали зусиль до цього документа. Тепер мрію втілити
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його в життя, а для цього нам треба якнайшвидше підписати економічну
частину угоди.
Моя ручка – вже в руках, і як тільки ЄС ухвалить відповідне рішення,
підпис українського Президента миттєво з’явиться під цим доленосним
документом.
Ми не маємо права зволікати з підписанням економічної частини Угоди.
Те ж саме стосується і якнайшвидшого запровадження безвізового
режиму для України з ЄС. Ми завершили перший етап і дуже швидко
зможемо завершити другий, щоб вже з січня 2015 р. українці мали
можливість подорожувати без віз.
Угоду ж про асоціацію ми розглядаємо лише як перший крок до
повноправного членства України в ЄС.
Ніхто не має права вето на європейський вибір України.
Визнати це – значить проводити політику миру та спокою в Україні. Але
така політика збанкрутіла ще в 30-ті роки минулого століття.
Для реалізації наших амбітних планів нам потрібні не лише мир та
єдність країни, але й консолідація всіх патріотичних, проукраїнських,
проєвропейських сил.
Маємо постійно тримати в пам’яті суворі уроки національно-визвольних
змагань 17–20-х років минулого століття. Тоді наші політики не змогли
об’єднатися, спільно протистояти агресії.
Володимир Винниченко боровся проти Михайла Грушевського, Симон
Петлюра проти Павла Скоропадського. А Нестор Махно – проти всіх.
Постійні чвари та конфлікти між видатними українцями призвели до
втрати нашої державності.
Висновки належить робити не лише з архівів столітньої давнини, але й з
недавніх подій.
Ми не сміємо повторити старі помилки і маємо забезпечити злагоджену
роботу Президента, Верховної Ради та Кабміну.
Настав час будувати нову велику країну. Сучасну, високотехнологічну,
обороноздатну, конкурентоспроможну.
Врахуємо досвід країн, які з’явилися на політичній карті лише кілька
десятків років тому, але стали лідерами, поставивши на розвиток інтелекту та
новітніх технологій. Бо найцінніше – не гроші, не заводи та підприємства, а
«людський капітал», який має Україна.
Немає сумніву в тому, що ми здолаємо всі труднощі. Відстоїмо
територіальну цілісність нашої держави, забезпечимо мир і спокій.
Нас уже ніхто не оберне в рабів криміналу та бюрократії, в
прислужників колоніальної влади. Нас підтримує цілий світ. За останні три
дні я мав можливість пересвідчитись в цьому.
Навколо ідеї незалежності, свободи, гідності, правової держави,
європейської інтеграції об’єдналася вся Україна і все світове українство.
Народ своє вагоме слова сказав. Під час революційних подій. Під час
спротиву агресії. Під час виборів. Тепер черга – за нами, за владою.
Простягаю руку миру всім, хто подав голос за мене, і тим, хто не
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голосував.
Усім, хто допоможе встановити мир, порядок і спокій в Україні.
І всім, хто вірить у європейську майбутність України.
Ми – народ, що був одірваний від своєї великої Батьківщини Європи –
повертаємося до неї.
Остаточно і безповоротно (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 7.06).

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

Інавгурація Президента України
та основні програмні засади глави держави
7 червня у Верховній Раді відбулася церемонія інавгурації Президента
України П. Порошенка. Голова Конституційного Суду України Ю. Баулін
привів новообраного Президента до Присяги українському народові, яку
П. Порошенко виголосив, поклавши руку на Конституцію України та
Пересопницьке Євангеліє. Новому голові держави вручили символи
президентської влади – Знак, Печатку та Булаву, а також посвідчення
Президента України.
У залі парламенту були присутніми майже всі колишні та нинішні
найвідоміші політики України. Серед присутніх були попередні президенти
Л. Кравчук, Л. Кучма, В. Ющенко.
Варто зазначити, що на церемонії інавгурації також були присутні понад
50 іноземних делегацій. Серед гостей: президент Польщі Б. Коморовський,
федеральний президент Швейцарської Конфедерації, діючий голова ОБСЄ
Д. Буркхальтер, президент Німеччини Й. Гаук, федеральний президент
Австрії Г. Фішер, президент Литви Д. Грібаускайте, президент Албанії Буяр
Фаїк Нішані, президент Білорусі О. Лукашенко, президент Республіки Грузія
Г. Маргвелашвілі, президент Македонії Г. Іванов, президент Молдови
Н. Тімофті, президент Румунії Т. Бесеску, президент Словенії Б. Пахор,
президент Словаччини І. Гашпарович, віце-президент США Дж. Байден,
прем’єр-міністр Канади С. Гарпер, прем’єр-міністр Казахстану К. Масімов,
генеральний секретар Ради Європи Т. Ягланд, президент Ради Європи
Герман Ван Ромпей, Генеральний секретар ОБСЄ Л. Дзанньєр, прем’єрміністр Латвії Л. Страуюма, прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан, голова
парламенту Азербайджану О. Асадов, представники іноземних делегацій,
дипломатичного корпусу, духовенства та громадськості.
Після присяги новообраний глава держави виступив з промовою, у якій
заявив, що Україна залишиться єдиною та продовжить свій шлях
євроінтеграції.
П. Порошенко також попросив вшанувати хвилиною мовчання пам’ять
8

усіх, хто загинув за свободу й незалежність України. Виступ П. Порошенка
постійно переривали оплесками. Більше того, кілька разів весь зал вітав
слова глави держави стоячи.
Промова п’ятого Президента була досить сильною та змістовною.
П. Порошенко наголосив на необхідності кардинальних змін в Україні, які
мають стати позитивними для народу. При цьому можна виділити кілька
основних меседжів, зроблених Президентом. Зокрема, П. Порошенко
задекларував своє прагнення до миру й намір зберегти єдність України.
Також, за словами глави держави, «нам слід призвичаїтися до життя в умовах
постійної бойової готовності, наша армія повинна стати справжньою елітою
українства». Президент чітко окреслив свою позицію стосовно Криму й
пропонованих Росією ідей федералізації та надання державного статусу
російській мові. За його словами, «Росія окупувала Крим, який був, є і буде
українським, ні з ким не може бути компромісу в питаннях Криму,
європейського вибору і державного устрою. …Українська мова – єдина
державна, але гарантується вільний розвиток російській та іншим мовам».
П. Порошенко наголосив на відданості ідеї парламентськопрезидентської республіки, звертаючи водночас увагу на необхідність
прискорення реформи щодо децентралізації, яка, за словами Президента,
розпочнеться вже цього року змінами до Конституції, утім, підкреслив
П. Порошенко, Україна була, є й буде унітарною державою. Важливою
частиною суспільного запиту на повне перезавантаження влади, на
переконання глави держави, є також дострокові вибори парламенту.
Не оминув Президент і соціальний аспект та питання боротьби з
корупцією. «Забезпечення людей роботою та гідною оплатою – це перша
гарантія внутрішнього миру та національної безпеки», – упевнений глава
держави. При цьому, на переконання П. Порошенка, нагальною вимогою
часу є справедливий розподіл національного багатства та боротьба з
корупцією. «Нам потрібен загальнонаціональний антикорупційний пакт між
владою та народом: чиновники не беруть, а люди – не дають», – наголосив
Президент.
Окремо Президент звернувся до жителів Донбасу російською мовою:
«Дорогие наши братья и сестры, сограждане! Многие из вас уже успели
ощутить на себе “прелести” правления террористов. Но мы ни при каких
обстоятельствах не оставим вас в беде. Всенародные выборы Президента
поставили жирный крест на мифе о якобы нелегитимной киевской власти.
Этот миф посеян и взращен российской пропагандой и кланом Януковича,
который предал Донбасс и ограбил его еще в большей степени, чем всю
страну».
П. Порошенко пообіцяв приїхати до населення Сходу України з миром.
«С проектом децентрализации власти. С гарантией свободного
использования в Вашем регионе русского языка. С твердым намерением НЕ
делить украинцев на правильных и неправильных. С уважительным
отношением к специфике регионов. К праву местных общин на свои нюансы
в вопросах исторической памяти, пантеона героев, религиозных традиций.
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С проработанным еще до выборов совместным проектом с нашими
партнерами из Евросоюза по созданию рабочих мест на Востоке Украины. С
перспективой инвестиций, с проектом программы по экономической
реконструкции Донбасса», – наголосив Президент України.
При цьому він категорично заперечив діалог з бандитами. «А
действующие местные депутаты уже никого не представляют. И мы готовы
огласить досрочно местные выборы на Донбассе», – заявив П. Порошенко.
Щоправда, виступ П. Порошенка російською мовою дуже не сподобався
деяким представникам ВО «Свобода». Зокрема, І. Фаріон, відома своїми
епатажними заявами щодо мови, заявила, що ніколи в день посвячення
Президента у Верховній Раді з вуст глави держави не звучала російська мова.
«Українська мова ще ніколи не відчувала такої форми приниження», –
написала депутат на своїй сторінці у Facebook. – Пересопницьке Євангеліє –
перша пам’ятка української мови з глибини 16 ст., на якій Президент щойно
поклявся – кричало мовчазним криком про цей страшний злочин у третьому
тисячолітті. Тисячі наших предків тримали фортецю нашої мови. Звідки
сьогодні така безпрецедентна форма лакейства? Триматися. Боротьба
триває».
Одразу після офіційної частини в парламенті П. Порошенко прийняв
командування Збройними силами України. На Софійській площі Києва
начальник Генерального штабу, Головнокомандувач ЗСУ М. Куцин
відрапортував
Верховному
головнокомандувачу
Збройних
сил
П. Порошенку, а потім представив главі держави командувачів видів ЗСУ.
П. Порошенко прийняв рапорт начальника Почесної варти та в супроводі
начальника Генштабу ЗСУ обійшов стрій воїнів трьох видів Збройних сил.
Після церемонії підняття Державного прапора та штандарта Президента
Почесна варта пройшла перед главою держави урочистим маршем. Після
завершення церемонії П. Порошенко взяв участь у подячному молебні в
Софійському соборі Національного заповідника «Софія Київська». Далі
Президент провів ряд двосторонніх зустрічей з представниками іноземних
делегацій.
Політики по-різному відгукнулися щодо програмної промови нового
українського Президента. Переважно реакція гостей церемонії інавгурації
Президента П. Порошенка на його промову була схвальною. Українські та
закордонні політики й державні діячі сподіваються на виконання обіцяного
новим главою держави. Позицію П. Порошенка стосовно врегулювання
ситуації на Сході України та повернення Криму підтримав Л. Кучма, який
десятиліття керував Україною. «Росія сьогодні будує переговори один на
один знаєте як? Ультиматумом. Що ви, українці, визнайте Крим, що він не
ваш, що ви, українці, давайте федералізацію робіть, на яку ми ніколи не
підемо, бо це буде означати розвал країни. І так далі, тобто буде йти процес,
а домовленостей ніяких позитивних не буде. Насамперед треба, щоб Європа
чітко і зрозуміло заявила свою позицію, зрозумілу для Росії. Разом зі
Сполученими Штатами Америки», – зазначив Л. Кучма.
Екс-президент Польщі А. Квасневський також вважає, що П. Порошенку
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слід дбати про міжнародну підтримку України. «Україна готова працювати,
готова до діалогу з Росією. Якщо відповідь буде збільшенням підтримки
сепаратистів, зброєю чи грошима… І я цілковито погоджуюся з Кучмою, що
найголовніше, щоб Європа, США й Канада серйозно поговорили з Росією.
Щоб Росія знала, що така політика жодної підтримки не матиме, що Росія
буде сплачувати за це. По-різному», – заявив А. Квасневський.
Питання єдності України включно з Кримом не ставить під сумнів
навіть найближчий політичний партнер В. Путіна президент Білорусі
О. Лукашенко. «Що стосується єдності України – ви чули заяву Президента.
Я думаю, він свого слова дотримається. Україна має бути єдиною, цілісною
державою. От їдьте до Криму та домовляйтеся, щоб Крим був українським,
не втрачайте його», – порадив О. Лукашенко.
Разом з тим він заявив, що не має наміру виступити в ролі миротворця
для врегулювання ситуації в Україні. «Ніколи мені цю роль не пропонуйте. Я
вважаю, українці – розумний народ, який може розібратися зі своїми
проблемами. А для мене – людини, коріння якої тут зариті... Ніколи не
вважав себе чужою людиною в Україні, а Україну для себе чужою», –
зазначив О. Лукашенко.
Що стосується бойовиків на Сході України, то, на думку білоруського
лідера, діяти потрібно жорстко. «Бойовиків, які воюють проти українців,
потрібно знищувати. Але спочатку розберіться, а то перестріляєте своїх же»,
– підкреслив О. Лукашенко.
На реформах як необхідній передумові інтеграції до Євросоюзу
наголосила президент Литви Д. Грибаускайте. «Ми 10 років ішли до ЄС,
тому що також потрібно було зробити дуже багато реформ – і в юстиції, і в
економіці. Викорінити корупцію в першу чергу. Тому що корупція – це
означає, що ваш народ обкрадається. Що є група людей, які вивозять усе
багатство з країни. І тому перше завдання – щоб Президент працював для
всього народу, а не для окремих груп людей», – наголосила Д. Грибаускайте.
У цілому ж величезними є очікування й підтримка П. Порошенка й
України за кордоном. Ще до офіційної присяги П. Порошенко зустрічався з
президентом США Б. Обамою та лідерами провідних європейських держав.
«Більшість голосів, які П. Порошенко отримав на президентських виборах, є
доказом рішучості українського народу повернути стабільність своїй країні
та подолати проблеми, з якими вона зіштовхнулася», – ідеться в заяві
Президента Європейської ради Г. Ван Ромпея.
За його словами, п’ятий Президент України отримав потужний мандат
довіри для просування на шляху реформ і перетворення країни на сучасну та
демократичну державу. «Сьогодні у нас є нові можливості для надії. Усі
сусіди мають шанувати суверенний вибір України, включаючи її міцні
зв’язки з Європейським Союзом та її територіальну цілісність. ЄС – на
стороні України та готовий працювати з тими, хто поділяє цілі демократії,
процвітання і стабільності», – заявив Г. Ван Ромпей.
Позиція ж Росії залишається стриманою, але є певні позитивні
зрушення. Зокрема, Росія фактично визнає вибори Президента в Україні, що
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продемонструвала присутністю посла РФ під час інавгурації Президента
України. Щоправда, до остаточного врегулювання відносин між Україною і
РФ ще далеко. Посол РФ М. Зурабов висловив певний сумнів з приводу
можливостей П. Порошенка швидко стабілізувати ситуацію. За його словами,
повноваження П. Порошенка, які відрізняються від повноважень експрезидента В. Януковича, невизначеність із термінами прийняття нової
Конституції, перевиборів до Верховної Ради, новим складом Кабміну – усе це
вплине на його здатність реалізувати свої наміри на посаді Президента.
Посол також наголосив, що ситуацію у Верховній Раді складно назвати
стабільною – у тому сенсі, що рішення про перевибори Президентом України
вже фактично прийнято. «В які терміни вони пройдуть, складно сказати. Чи
буде до цього моменту прийнята нова Конституція, чи будуть визначені
повноваження парламенту, Президента, як виглядатиме уряд... У цьому
випадку я лише перераховую обмеження, які, звичайно ж, впливатимуть на
здатність Президента реалізувати свої наміри», – заявив М. Зурабов.
Разом з тим він зазначив, що «...обраний Президент України розуміє
пріоритети своєї роботи схоже на те, як розуміємо це ми. Значить, тоді можна
продовжувати співпрацювати, продовжувати працювати».
Україна готова спільно вирішувати проблеми. На цьому наголосив у
своїй промові П. Порошенко. Він запевнив, що шукатиме мирні шляхи
вирішення проблеми на Сході України, адже це найважливіше завдання на
сьогодні. І вже наступного дня після інавгурації П. Порошенко на засіданні
тристоронньої контактної групи з реалізації плану з наведення миру й
спокою на Сході України заявив, що вогонь необхідно припинити
найближчим часом. «Ми маємо на цьому тижні припинити вогонь. Для мене
кожен день, коли вмирають люди, кожен день, коли Україна платить таку
високу ціну, є неприйнятним. Тому, по-перше, треба відновити роботу
державного кордону України, для того щоб гарантувати безпеку кожного
громадянина України, який живе на Донбасі, незалежно від того, які
політичні симпатії він має», – наголосив П. Порошенко.
Як інформують ЗМІ, на зустрічі були присутні від України
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Німеччині П. Клімкін,
спеціальний представник генерального секретаря ОБСЄ Х. Тальявіні та
Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації М. Зурабов. Глава
держави наголосив, що сторони мають працювати над реалізацією
домовленостей, які були досягнуті в Нормандії під час зустрічі з канцлером
Німеччини А. Меркель, президентом Франції Ф. Оландом і президентом РФ
В. Путіним. П. Порошенко запропонував проводити засідання тристоронньої
контактної групи щодня для опрацювання зробленого та координації
подальших дій з реалізації плану мирного врегулювання на Сході України.
Питання припинення вогню на Сході України обговорювалося з
представниками різних держав. Зокрема, після інавгурації П. Порошенко
зустрівся з президентом Німеччини Й. Гауком. Під час зустрічі Президент
України заявив, що Україна очікує звільнення заручників, яких утримують
члени незаконних збройних формувань на Сході України.
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Він підкреслив також, що Україна очікує від Росії визнання результатів
президентських виборів, зазначивши, що волевиявлення було чесним і
вільним.
П. Порошенко нагадав про кроки, які буде запропоновано Російській
Федерації для врегулювання ситуації. За його словами, керівництво України
закличе російську сторону скасувати рішення Ради Федерації РФ про
використання Збройних сил РФ на території України.
Крім того, Президент нагадав позицію України про часткове закриття
східного кордону, через який незаконно надходить зброя. Глава держави
також зазначив, що очікує від російської сторони підтримки мовних
ініціатив, які він оголосив в інавгураційній промові.
У свою чергу Й. Гаук заявив, що Німеччина завжди підтримувала та
підтримує євроінтеграційні прагнення України, також наголосив, що він і
канцлер Німеччини А. Меркель дуже переживали за майбутнє України.
Деякі експерти не дуже вірять у мирне розв’язання проблем на Донбасі,
адже Росія не гарантує підтримки висловлених ініціатив. Натомість, як
вважає директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння В. Бадрак,
поширення зон впливу київської влади має здійснюватися в міру просування
вглиб регіонів військових підрозділів з налагодженням повноцінного
взаємозв’язку з місцевим населенням. «Багато залежить від того, у якому
руслі буде запущена антитерористична операція у своїй наступній фазі. Є
думка, що зговірливість кремлівського лідера перебуває в прямій залежності
саме від військового успіху Києва. …Тому варто зіставити вихідні дані, адже
жити і воювати “по-новому” країна повинна почати буквально з понеділка
(9 червня. – Ред.», – зазначив В. Бадрак.
На його думку, антитерористична операція у виснажених війною
східних областях потребує нової, модернізованої версії. «Звичайно,
новообраний Президент України добре розуміє, що завдання не вирішується
тільки військовим шляхом. Але наполеонівську формулу “великі батальйони
завжди праві” поки ніхто не відміняв. І П. Порошенко, напевно, відчуває, що
завдання не вирішується без військової складової – у рівнянні просто не буде
вистачати цифр», – вважає військовий експерт.
В. Бадрак позитивно оцінює мирні ініціативи із залученням до діалогу
представників Сходу України, що, безсумнівно, відображає надії багатьох
українців. Але багато залежить і від того, у якому руслі буде запущена
антитерористична операція у своїй наступній фазі.
Не зовсім вірить у швидке вирішення конфлікту воєнний експерт і
начальник Центру військово-політичних досліджень Д. Тимчук, який вважає,
що заява П. Порошенка про необхідність припинити вогонь на Сході України
цього тижня є важко здійсненною. Проте він аналізує три можливі
передумови припинення антитерористичної операції цього тижня. «Перший
варіант – блискавичне і переможне завершення антитерористичної операції.
Це з розряду фантастики. Оскільки з нинішніми темпами і в нинішньому
форматі за тиждень антитерористичну операцію закінчити неможливо», –
заявив Д. Тимчук.
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На його думку, Президенту необхідно терміново змінити керівництво
АТО, як у Києві, так і в Ізюмі. «Але, наскільки відомо, в його команді немає
авторитетних силовиків. У таких умовах найчастіше спливають різні
сумнівні громадяни, і починається зміна шила на мило», – підкреслив
експерт.
Він не виключає, що заява П. Порошенка ґрунтується на планах
продовжувати АТО, але при цьому є якісь домовленості з В. Путіним.
За словами Д. Тимчука, шанси на швидке проведення АТО різко
зростуть за умови, що президент Росії припинить підтримувати терористів на
Сході України, відкличе найманців і забезпечить непрозорість кордону з
російського боку. Однак, на його думку, навіть у цьому випадку «місцевий
криміналітет під назвою “ополченці” чинитиме опір, тому закінчити АТО за
тиждень буде навряд чи можливо».
Третім варіантом Д. Тимчук назвав «здачу» Донбасу, при якій край
прогнозовано перетвориться на «кримінальне квазідержавне утворення по
типу Придністров’я під протекторатом Росії». «Про це навіть думати не
хочеться», – заявив експерт.
Проте хочеться вірити в мирне вирішення конфлікту. Громадяни
України покладають великі надії на нового Президента України. Перші
відгуки вітчизняних експертів і політиків щодо інавгурації і промови
Президента досить позитивні, але всі очікуватимуть на втілення в життя ідей,
запропонованих П. Порошенком. Як зазначив народний депутат О. Доній,
промова змістовна і тепер ще важчий етап – втілення озвучених орієнтирів.
«Розум і серце. Чекаємо тепер сильних кроків від Президента. Але й від
кожного з нас», – зазначила директор Міжнародного інституту освіти,
культури та зв’язків із діаспорою НУ «Львівська політехніка»
І. Ключковська.
На думку експертів, П. Порошенко отримав фантастичний шанс та
унікальний мандат стати справжнім лідером сучасної української нації, яка
проявила себе на Майдані. «Залишається дочекатися ключових кадрових
призначень, аби зрозуміти, чи дійсно “шоколадний король” вирішив
перетворитися на великого гетьмана», – підкреслює публіцист і правник
Г. Друзенко.
Пересічні громадяни сподіваються на стабілізацію в державі. Як
зазначила психолог Т. Чайка, хочеться побачити свій народ щасливим.
Велика місія стоїть перед П. Порошенком. Люди вже по-іншому дивляться на
Президента, не так як раніше. Громадяни покладають великі наді й будуть
контролювати владу. Президент має провести докорінні зміни в країні,
показати суспільству, якою насправді вона може бути – оновлена, квітуча.
«Просто потрібен поштовх. Я відчуваю, що вже через три-п’ять років у нас
буде зовсім інша країна», – наголосила психолог.
Політолог В. Фесенко зазначив, що у П. Порошенка є потенціал. Він, і
це багато хто визнає, найбільш підготовлений до президентської посади з
усіх своїх попередників. До нього люди йшли на посаду Президента з різних
позицій, у тому числі будучи прем’єр-міністрами, але в сучасних умовах,
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наприклад, вільна англійська мова П. Порошенка одразу дає йому істотні
переваги. «Ми побачили це останніми днями – вільне спілкування з
європейськими лідерами, президентом США. Це дуже важливо, і це
принципова перевага П. Порошенка перед усіма його попередниками. Плюс
він має досвід – політичний, бізнесовий, дипломатичний. Також у нього
хороший лідерський потенціал», – вважає В. Фесенко.
Проте, на думку політолога, перед новим Президентом дуже великі
виклики. Непроста ситуація з точки зору внутрішньополітичних обставин.
Йому ще треба буде взяти ситуацію під контроль, сформувати свою команду
в державному апараті. «Будь-який президент, коли приходить на посаду,
формує команду, а потім її оновлює. Ще ні в кого з президентів не було
готової команди. П. Порошенку потрібно не просто формувати команду, яка
буде виконувати його волю в державному апараті, а треба щоб ця команда
діяла, як він каже, по-новому», – наголосив В. Фесенко.
При цьому експерт звертає увагу на значимості церемонії інавгурації,
яка хоч і була скромною та без пафосу, але те, що в Україну приїхали такі
різні політики – від віце-президента США Дж. Байдена до президента
Білорусі О. Лукашенка, вказує на віру зарубіжних політиків у потужний
партнерський потенціал України та його усвідомлення різними країнами
світу (Статтю написано з використанням матеріалу таких джерел:
Змістовний
початок…
//
http://www.day.kiev.ua/uk/article/denukrayini/zmistovniy-pochatok. – 2014. – 7.06; Порошенко: Вогонь на Донбасі
треба припинити цього тижня // http://fakty.ictv.ua/ua/index/readnews/id/1517815. – 2014. – 9.06; Після інавгурації Порошенка Лукашенко
говорив про Крим, а Грибаускайте – про подолання корупції //
http://tsn.ua/politika/pislya-inavguraciyi-poroshenka-lukashenko-govoriv-prokrim-a-gribauskayte-podolannya-korupciyi-353606.html. – 2014. – 8.06;
Порошенко очікує від Росії визнання виборів і підтримки мовних ініціатив
// http://www.pravda.com.ua/news/2014/06/7/7028397. – 2014. – 7.06; А.
Лукашенко: Боевиков, которые воюют против украинцев, нужно
уничтожать // http://www.segodnya.ua/politics/pnews/lukashenko-boevikovkotorye-voyuyut-protiv-ukraincev-nuzhno-unichtozhat-527051.html. – 2014. –
7.06;
Країна
вистояла.
І
переможе
//
http://www.ukurier.gov.ua/uk/news/krayina-vistoyala-i-peremozhe. – 2014. –
7.06; Фарион: П. Порошенко унизил украинский язык, выступив на
русском в ВР // http://vchaspik.ua/politika/265157farion-pporoshenko-unizilukrainskiy-yazyk-vystupiv-na-russkom-v-vr. – 2014. – 7.06; Тимчук вважає
нереальними плани Порошенка припинити вогонь на Сході України цього
тижня // http://ua.racurs.ua/news/28878-tymchuk-vvajaie-nerealnymy-planyporoshenka-prypynyty-vogon-na-shodi-ukrayiny-cogo-tyjnya. – 2014. – 9.06).
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Перші закордонні візити П. Порошенка
очима експертів
Упродовж минулого тижня П. Порошенко вже в статусі новообраного
Президента України здійснив свої перші закордонні візити – він побував у
Польщі, Німеччині, Франції та поспілкувався з лідерами провідних країн
світу.
Візит нового українського лідера до Варшави, на погляд політолога
В. Фесенка, закономірний з тієї точки зору, що по багатьох напрямках –
конституційна реформа, реформа самоврядування, нова структура
правоохоронних органів – Польща для України є оптимальним прикладом
для наслідування.
«Цей візит буде корисним для нашої країни, для координації дій з
нашими партнерами, які у складний час подали нам руку. Це – США,
керівництво ЄС і лідери різних європейських країн», – заявив з цього
приводу
П.
Порошенко
(http://zik.ua/ua/news/2014/06/03/poroshenko_ide_z_pershym_zakordonnym_vizy
tom_yak_prezydent_ukrainy_494172).
Напередодні найкращим варіантом для першого закордонного візиту
новообраного Президента П. Порошенка співдиректор програм зовнішньої
політики та міжнародної безпеки Центру ім. О. Разумкова О. Мельник назвав
одну
з
країн
Європи
або
ж
Сполучені
Штати
Америки
(http://galnet.org/newsticker/151316-poroshenko-nasampered-maje-jihaty-vpolschu-abo-lytvu-ekspert). «Якщо говорити про Європу, то це або Польща,
або Литва. Тому що зараз Україна вже зробила для себе вибір і потрібно це
закріпити. Україна в майбутньому має чітко визначитись, хто є її партнерами,
які країни, а хто навряд чи може такими вважатись. Якщо попередні
президенти обирали для себе Москву, то зараз абсолютно очевидно, що
Москва не може розглядатись як місце для першого візиту нового
Президента», – відзначив О. Мельник.
Водночас міністр канцелярії президента Польщі Я. Соколовський в
інтерв’ю польським ЗМІ підкреслив, що візит П. Порошенка до Польщі є
«символічним», адже є першим після його обрання на посаду Президента
України. «Ми хочемо використати цей візит, аби поговорити про
перспективи розв’язання кризи в Україні, про російсько-українську кризу,
підтримку Польщею реформ в Україні з особливим акцентом на реформу
самоврядування», – наголосив Я. Соколовський.
Радник президента Польщі з міжнародних питань Р. Кузняр раніше
заявив, що перший закордонний візит П. Порошенка як Президента – до
Варшави – є «визнанням внеску Польщі в демократичні зміни в Україні і
зусиль Польщі, аби Україна знайшла своє місце в родині європейських
демократичних народів».
Напередодні візиту українські експерти зазначали, що П. Порошенко
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отримав нагоду поставити перед Заходом низку надважливих для України
питань. Серед них – надання військової допомоги та дипломатичної
підтримки для посилення тиску на Росію. Секретар парламентського
комітету з питань національної безпеки і оборони С. Каплін, зокрема,
висловлював сподівання, що П. Порошенко буде вимагати від лідерів
міжнародної спільноти максимального виконання зобов’язань, зокрема, по
Будапештському меморандуму.
Як зауважив політолог О. Палій, зустрічі П. Порошенка з лідерами США
та європейських країн можна вважати унікальними, оскільки вони відбулися
ще до його інавгурації. На думку О. Палія, це говорить про бажання Заходу
контактувати. Відтак варто ставити перед західними партнерами питання
серйозного тиску на Росію, а також допомоги у сфері оборони, заявляв
політолог напередодні візиту. Крім того, П. Порошенко має нагоду просити
США надати радників з антикорупційної діяльності, вважає О. Палій
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/25409417.html).
Україні потрібна також максимальна дипломатична підтримка, зазначав
науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва О. Сушко.
Експерт зауважив, що П. Порошенко має виконати ще одну місію –
встановлення якісних особистих контактів. Від цих контактів потім
залежатиме багато що у подальшій міжнародній діяльності Президента
Порошенка, вважає О. Сушко. «З багатьма політиками та лідерами держав
він у принципі знайомий, але в іншій якості. І зараз необхідно актуалізувати
контакти, а також встановити нові для того, щоб усі політики спілкувалися з
ним не лише тому, що він є Президентом України, і щоб розвіяти якісь міфи
стосовно своїх цілей та інтересів», – зазначив О. Сушко.
«Перш за все, для П. Порошенка, як нового Президента України, це
можливість встановити стосунки з Б. Обамою, бажано довірливі та дружні, –
висловлювався колишній посол України в США О. Шамшур. – Важливо, щоб
П. Порошенко і Б. Обама обговорили питання співробітництва у військовій
та військово-технічній сферах та надання допомоги з боку США»
(http://m.bbc.co.uk/ukrainian/press_review/2014/06/140603_press_review_2_ko).
Світове визнання легітимності проведених президентських виборів в
Україні, запрошення новообраного глави держави П. Порошенка на
міжнародні зустрічі ще до офіційного оголошення результатів волевиявлення
громадян говорять про те, що світ перегорнув сторінку з В. Януковичем.
Буквально з моменту підбиття перших підсумків західний світ твердо каже,
що в Україні існує Президент, Верховна Рада і уряд, що є легітимна влада, з
якою він готовий працювати. Це також говорить про велику довіру до
виборів, їх легітимності та до новообраного глави держави, наголошує
політолог Ю. Рубан (http://www.lvivpost.net/ukraine/n/25324).
Він зазначає, що «західні партнери України, усе світове товариство
зрозуміли, що дестабілізація в нашій державі, організована РФ, загрожує
всьому світовому порядку. Тож формування української влади відповідає не
лише інтересам України, але й інтересам усього світу з точки зору
стабільності, непорушності кордонів, поваги до взаємних зобов’язань згідно з
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міжнародними договорами. Західні лідери кажуть, що їх політика не
спрямована проти РФ, але завдання ними ставиться в іншій площині – не
дати Росії зруйнувати систему міжнародного права, щоб була збережена
система безпеки, щоб ми не перейшли до світу, де все вирішує сила».
У рамках візиту до Польщі П. Порошенко взяв участь в урочистостях з
відзначення 25-річчя перших демократичних виборів у Польщі, церемонії
вручення українському політичному та громадському діячеві, депутатові
Верховної Ради від фракції «Батьківщина», лідеру кримськотатарського
народу М. Джемілєву Нагороди Солідарності, заснованої польським урядом,
а також мав двосторонні зустрічі, зокрема, з президентами Польщі, США та
Франції.
3 червня у Варшаві П. Порошенко зустрівся з президентом Польщі
Б. Коморовським. Під час зустрічі П. Порошенко розповів Б. Коморовському
про власний план дій щодо врегулювання конфлікту на Сході України.
Зокрема план мирного врегулювання передбачає децентралізацію влади за
польською моделлю та можливе проведення дострокових місцевих виборів
на Сході. П. Порошенко також зазначив, що пропонує запровадити
широкомасштабну амністію та інші заходи, які започаткують та
гарантуватимуть мирний процес (http://gigamir.net/news/politics/pub864183).
4 червня у Варшаві новообраний Президент України провів зустріч з
держсекретарем США Дж. Керрі. Під час бесіди Дж. Керрі висловив
захоплення українцями. «Те, що сталося в Україні, є показовим та
прекрасним прикладом для усього світу – хоробрості, рішучості та відданості
свободі», – сказав він. Дж. Керрі також відзначив, що П. Порошенко здобув
переконливу перемогу у позачергових президентських виборах 25 травня,
котра, за його словами, без сумніву, дає йому мандат на те, аби «вести країну
в нову еру» (http://tyzhden.ua/News/111467).
П. Порошенко, у свою чергу, подякував американському народові та
владі за підтримку українців, запевнив про бажання розвивати
співробітництво з США та ЄС.
Під час свого першого закордонного візиту П. Порошенко отримав
численні запевнення у готовності підтримати Україну як в анонсованих
реформах, так і в непростому діалозі з Росією. На Замковій площі у Варшаві
в присутності президентів Б. Обами, П. Порошенка та Б. Коморовського була
зачитана Варшавська Заява Свободи, у якій записано, що захоплення Росією
Криму порушує фундаменти політично-юридичного порядку в Європі. Під
час виступу в польській столиці президенти Б. Обама та Б. Коморовський
неодноразово та однозначно висловили підтримку Україні та українському
народу в конфлікті з Росією, засудивши агресію Росії проти України
(http://hromadskeradio.org/komorovskiy-poroshenko-i-obama-pidtrimkaukrayini/).
«Я прибув до Варшави сьогодні, щоб від імені США та союзників НАТО
підтвердити всі наші зобов’язання стосовно безпеки Польщі. Стаття 5
Вашингтонського Трактату однозначна: атака на одного члена Алянсу
становить атаку на всіх. Ми маємо обов’язок захищати вашу територіальну
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інтегрованість і ми це зробимо. Ми стоїмо пліч-о-пліч, тепер і завжди. За
вашу і нашу свободу», – заявив Б. Обама.
Годинна зустріч Б. Обами та П. Порошенка стосувалася безпеки в
Україні, економічного зростання, а також планів обмеження енергетичної
залежності Києва від Москви. Б. Обама висловив переконання, що його
держава та інші країни західної демократії повинні підтримувати
П. Порошенка та український уряд.
Зокрема, Президент США Б. Обама, «вражений баченням П. Порошенка,
що випливає з його досвіду як бізнесмена», пообіцяв допомогти Україні в
подоланні її енергозалежності від Росії та виділити найближчим часом
допомогу українській армії у розмірі 5 млн дол. на придбання бронежилетів і
приладів нічного бачення. Крім того, президент США пообіцяв підтримати
кроки
українського
уряду
щодо
виходу
з
кризи
(http://gazeta.dt.ua/internal/paroles-paroles-paroles-_.html).
Президент США назвав підтримку українцями П. Порошенка на виборах
Президента «мудрим вибором українського народу». «США залишаються
абсолютно відданими підтримці українського народу не лише у найближчі
дні чи тижні, але й у найближчі роки», – зазначив Б. Обама.
(http://ukrainian.voanews.com/content/obama-poroshenko/1929128.html;
http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3373760-ameryka-nam-dopomozhepro-scho-hovoryly-obama-i-poroshenko).
Виступаючи на урочистостях, присвячених 25-річчю проведення перших
демократичних виборів у Польщі, Б. Обама нагадав: часи імперій залишилися
далеко позаду, і США ніколи не визнають окупацію Криму. Американський
лідер підкреслив, що подальша агресія з боку Росії призведе до ще більшої
ізоляції цієї країни. Б. Обама пообіцяв введення нових санкцій проти Москви
у разі її підтримки дестабілізації ситуації в Україні.
«Наші вільні нації будуть єдині, тому подальші російські провокації
будуть означати тільки збільшення ізоляції і витрат для Росії. Бо після такої
кількості пролитої крові, стількох зусиль, щоб об’єднати Європу, ми не
можемо дозволити загрозливій тактиці 20-го ст. визначати 21-е» – сказав
господар Білого дому (http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3373760ameryka-nam-dopomozhe-pro-scho-hovoryly-obama-i-poroshenko).
Після зустрічі з Б. Обамою новообраний Президент пообіцяв надати
план мирного врегулювання ситуації на Сході України. «На самому початку,
з першого дня після інавгурації ми готові представити план мирного
врегулювання ситуації на Сході і ми думаємо, що наступні кілька днів будуть
дуже важливими, критичними для української історії і перспектив», –
зазначив П. Порошенко. Він наголосив на важливості підтримки США
європейських перспектив України, модернізації та реформуванні країни,
впровадженні енергоефективності та диверсифікації енергоресурсів.
Новообраний Президент заявив, що він балотувався на найвищу посаду
у державі з гаслами миру і тому вважає за необхідне встановити мир у країні.
«Ми бачимо, що весь світ на нашому боці. Агресор приречений на ізоляцію»,
– сказав П. Порошенко (http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/337376019

ameryka-nam-dopomozhe-pro-scho-hovoryly-obama-i-poroshenko).
Перебуваючи у Польщі, український Президент також зустрівся з
президентом Австрійської Республіки Х. Фішером, під час зустрічі з яким
вони обговорили перспективи сприятливого інвестиційного клімату в
Україні, зокрема і для австрійських інвесторів, провів зустрічі з
президентами Франції Ф. Олландом і Німеччини – Й. Гауком. Новообраний
лідер України заявив, що переговори з главами інших держав дають йому
підстави для оптимізму і віру в те, що ситуація на Сході країни стабілізується
(http://newsradio.com.ua/news/2014_06_05/G7-krashhe-nadavati-vseb-chnu-pdtrimku-Poroshenku-n-zh-vvoditi-dodatkov-sankc-proti-RF-ekspert-1685/).
Зустріч новообраного Президента України П. Порошенка з президентом
США Б. Обамою вже до інавгурації – знакова подія у міжнародних
відносинах, заявив колишній посол України в Канаді І. Осташ
(http://zik.ua/ua/news/2014/06/05/zustrich_poroshenka_z_obamoyu_do_inavgurats
ii__znakova_podiya_dlya_svitu__dyplomat_494960).
«Дуже рідко буває в дипломатичній практиці, коли Президент до
інавгурації має зустрічі, скажімо, з президентом США. Це дуже знакова
подія, як і сам візит до Варшави. Я думаю, що зараз найголовніше – це чіткий
план дій, як не розгубити цей кредит довіри. Ми чули, що П. Порошенко
сказав про свій план врегулювання на Сході, тому що насправді на сьогодні
це ключове питання. Воно трошки залишилося в тіні у Варшаві, я думаю, що
це питання №1 на сьогодні», – заявив І. Осташ.
П. Порошенко створює прецедент у світовій політиці, пише
«Комсомольская правда в Украине», адже ще не вступивши на посаду, він
зміг
добитися
особистої
зустрічі
з
президентом
США
(http://kp.ua/politics/455586-polskyi-start-poroshenko).
«Важливий сам факт зустрічі П. Порошенка з Б. Обамою. Приміром, за
чотири роки президентства В. Януковичу так і не вдалося організувати
повноцінну особисту зустріч з Б. Обамою. Звичайно, були короткі діалоги
“на ходу”: у кулуарах якихось самітів, багатосторонніх зустрічей, але не
переговори віч-на-віч. П. Порошенку ж вдалося, навіть не вступивши на
посаду Президента, отримати аудієнцію з президентом США», – каже
директор Центру политичного анализу «Пента» В. Фесенко.
Водночас на думку колишнього директора Департаменту інформаційної
політики МЗС України О. Волошина, зустріч у Варшаві з новообраним
Президентом України була більше потрібна президентові США Б. Обамі, ніж
П. Порошенку з огляду на те, що він не може змусити ЄС виступити єдиним
фронтом проти Росії. Про це О. Волошин заявив у ефірі «5 каналу»
(http://zik.ua/ua/news/2014/06/05/zustrich_u_varshavi_bula_bilshe_potribna_oba
mi_nizh_poroshenku__voloshyn_494962).
«Ця зустріч у Варшаві насправді Б. Обамі була потрібна більше, ніж
П. Порошенку. Тому що П. Порошенко зараз має колосальний рейтинг, і
кредит довіри до нього буде залежати від того, як він вирішить проблему на
Донбасі, реформ і багатьох інших чинників. Але точно жодного додаткового
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голосу через те, що йому потиснув руку Б. Обама, він не отримає», –
зазначив О. Волошин.
За його словами, у Б. Обами ситуація трохи інша, «його лише ледачий не
критикує через те, що він найслабший президент у відносинах з Росією.
Американські експерти, політологи відверто називають В. Путіна набагато
сильнішим лідером, ніж Б. Обама. В умовах, коли Росії програна Сирія,
скандал зі Сноуденом і коли по Україні він нічого не може зробити, що йому
ще залишається – звичайно, він сидить, тисне руку, – в американських ЗМІ це
показується, а американці думають: ну хоч щось робиться. Але при цьому він
чітко сказав, що ніхто не хоче ставати ворогом Росії, особливо в Європі».
Як зазначив О. Волошин, це теж провал політики США – вони не
можуть змусити своїх багаторічних союзників, які їм взагалі зобов’язані
своїм існуванням, що вони їх відстояли в роки «холодної війни».
«Вони їх не можуть змусити позбутися своїх егоїстичних економічних
інтересів і виступити єдиним фронтом щодо РФ. В цих умовах Б. Обамі
нічого не залишається, як тиснути руку Президентові України і показувати: я
все ж таки щось роблю, я все ж таки поїхав у Варшаву. Ну, і слава Богу, хоча
якби це був Дж. Буш, то у нас тут уже, напевно, була більш серйозна
військова підтримка з боку США, яку вони надавали безпосередньо
озброєнням Грузії у 2008 р.», – заявив О. Волошин.
Серйозним сигналом підтримки П. Порошенка світовою спільнотою став
саміт великої сімки у Брюсселі. Глави держав G-7 у прийнятому комюніке
щодо України привітали П. Порошенка з обранням на посаду Президента
країни й порекомендували йому «шукати взаєморозуміння з усім народом
України». «Сімка» закликала українську владу «й далі дотримуватися
зваженого підходу в проведенні операцій із відновлення законності та
порядку».
Крім того, лідери «сімки», у Комюніке закликали Російську Федерацію
визнати результати виборів в Україні, повністю відвести свої війська від
українського кордону й «зупинити потік зброї та бойовиків через кордон», а
також вплинути на ополченців, щоб «вони склали зброю та припинили
насильство». Лідери країн «групи семи» підтвердили своє рішення
«запровадити санкції проти осіб та організацій, які активно підтримують або
вдаються до дій із порушення суверенітету та територіальної цілісності
України, загрожуючи миру, безпеці та стабільності України». Країни G-7
«впроваджують сувору політику невизнання того, що стосується Криму і
Севастополя», й готові «активізувати цілеспрямовані санкції і здійснити
значні додаткові обмежувальні заходи, які приведуть Росію до подальших
втрат».
У заключній декларації саміту G-7 держави «сімки» також
підкреслюють, що «неприйнятно використовувати енергетичні поставки як
засіб політичного примусу або загрозу безпеці».
Якщо ж Росія не виконає настійних пропозицій, викладених у комюніке
G-7 щодо України, то, як заявив на прес-конференції в Брюсселі
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британський прем’єр Д. Кемерон, «щодо Росії буде застосовано секторальні
санкції».
Своєю чергою, Б. Обама, виступаючи перед пресою, повідомив, що
група американських експертів консультується з Європейською комісією
стосовно того, аби санкції, які можуть бути запроваджені проти Росії, мали
максимальний вплив на Росію і мінімальний – на ЄС. Рішення щодо
додаткових санкцій проти Росії має бути ухвалене на підставі оцінки ситуації
про перебіг деескалації в Україні, здійсненої наприкінці червня
Європейською радою.
По завершенні саміту «групи семи» у Брюсселі, в Берліні відбулася
робоча вечеря канцлера Німеччини А. Меркель із П. Порошенком. Політики
обговорили питання євроінтеграції та економічної співпраці. Також одним з
ключових питань було встановлення миру на Сході. Звертаючись до
А. Меркель, український Президент підкреслив, що після інавгурації перед
ним відкриються нові можливості для розв’язання конфлікту, які «ми маємо
використати в повному обсязі, і ваша підтримка, пані канцлер, тут потрібна
як ніколи». У свою чергу, А. Меркель заявила про готовність підтримати
Україну (http://gigamir.net/news/politics/pub864183).
«По-перше, це надання економічної допомоги Україні. По-друге,
переговори з Росією, і по-третє, якщо ці переговори будуть
безрезультатними, запровадження проти Росії санкції так званого третього
рівня. Ми будемо змушені це зробити, бо погіршення ситуації в Україні – це
те, чого ми не можемо собі дозволити», – заявила канцлер Німеччини.
6 червня П. Порошенко на запрошення президента Франції Ф. Оланда
відбув до Нормандії, де розпочалися урочистості, присвячені 70-річчю
висадки військ союзників 6 червня 1944 р. У церемонії взяли участь лідери
19 держав-учасниць Другої світової війни. П. Порошенко був присутній
разом із главами 18 держав на урочистому обіді від імені президента Франції
у замку Бенувіль (Нормандія). Після цього він узяв участь у офіційній
пам’ятній церемонії, яку провели у розташованому на атлантичному
узбережжі місті Уістреам, де 70 років тому пішли в наступ британські
морські піхотинці спільно із загоном французів.
Президент РФ В. Путін також прибув на святкування. Для нього візит до
Нормандії став першим візитом до Західної Європи після анексії Криму у
березні цього року та накладення санкцій з боку США та ЄС. Незважаючи на
напружені відносини між США і ЄС, з одного боку, та Росією, з іншого,
міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан пояснив, що «не бачить перешкод
для візиту Путіна до Франції через український конфлікт». Утім, глави
деяких держав заздалегідь відмовились не тільки сидіти поряд, а й
фотографуватись разом з президентом Росії В. Путіним. Офіційно тільки
канцлер Німеччини А. Меркель заявила, що «без проблем» погодиться стати
поруч
із
В.
Путіним
на
святкових
заходах
(http://www.dw.de/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B4-%D0%B222

%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%
D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8/a17688045).
Напередодні урочистостей виникали питання стосовно зустрічі
українського Президента з В. Путіним. Утім, сам П. Порошенко такої
можливості не відкидав.
Як повідомляють ЗМІ, під час церемонії із відзначення 70-ої річниці
висадки учасників антигітлерівської коаліції в Нормандії П. Порошенко та В.
Путін мали коротку бесіду в присутності канцлера Німеччини А. Меркель
(http://tyzhden.ua/News/111687).
Очевидці стверджують, російський та український президенти не
обмінювалися рукостисканням, хоча французькі дипломати раніше
передбачали, що в Нормандії В. Путін і П. Порошенко потиснуть один
одному руки. Як з’ясувалося згодом, П. Порошенко та В. Путін потиснули
один одному руки вже після розмови.
В офісі президента Франції Ф. Олланда повідомили, що цю зустріч
готували кілька днів, але тримали у секреті до того моменту, поки вона не
відбулася.
За підсумками своєї зустрічі з В. Путіним П. Порошенко заявив, що
домовився з президентом РФ про візит до Києва представника Росії для
проведення переговорів щодо мирного врегулювання ситуації на Сході
України. За словами П. Порошенка, переговори розпочнуться вже 8 червня
(http://tyzhden.ua/News/111716).
П. Порошенко назвав дуже символічним те, що його перша зустріч з
В. Путіним відбулась під час святкування символу єдності всієї Європи в
боротьбі за мир. Він підкреслив, що ця зустріч була організована
президентом Франції Ф. Олландом, канцлером ФРН А. Меркель за
сприянням президента США Б. Обами.
Сторони, за словами Президента України, домовилися про три позиції:
«До України приїде російський представник, з яким ми обговоримо перші
кроки щодо мирного врегулювання ситуації і план, в якому передбачається
низка кроків з боку Росії та з боку України… Крім того, ми очікуємо
скасування рішення Ради Федерації РФ про використання збройних сил РФ
на території України. А також плануємо спільні дії із закриття кордонів на
ділянках де іде збройний конфлікт та постійний перетин українських
кордонів диверсантами… Можу сказати, що всі питання йшли непросто, в
тому числі і реакція на порушене мною питання щодо Криму, але ми будемо
наполегливо досягати тих цілей, які ми поставили перед собою».
Крім того, П. Порошенко повідомив про домовленість, що найближчим
часом має пролунати заява РФ про визнання результатів президентських
виборів в Україні. Решту домовленостей за рішенням сторін поки не
розголошують.
Зі свого боку, президент Росії заявив журналістам на прес-конференції
після завершення урочистостей у Нормандії наступне: «Не можу сказати, що
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це була ґрунтовна бесіда, тим не менше ми зачепили основні питання,
пов’язані з врегулюванням ситуації, з розвитком економічних відносин… Я
ще раз підкреслив, що сторонами перемовин у цьому випадку мають біти не
Росія і Україна – Росія не учасниця конфлікту, – а київська влада і
представники і прибічники федералізації на Сході. Як усе це буде
імплементовано, як все це буде оформлено, я напевно сказати не можу, але
настрій в цілому мені здався правильним, мені сподобався. Сподіваюсь, що
так і буде. Якщо це відбуватиметься, то будуть створені умови для розвитку
наших відносин в інших сферах, в тому числі й економіці».
В. Путін також додав, що «потрібно негайно припинити каральну
операцію на Південному Сході України. Тільки так можна створити умови
для переговорного процесу».
«Що стосується економіки, то тут ми говорили докладно і з Прем’єрміністром Великобританії, і з Президентом Франції, і з канцлером ФРН, і з
паном Порошенко теж у зв’язку з тим, що намічається підписання відомої
угоди між Україною та Єврокомісією, Євросоюзом про асоціацію. І я
попередив, що ми змушені будемо застосовувати заходи щодо захисту своєї
економіки, свого ринку, ми змушені будемо, як тільки договір буде
підписаний і набуде чинності, вжити заходів щодо захисту своєї власної
економіки. Нагадаю, що між Україною і Росією зараз діють нульові ставки
митних тарифів у рамках зони вільної торгівлі СНД. Передбачувані угоди не
допускають участі України в інших угодах, крім асоціацію з Євросоюзом», –
зазначив російський лідер.
Президент РФ при цьому не утримався від того, щоб підкреслити, що
«для України це буде, на мій погляд, важким випробуванням».
У цілому, проаналізувавши основні месиджі В. Путіна, виголошені на
прес-конференції у Нормандії, видається, що лейтмотивом оцінок української
ситуації та вимог Москви до офіційного Києва є ультимативність – як у
тональності, так і у змісті. В. Путін дав зрозуміти, що – як і раніше – вважає
Україну зоною особливих інтересів та особливого впливу Кремля. Інакше
кажучи, він фактично вимагає від новообраного Президента П. Порошенка
якщо не повної капітуляції, то згоди рухатись в російському «фарватері» в
засадничих політичних питаннях. Утім, глава Української держави в
інавгураційній промові фактично відкинув усі кремлівські ультимативні
вимоги. Що ж стосується втілення слів у практичні дії, то вже найближчий
час остаточно розставить крапки над «і».
Європейські газети прокоментували перший прямий контакт
П.
Порошенка
з
В.
Путіним
(http://www.dw.de/%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%
D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA
%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%8F%
D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8E/a-17692233).
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Французька газета Le Monde у своєму редакційному коментарі пише про
те, що російський президент В. Путін зробив кілька кроків до визнання
П. Порошенка легітимним Президентом України. Однак В. Путін і досі
перекладає на Київ усю провину за ситуацію на Донбасі. «Припинення вогню
можна домогтися лише спільно з Москвою. Але В. Путіну не треба себе
переоцінювати. (...) Показове запрошення до євросоюзівської родини нового
Президента України на урочистості в Нормандії показують, на чиєму боці
б’ється серце Європи. Необхідно продовжувати тиск на російського
президента», – вважає Le Monde.
Газета Tages-Anzeiger з Цюриха звертає увагу на те, що В. Путін у
Нормандії спілкувався з П. Порошенком не на рівних. «Хоча російський
президент з ініціативи французів і поспілкувався чверть години з
П. Порошенком про можливе перемир’я, все ж розмова відбулася за
зачиненими дверима: без реверансів і жодного слова про визнання обраного
вже у першому турі глави сусідньої держави. Цим В. Путін однозначно дав
зрозуміти: український президент йому “не рівня”. Тим не менше такий жест
російського колеги був конче потрібний П. Порошенку для посилення своєї
переговірної позиції на Сході України», – аналізує Tages-Anzeiger.
Німецька газета Badische Zeitung теж застерігає від оптимістичних
оцінок, коли йдеться про російського президента. «В. Путін уже збагнув, що
мусить бути готовим до якихось символічних кроків. Зустріч з новим
Президентом України і подання йому руки можна вважати таким проявом.
Як і те, що на інавгурацію П. Порошенка російський президент надіслав
російського посла. Це означає, що він визнає нового українського лідера,
насамперед як партнера для переговорів», – вважає Badische Zeitung.
Консервативна британська The Sunday Times прогнозує, що головним
викликом для нового Президента України стане протистояння російській
тиранії. «Присутність російського президента В. Путіна на урочистостях у
Нормандії була дещо неприємною з огляду на події в Україні. Новий
Президент України представив мирний план, але хто знає, що з цього вийде.
Він має бути готовий до боротьби з російською тиранією», – зазначає The
Sunday Times.
Бельгійська De Standaard переконана, що для В. Путіна Україна як
союзник безповоротно втрачена. «Жорстка політика В. Путіна щодо України
досі принесла йому обмаль. ЄС і США запровадили проти Москви санкції.
Нехай європейські санкції поки що і не дуже болісні, але в поєднанні з
американськими вони стають відчутними. А ще Європа планує зменшити
свою залежність від російського газу. У перспективі це дорого обійдеться
Москві. Україну як союзника В. Путін точно втратив. У Києві в кріслі
Президента сидить людина, погляд якої спрямований передусім на Захід. У
грандіозному плані В. Путіна Україні відводилася роль наріжного каменя
Євразійського союзу. Але тепер він випав. Воєнні дії теж не просунулися.
Хоча він і взяв Крим, але тепер зайнятий передусім активністю НАТО на
своїх кордонах», – констатує De Standaard.
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Отже, запрошення новообраного Президента України на зустрічі з
лідерами провідних країн Європи та США стали яскравим сигналом
політичної підтримки України. Бажання бачити П. Порошенка, яке
висловлюють світові столиці, закономірне й зрозуміле, адже для світу він,
по-перше, нації, яка відстоює свободу зі зброєю, а по-друге, Президент
країни, яка на певний період часу буде центральним місцем світової
політики. П. Порошенко, зі свого боку, своїми першими міжнародними
контактами вкотре підтвердив незмінність євроінтеграційних прагнень
України, подякував західним лідерам за підтримку його Батьківщини у
важкий момент випробувань і висловив упевненість в успішному вирішенні
конфлікту на Сході України. «Чи стане П. Порошенко нашим Петром
Першим, покаже час, але всі передумови для цього є, як в особистісному
вимірі, так й в орієнтаціях суспільства», – переконаний В. Фесенко
(http://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1351294-petro-poroshenko-zdaten-prorubitivikno-v-yevropu-v-fesenko). Від себе побажаємо п’ятому Президенту України
впоратись із складними завданнями, які ставить перед ним сьогодення, на
«відмінно»
(При
підготовці
матеріалу
використано
джерела:
http://zik.ua/ua/news/2014/06/03/poroshenko_ide_z_pershym_zakordonnym_vizyto
m_yak_prezydent_ukrainy_494172;
http://galnet.org/newsticker/151316poroshenko-nasampered-maje-jihaty-v-polschu-abo-lytvu-ekspert;
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25409417.html;
http://m.bbc.co.uk/ukrainian/press_review/2014/06/140603_press_review_2_ko;
http://www.lvivpost.net/ukraine/n/25324;
http://gigamir.net/news/politics/pub864183;
http://tyzhden.ua/News/111467;
http://hromadskeradio.org/komorovskiy-poroshenko-i-obama-pidtrimka-ukrayini/;
http://gazeta.dt.ua/internal/paroles-paroles-paroles-_.html;
http://ukrainian.voanews.com/content/obama-poroshenko/1929128.html;
http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3373760-ameryka-nam-dopomozhepro-scho-hovoryly-obama-i-poroshenko;
http://newsradio.com.ua/news/2014_06_05/G7-krashhe-nadavati-vseb-chnu-pdtrimku-Poroshenku-n-zh-vvoditi-dodatkov-sankc-proti-RF-ekspert-1685/;
http://zik.ua/ua/news/2014/06/05/zustrich_poroshenka_z_obamoyu_do_inavgurats
ii__znakova_podiya_dlya_svitu__dyplomat_494960; http://kp.ua/politics/455586polskyi-start-poroshenko;
http://zik.ua/ua/news/2014/06/05/zustrich_u_varshavi_bula_bilshe_potribna_oba
mi_nizh_poroshenku__voloshyn_494962;
http://gigamir.net/news/politics/pub864183;
http://www.dw.de/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%
D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B4-%D0%B2%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%
D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8/a17688045;
http://tyzhden.ua/News/111687;
http://tyzhden.ua/News/111716;
http://www.day.kiev.ua/uk/blog/politika/poroshenko-vidkinuv-vimogi-putina;
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http://www.dw.de/%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0
%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%
D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%8F%
D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8E/a-17692233;
http://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1351294-petro-poroshenko-zdaten-prorubitivikno-v-yevropu-v-fesenko).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Відбулася зустріч Голови Верховної Ради України О. Турчинова з
головою
Міллі
меджлісу
Азербайджанської
Республіки
О. Сабір огли Асадовим.
Під час зустрічі сторони обговорили питання інтенсифікації
двосторонньої співпраці між країнами. Зокрема, сторони обговорили питання
активізації відносин між державами на рівні ГУАМ, «щоб відновити
партнерство і стабільність у регіоні».
«Сьогодні потрібна альтернатива штучним міждержавним утворенням
країн, де одна країна намагається займати домінуючу позицію. Потрібна
співпраця на основі рівних партнерських відносин», – сказав О. Турчинов,
додавши, що в цьому контексті доручить Секретаріату парламенту
підготувати зустріч у рамках ГУАМ.
У свою чергу О. Асадов наголосив на тому, що Україна була завжди
надійним партнером для його країни. «Сподіваємося, що й надалі
продовжуватимемо нарощувати спільний потенціал співпраці», – сказав він,
побажавши «успіхів та процвітання Україні» (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 7.06).
***
6 червня парламентарі розглянули чотири законопроекти про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
єдності судової практики за реєстр. № 2203, 2203-1, 3356, 3356-2.
За результатами голосування жоден із законопроектів не набрав голосів
для прийняття.
Заступник Голови Верховної Ради України Р. Кошулинський, який далі
вів засідання, повідомив про вихід зі складу депутатської фракції Партії
регіонів народних депутатів О. Парасківа та С. Брайка (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 6.06).
***
Верховна Рада не підтримала основних напрямів бюджетної
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політики на 2015 р. Відповідний проект постанови, запропонований
Бюджетним комітетом ВР, підтримало лише 125 нардепів, передає
кореспондент УНН.
У Мінфіні прогнозували, що у 2015 р. реальне ВВП зросте на 1,7 %,
інфляція – на 5,4 %, а рівень безробіття прогнозувався на рівні 7,8 %.
Також, як зазначив міністр фінансів О. Шлапак, у Мінфіні прогнозують,
що у 2015 р. держборг не перевищить 55 % ВВП, а дефіцит бюджету – 3 %.
При цьому соціальні виплати протягом року, як передбачали в Мінфіні,
зростуть лише на рівень інфляції.
Нагадаємо, у Міністерстві фінансів спрогнозували, що соціальні
стандарти у 2015 р. зростуть лише на 5,4 % (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 5.06).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону “Про Державний земельний кадаст” щодо скасування плати за
внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них».
Документом встановлюється, що внесення відомостей до Державного
земельного кадастру, внесення змін до них здійснюється безоплатно.
Відповідно до Закону, за надання відомостей з Державного земельного
кадастру справляється плата, водночас надання відомостей з Державного
земельного кадастру за зверненням Верховної Ради АР Крим, Ради міністрів
АР Крим, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
здійснюються безоплатно.
Закон містить також норму, відповідно до якої уряд має встановлювати
перелік, розміри, порядок справляння такої плати.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 3061 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 5.06).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України про освіту щодо організації
інклюзивного навчання».
Законом шляхом внесення змін до законів України «Про дошкільну
освіту» та «Про загальну середню освіту» передбачено можливість
врахування у всіх типах дошкільних навчальних закладах особливостей
задоволення освітніх потреб кожної дитини, у тому числі з інвалідністю,
запровадити часткове або повне утримання за рахунок держави дітей, які
потребують соціальної допомоги, а також забезпечити безоплатним гарячим
харчуванням у загальноосвітньому навчальному закладі дітей, які
потребують соціальної допомоги й навчаються в спеціальних та інклюзивних
класах загальноосвітніх навчальних закладів.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2878 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 5.06).
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***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону України “Про рекламу”».
Документом доповнено чинний Закон визначенням терміна
«телепродаж», конкретизовано загальні вимоги до реклами, спонсорства
теле- і радіопередач із використанням назв лікарських засобів, медичної
техніки, методів профілактики, діагностики, лікування й реабілітації,
заборонити телепродаж зазначених товарів і послуг.
У Законі враховано відповідні вимоги Європейської конвенції про
транскордонне телебачення та Директиви про аудіовізуальні медіа-послуги.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0940 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 5.06).
***
6 червня на черговому засіданні сесії Голова Верховної Ради України
О. Турчинов повідомив, що в пленарні тижні щоп’ятниці проводиться
«година запитань до уряду» та про завершення 100 днів роботи
нинішнього Кабінету Міністрів. Представники депутатських фракцій
внесли пропозицію заслухати інформацію Кабінету Міністрів щодо
використання коштів на фінансування Збройних сил України.
Прем’єр-міністр України А. Яценюк під час доповіді про економічну
ситуацію в країні нагадав, що за цей період часу була отримана фінансова
допомога від західних партнерів, була відновлена співпраця з МВФ,
Світовим банком, Європейським банком реконструкції і розвитку, урядами
США, Канади, Японії, ЄС щодо надання макрофінансової допомоги. Він
повідомив, що «усі соціальні виплати, повністю всі пенсії і заробітні плати,
усі соціальні стандарти, прийняті чинним Законом України “Про Державний
бюджет” виплачуються», – повідомив він.
У рамках програми щодо економічної стабілізації країни ми змушені
були і будемо йти далі на непопулярні кроки в короткостроковій перспективі.
А. Яценюк повідомив про прийняте урядом рішення провести одне з
найбільших скорочень державного апарату: чисельність державних
чиновників було скорочено на 25 тис. осіб, були урізані видатки на орган
державного управління, нині фактично фінансуються тільки захищені статті
– заробітна плата. За його словами, уряду протягом останнього місяця
вдалося вперше за рік профінансувати так звані незахищені статті, загалом
було відправлено 2,5 млрд грн на те, щоб кожна міська рада, кожна область
отримала кошти на ремонт шкіл, лікарень, на закупівлі найбільш необхідних
речей, потрібних місцевій владі для виконання своїх зобов’язань.
Прем’єр-міністр поінформував, що уряд прогнозує в поточному році
падіння економіки на рівні –5 %, але все залежатиме від того, як
відбуватимуться події на Сході України. При падінні економіки, зменшенні
промислового виробництва уряду вдалося позакривати ряд податкових і
митним ям. Зокрема, загальних обсяг імпорту за останні місяці впав на 20 %,
але при цьому доходи по митниці в доларовому еквіваленті збільшилися на
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13 %. При перерахунку курсової різниці – це 64 % додаткових доходів.
Ще одним позитивним кроком А. Яценюк назвав початок відшкодування
ПДВ.
А. Яценюк окремо зупинився на енергетичній незалежності. Він нагадав
про прийняті урядом порожні газові сховища, загальний обсяг газу був
близько 5 млрд куб. м газу, це буферний газ, який неможливо викачати. «За
останні два місяці в українських газових сховищах накопичено понад
12 млрд куб. м газу, і цей місяць буде завершено вище 13 млрд куб. м, цього
вистачає, щоб обігріти український народ зимою. І зараз робиться все для
диверсифікації постачання газу. Підписаний завдяки зусиллям Європейської
комісії реверсний потік 500 млн куб. м газу, які ми можемо отримувати
щомісяця з Польщі, Угорщини і Словаччини, є першим кроком до
енергетичної незалежності», – наголосив він. За його словами, нині уряд
очікує остаточного рішення від сусіда – Російської Федерації. За його
словами, якщо відповідний контракт не буде підписано, доля наших
двосторонніх відносин вирішуватиметься в суді.
Прем’єр-міністр доповів про використання коштів на фінансування
Збройних сил України. Загалом, було прийнято рішення про виділення
додаткових коштів у розмірі 16,7 млрд грн на потреби національної безпеки й
оборони, Національної гвардії, прикордонної служби та МВС. За цей період
часу було профінансовано 10,5 млрд грн.
Говорячи про подальші кроки, А. Яценюк зазначив, що в політичній
сфері уряд чітко задекларував свою позицію – Україні потрібно завершити
процес конституційних змін. «У рамках змін до Конституції ми вважаємо, що
влада має бути децентралізована. Ряд держано-владних і фінансових
повноважень мають бути передані в регіони з метою, щоб місцева влада, з
одного боку, отримала важелі впливу, а з іншого – отримала повноту
відповідальності. Він звернувся до парламенту з тим, щоб завершити процес
конституційних змін, який передбачав би три елементи – децентралізацію
влади, зміну Бюджетного і Податкового кодексів і надання економічних
стимулів регіонам щодо залучення інвестицій, щодо збільшення кількості
робочих місць і щодо відповідальності перед своїми людьми, позбавлення
органів прокуратури функції так званого загального нагляду, яка є однією з
найбільш корумпованих елементів діючої правоохоронної системи та
завершення судової реформи» (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 6.06).
***
Голова Комітету з питань науки і освіти Л. Гриневич узяла участь у
Міжнародній конференції «Як може ЄС сприяти розвитку й добробуту в
країнах “Східного партнерства”».
Захід, організований Стокгольмським інститутом перехідної економіки
(SITE) й Київською школою економіки (KSE) за підтримки урядів Швеції та
України, відбувся у Києві 4–5 червня 2014 р.
Економісти й політики обговорювали співпрацю Європи з
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пострадянськими країнами задля вирішення спільних проблемних питань
щодо зони вільної торгівлі. Серед доповідачів та учасників – науковці,
політики, представники ЄС і «Східного партнерства», незалежні науководослідні організації, приватні бізнес-компанії, інституції громадянського
суспільства, ЗМІ.
Виступаючи в рамках секції «Роль вищої освіти і наукових досліджень у
перехідний період», голова комітету зазначила: «Перед нами стоїть завдання
розробки нового законодавства, яке створить простір для істотного
підвищення якості освіти, динамічного розвитку науки та запровадження
інновацій у вітчизняній економіці. Новий закон про вищу освіту – перший
крок на цьому шляху» (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 7.06).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко прийняв командування Збройними
силами України. На Софійській площі Києва начальник Генерального штабу,
Головнокомандувач Збройних сил України М. Куцин відрапортував
Верховному головнокомандувачу Збройних сил України П. Порошенку, а
потім представив главі держави командувачів видів ЗСУ.
П. Порошенко прийняв рапорт начальника Почесної варти та в супроводі
начальника Генерального штабу ЗСУ обійшов стрій воїнів Почесної варти
трьох видів Збройних сил України.
Після церемонії підняття Державного прапора України й штандарта
Президента України Почесна варта пройшла перед главою держави
урочистим маршем.
Указ Президента України про прийняття на себе повноважень
Верховного головнокомандувача Збройних сил України П. Порошенко
підписав під час церемонії інавгурації у Верховній Раді України (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 7.06).
***
Президент України провів ряд двосторонніх зустрічей.
У рамках прийняття Президентом України глав іноземних делегацій та
акредитованого в Україні дипломатичного корпусу, що відбулося в
Національному заповіднику «Софія Київська», П. Порошенко провів ряд
двосторонніх зустрічей. Зокрема, відбулося спілкування глави Української
держави з федеральним президентом Швейцарської Конфедерації, діючим
головою ОБСЄ Д. Буркхальтером, президентом Республіки Грузія
Г. Маргвелашвілі, прем’єр-міністром Республіки Казахстан К. Масімовим,
віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Туркменістану
Р. Мєрєдовим (Офіційне інтернет-представництво Президента України
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(www.president.gov.ua). – 2014. – 7.06).
***
Європейський Союз підтримує Україну та залишається відданим
своїм зобов’язанням перед нею. Про це заявив Президент Європейської ради
Г. Ван Ромпей, вітаючи П. Порошенка з інавгурацією на пост Президента.
«ЄС – на боці України та готовий працювати з тими, хто поділяє цілі
демократії, процвітання і стабільності», – говориться в офіційній заяві
очільника Європейської ради. – Більшість голосів, яку П. Порошенко
отримав на президентських виборах, є доказом рішучості українського
народу повернути стабільність своїй країні та подолати проблеми, з якими
вона зіштовхнулася», – наголошується в заяві.
Г. Ван Ромпей наголосив: «П. Порошенко отримав міцний мандат, аби
просуватися на шляху реформ і перетворити Україну на сучасну та
демократичну країну, якої потребують її громадяни; на об’єднану і
децентралізовану країну, у якій кожен знайде своє місце, а різні особистості
та меншини будуть визнані та шануватимуться. Безсумнівно, інклюзивний і
всеохоплюючий діалог буде важливою частиною для проведення цього
процесу трансформації».
За словами Президента Європейської ради, усі сусіди отримають користь
від повернення стабільності та активізації зростання і розвитку в Україні.
«Також усі сусіди мають шанувати суверенний вибір України, включаючи її
міцні зв’язки з Європейським Союзом, та її територіальну цілісність», –
наголосив він (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 7.06).
***
Україна та Канада можуть відкрити нову сторінку двосторонніх
відносин і працювати над подальшою їх розбудовою. Таке переконання
висловив Президент України П. Порошенко під час зустрічі з прем’єрміністром Канади С. Гарпером. «Я впевнений, що після інавгурації ми
можемо відкрити нову сторінку відносин між Україною та Канадою», –
сказав глава Української держави.
П. Порошенко подякував С. Гарперу за підтримку, яку надає Канада
Україні та українському народу. «Ми вдячні, що Канада підтримує Україну,
українську єдність, солідарність, боротьбу України за територіальну
цілісність і незалежність», – сказав він.
Глава держави також високо оцінив взаємини народів двох країн і
висловив вдячність прем’єр-міністру Канади за підтримку української
діаспори в Канаді. «Вдячний за особливе ставлення до української діаспори в
Канаді на урядовому рівні. Вважаю, що це також посилить наші зв’язки, –
зазначив він. – Канада – перша держава, що визнала незалежність України.
Тож вважаю символічним, що ви перша офіційна делегація, з якою я
зустрівся як Президент».
Прем’єр-міністр Канади у свою чергу зазначив, що Канада солідарна з
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українським народом і «вірить у його європейське майбутнє» (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 7.06).
***
Президент України П. Порошенко високо оцінює позицію та визначну
роль Німеччини в підтримці євроінтеграційних прагнень України. «Я
хотів би підкреслити визначальну роль, яку Німеччина відігравала в
переговорах по наведенню миру і в постійній підтримці України в її
євроінтеграційних прагненнях, захисту суверенітету і територіальної
цілісності країни», – сказав глава держави під час зустрічі з федеральним
президентом Німеччини Й. Гауком.
Він також подякував Й. Гауку за позицію Німеччини в Європейському
Союзі щодо питань, які стосуються України.
Під час зустрічі сторони також обговорили стан справ в Україні, зокрема
ситуацію на Сході України та шляхи її врегулювання. Один із кроків її
врегулювання глава держави вбачає у децентралізації влади. «Ми
запропонуємо рішучі кроки по децентралізації влади, ми запропонуємо кроки
по амністії, які розповсюджуються на всіх, хто не скоїв тяжких злочинів –
вбивств цивільних громадян і українських солдат. І ми готові провести
дострокові місцеві вибори для того, щоб ті, хто живе сьогодні на Донбасі,
сформували й обрали своїх представників до органів влади», – зазначив
П. Порошенко.
Разом з тим він підкреслив, що майбутнє Донбасу – у складі єдиної,
суверенної Української держави.
Президент повідомив, що Україна чекає від Російської Федерації
визнання виборів Президента, скасування рішення Ради Федерації про
можливість використання військ на території України, а також закриття
російського кордону, через який потрапляють терористи. «Фактично ці кроки
зможуть забезпечити достатньо серйозний прогрес по відновленню миру та
спокою на Сході (України)», – резюмував глава держави (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 7.06).
***
Україна готова до підписання Угоди про асоціацію та зону вільної
торгівлі з Європейським Союзом і сподівається, що це відбудеться
найближчим часом, заявляє Президент України П. Порошенко.
«Ви знаєте мою заяву, що Україна готова підписати з першої секунди
мого перебування на посаді Президента», – сказав він під час зустрічі з
президентом Литовської Республіки Д. Грібаускайте.
Глава держави додав, що слідом за першою, політичною частиною,
Україна готова до підписання другої – економічної. «На сьогодні це залежить
лише від Європейського Союзу», – сказав він, висловивши сподівання, що це
відбудеться найближчим часом.
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Президент переконаний, що після проведення комплексних реформ,
реалізації всіх необхідних кроків, підтримки європейськими партнерами
Україна стане членом Європейського Союзу. «Упевнений, що та підтримка,
яку нам демонструє Литва, балтійські країни, скандинавські країни, Польща,
дасть змогу нам претендувати на перспективу членства у Європейському
Союзі й подальше майбутнє», – сказав П. Порошенко, висловлюючи подяку
Литві за підтримку України.
У свою чергу президент Литовської Республіки також висловила
сподівання, що Угоду між Україною та ЄС буде підписано. «Цього разу люди
не випустять з рук таку перспективу, свою мрію. І буде досягнуто тієї мети»,
– сказала вона (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 7.06).
***
Завдяки проведенню чесних виборів Україна йтиме шляхом
демократії та євроінтеграції. Про це Президент України П. Порошенко
сказав під час зустрічі з віце-президентом Сполучених Штатів Америки
Дж. Байденом.
«Ми отримаємо нову країну, яка буде вільною, демократичною та
європейською», – зазначив П. Порошенко.
Глава держави подякував Дж. Байдену за підтримку з боку США всіх
прагнень України. Також Президент запевнив віце-президента США в тому,
що Україна буде надійним партнером на міжнародній арені. «Ми рішучі в
тому, аби розпочати нашу роботу спочатку у побудові мирної та
процвітаючої країни», – наголосив глава держави.
Віце-президент США у свою чергу зазначив, що він підтримує
ініціативи, викладені в інавгураційній промові Президента України
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 7.06).
***
Україна розраховує на підтримку Угорщини в процесі європейської
інтеграції. Про це під час зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини
В. Орбаном сказав Президент України П. Порошенко.
Глава держави наголосив на важливості розвитку міжрегіональної
співпраці між Україною та Угорщиною.
У свою чергу В. Орбан зазначив, що сьогодні в Україні є лідер, який має
значну підтримку світового співтовариства (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
7.06).
***
Відбулося перше засідання тристоронньої контактної групи з
реалізації мирного плану на Сході України.
8 червня Президент України П. Порошенко розпочав засідання
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тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану на Сході України,
який він представив 6 червня під час візиту до Франції.
Під час зустрічі, на якій були присутні від України Надзвичайний та
Повноважний Посол України в Німеччині П. Клімкін, спеціальний
представник генерального секретаря ОБСЄ Х. Тальявіні та Надзвичайний і
Повноважний Посол Російської Федерації М. Зурабов, глава держави
наголосив, що сторони мають працювати над реалізацією домовленостей, які
були досягнуті в Нормандії під час зустрічі з канцлером Німеччини
А. Меркель, президентом Франції Ф. Оландом і президентом Російської
Федерації В. Путіним.
«Ми маємо на цьому тижні припинити вогонь. Для мене кожен день,
коли вмирають люди, кожен день, коли Україна платить таку високу ціну, є
неприйнятним. Тому, по-перше, треба відновити роботу державного кордону
України, для того щоб гарантувати безпеку кожного громадянина України,
який живе на Донбасі, незалежно від того, які політичні симпатії він має», –
підкреслив Президент України.
Глава держави запропонував проводити засідання тристоронньої
контактної групи щодня для опрацювання зробленого й координації
подальших дій з реалізації плану мирного врегулювання на Сході України
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 8.06).
***
Президент Украины П. Порошенко поручил создать коридор для
мирного населения, которое хочет выехать с территорий, где
проводится антитеррористическая операция (АТО), сообщила прессслужба главы государства.
Этот вопрос обсуждался на встрече П. Порошенко с руководителями
Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел,
Министерства обороны и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. «Для
недопущения новых жертв в районе проведения антитеррористической
операции президент Украины поручил руководителям силовых ведомств
создать все необходимые условия для мирного населения, которое желает
уехать», – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
П. Порошенко также поручил Кабмину взять на себя организацию
перевозки людей из зоны проведения АТО и мер по их медобслуживанию,
развернуть сеть мобильных пунктов для обеспечения мирного населения
питьевой водой, питанием и медикаментами.
Местные государственные администрации при участии органов
местного самоуправления должны вместе с правительством разместить
людей, прибывающих из района АТО.
Ранее сообщалось, что участники трехстороннего контактной группы
(представители Украины, России и ОБСЕ) пришли к взаимопониманию по
ключевым этапам выполнения плана президента Украины П. Порошенко по
мирному урегулированию ситуации на востоке страны (Корреспондент.net
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(http://korrespondent.net). – 2014. – 10.06).
***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов підписав Закон України
«Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як
забезпечення кредитів в іноземній валюті».
Голова Верховної Ради України О. Турчинов підписав Закон України
«Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як
забезпечення кредитів в іноземній валюті» (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 6.06).
***
Виконуючий обов’язки Президента України, Голова Верховної Ради
О. Турчинов підписав Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних
питань під час проведення мобілізації», передає УНН з посиланням на
прес-службу ВР.
Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 20 травня. Водночас
6 червня парламент усунув деякі неузгодженості в ухваленому Законі,
виключивши з нього пункт щодо державних закупівель.
Раніше повідомлялося, що згідно із Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонномобілізаційних питань під час проведення мобілізації» військовослужбовці
отримають певні пільги щодо зміни умов банківського обслуговування,
тобто банки не нараховуватимуть штрафні санкції, пеню за невиконання
зобов’язань, а також проценти за користування кредитом. Для цього
військовослужбовці-позичальники мають звертатися саме до банка-надавача
кредиту (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
6.06).
***

У суботу, 7 червня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів
переговори з прем’єр-міністром Естонської Республіки Т. Рийвасом, який
перебуває в Києві для участі в інавгурації Президента України.
Глава уряду відзначив успішність моделі реформ, здійснених Естонією
для політичної та економічної інтеграції з Європейським Союзом. А. Яценюк
обговорив з Т. Рийвасом шляхи активізації взаємодії у контексті
європейської інтеграції України. Ішлося, зокрема, про можливість
використання естонського досвіду у таких сферах, як електронне урядування,
оптимізація системи надання державних послуг.
А. Яценюк висловив вдячність естонському уряду та естонському
народу за підтримку, яку постійно відчуває Україна (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 7.06).
***
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Остаток на едином казначейском счете составляет 8 млрд грн. Об
этом заявил Премьер-министр Украины А. Яценюк.
По словам Премьер-министра, это значительные средства, но их не
хватает для решения всех проблем. «Если на конец марта у нас было 3 млн
грн, то по состоянию на сегодняшнее утро у нас на едином казначейском
счету было уже 8 млрд грн», – сказал глава правительства.
По его словам, это значительные средства, но их не хватает для решения
всех проблем. «Этого хватает? Нет, конечно. Но в этот непростой момент мы
выплатили все – зарплаты, пенсии, социальные льготы. Мы понимаем, что
этого не хватает людям, чтобы прожить. Но, имея обанкротившуюся страну,
мы за три месяца не дали возможности назвать украинцев банкротами, а
Украину – страной-банкротом. За эти три месяца мы выстояли», – заявил
глава правительства.
Как сообщал «Минфин», ранее Премьер-министр А. Яценюк
прогнозировал, что экономический рост начнется в 2016 г. «Сейчас я говорю,
что нам надо на то, чтобы возобновить экономический рост, два года. Вот
2016 г. – это будет годом уверенного роста», – отметил А. Яценюк
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 8.06).
***
У суботу, 7 червня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся з
віце-президентом Сполучених Штатів Америки Дж. Байденом.
Глава уряду висловив глибоку вдячність за незмінну підтримку
суверенітету, територіальної цілісності та демократичного розвитку України,
яку на практиці демонструють США.
А. Яценюк підкреслив відданість уряду України здійсненню системних
реформ у ключових сферах, зокрема, щодо демонополізації економіки,
забезпечення прозорості судової системи та реформи правоохоронних
органів, боротьби з корупцією.
Прем’єр-міністр України обговорив з віце-президентом США конкретні
шляхи посилення українсько-американської співпраці для успішного
досягнення урядом цих важливих завдань (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 7.06).
***
6 червня, відбулася зустріч Прем’єр-міністра України А. Яценюка з
президентом Грузії Г. Маргвелашвілі, який прибув до України для участі в
інавгурації обраного Президента України П. Порошенка.
Глава уряду відзначив схожість викликів, які постали перед Грузією та
Україною в здійсненні системних реформ для досягнення європейських
стандартів.
А. Яценюк і Г. Маргвелашвілі обговорили шляхи координації зусиль у
питанні відновлення системи європейської безпеки, яка підірвана внаслідок
агресивних дій Російської Федерації.
Прем’єр-міністр України наголосив на необхідності неухильного
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дотримання всіма державами норм на принципів міжнародного права
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 6.06).
***
У суботу, 7 червня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів
зустріч з Прем’єр-міністром Республіки Казахстан К. Масімовим, який
очолює делегацію цієї країни на інавгурації Президента України.
А. Яценюк відзначив важливу роль торговельно-економічних зв’язків
між Україною та Казахстаном. «Для нас важливий ринок Казахстану», –
підкреслив Прем’єр-міністр і наголосив на необхідності знаходження
взаємовигідної формули двосторонньої торгівлі з метою уникнення
негативних наслідків у зв’язку із набуттям Казахстаном членства в
Євразійському економічному союзі.
Глави урядів двох країн домовилися про проведення найближчим часом
чергового засідання Спільної Міждержавної українсько-казахстанської
комісії з економічного співробітництва. На цьому заході планується детально
розглянути ряд перспективних двосторонніх проектів, зокрема в космічній
галузі (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 9.06).
***
У суботу, 7 червня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк прийняв
міністра культури Китайської Народної Республіки Ц. У, який очолює
делегацію Китаю на інавгурації Президента України.
А. Яценюк наголосив на важливості політичних, економічних і
гуманітарних відносин між Україною та Китаєм. Він нагадав, що новий уряд
і парламент України ратифікували Угоду про дружбу і співробітництво між
Україною та Китаєм.
Глава уряду висловив вдячність за позицію КНР щодо територіальної
цілісності та незалежності України.
Сторони також обговорили ситуацію на Сході України. Прем’єр-міністр
наголосив, що ситуація у відносинах України з Росією непроста та висловив
сподівання на швидке врегулювання ситуації на Сході держави.
«Ми також хотіли б привітати вас із хорошим газовим контрактом, який
ви підписали на 30 років. Ми прочитали в засобах масової інформації, що
Китай зміг захистити свої інтереси. Ви – країна з величезними
перспективами, і я впевнений, що ми в змозі разом будувати наше майбутнє»,
– зазначив А. Яценюк.
Глава уряду наголосив, що українські компанії будуть виконувати всі
зобов’язання перед китайською стороною за угодами, які вже підписані,
зокрема, в агропромисловому секторі: «Виконання зобов’язань – це
репутація, а репутація – це найдорожче» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 9.06).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів переговори з діючим
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головою ОБСЄ, федеральним президентом Швейцарської Конфедерації
Д. Буркгальтером.
Глава уряду висловив високу оцінку зусиллям Спеціального
представника Діючого голови ОБСЄ, німецького посла В. Ішингера, який
зробив вагомий внесок в організацію загальноукраїнського діалогу
національної єдності.
Прем’єр-міністр України відзначив важливу роль спеціальної
спостережної місії ОБСЄ в Україні та наголосив на неприпустимості
захоплення терористами на Сході України заручників, серед яких і
спостерігачі ОБСЄ. А. Яценюк запевнив, що уряд докладає пріоритетних
зусиль для звільнення усіх заручників, та у цьому контексті вкотре закликав
Російську Федерацію виконати свої зобов’язання відповідно до Женевських
домовленостей від 17 квітня.
У зустрічі також узяв участь Генеральний секретар ОБСЄ Л. Дзанньєр
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 6.06).
***
Міністр Кабінету Міністрів України О. Семерак обговорив з
керівником Групи підтримки України при Європейській комісії
П. Балашем питання імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.
П. Балаш відзначив, що при Єврокомісії створено Групу підтримки
України, основне завдання якої полягає, передусім, у координації зусиль
європейських інституцій у їхній допомозі Україні.
За словами представника Єврокомісії, у групі підтримки працюватимуть,
зокрема колишні єврокомісари. Загалом в Україну Група підтримки делегує
від 40 до 50 своїх представників.
«Це доволі велика організація, покликана допомагати Україні, яка
становить для нас великий інтерес. Група підтримки також займатиметься
сферами, що стосуються Угоди про асоціацію. Вона працюватиме з
командами, які мають справу з реформами в політиці, галузі права,
макроекономіці, торгівлі, енергетиці...», – розповів дипломат.
Міністр Кабінету Міністрів окреслив пріоритетні сфери, у яких Україна
потребує допомоги.
О. Семерак також повідомив, що незабаром буде створено урядовоєвропейський офіс з підрозділом у Кабінеті Міністрів України. За словами
міністра, буде оголошено конкурс на участь фахівців у цій структурі.
«Сподіваюся, цей конкурс розпочнеться за кілька днів. Це буде група з
координації роботи наших міністерств та інших урядових структур з Групою
підтримки та іншими європейськими структурами в Брюсселі», – сказав
О. Семерак (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 7.06).
***
Прийнято рішення створити Державну фіскальну службу як
центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та
координується
Кабінетом
Міністрів
України,
реорганізувавши
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Міністерство доходів і зборів шляхом перетворення. Відповідне Рішення
Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 160 «Про утворення
Державної фіскальної служби» оприлюднено на урядовому порталі.
Водночас документом визнано такою, що втратила чинність, Постанову
Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 67 «Про ліквідацію
Міністерства доходів і зборів» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014.
– 6.06).

ПОЛІТИКА
Сотрудники украинской милиции отказываются ехать в Донецкую и
Луганскую область для участия в антитеррористической операции. Об
этом сообщил министр внутренних дел А. Аваков на своей странице в
социальной интернет-сети.
Он уточнил, что 7 июня был отдан приказ о выдвижении батальона
патрульной службы милиции особого назначения «Чернигов» в Луганскую
область, однако группа из 21 члена батальона отказалась выполнять приказ и
в полном составе была уволена.
Кроме того, ранее 13 сотрудников Государственной автомобильной
инспекции МВД отказались выезжать в командировку для участия в
антитеррористической операции. Этим милиционеры также были уволены.
Ранее сообщалось, что Ивано-Франковская облгосадминистрация
отказалась направлять местный батальон территориальной обороны для
участия в АТО на Донбассе до тех пор, пока Министерство обороны не
обеспечит добровольцев необходимой защитой – кевларовыми касками и
(МинПром
–
информация
бизнес-класса
бронежилетами
(http://minprom.ua). – 2014. – 9.06).
***
Лідер самопроголошеної Луганської народної республіки В. Болотов
доручив директору міжнародного аеропорту «Луганськ» призупинити
прийом і відправлення рейсів з 9 червня. Відповідний наказ від 9 червня
2014 р. оприлюднено на сайті ЛНР.
«Директору
Міжнародного
Аеропорту
Луганська
Татаринову
В. призупинити прийом і відправку регулярних пасажирських і чартерних
рейсів з 18:00 від 9.06.2014 р. до особливого розпорядження», – ідеться в
наказі.
5 червня повідомлялося про ремонт злітної смуги, у зв’язку з чим
аеропорт в Луганську був закритий.
Як відомо, Донецький аеропорт ім. Прокофьева буде закритий до
30 червня. Ця директива пов’язана з неможливістю забезпечення безпеки
польотів через збройний конфлікт у регіоні, в разі необхідності термін її дії
може бути продовжений (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014. –
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9.06).
***
У неділю, 8 червня відбулось Віче на Майдані Незалежності у Києві,
на якому були присутні більш ніж 500 осіб. Зазначимо, що Президент
України П. Порошенко, якого очікували активісти Майдану, на віче не
з’явився.
Активісти відзвітували щодо переформатування Майдану протягом
минулого тижня.
Також учасники народного віче схвалили «наказ» для нового Президента
України П. Порошенка. Вони сподіваються, що Президент утілить нову
національну ідею – створення України як країни рівних можливостей.
Зокрема, П. Порошенка просять забезпечити духовність і мораль для всіх і
кожного, рівність закону для всіх, створити правову державу на основі
загальнолюдських цінностей та сприяти вихованню патріотів України. Також
активісти зазначають про необхідність децентралізації влади та бюджетів, а
також про стійкий розвиток економіки України.
Крім того, активісти принесли «подарунки» для нового Президента та
мера Києва – розфарбовані шини з написом «Пам’ятай».
Як повідомляв УНН, на попередньому віче, 1 червня, громадяни
схвалили ідею публічного звіту уряду за 100 днів роботи.
Нагадаємо, 1 червня майданівці відновили традицію проведення
щотижневих віче, на яких планують обговорювати проблемні в країни
питання (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
8.06).
***
10 червня у Санкт-Петербурзі почнуться тристоронні переговори
Німеччина – Польща – Росія. Міністри закордонних справ трьох країн
обговорюватимуть кризу в Україні та шляхи її подолання, водночас,
українська сторона у цих переговорах не братиме участі.
Про термінову зустріч Ф.-В. Штайнмайера, Р. Сікорського та С. Лаврова
з цього питання було домовлено наприкінці минулого тижня.
Глава МЗС ФРН Ф.-В. Штайнмайер перед відльотом до СанктПетербургу заявив про позитивну динаміку в українській кризі.
«У конфлікті в Україні вперше за багато місяців видно слабке світло в
кінці тунелю», – йдеться в заяві Ф.-В. Штайнмайера, опублікованому на сайті
МЗС Німеччини.
На думку німецького міністра, ця група покликана покласти край
насильству в Україні та продовжити діалог розпочатий в рамках
національних круглих столів.
«Створена тристороння контактна група, за участю представників
України, Росії та ОБСЄ, повинна при повному узгодженні сторін
зосередитися на тому, щоб покласти край насильству і продовжити діалог,
розпочатий в рамках національних круглих столів», – вважає Ф.-В.
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Штайнмайер.
Раніше повідомлялось, що Росія вважає найспішнішим проведення
тристоронніх переговорів у іншому форматі – РФ – ЄС – Україна. «Ми як і
раніше вважаємо, що це буде оптимальним шляхом. Ми зацікавлені в такому
розвитку подій», – сказав глава МЗС РФ С. Лавров 9 червня на пресконференції
у
Фінляндії
(Українська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/06/10/7023257/). – 2014. –
10.06).
***
Єврокомісія готується до остаточного підписання з Україною угоди
про асоціацію та підтверджує намір продовжувати двосторонні
консультації з Росією щодо можливих наслідків від створення зони
вільної торгівлі між Україною та ЄС. Про це у Брюсселі заявив
представник Єврокомісії, повідомляє УНІАН.
«Ми готові (до підписання). Процес підготовки угоди до підписання,
щоб воно відбулося якомога скоріше, найпізніше у червні, триває», – заявило
джерело.
«Якщо говорити про формат підписання, то він буде таким саме, яким
було підписання політичної частини, тобто за участю президентів
Європейської комісії, Ради ЄС разом з державами-членами», – додав
співрозмовник.
Також, коментуючи питання щодо перебігу обговорення між Брюсселем
і Москвою можливих наслідків в економічному аспекті від створення ЗСТ
між Україною та ЄС, представник ЄК повідомив: у Єврокомісії готові
продовжувати консультації в разі потреби.
«Сторони мали один раунд двосторонніх консультацій робочих груп,
заснованих самітом Росія – ЄС, у березні. Ми готові продовжувати
консультації», – додав він (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014. –
9.06).
***
Одеську область з робочим візитом відвідала помічник
Держсекретаря США у справах Європи та Євразії В. Нуланд, передає
УНН з посиланням на прес-службу Одеської облдерж адміністрації.
В. Нуланд зустрілася з головою Одеської обласної державної
адміністрації І. Палицею, головою Дніпропетровської обласної державної
адміністрації І. Коломийським і міським головою Одеси Г. Трухановим.
У рамках зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію в Україні
взагалі, та в одеському регіоні зокрема. Як зазначила В. Нуланд, для неї дуже
приємно відвідати Одесу, бо саме це місто має важливе значення для
України.
Голова Одеської обласної державної адміністрації запевнив, що ситуація
спокійна та контрольована, а сепаратистські настрої практично відсутні.
Водночас І. Палиця підкреслив важливість покращення соціально42

економічного стану населення для підтримки стабільності на Одещині.
Сторони погодились, що після обрання нового Президента України,
держава отримала шанс на розбудову сучасної, модернової та безпечної
країни.
Серед основних питань, які цікавили помічника держсекретаря США у
справах Європи та Євразії В. Нуланд, були питання з приводу подальших
планів на розвиток Одещини, про те, які заходи планує впроваджувати влада
задля подолання корупції і чим, у такому випадку, має допомагати
центральна влада?
Голова
Дніпропетровської
обласної
державної
адміністрації
І. Коломийський додав, що боротьба з корупцією повинна починатися з
керівництва держави.
В. Нуланд підтвердила підтримку США позитивним змінам в Україні та
спрямування зусиль на подальшу стабілізацію, особливо на Сході країни.
Водночас заступник Державного секретаря США повідомила про
перспективу здійснення економічної місії американських інвесторів восени
поточного року (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2014. – 8.06).
***
Вашингтон отправляет группу военных советников в Украину для
оценки и разработки программ практического взаимодействия между
Вооруженными силами США и Украины. Об этом заявила официальный
представитель Пентагона Э. Лайнез.
«Группа американских военных советников вскоре отправится в
Украину для оценки средне- и долгосрочных потребностей в рамках реформ
военной сферы», – отметила Э. Лайнез.
По ее словам, проведение этой оценки является первым шагом, который
поможет сформировать и запустить крепкую программу в рамках усилий
США поддержать украинские войска путем проведения учений, повышения
образования и предоставления помощи.
Э. Лайнез напомнила, что высокопоставленные чиновники министерства
обороны США на этой неделе уже имели встречи в Киеве с украинскими
коллегами. Стороны обсудили возможные пути укрепления долгосрочного
сотрудничества двух стран в сфере обороны, чтобы помочь Украине
построить высокоэффективные вооруженные силы и оборонные институты
(МинПром – информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2014. – 9.06).
***
Россия ответит на усиление НАТО у своих границ.
Наращивая военное присутствие в Центральной и Восточной Европе,
Североатлантический альянс демонстрирует свои враждебные намерения,
заявил замминистра иностранных дел России. Размещение дополнительных
боевых сил вблизи российских границ прямым образом нарушают
Основополагающий акт о взаимных отношениях между Россией и НАТО,
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заявил первый заместитель министра иностранных дел РФ В. Титов в
понедельник, 9 июня, в интервью Интерфаксу.
«Мы не можем оставаться безучастными к милитаризации окружающих
нас государств и будем вынуждены предпринимать все необходимые
политические и военно-технические меры, чтобы надежно обеспечить нашу
безопасность», – подчеркнул он.
По словам В. Титова, украинский конфликт продемонстрировал кризис
системы евроатлантической безопасности, и наращивание присутствия
НАТО у российских границ лишь усиливает напряженность «в и без того
непростой ситуации». «НАТО, скорее, создает проблемы, чем помогает их
решать», – цитирует Интерфакс его заявление.
Напомним, как сообщалось ранее, в понедельник, 9 июня, в странах
Балтии и Польше начались международные учения Saber Strike-2014,
организованные сухопутными силами НАТО в Европе (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 9.06).
***
Россия передала Украине 44 корабля и почти все самолеты из Крыма.
Украинской стороне передано 44 корабля и судна ВМС Украины, ранее
дислоцировавшихся в Крыму, а также практически вся авиация с крымских
аэродромов. Это две трети технического оснащения украинского флота,
сообщил ИТАР-ТАСС источник на Черноморском флоте.
«В соответствии с указаниями, часть техники, которую можно
использовать для ведения боевых действий, пока не передается», – отметил
он.
До сих пор в Севастополе остаются корабль управления «Славутич»,
несколько корветов и подводная лодка «Запорожье». Три корабля по
договоренности с украинской стороной были переданы на утилизацию на
(Корреспондент.net
севастопольское
предприятие
«Вторчермет»
(http://korrespondent.net). – 2014. – 9.06).
***
ООН не вводитиме миротворців в Україну без згоди Києва. Про це в
ефірі програми «Воскресное время» на Першому каналі заявив постпред РФ
при організації В. Чуркін, пише «РІА “Новости”».
«Зазвичай роблять запит на таку згоду. І зараз, звичайно, неочевидно,
якщо Київ має намір продовжувати силову операцію на Сході, що вони
погодяться з присутністю такого миротворчого контингенту, якщо вони
хочуть силою вирішити це питання. Але, сподіваюся, що це відношення зараз
зміниться», – заявив В. Чуркін.
Також він назвав «абсолютно нереалістичним» сценарій, при якому
миротворчий контингент міг би розміститися на Україні без дозволу
київської влади.
За словами В. Чуркіна, зараз обговорюється тільки залучення ООН до
вирішення гуманітарних аспектів української кризи. «Зараз ми ООНівських
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гуманітарщіков намагаємося привернути до просування нашої резолюції, яку
ми внесли днями, на самому початку нашого головування (у РБ ООН), з
гуманітарної ситуації на Сході України», – зазначив В. Чуркін.
Як відомо, Росія представила в РБ ООН проект резолюції, який
передбачає встановлення коридорів для порятунку цивільного населення та
надання йому гуманітарної допомоги на Сході України.
Робоча зустріч з обговорення проекту резолюції після цього пройшла
безрезультатно, нових зустрічей не заплановано.
8 червня Президент України П. Порошенко заявив, що вогонь на Сході
України необхідно припинити на цьому тижні.
Під час виступу на церемонії інавгурації П. Порошенко підкреслив, що
готовий «протягнути руку миру» всім, хто готовий йти з миром в Україні, і
забезпечити «коридор» терористам, щоб вони покинули країну, якщо вони
складуть зброю (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014. – 8.06).

ЕКОНОМІКА
Україна скоротила перелік з перегляду тарифного мита в рамках
Світової організації торгівлі із 371 тарифної позиції до 30. Про це
повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі П. Шеремета.
Він зазначив, що після цього рішення Києва інші істотні спірні позиції з
ЄС із торгових питань відсутні.
Як повідомлялося, в жовтні 2012 р. Україна направила до СОТ заявку
про перегляд 371 тарифної позиції, на яку країна погодилася при вступі до
цієї організації в 2008 р. Це викликало різку критику з боку багатьох членів
СОТ.
Зокрема, із закликом відкликати цю заявку до Києва звернулися ЄС і
США. Скорочення кількості позицій було однією з умов отримання
макроекономічної допомоги Євросоюзу.
Україна вступила до СОТ 16 травня 2008 р., наразі є 152 повноправним
членом організації (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. –
6.06).
***
Переговоры по решению спорных газовых вопросов в формате
Украина-Россия-ЕС, которые продолжались в Брюсселе почти восемь
часов, остались без конкретных результатов и будут продлены или
вечером во вторник, или утром в среду. Об этом сообщил по завершению
переговоров комиссар по вопросам энергетики Г. Эттингер, передает
УНИАН.
По словам еврокомиссара, в ходе переговоров стороны обсуждали
различные аспекты цены на газ, учитывая «рыночные цены и другие
стороны».
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Все стороны договорились, что будут работать над тем, чтобы
предотвратить неправильное развитие событий.
«Мы договорились продолжить переговоры завтра в 9 часов вечера или
утром следующего дня, потому что наши партнеры должны посоветоваться
со своими правительствами», – сообщил он (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2014. – 10.06).

***
Российский Газпром предложил оформить скидку на газ для Украины
путем снижения пошлины на его экспорт из России, Киев такой
механизм не устраивает, заявил глава украинского Минэнерго Юрий
Продан, передает РИА Новости.
«К сожалению, изменилась позиция российской стороны. Длительные
переговоры между Газпромом и Нафтогазом привели к тому, что Газпром
механизм
формирования
цены
как
предоставление
предложил
соответствующей скидки на пошлину. В такой ситуации цена на газ
регулируется постановлением правительства Российской Федерации, в
любой момент такое решение правительства может быть отменено.
Естественно, такие принципы формирования не устраивают украинскую
сторону», – сказал Ю. Продан.
При этом Продан отметил, что вопрос цены увязан с погашением долга
за уже поставленный на Украину газ.
«Есть согласие сторон на то, чтобы решить проблему пакетным
соглашением, когда при согласовании цены будет решен вопрос оплаты
платежей за газ», – заявил Ю. Продан (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
10.06).

***
Глава Нацбанка Украины С. Кубив считает, что в Украине слишком
много банков.
«181 банк для Украины – это очень много. Значительная часть банков
занимается ненужными вещами и еще часть – это мода. Каждый хотел иметь
себе собственный банк... Скоро эта мода закончится», – сказал он
журналистам.
С. Кубив также уверен, что три банковские ассоциации – Независимая
ассоциация банков, Ассоциация украинских банков и Украинский кредитнобанковский союз – для Украины тоже слишком много. «Сегодня будет
заседание трех ассоциаций. Есть такое пожелание – иметь одну форму», –
сказал он.
Напомним, что с начала года уже 10 украинских банков были признаны
неплатежеспособными, среди которых такие крупные учреждения, как
Брокбизнесбанк, «Південкомбанк» и «Форум».
В связи с плохим состоянием банковской системы по требованию
Международного валютного фонда в Украине начались стресс-тесты банков.
Сейчас они проходят в 15-ти крупнейших учреждениях, на очереди также
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банки из группы крупных (Левый берег (http://lb.ua). – 2014. – 6.06).
***
Золотовалютные запасы Украины в мае выросли на четверть.
Первый транш МВФ улучшил ситуацию с резервами Нацбанка. Объем
золотовалютных резервов Украины в мае возрос на четверть – с 14,2 до
17,9 млрд дол. Об этом рассказал журналистам глава Национального банка
С. Кубив, передает корреспондент LB.ua.
Это стало возможным за счет первого транша кредита Международного
валютного фонда, а также выхода НБУ на межбанковский рынок с покупкой
валюты.
Последний раз валютные резервы были больше, чем сейчас, еще в
начале этого года. По состоянию на начало января ЗВР Украины превышали
20 млрд дол.
Максимальный размер золотовалютных резервов в Украине был весной
2011 г. – свыше 38,3 млрд дол. (Левый берег (http://lb.ua). – 2014. – 6.06).
***
Российская газовая компания «Газпром» запускает процесс
ликвидации RosUkrEnergo AG, которая была совместным предприятием
«Газпрома» с украинским бизнесменом Д. Фирташем.
Вопрос ликвидации компании совет директоров RosUkrEnergo
рассмотрит 17 июня.
Напомним, компания RosUkrEnergo, которая принадлежала украинскому
бизнесмену Д. Фирташу, несколько лет была посредником при поставках газа
в Украину (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2014. – 6.06).
***
Украина заполнила свои подземные газовые хранилища ПХГ почти
на 40 %.
Украина увеличила количество газа в подземных хранилищах газа (ПХГ)
до 12,6 млрд куб. м, сообщают иностранные СМИ, которые приводят
информацию Ассоциации европейских операторов подземных газовых
хранилищ. Сейчас, по сообщениям, украинские хранилища заполнены на
39,48 %. Как отмечается, за последнюю неделю Украина закачала в ПХГ
867 млн ??куб. м газа.
Напомним, Украина располагает 12 ПХГ суммарной емкостью около
31 млрд куб. м (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 9.06).
***
В Украине сбалансировали рынок угольной продукции. Об этом
говорится в сообщении пресс-службы Министерства.
Как отметили в Минэнерго, из-за увеличения объемов импорта
коксующегося угля, что произошло в последние годы, в Украине произошли
разбалансировки отечественного рынка угольной продукции. «В частности,
весь коксующийся уголь реализовывалось металлургическим комбинатам
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через посредников по ценам, которые были занижены как минимум на 100–
150 грн. Это приводило к потерям в сумме 30–40 млн грн в месяц.
Наблюдалась и отсутствие у государственных предприятий экспортных
направлений реализации продукции.
Начиная с марта текущего года, энергетический уголь для нужд
теплоэлектростанций реализуется исключительно по договорам с ГП «Уголь
Украины». С апреля возобновлены поставки коксующегося концентрата
потребителям ГМК по договорам с ГП «Уголь Украины». В апреле объем
поставок составил около 200 тыс. т коксующегося концентрата, в том числе
80 тыс. т – профицитный газовой группы», – отметили в министерстве.
Таким образом, дополнительная выгода вследствие роста средней цены
составляет около 30 млн грн. «С мая ежемесячно запланировано поставлять
280 000 т коксующегося концентрата, в том числе 100 тыс. т – газовой
группы», – отметили в Минэнерго.
Напомним, несмотря на сложную ситуацию в восточных регионах
Украины, шахтеры продолжают наращивать добычу угля. Так, недавно на ГП
«Макеевуголь» добыли первый миллион тонн угля за текущий год
(Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 9.06).
***
Россия объявляет Украине «картофельную» войну.
С 16 июня Россельхознадзор введет временные ограничения на ввоз
картофеля продовольственного из Украины в Россию. Об этом говорится в
сообщении Россельхознадзора.
«В связи с неоднократными случаями выявления карантинного для РФ
объекта золотистой картофельной нематоды, в целях обеспечения
фитосанитарной безопасности территории РФ, Россельхознадзором с
16 июня 2014 г. вводятся временные ограничения на ввоз картофеля
продовольственного из Украины в Российскую Федерацию», – говорится в
сообщении.
Картофель продовольственный, отгруженный до 16 июня 2014 г.,
подлежит к ввозу на территорию Российской Федерации по результатам
(Четверта
Влада
карантинного
фитосанитарного
контроля
(http://4vlada.net). – 2014. – 9.06).
***
В
мае
фискальные
органы
обеспечили
поступление
в
Государственный бюджет 17 млрд 749 млн грн налогов. Об этом сообщил
первый заместитель министра доходов и сборов Украины И. Белоус на
брифинге в Кабинете Министров.
«В мае в Государственный бюджет поступило 17 млрд 749 млн грн, что
на 2 % меньше, чем в мае прошлого года», – сказал И. Билоус.
Напомним, за январь – май 2014 г. в Госбюджет Украины поступило
150,5 млрд грн, что на 15,1 млрд грн и на 11,2 % больше, чем за
соответствующий период 2013 г.
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Также напомним, заместитель министра доходов и сборов В. Хоменко
сообщил, что из-за коррупционных схем, которые действуют в сфере
импорта, государственный бюджет Украины за І квартал этого года потерял
около 24 млрд грн (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 8.06).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Кабинет Министров Украины рассчитывает в 2014 г. удержать
государственный долг на уровне 57 % ВВП. Об этом заявил министр
финансов Украины А. Шлапак, представляя основные направления
бюджетной политики на 2015 г. Он отметил, что для правительства
критически важно не выйти за уровень 60 % ВВП, ведь это экономически
безопасная граница, которая не дает оснований кредиторам сомневаться в
платежеспособности Украины. Также, по словам А. Шлапака, в 2015 г. объем
государственного долга предполагается на уровне не более 55 % ВВП.
Министр отметил, что дефицит госбюджета в 2015 г. рассчитывается на
уровне 3 % ВВП. «Государство не может позволить себе больше», –
подчеркнул А. Шлапак. Правительство также прогнозирует в 2015 г.
номинальный валовой внутренний продукт на уровне 1 трлн 686,5 млрд грн и
инфляцию в 2015 г. на уровне 5,4 %. «Инфляция – декабрь к декабрю, мы
считаем, не превысит 105,4 %», – отметил А. Шлапак (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2014. – 9.06).
***
«Київенерго» погасить «Нафтогазу» 1,3 млрд грн боргу.
ПАТ «Київенерго» зобов’язалося здійснити погашення боргу перед
НАК «Нафтогаз України» за газ на суму 2,622 млрд грн двома траншами:
50 % до 1 липня, залишок – до 1 жовтня, тобто до початку опалювального
сезону. Про це йдеться в повідомленні компанії, передає «ІнтерфаксУкраїна».
«Київенерго» зазначає, що така сума пов’язана із заборгованістю
споживачів перед компанією за теплову енергію, яка з початку поточного
року зросла на 12,2 %, або на 0,213 млрд грн – до 1,957 млрд грн.
«Київенерго» уточнює, що борг за теплову енергію житлового сектора
Києва становить 1,131 млрд грн, установ, що фінансуються з держбюджету –
0,05 млрд грн, з місцевих бюджетів – 0,74 млрд грн. (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 6.06).
***
Отток депозитов физлиц в Украине с начала 2014 г. составил
86 млрд грн. Отток депозитов физлиц в Украине с начала 2014 г. по
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состоянию на 4 июня составил около 86 млрд грн, или 19,2 %. Об этом заявил
председатель Национального банка Украины С. Кубив.
«В процентном соотношении гривна и доллар 55 и 45 %
соответственно», – сказал С. Кубив.
Он отметил, что четверть суммы оттока, до 22 млрд грн, дали крымские
филиалы банков, у которых до аннексии полуострова было в Крыму
1020 отделений. «Ускорение оттока также дали Луганская и Донецкая
области», – добавил глава НБУ (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. –
7.06).
***
В мае «Укравтопром» сократил производство. Это произошло за счет
снижения выпуска легковых автомобилей.
Второй месяц подряд в Украине продолжают сокращаться объемы
производства автотранспортной техники. По предварительным данным
ассоциации «Укравтопром», в мае украинскими предприятиями было
произведено 3 755 автотранспортных средств. Это почти на 20 % меньше по
сравнению с итогами апреля.
Отрицательная динамика была сформирована снижением выпуска
легковых автомобилей. Так, легковых автомобилей было изготовлено
3 522 шт., или на 20 % меньше чем в апреле, а автобусов 53 шт., что в
2,5 раза меньше предыдущего результата.
Вместе с тем производство грузовых автомобилей увеличилось на 29 %
до 180 шт.
Наибольшее количество легковых автомобилей в мае было произведено
на Запорожском автомобилестроительном заводе – 1 861 шт., или 53 % от
общего объема выпуска этого вида транспорта в Украине. При этом, по
сравнению с апрельским показателем, производство легковых авто на ЗАЗе
уменьшилось почти на 5 %.
Лидерскую позицию в производстве коммерческих автомобилей
сохранил за собой АвтоКрАЗ. В отчетном месяце с конвейера предприятия
сошло 95 грузовых автомобилей. Таким образом, Кременчугский автозавод
улучшил свой предыдущий результат на 6 %.
Всего за период январь – май украинским автопромом было произведено
22 599 автотранспортных средств. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года объемы автопроизводства в Украине возросли на 65 %
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 8.06).
***
По итогам года рынок персональных компьютеров в Украине может
сократиться на 60 %.
В І квартале в Украину было поставлено 271,7 тыс. персональных
компьютеров, что на 54 % меньше, если сравнивать в годовом
сопоставлении. Таким образом, в минувшем квартале зафиксировано
рекордное за последние пять лет снижение поставок ПК. Об этом говорится в
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сообщении компании IDC, по данным отчета за І квартал 2014 г. «Причем,
если настольный сегмент был отмечен сокращением поставок на 41,5 %, до
110,7 тыс. компьютеров, то падение в портативном достигло практически 60
%, до 161 тыс. ноутбуков», – говорится в сообщении.
По мнению экспертов компании, главной причиной снижения поставок
стало резкое падение курса гривни, а также изменения в работе таможенной
и налоговой служб. «Как результат, падение спроса наблюдалось как в
корпоративном сегменте, так и в потребительском, в том числе по причине
свертывания кредитных программ в розничных сетях», – отмечают в IDC.
Кроме того, девальвация гривни существенно усилила смещение
потребительского спроса в сторону планшетов из-за их более низкой цены по
сравнению с ноутбуками.
Учитывая сложную политическую обстановку и экономические
трудности, с которыми сталкивается Украина в этом году, аналитики IDC
предполагают дальнейшее сокращение рынка ПК по итогам ІІ квартала и
всего
первого
полугодия
–
до
55–60
%
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 7.06).
***
В Украине сокращается производство металлургического кокса. В то
же время заводы полностью обеспечены углем.
Украинские коксохимические заводы в январе – мае 2014 г. сократили
производство металлургического кокса шестипроцентной влажности на 3,3 %
по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. – до 7,153 млн т. Об этом
сообщили в объединении коксохимических предприятий «Укркокс».
В мае производство кокса составило 1,496 млн т.
По словам гендиректора «Укркокса» А. Старовойта, заводы полностью
обеспечены углем, в том числе украинской добычи. Решение о квотировании
импорта коксующегося угля или введении пошлины не принято.
Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован проект закона № 4730
от 17 апреля 2014 г. по установлению ставки ввозной пошлины на уровне 10
Національні
Новини
%
на
коксующийся
уголь (Українські
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 8.06).
***
Уровень инфляции в мае стал самым высоким с начала 21 в. – 3,8 %,
повторив рекорд марта 2008 г. Об этом свидетельствуют данные
Госслужбы статистики.
За пять месяцев этого года индекс потребительских цен возрос уже на
10,5 %. Для сравнения, за последние четыре года максимальная годовая
инфляция составила 9,1 %.
По данным Госстата, главным драйвером инфляции в мае был рост
тарифов на природный газ, которые выросли на 62,8 %. Это привело к
подорожанию коммуналки на 12,8 %.
Из продуктов больше всего подорожали ягоды (на 18,8 %), яблоки
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(14,2 %), цитрусовые (13,2 %). В то же время на 6,7 % подешевели яйца, на
2,1 % – молоко.
Бытовая техника в мае подорожала на 2,8 %, лекарства – на 4,8 %,
топливо – на 4,5 % (Левый берег (http://lb.ua). – 2014. – 6.06).
***
Всемирный банк ожидает замедления роста экономики Китая. Банк
рекомендует властям Китая сосредоточиться на финансовых и бюджетных
реформах
Всемирный банк прогнозирует замедление темпов роста экономики КНР
в 2014 г. до 7,6 % и до 7,5 в 2015 г. на фоне трансформации экономики. Об
этом говорится в докладе банка.
Падение темпов роста в І квартале обусловлено исчезновением эффекта
от ранее принятых мер стимулирования, слабой поддержкой правительства и
ужесточением условий ипотечного кредитования, отмечается в докладе.
Ранее сообщалось, что в январе – марте ВВП Китая снизился до
минимального за 18 месяцев уровня.
Подъем на 7,4 % по сравнению с аналогичным периодом годом ранее
оказался значительно ниже уровня 7,7 %, который наблюдался в IV квартале
2013 г., и немного меньше запланированных руководством КНР темпов на
2014 г. в 7,7 %. При этом экономическая активность, включая
промпроизводство, демонстрировала сигналы оживления в последние
недели.
Банк рекомендует властям Китая сосредоточиться на финансовых и
бюджетных реформах, которые правительство страны представило в ноябре
2013 г. в рамках более масштабного пакета структурных изменений
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 8.06).
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