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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Звернення Президента України П. Порошенка
Шановні співвітчизники!
Збройні сили завершили наймасштабнішу військову операцію в новітній
історії країни. Армія взяла під вогневий контроль і встановила режим
оборони майже по всій лінії державного кордону з Росією в Луганській та
Донецькій областях. Сили антитерористичної операції звільнили від
терористів велику кількість населених пунктів, взяли екстремістські
угрупування в щільне кільце.
Держава зобов’язана захистити своїх громадян від терористів та
озброєних банд. Україна шляхом неймовірних зусиль зараз відновлює
боєздатність армії, створила Національну гвардію. У нас тепер достатньо і
сил, і політичної волі для того, щоб завдати вирішального удару по
незаконно озброєних формуваннях.
Але, з іншого боку, ми тверезо оцінюємо ймовірну кількість жертв і
серед українських військових, і поміж мирного населення Донбасу. А воно
зараз фактично перебуває в заручниках у бойовиків. Саме тому я
запропонував мирний план. Ми готові до відновлення територіальної
цілісності всіма способами, але пріоритет наразі віддаємо мирним засобам.
Як Верховний головнокомандувач вчора, перебуваючи в штабі
антитерористичної операції під Слов’янськом, я віддав наказ Збройним
силам, Національній гвардії, підрозділам МВС, прикордонникам в
односторонньому порядку припинити вогонь. Українська влада першою
пішла на такий крок. Бо я відчуваю свою відповідальність за долю держави.
Строки припинення вогню обмежені одним тижнем – до 27 червня. Це –
вирішальні дні, які дають гарний шанс на мирне врегулювання.
Всі незаконні збройні формування повинні затямити: ініційоване нами
припинення вогню не означає, що українським воїнам заборонено стріляти у
відповідь. Будь-які спроби бойовиків атакувати наражатимуться на нашу
гідну відсіч! Зрозуміло, не словесну.
Дозвольте, шановні співвітчизники, проінформувати вас про деякі деталі
мого мирного плану.
Найближчими днями Верховній Раді буде запропоновано ухвалити закон
про непритягнення до кримінальної відповідальності тих членів незаконних
збройних формувань, які не вбивали мирних жителів та українських воїнів.
Які у стислі терміни складуть зброю. А зробити це повинен кожний, хто
незаконно взяв її до рук.
Негайно мають бути звільнені заручники. Причому усі – від
міжнародних спостерігачів до українських вчителів, лікарів, журналістів,
правоохоронців.
Для російських найманців буде відкрито коридор для відходу на їхню
батьківщину. Але умова така: автомати, танки, БМП, установки «Град» –
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залишити тут.
На українсько-російському кордоні буде створено 10-кілометрову
буферну зону. Це стане додатковим захистом від подальшого проникнення
найманців та зброї в Україну.
Ще один важливий елемент плану – звільнення адміністративних
будівель в Донецькій та Луганській областях. Демонтаж навколо них
блокпостів та барикад. Порядок має повернутися на вулиці всіх українських
міст. До речі, не лише на Донбасі. Почути цю інформацію варто й тим, хто
безпричинно засидівся на шинах в інших регіонах України.
Слід відновити діяльність законних місцевих органів влади. За
допомогою центру вони повинні негайно реанімувати системи соціального
захисту, енергозабезпечення, водопостачання, зруйновані екстремістами. Це
стосується і Слов’янська, і Краматорська, як міст, які найбільше потерпіли
від орди терористів. Вже сьогодні дав доручення уряду негайно відновити
роботу казначейства, паралізовану бойовиками. Люди, попри всі перешкоди,
мають отримати зарплати, пенсії, всі соціальні виплати.
Негайне і швидке виконання мирного плану відкриє шлях до
політичного діалогу. Закликаю до цього діалогу законно обраних
представників місцевого самоврядування, громадських організацій та всіх
інших.
Діаметрально різні погляди не будуть перешкодою для участі в
перемовинах. Готовий до розмови і з тими, хто схибив, хто помилково став
на позиції сепаратизму. Крім, звісно, осіб, які причетні до терористичних
актів, вбивств чи тортур.
Причому гарантую безпеку всім учасникам переговорів. Кожному, хто,
замість мови зброї, захоче спілкуватися мовою аргументів.
Суттве зауваження. Питання територіальної цілісності України –
обговоренню не підлягає! Ми чуємо й рахуємося зі специфічними поглядами
та окремими думками мешканців Донбасу. Але ми не можемо і не будемо
переробляти під це цілу Україну, яка є доволі одностайною в питаннях
соборності, територіального устрою, мови, геополітичної орієнтації.
Де ж тоді вихід із ситуації? В широкій децентралізації влади.
Вперше в історії України щойно обраний Президент, замість того щоб
натягнути на себе повно повноважень і боротися, як це було зазвичай, за
розширення своєї влади, чинить з точністю до навпаки. Частину своїх
повноважень я передам територіальним громадам, місцевим органам влади. І
в першому читанні відповідні зміни до Конституції можуть бути ухвалені за
декілька тижнів, і остаточно ми можемо розраховувати на прийняття вже в
вересні.
На основі нового Основного закону буде проведено вибори місцевих
рад. Ради сформують виконкоми та оберуть їхніх голів. І вже вони, а не
призначенці із Києва, управлятимуть регіонами і розпоряджатимуться
місцевими бюджетами. Ці бюджети серйозно збільшаться. Частину податків
буде перерозподілено на користь громад, міст, районів, областей.
Децентралізація передбачає і розширення прав регіонів в питаннях
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історичної пам’яті, культурних традицій, мовної політики. Ніколи більше ці
питання не будуть колоти країну. Місцеві громади Донбасу матимуть повне
право вільно використовувати російську мову наряду з державною. Громади
самі визначатимуть, під які пам’ятники покласти квіти. Що відзначати і які
пісні співати за святковим столом. До речі, і в яких церквах молитися.
Але в умовах децентралізації Донбас сам не впорається із своїми
проблемами. На допомогу прийде не лише вся Україна, але і Європейський
Союз. Ми допоможемо у відновленні зруйнованої бойовиками
інфраструктури. Відновимо за рахунок держави житло, зруйноване під час
бойових дій, виробничі приміщення. Мешканці Донбасу будуть мати куди
повернутися, де жити і де працювати.
Програма створення нових робочих місць на Донбасі готується за
сприяння Євросоюзу. Йдеться, до речі, не лише про безкоштовні чи дешеві
кредити, а про систему страхування політичних ризиків для інвесторів в
економіку Донбасу. Зрозуміло, що жодних інвестицій не буде, поки не
настане мир.
Мирний план не може бути втілений без широкої підтримки мешканців
Донеччини та Луганщини. Бойовики мають відчувати не лише тиск з боку
Києва, але й обурення і неприйняття з боку мешканців окупованих ними
населених пунктів. Наприклад, маріупольці, мешканці північної Луганщини,
західної Донеччини сказали своє вагоме слово – і в них мир.
Це банди найманців паралізували нормальне життя, залишили людей без
засобів до існування. Думаю, що сьогодні прозріли навіть ті, хто пару місяців
тому надавав свої тіла й душі для створення щитів.
Ясно, що при оголеному нерві всього суспільства, під гуркіт канонади не
всі готові сприймати і навіть почути мирний план. До речі, дивно, що
особливо критичними виявилися ті, хто сам не нюхав пороху і не знає, що
таке справжня війна.
Вирішити проблему силовим шляхом – не шапками кидатися. Це
значить, свідомо і вимушено йти на нові й чималі жертви. На те, щоб
сплатити значно більшу людську ціну, ніж ті втрати, які, на жаль, ми вже
понесли сьогодні.
І головне – треба розуміти: в заручниках у терористів не сотні буквально
захоплених людей, а сотні тисяч мешканців, які опинилися на
підконтрольних їм територіях. Ми, українські військові й політики, в цій
ситуації найбільше думаємо про долю мирних людей. Інакше терористи
давно були б стерті з лиця української землі.
Частину дитинства та юності я провів у Придністров’ї. Багато моїх
однокласників склали голови в тамтешньому військовому конфлікті. А
самопроголошена і ніким не визнана республіка ледве жевріє вже третій
десяток літ. І я не допущу, щоб Донбас перетворився на щось подібне
Придністров’ю.
Я люблю наші Донеччину і Луганщину так само, як свої рідні Одещину,
Вінничину та Київ. Як кожний інший куточок своєї неньки України.
І при всій критичності ситуації у нас сьогодні ще є вибір і є шанс
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вирішити справу миром чи війною. І ми цим шансом обов’язково повинні
скористатися. Ми передбачаємо різні сценарії. Мирний сценарій – основний,
це наш план А.
Але ті, хто розраховують використати мирні переговори лише для того,
щоб потягти час, перегрупувати сили, повинні знати, що в нас детальний
план Б. Я не буду зараз про нього говорити, бо я вірю, що наш мирний план
спрацює.
Наш мирний план вже зараз підтриманий всією світовою спільнотою.
Зокрема, президентом США Бараком Обамою, президентом Франції Франсуа
Олландом, федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, прем’єрміністром Великобританії Девідом Кемероном, лідерами багатьох інших
країн світу, міжнародними організаціями. Генеральним секретарем ООН Пан
Гі Муном, генеральним секретарем, президентом Швейцарії, секретарем
ОБСЄ Дідьє Буркхальтером, і сьогодні ми з ним проговорили також участь
моніторингової місії ОБСЄ в контролі режиму припинення вогню,
генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом, іншими
міжнародними організаціями.
І нарешті, президент Росії В. Путін також позитивно оцінив рішення
України про припинення вогню та підтримав конкретні кроки мого мирного
плану з врегулювання ситуації на Донбасі.
Весь світ розуміє: кращого варіанта, ніж мир, не існує (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 21.06).
Мирний план Президента України П. Порошенка
Президент України П. Порошенко під час першої робочої поїздки на
Донбас представив мирний план з врегулювання ситуації в східних регіонах
держави.
План складається з 15 кроків і передбачає:
1. Гарантії безпеки для всіх учасників переговорів.
2. Звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто склав зброю і не
здійснив тяжких злочинів.
3. Звільнення заручників.
4. Створення 10-кілометрової буферної зони на українсько-російському
державному кордоні. Вивід незаконних збройних формувань.
5. Гарантований коридор для виходу російських та українських
найманців.
6. Роззброєння.
7. Створення в структурі МВС підрозділів для здійснення спільного
патрулювання.
8. Звільнення незаконно утримуваних адміністративних будівель у
Донецькій і Луганській областях.
9. Відновлення діяльності місцевих органів влади.
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10. Поновлення центрального теле- і радіомовлення в Донецькій і
Луганській областях.
11. Децентралізація влади (шляхом обрання виконкомів, захист
російської мови; проект змін до Конституції).
12. Узгодження губернаторів до виборів з представниками Донбасу (за
умови погодження єдиної кандидатури, при розбіжностях – рішення приймає
Президент).
13. Дострокові місцеві й парламентські вибори.
14. Програма створення робочих місць у регіоні.
15. Відновлення об’єктів промисловості та соціальної інфраструктури
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 20.06).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Бусол О., старш. наук. співроб. СІАЗ НБУВ,
канд. юрид. наук
Дострокові вибори Верховної Ради України:
політична доцільність чи правові підстави?
Пріоритетність парламенту в системі органів державної влади
зумовлює ряд загальновизнаних у конституційній доктрині ознак парламенту
(Верховної Ради України), серед яких важливе місце посідає безперервність
його функціонування як єдиного органу законодавчої влади в Україні.
Основний закон України (ч. 1 ст. 76) чітко визначив термін повноважень
Верховної Ради України – п’ять років.
Український парламент є повноважним, тобто може розпочати свою
діяльність за умов:
– обрання не менше двох третин від його конституційного складу (ч. 1
ст. 82 Конституції України);
– складення присяги народними депутатами України перед відкриттям
першої сесії новообраної Верховної Ради України (ст. 79 Конституції
України).
Повноваження Верховної Ради України припиняються в день відкриття
першого засідання Верховної Ради України нового скликання (ч. 1 ст. 90
Конституції України).
У разі закінчення терміну повноважень Верховної Ради України під час
дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження тривають до дня
першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після
скасування воєнного чи надзвичайного стану (ч. 4 ст. 83 Конституції
України). Відтак конституційна норма про те, що термін повноважень
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Верховної Ради України становить п’ять років (ч. 5 ст. 76 Конституції
України), має досить умовний характер.
Можливість дострокового припинення повноважень Верховної Ради
України визначена ч. 2 ст. 90 Конституції України.
Дострокове припинення повноважень парламенту – виняткове право
глави Української держави. Ініціатива розпуску Верховної Ради України
належить Президентові України, будь-яка інша посадова особа чи державний
орган не уповноважені вчиняти такі дії. Водночас розпуск парламенту – це
право Президента України, а не обов’язок. Глава держави має право
підписати відповідний указ, суворо дотримуючись Конституції України, а не
керуючись власними уподобаннями. Розпуск Верховної Ради України
здійснюється на основі Указу Президента України про дострокове
припинення повноважень парламенту з одночасним призначенням дати
позачергових виборів до Верховної Ради України.
Достроково припинити повноваження Верховної Ради України
Президент України має право, якщо:
1. Протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано
коаліції депутатських фракцій відповідно до ст. 83 Конституції.
2. Протягом 60-ти днів після відставки Кабінету Міністрів України не
сформовано персонального складу Кабінету Міністрів України.
3. Протягом 30-ти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не
можуть розпочатися.
Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради
України приймається Президентом України після консультацій з Головою
Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських
фракцій у Верховній Раді України.
Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових
виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України
повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть
бути припинені протягом одного року з дня її обрання.
Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково
припинені Президентом України в останні шість місяців терміну
повноважень Верховної Ради України або Президента України (ч. 5 ст. 90
Конституції України).
Варто зауважити, що ст. 90 Конституції України не містить обмеження
права Президента України щодо розпуску Верховної Ради України під час дії
воєнного чи надзвичайного стану. Це зумовлено тим, що вибори народних
депутатів України до Верховної Ради України протягом цього часу не
проводяться (ч. 4 ст. 83 Конституції України), що зумовлює неможливість
дострокового припинення повноважень парламенту в Україні за таких
обставин.
Загалом, конституційні обмеження повноважень глави держави щодо
дострокового припинення повноважень Верховної Ради України є цілком
виправданими, оскільки надмірна залежність парламенту від глави держави
обмежувала б можливості Верховної Ради України у виборі тих чи інших
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законодавчо визначених способів регулювання складних суспільних
відносин. Вищезазначені конституційні обмеження забезпечують створення
необхідних умов для реалізації функцій і повноважень українського
парламенту, сприяють політичній, економічній і соціальній стабільності
суспільного
розвитку
(http://pidruchniki.ws/1880041346900/pravo/stroki_povnovazhen_verhovnoyi_rad
i_ukrayini_dostrokove_pripinennya_povnovazhen).
Щодо понять «розпуск парламенту» або «розпуск Верховної Ради
України», якими маніпулюють політики, то це неконституційний термін
(тобто не вживається в Конституції України), хоча за своїм значенням є
синонімом «дострокове припинення повноважень», який зустрічається в
тексті Основного закону неодноразово. За дослідженнями вчених, категорії
«розпуск парламенту» та «дострокове припинення повноважень парламенту»
є різними за значенням, оскільки мають різний механізм реалізації. Якщо
«розпуск парламенту» має конкретні юридичні наслідки, зокрема фактичний
розпуск і призначення позачергових виборів, то «дострокове припинення
повноважень парламенту» має юридичним наслідком не фактичний розпуск,
а призначення позачергових виборів. Власне, норма про дострокове
припинення повноважень має більш політичний характер. І в цьому контексті
діють два різні механізми: 1) механізм розпуску; 2) механізм дострокового
припинення повноважень. При розпуску важливою постає проблема
призначення суб’єкта, який виконуватиме обов’язки розпущеного органу.
При достроковому припиненні повноважень такої проблеми не виникає, тому
що орган, щодо якого застосовано конституційно-правову санкцію,
функціонує до формування новообраного органу та його правомочності.
Під час застосування процедури дострокового припинення
повноважень Верховної Ради України виникає питання щодо повноважності
Верховної Ради України після видання указу про дострокове припинення її
повноважень Президентом України. Адже питання повноважності Верховної
Ради України пов’язано з питанням повноважності народних депутатів
України. Ці питання є взаємообумовленими в аспекті терміну повноважності
в колегіальному сенсі (як колегіального органу) та конституційно-правової
відповідальності Верховної Ради України (а не індивідуальної
відповідальності окремих народних депутатів України в цьому випадку).
Парламент України є установою, на яку покладається здійснення
важливих функцій. До того ж правова природа парламенту має дуалістичний
характер. З одного боку, він є органом державної влади в Україні, у зв’язку з
чим на нього покладається виконання функцій держави. З іншого –
парламент виступає органом загальнонаціонального представництва та має
своїм соціальним призначенням здійснення законодавчої влади від імені та в
інтересах українського народу.
Провідна роль Верховної Ради України детермінується її особливою
політико-правовою природою, що має прояв у її представницькому,
колегіальному, виборному та постійному характері організації та діяльності,
періодичності формування, легальності, легітимності та інших ознаках
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Верховної Ради України. Верховна Рада України є за своєю правовою
природою органом державної влади в Україні, органом загальнонародного
представництва, якому український народ – громадяни України всіх
національностей – делегує шляхом виборів до Верховної Ради України владу,
єдиним джерелом якої він є (http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3099).
Сьогодні учасники громадського віча на Майдані в Києві вимагають
дострокових виборів до Верховної Ради України та термінового призначення
дати їх проведення. За словами активістів, Майдан не розходиться й не
припиняється з багатьох причин – однією з головних є та причина, що «досі у
вищому законодавчому органі влади є люди, які 16 січня 2014 р.
проголосували за диктаторські закони», багато із цих людей не приходять на
засідання Верховної Ради, не підтримують реформи. Майдан наголошує, що
вибори повинні проводитися за пропорційною системою. Також учасники
віча вимагають зниження прохідного бар’єра у Верховну Раду України до 3
%, «оскільки нинішній бар’єр не дає можливості потрапити в парламент
молодим політичним силам, які народжені Майданом».
Крім того, серед вимог – фінансова прозорість партій: Майдан очікує
на звіти перед громадянами про джерела надходження коштів і витрати на
виборчі кампанії перед голосуванням. «Наступна наша вимога – це
забезпечити належні заходи безпеки, щоб виборці усіх регіонів могли
висловити свою позицію щодо того, хто має бути у Верховній Раді України.
Ми не можемо обрати Верховну Раду тільки частиною України. Донецьк,
Луганськ і Крим повинні також обирати своїх представників до Верховної
Ради»,
–
наголосили
учасники
віча
на
Майдані
(http://www.radiosvoboda.mobi/a/25414475.html).
Згідно із соціологічними дослідженнями, 70 % громадян вимагають
провести парламентські перевибори цього року. Про це під час брифінгу
заявив голова Комітету виборців України О. Черненко. На його думку,
питання проведення позачергових виборів сьогодні як ніколи актуальне: «І
не тому, що нам не подобається хтось окремий з депутатів або всі разом, а
тому, що у нас дійсно нова країна». Він вважає, що дії нинішнього складу
парламенту призводять до того, що «законодавчий орган багато в чому
виступає гальмами реформ, які як ніколи потрібні Україні». «Дуже важливі
рішення останнім часом не набирають необхідної кількості голосів, і не тому,
що депутати – проти, а тому що їх (депутатів) немає в сесійній залі. Така
ситуація призвела до дуже великої недовіри народним депутатам», –
упевнений
О.
Черненко
(http://ua.golos.ua/politika/14_06_06_70__grajdan_trebuyut_parlamentskih_perev
yiborov_v_etom_godu___chernenko).
Зауважимо, що історія незалежної України вже мала прецеденти
дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, перше з
яких відбулося за домовленістю з Президентом України.
Політична криза, що призвела до перевиборів у Верховну Раду
України, сталася в 1993–1994 рр., коли на президентській посаді перебував
перший пострадянський Президент України Л. Кравчук. На той момент діяв
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склад ВР, утворений з Верховної Ради УРСР останнього, ХІІ скликання,
який, у свою чергу, був сформований на виборах 1990 р.
На Донбасі 7 червня 1993 р. почався безстроковий страйк шахтарів,
який міг спричинити важку економічну кризу. Однією з вимог страйкарів
було переобрання Президента України й парламенту, які, на їхню думку, не
могли впоратися з поточними політичними й економічними проблемами
молодої країни. Зважаючи на це, Верховна Рада України 17 червня 1993 р.
пішла страйкарям назустріч і виконала їхню вимогу: призначила на
26 вересня 1993 р. консультативний референдум про довіру або недовіру
Президентові України та парламенту. Після переговорів з Президентом
Л. Кравчуком Верховна Рада України за два дні до референдуму скасувала
його й ухвалила провести 27 березня 1994 р. дострокові парламентські та
26 червня того ж року дострокові президентські вибори (регулярні вибори
мали б відбутися в березні 1995 р. та в кінці 1996 р. відповідно). Конституцію
України на той момент прийнято ще не було, і тодішні законодавчі норми
надавали право призначати дострокові вибори саме парламенту. У результаті,
у 1994 р. на виборах, що проводилися на мажоритарній основі, 168 мандатів
отримали безпартійні, 85 – комуністи, 20 – представники Народного руху,
18 – Селянська партія, 14 – Соціалістична партія.
Наступна подібна криза трапилася у 2006–2007 рр. у період
президентства В. Ющенка. Криза була викликана тим, тодішній Прем’єрміністр В. Янукович прагнув розширити свої владні повноваження та
обмежити владу Президента В. Ющенка. У відповідь В. Ющенко 2 квітня
2007 р. розпустив парламент і призначив його перевибори. Формальне
закінчення кризи було в грудні 2007 р., коли після перевиборів парламенту
було призначено уряд Ю. Тимошенко.
У лютому – березні 2007 р. правляча коаліція у Верховній Раді України
(основу якої становила Партія регіонів і яка була обрана в 2006 р.) почала
активно розширюватися за рахунок перебіжчиків із фракції В. Ющенка
«Наша Україна» і Блоку Ю. Тимошенко – Партія регіонів прагнула створити
правлячу коаліцію з 300 депутатів у парламенті, що давало змогу долати вето
Президента України. Проте за Конституцією України в правлячу коаліцію
могли входити тільки фракції, вибрані у Верховну Раду України. На цій
підставі В. Ющенко розпустив Верховну Раду України та призначив
перевибори. Вибори в 2007 р. відбувалися на пропорційній основі. У
парламенті 175 місць отримали «регіонали», 156 – Блок Ю. Тимошенко, 72 –
«Наша Україна – Народна самооборона», 27 – КПУ, 20 – Блок В. Литвина
(http://www.rbc.ua/ukr/top/show/dosrochnye-vybory-v-radu-istoriyaparlamentskih-krizisov-21022013131600).
У нинішніх кризових умовах Президент України П. Порошенко планує
скористатися своїм конституційним правом впливу на український
парламент і призупинити повноваження Верховної Ради України,
легітимність якої є під питанням через діючі схеми узурпування влади експрезидентом України В. Януковичем, якого опоненти обвинувачували у
фальсифікації та маніпуляції під час парламентської виборчої кампанії-2012
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(http://thekievtimes.ua/politics/381176-poroshenko-raspustit-verxovnuyu-radu2.html).
Так, В. Порошенко заявив: «Важливою частиною суспільного запиту на
повне перезавантаження влади є дострокові вибори парламенту України.
Діючий склад
цього поважного зібрання не відповідає настроям
суспільства… А жити по-новому означає – не нехтувати волею народу...
Жити по-новому – це означає жити вільно в умовах такої політичної системи,
яка гарантує права і свободи людини і нації. Хотів би підкреслити відданість
ідеї парламентсько-президентскої республіки. Ніякої узурпації влади!»
(http://news.liga.net/articles/politics/2049026plan_prezidenta_10_tezisov_inauguratsionnoy_rechi_poroshenko.htm).
Перевибори парламенту будуть «волею народу, а не інтригою
Президента», заявив П. Порошенко після оголошення результатів екзитполів. «Ми зараз живемо в іншій країні. І в цій іншій країні влада більше не
може ігнорувати позицію людей. 85 % людей вимагають розпуску
парламенту. Дві важливі причини для цього: по-перше, в країні, яка є
об’єктом агресії, немає урядової коаліції, яка дозволяє швидко проводити
закони; і друга позиція – має бути політична відповідальність за ті події, які
відбулися в січні цього року, коли хтось намагався фальсифікованим
голосуванням руками перетворити мою країну на тоталітарний режим, –
пояснив П. Порошенко. – Ще є третя причина – левова частина депутатів
сьогодні
просто
нікого
не
представляє»
(http://www.hromadske.tv/politics/poroshenko-poyasniv-naiyemu-navishchorozpuskati-p).
Перший Президент України Л. Кравчук заявив про те, що парламент,
який ми маємо нині, не зможе домогтися єдності в країні, і запропонував
провести дострокові вибори до парламенту вже восени. «До того часу, поки
депутати не почнуть думати, як зберегти Україну, як не допустити
кровопролиття, як не допустити буквально розвалу України, вони будуть
займати позицію амбітну: комуністи – свою, “регіонали” – свою, “Свобода”
– свою… Я думаю, що цей парламент не зможе домогтися реальної єдності,
тому після президентських виборів є один шлях – нові вибори парламенту,
дострокові», – зазначив Л. Кравчук (http://7days-ua.com/news/pershyjprezydent-ukrajiny-zaklykav-provesty-dostrokovi-vybory-parlamentu).
«Нинішня Верховна Рада України не відповідає вимогам суспільства.
Суспільство виросло, а парламент, навпаки, “впав”, – переконаний народний
депутат України VII скликання О. Доній. – Формальними підставами для
розпуску парламенту можуть стати такі: депутати 30 днів не збираються на
пленарні засідання, а ще – розпад існуючої і не створення нової коаліції
упродовж місяця. Думаю, ці підстави будуть створені».
На думку політика, П. Порошенко справді зацікавлений у розпуску
Верховної Ради України, адже лише новий склад парламенту дасть змогу
завершити створення нової структури влади (http://zik.ua/tv/video/13471).
Керівник УДАРу В. Кличко також згоден із народом щодо
обов’язковості проведення позачергових виборів парламенту: «Нам
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необхідно законодавчу владу, тих людей, які, на превеликий жаль, не
виправдали довіри, значна частина з яких знаходиться у Верховній Раді
України, перезавантажити». При цьому В. Кличко зазначив, що з моменту
обрання Верховної Ради України багато фракцій розсипалися на складові,
багато депутатів показали своє справжнє обличчя та не відстоювали інтересів
громадян. На його думку, восени може бути сформовано новий склад
парламенту.
Нагадаємо, що партія «Батьківщина» у Верховній Раді України
виступає за проведення дострокових парламентських виборів тільки після
того, як будуть внесені зміни до Закону України «Про вибори народних
депутатів України» та повернута пропорційна система виборів
(http://ukr.lb.ua/news/2014/05/29/268195_klichko_prizval_provesti_vnechoerdnie.
html).
Ю. Ключковський, народний депутат України попередніх скликань,
також вважає безсумнівним те, що сьогодні в суспільстві існує серйозний
політичний запит на переобрання складу Верховної Ради України. За словами
політика, нинішній склад Верховної Ради України продемонстрував, що не
можна настільки різко міняти депутатів. «В цій Верховній Раді України –
¾ людей, які вперше прийшли в парламент, і ми отримали парламент, який
не вміє працювати, який не знає, що таке законодавчий процес. І тому в
цьому складі парламенту особливо сильно, хоча це було і раніше, панувала
політична доцільність замість права. Але в законодавчому органі цього бути
не може. Більшість депутатів вже багато що зрозуміли. Вони загартувалися в
тих протистояннях. Однак, тим не менше, я погоджуюсь з тим, що
суспільний запит і, зрештою, вимоги Майдану про повне перезавантаження
влади в країні потрібно виконувати. Однак дійсно є певні юридичні
проблеми», – зазначає колишній народний депутат.
Щодо висловів політиків про те, що ніби сьогодні від нового
Президента може бути створена нова конституційна більшість аж до 300 осіб,
і про перспективи такої більшості, Ю. Ключковський упевнений, що така
більшість може бути сформована. «В мене враження, що учасники такої
більшості значною мірою будуть шукати покровительство від Президента, а
не бути йому опорою в здійсненні його достатньо складної політики, яка
вкрай сьогодні потрібна Україні і багато заходів якої можуть бути достатньо
непопулярними. …Власне, наша практика політичних торгів: я вас буду
підтримувати, але ви мені за те створіть таке-то. Чесно кажучи, це
повторення пройденого», – вважає він (http://eramedia.com.ua/article/202148yuryi_klyuchkovskiyi_ukrana_ne_perejive_novo_revolyutc).
Між іншим, політтехнолог Т. Березовець розповів про створення нової
депутатської групи в парламенті: «У стінах парламенту сьогодні триває
політична корупція. І В. Янукович, і його найближче оточення – так звана
“сім’я” – продовжують “мутити воду” і впливати на розстановку сил у
парламенті. Є намагання створити так звану “русскую группу”», – каже
політтехнолог.
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Багато уваги, інтриг й обговорень викликала імовірність створення
депутатської групи з перебіжчиків-«регіоналів», яку намагаються зібрати у
Верховній Раді України для, як вважають її опоненти, лобіювання інтересів
Росії.
Цю інформацію підтверджують самі «регіонали», зокрема народний
депутат О. Волков: «Це дійсно так. Справа в тому, що останнім часом
21 депутат вийшов з фракції Партії регіонів. І вони утворюють між собою
групу. Які у них плани, я не знаю, але там дуже великі гроші, я це чув».
Доларовим джерелом «прокремлівської групи» називають С. Курченка,
який фактично є фінансовим розпорядником родини В. Януковича.
Політичний консультант Т. Березовець навіть назвав конкретні
прізвища учасників нової сили в парламенті: «Центром цих людей є одіозний
“регіонал” В. Грушевський. Крім В. Грушевського, до складу цієї групи
входять такі відомі депутати, як О. Бондаренко, наприклад, В. Олійник,
В. Лук’янов та ін. Мета цієї групи до кінця не зрозуміла, але, очевидно, що
вона повинна, по-перше, відстоювати інтереси Російської Федерації, зокрема
зривати
будь-які
законопроекти,
які
стосуються
посилення
антитерористичної операції. І, крім того, “сім’я” плекає надію, що ця
“російська група” якимось міфічним чином підготує їх реабілітацію і
повернення
в
Україну»
(Укрінформ
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/u_radi_formuyut_chergovu_5_tu_kolonu_krem
lya___zmi_1945511).
Щодо правового аспекту питання дострокового припинення
повноважень Верховної Ради України, то думки політиків і правників
різняться. Багато експертів вважає, що саме Верховна Рада України може
стати епіцентром протистояння з новообраним Президентом, а юридичних
причин для розпуску парламенту немає.
Політтехнолог Т. Березовець вважає, що в П. Порошенка немає підстав
розпускати парламент, але він мусить їх шукати. «У новообраного
Президента сьогодні немає юридичних підстав для розпуску парламенту. Але
якщо він його не розпустить, то зробить фатальну помилку, яку свого часу
допустив В. Ющенко. І це згодом призвело до президентства В. Януковича»,
– зазначив Т. Березовець у коментарі кореспондентові Galnet. За його
словами, єдина підстава для розпуску парламенту - це вихід з коаліції якоїсь
із фракцій, що само по собі призведе до розпаду коаліції, без якої не може
існувати парламент.
Крім того, Т. Березовець вважає, що депутати нині робитимуть усе,
щоб переконати П. Порошенка не розпускати парламент. «Але тут головне,
щоб він пам’ятав, що якщо він не піде на розпуск парламенту, то це
відіб’ється на його рейтингу. Адже він зробив публічну обіцянку призначити
дострокові парламентські вибори. Тому він зараз має шукати будь-які
підстави розпустити парламент. І якщо він ухвалить таке рішення у червні,
тоді вибори можуть бути призначені на вересень, не раніше», – переконаний
Т. Березовець.
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Зазначимо, шеф-редактор LB.ua С. Кошкіна заявила, що 150 нардепів
уже сьогодні готові підписатися під запитом до Конституційного Суду
України щодо того, скільки ж має пропрацювати нинішній парламент. При
цьому наголошується, що народні депутати розраховують отримати
відповідь, що термін їхніх повноважень закінчується у 2017 р. Через це про
час
забути
парламентські
вибори
можна
буде
на
певний
(http://galnet.org/news/149136-berezovets-u-poroshenka-nemaje-pidstavrozpuskaty-parlament-ale-vin-musyt-jih-shukatyhttp://galnet.org/news/149136berezovets-u-poroshenka-nemaje-pidstav-rozpuskaty-parlament-ale-vin-musyt-jihshukaty).
Заступник Голови Верховної Ради України Р. Кошулинський назвав
«торговельною» позицію народних депутатів, які сьогодні розмірковують над
тим, чи писати їм заяву про вихід з коаліції. «Після розпаду коаліції згідно зі
ст. 90 Конституції України у Президента з’являється право розпустити
парламент і призначити позачергові вибори. Тоді виникає питання: за яким
виборчим законом тоді йти на вибори і як жителі Донецької, Луганської
областей та Криму будуть обирати своїх мажоритарних депутатів? Якщо ми
щирі, то ми повинні спочатку максимально швидко завершити військові дії
на Сході України, запропонувати суспільству нове виборче законодавство, а
вже
тоді
йти
на
вибори»,
–
зазначив
«свободівець»
(http://intvua.com/accents/94280-dva-zavdannya-yak-vlada-povinna-vikonatipered-rozpuskom-parlamentu-vdeo.html).
У фракції УДАР нарахували з півдесятка юридичних причин для
розпуску парламенту. «В 2012 р., коли ми обирали цей парламент,
волевиявлення громадян було викривлене – по партійним спискам опозиційні
партії набрали більше голосів, але була створена пропрезидентська
більшість. Саме цей склад парламенту законами 16 січня поставив країну на
межу громадянської війни, – зауважив народний депутат України
П. Різаненко. – Та головна законна підстава – це відсутність коаліції».
Члени Партії регіонів України, в основному, прогнозовано не
підтримують ідеї дострокових парламентських виборів. «Нова широка
коаліція вже скоро буде сформована, – переконує член Партії регіонів
Г. Герман. – А перевибори нашкодять самому Президентові. У Раді
об’єднуються люди різних течій, є чимало тих, хто готові об’єднатись
навколо нового Президента. Є можливість утворити пропрезидентську
коаліцію. А перевибори у вересні 2014 р. спричинять конфлікт. Чи потрібен
він новому Президентові? Ні. І якби ми витримали якісь півроку, з’явились
би нові міхи, в які можна було б налити нове вино».
Між тим Партія регіонів готова «спробувати щастя» на нових виборах з
новим лідером в особі Р. Ахметова та після того, як разом з новим
Президентом наведе порядок на Сході України. «Партії регіонів є сенс іти на
ці вибори лише якщо вона допоможе Президентові швидко навести порядок
на Донбасі, інакше я такого сенсу не бачу, – заявила А. Герман. – Іншого
лідера, крім Рената Леонідовича, який міг би це зробити, я не бачу».
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У фракції «Свобода» депутати готові підтримати будь-які ініціативи
нового Президента, навіть виявляють готовність до переговорів з Росією, але
тільки після завершення антитерористичної операції, яку національні війська
проводять
на
Сході
України
(http://svoboda.ictv.ua/ua/index/readnews/id/1516616).
Л. Ємець, народний депутат України, фракція «Батьківщина», теж
належить до прихильників дострокового припинення повноважень Верховної
Ради України. Так, він наголошує: «Треба розуміти, що цей парламент має
бути розпущений в будь-якому випадку, тому депутати мають зібратися
силами, зібратися розумом, поміняти законодавство для того, щоб
забезпечити спокій в державі, і тоді спільно піти на перевибори і показати,
що українська влада реально оновилася».
«Треба розуміти, що самі по собі перевибори мало що змінять, якщо ми
збережемо чинну виборчу систему – змішану. Тому треба змінити закон про
вибори народних депутатів, щоб вибори відбувалися за системою відкритих
регіональних списків», – вважає О. Черненко. Він також зазначив, що вже є
ряд зареєстрованих законопроектів: «Пропозиції є, і вигадувати нічого не
треба. Потрібна лише політична воля більшості в парламенті для їх
прийняття»
(http://ua.golos.ua/politika/14_06_06_70__grajdan_trebuyut_parlamentskih_perev
yiborov_v_etom_godu___chernenko).
П. Розенко, народний депутат України, фракція УДАР, говорить про
фактично небажання парламентарів переобирати склад Верховної Ради
України: «Деякі фракції публічно розповідають, що перевибори потрібні, але
ставлять такі передумови, що виконати їх важко. Або давайте виборчий
закон змінимо, а потім – вибори, або змінити Конституцію України. Але,
очевидно, що поки не буде призначена дата виборів, ніякий виборчий закон в
цій Раді проголосовано не буде, тобто штучно процес перевиборів
відкладається» (http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2014/06/04/979015.html).
Народний депутат України Ю. Дерев’янко вважає, що нинішня
Верховна Рада України є недієздатною і вона потребує оновлення та повної
люстрації. Це має бути здійснено в спосіб перевиборів. «Маємо нового
Президента і маємо тепер обрати новий парламент, нові органи місцевого
самоврядування. Верховна Рада України сьогодні не відповідає очікуванням
громадян, і те, що сьогодні вона демонструє фактичну недієздатність
змінювати країну системно, зайвий раз підтверджує, що потрібні перевибори.
Сьогодні в парламенті більшість складається з колишніх опозиційних
депутатів (170 осіб) і приблизно 80 (дві групи по 40) – колишні члени фракції
Партії регіонів, які нині абсолютно не зацікавлені в тому, щоб ухвалювати ті
закони, які руйнують схеми В. Януковича… Зрозуміло, що ці люди не хочуть
самі собі спилювати гілку, на якій комфортно сидять… З іншого боку, нові
посадовці, на превеликий жаль, стали на ті посади, під які були побудовані
всі корупційні схеми в кожному відомстві, і спокуси не спішити їх ламати
дуже великі. Звичайно, публічно про такі речі ніхто не говоритиме. Ні
відсутність Президента, ні військові дії не можуть бути причиною
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затягування змін. Потрібно приймати чіткі закони, усі мають голосувати. Але
ми маємо формальну більшість, яка мала б негайно ухвалювати ці закони,
але, по факту, поки що цього не стається. До парламенту мають потрапити
нові люди, наступне покоління політиків, які за зовсім іншими принципами
досягли своєї внутрішньої зрілості й готовності йти в політику. Таких людей
є дуже багато. Майдан, фактично, їх каталізував і виявив. Я був би дуже
задоволений, якщо б ці люди, власне, були в парламенті й могли не тільки, як
сьогодні, поза парламентом створювати порядки денні для уряду, займатися
люстрацією, а щоб ці рішучі люди були в парламенті», – зазначив
Ю. Дерев’янко.
На думку Ю. Дерев’янка, перед наступними парламентськими
виборами потрібно зробити дві речі. По-перше, змінити виборче
законодавство. По-друге, ухвалити закон про прозорість фінансування
політичних партій.
«Чому важливо перше? Зараз точаться дискусії про те, що Україна
може повернутися до пропорційної системи виборів із закритими списками.
У цьому зацікавлені усі керівники політичних сил. Але таку систему виборів
не підтримує не тільки суспільство, а й не підтримують усі депутатимажоритарники.
Найкращою моделлю, на мій погляд, має бути виборча система за
відкритими партійними списками, коли люди голосують безпосередньо за
людину, яка є членом тієї чи іншої партії. У такому випадку виборці
голосують не за партійний бренд, а за людину, яка є носієм партійних
цінностей. Тобто кількісний вимір підтримки окремої людини через голоси
виборців, власне, і формує партійний список. Ось я за таку модель змін до
законодавства. Щоб у парламент пройшли нові політичні сили, варто знизити
прохідний бар’єр, аби до влади змогли пройти нові політичні сили. Таким
чином ми зробимо можливими соціальні ліфти, які працюють у здоровому
суспільстві.
Другий закон, який стосується прозорості фінансування політичних
партій, є надважливим, щоб усі виборці чітко розуміли, хто замовляє музику,
хто є реальними спонсорами чи замовниками музики для кожної партії. Тоді
це буде максимально свідомий вибір. Бо коли починається кампанія, то йде
боротьба технологій і меседжів, але ніхто не дивиться в глибину питання», –
зазначає Ю. Дерев’янко.
Зазначаючи щодо напрацьованих уже змін до Конституції України
тимчасовою комісією Верховної Ради України, до складу якої входить і
Ю. Дерев’янко, політик зауважує: «Зараз ми повернулися до Конституції
2004 р. І мета створення комісії полягала в тому, щоб напрацювати проект
змін у Конституцію за трьома напрямами». Одним з таких напрямів депутат
називає завдання щодо підготовки змін, які б збалансували владу між
Президентом, парламентом та урядом. «Це найбільш дискусійна тема. І тут
різні точки зору. Це те, де дуже мало шансів досягнути компромісу.
Є природне бажання Президента і тих політичних сил, які його підтримують,
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не віддавати владу від себе, і є природнє бажання тих, хто не є частиною
президентської команди, перетягнути цю владу на парламент чи уряд.
Увесь цей процес підготовки змін до Конституції поки що ні до чого не
привів. Два із трьох наших питань є дуже складними, де нема спільного
бачення.
Якщо дивитися на нинішню ситуацію, то, думаю, нинішній склад
парламенту не зможе внести зміни до Конституції. Навіть недоцільно
починати цей процес. Чому? Тому що Конституція змінюється у дві сесії
одним і тим самим складом парламенту. Тому цей парламент недоцільно
зберігати тільки для того, щоб він вніс зміни в Конституцію.
Результатом фактично двох місяців роботи стала таблиця пропозицій,
яку спрямували до Венеціанської комісії для відповідних оцінок.
Точки зору політичних сил різні, і знайти спільну позицію не є
реальним
при
сьогоднішньому
складі
парламенту»
(http://firtka.if.ua/?action=show&id=53392).
Науковий консультант з правових питань Центру ім. О. Разумкова
В. Мусіяка в коментарі «Укрінформу» розповів про те, яка виборча система
може бути застосована під час імовірних дострокових парламентських
виборів. Так, за його словами, наступні чергові чи дострокові вибори
Верховної Ради України будуть проведені на підставі того закону, який
діятиме на момент проведення виборів. Це може бути й чинний закон, і закон
стосовно обрання народних депутатів за пропорційною системою з
регіональними відкритими списками.
В. Мусіяка вважає, що Верховна Рада України має всі можливості
внести зміни до відповідного закону навіть у тому випадку, якщо буде
ухвалено рішення про дострокове припинення її повноважень: поки не
відбудеться перше засідання новообраного парламенту, усі повноваження
залишаються
в
«старого»
(http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=4821).
Цікавими є думки політиків й щодо того, чи можна в нинішніх умовах
законно переобрати парламент. Так, народний депутат України попередніх
скликань Ю. Ключковський бачить ситуацію таким чином: «Сьогодні в
Україні немає підстав для перевиборів парламенту. Немає тих підстав, які
передбачені Конституцією України. Я говорю про чисто юридичну сторону,
не про політичну. Ми чули пропозиції з боку достатньо авторитетних
українських політиків, зокрема першого Президента України, що Верховна
Рада України повинна прийняти рішення про саморозпуск. Таке рішення
може бути прийняте як політичне рішення. Однак такий спосіб розпуску
Верховної Ради України Конституцією України не передбачений. Не треба
шукати неконституційних способів виходу з кризи. Тому мені здається, що
політична воля еліти української повинна бути спрямована на те, щоб
створити конституційні передумови для того, щоб відбулися вибори.
…Такою умовою може бути, наприклад, нездатність Верховної Ради
протягом 30 днів відкрити пленарне засідання. Тридцять днів не збираються,
і є підстави.
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Друга підстава – розпад коаліції. Ця підстава чисто політична. Хоча
вона достатньо неприємна, вона критикується, але, тим не менше, юридично
вона існує. Розпад коаліції, якщо протягом тривалого часу не може бути
створена нова коаліція, створює для Президента передумови для розпуску
Верховної Ради України і призначення позачергових виборів. Тобто ці умови
можуть бути створені. …Треба домовитися. Треба їх організувати. А ті, хто
будуть проти, що з ними робити? Тут є ще один елемент. За якою системою
має бути новий склад Верховної Ради України?
…В Перехідних положеннях закону України № 2222, яким внесено
зміни до Конституції України 2004 р., передбачалося, що вибори 2006 р.
відбудуться за пропорційною системою. Більше нічого Конституція України
про виборчу систему не говорить. Це є перший критерій.
Другий критерій. Ми вже переконалися, що одномандатні округи
надзвичайно корупціогенні і підкуп виборців в одномандатних округах
шалений, зрештою ми це знову побачили зараз на виборах місцевих, де те
саме відбувалося в одномандатних округах. Навіть в Києві, де, здавалось би,
атмосфера Майдану все ще присутня, тим не менше, підкуп виборців
працював. Тому чи потрібна нам така виборча система, яка стимулює підкуп
виборців?
Третє. Чи ми хочемо мати в парламенті велику групу депутатів, які є
політично незалежними, які є самостійними гравцями? Як правило, це дуже
багаті люди, які змогли профінансувати самостійно свою виборчу кампанію і
які схильні до підтримки сильного лідера на підставах кон’юнктурних
домовленостей. Чи потрібно це сьогодні Україні?
Свого часу протягом 2009–2011 рр. в суспільстві склалася майже
одностайна думка: нам потрібна пропорційна виборча система з відкритими
списками. Це і є відповідь на питання. Це дозволяє нам обійтися без
мажоритарних округів, це означає забезпечити обрання 450 депутатів. Це
дозволяє уникнути корупції в малих округах. Це дозволяє мати склад
парламенту політично обумовлений. …Регіональні округи і відкриті списки
означають, що не буде диктату партійних вождів. Тому що виборці будуть
мати можливість вплинути на те, хто від партії проходить до парламенту. Це
означає, що буде більше політично вільний парламент, водночас зв’язаний
партійними зобов’язаннями.
…Треба подолати спадщину режиму В. Януковича і відмовитися від
змішаної системи, яку жорстко критикують в усьому світі і яка має масу
недоліків
і
основні
політичні
недоліки
якої
я
назвав»
(http://eramedia.com.ua/article/202148yuryi_klyuchkovskiyi_ukrana_ne_perejive_novo_revolyutc).
Завершуючи, нагадаємо, що процедура дострокового припинення
повноважень парламенту або розпуску парламенту є однією з важливих
процесуальних гарантій представницької демократії, діяльності парламенту
як органу законодавчої влади, соціальне призначення якого – насамперед
приймати закони від імені народу, тим самим захищати та охороняти його
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інтереси та забезпечувати потреби громадян. І в цьому аспекті важливим є
відповідне процесуально-правове забезпечення зазначеної процедури.
У конституційній практиці країн світу в більшості випадків
застосовано підхід визначення умов дострокового припинення повноважень,
які є ознакою матеріальної процедури.
На фоні зміненої свідомості українських громадян до якісно нового
рівня, загартованих подіями на Майдані та подіями після Майдану весни –
літа 2014 р., діючий нині парламент виглядає в очах суспільства як
історичний анахронізм. Тому політики мають знайти в собі волю та мужність
штучно створити правові умови для дострокового припинення повноважень
Верховної Ради України на законних підставах, тим паче, як випливає з
нашого огляду, це цілком можливо.
Разом з тим, як зазначає Ю. Ключковський, ініціатива перевиборів до
парламенту сама по собі загострить відносини у Верховній Раді України.
Значна частина депутатів боротиметься за власне існування в парламенті,
розуміючи, що в них є високий ризик не бути обраними. І саме тому треба це
робити.
«Те, що відбулося після нашої революції 2013–2014 рр., – каже
Ю. Ключковський, – повинне нарешті привчати політичну еліту, яка дуже
часто співпадає з бізнесом, тому, що, по-перше, ці речі треба розмежовувати і
всерйоз не можна розвивати економіку, базуючись на дерибані бюджету.
Друга обставина – втрата місця у владі не повинна бути жодною
трагедією для людини, яка має бізнес, яка може займатися бізнесом.
Зрештою, навіть для людини, яка бізнесом не займається. Людина
професійна завжди знайде собі місце в житті і безробітною не залишиться», наголошує
екс-нардеп
(http://eramedia.com.ua/article/202148yuryi_klyuchkovskiyi_ukrana_ne_perejive_novo_revolyutc).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради О. Турчинов вимагає від Генерального
прокурора арештувати винних у зриві постачання захисного обладнання
до армії. Про це він сказав під час години запитань до уряду, передає
кореспондент УНН.
Перед цим в. о. міністра оборони М. Коваль заявив, що
Антимонопольний комітет блокує постачання шоломів і бронежилетів до
армії, оскільки розглядає скарги незадоволених учасників торгів. Нагадаємо,
у Міноборони повідомили, що до кінця червня Збройні сили України
отримають 17,5 тис. бронежилетів (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 20.06).
***
Голова Верховної Ради О. Турчинов доручив Комітету ВР з питань
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охорони здоров’я заслухати інформацію міністра охорони здоров’я
О. Мусія та не виключив, що в парламенті буде порушено питання про
його відставку. Про це він сказав під час години запитань до уряду, передає
кореспондент УНН.
О. Турчинов нагадав, що О. Мусій уже двічі не приходив на засідання
профільного комітету ВР, посилаючись на проблеми зі станом здоров’я
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 20.06).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
додатка № 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на
2014 рік”» (щодо обороноздатності держави).
Закон розроблено з метою збільшення видатків Резервного фонду
Державного бюджету з подальшим спрямуванням на забезпечення
обороноздатності держави, що потребує додаткового ресурсу.
Законом шляхом внесення змін до дод. № 3 «Розподіл видатків
Державного бюджету України на 2014 рік», затвердженого Законом України
«Про Державний бюджет України на 2014 рік», пропонується збільшити на
600 млн грн видатки Резервного фонду Державного бюджету України за
бюджетною програмою «Резервний фонд» (код 3511030) за рахунок
зменшення видатків за бюджетною програмою «Проведення виборів
Президента України» (код 6731040).
Відповідний законопроект зареєстровано за № 4078а (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 19.06).
***
Верховна Рада дозволила дітям загиблих військових поза конкурсом
вступати до вишів і ПТУ протягом трьох років після здобуття середньої
освіти. Депутати 246 голосами підтримали відповідний законопроект,
передає кореспондент УНН (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 20.06).
***
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про
внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний
реєстр та документи, що підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус» щодо відцифрованих
відбитків пальців рук.
Проектом (реєстр. № 4991) пропонується внести зміни до чинного
Закону, якими передбачається включення відцифрованих відбитків пальців
рук до Єдиного державного демографічного реєстру, а також ряду
документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України,
посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус і які призначені
для виїзду за кордон (Офіційний портал Верховної Ради України
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(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 19.06).
***
Верховна Рада розширила перелік підстав отримання іноземцями
посвідки на тимчасове проживання в Україні. Депутати 253 голосами
підтримали відповідний законопроект внесений нардепом Ю. Воропаєвим,
передає кореспондент УНН.
Згідно із законом іноземці та особи без громадянства, які прибули в
Україну для провадження культурної, наукової, освітньої, діяльності на
підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або
спеціальними програмами, спортсмени, які набули професійного статусу, а
також іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою
участі в міжнародних і регіональних волонтерських програмах чи участі в
діяльності волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні в
установленому порядку, та отримали посвідку на тимчасове проживання,
вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території
України на період такої діяльності.
Крім того, закон розширює перелік підстав для видачі іноземцям
посвідки на тимчасове місце проживання заява іноземця або особи без
громадянства, дійсний поліс медичного страхування, дозвіл на застосування
праці іноземців та осіб без громадянства (крім іноземців та осіб без
громадянства, які згідно із законодавством України мають право на
працевлаштування без отримання такого дозволу) (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 19.06).
***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту
повернути на доопрацювання законопроект про внесення змін до Кодексу
України про надра (щодо вдосконалення законодавства у сфері
користування надрами сільськогосподарськими товаровиробниками).
Законопроектом (реєстр. № 4666) пропонується посилити захист
інтересів малого й середнього бізнесу в сільському господарстві (зокрема, у
галузі тваринництва) шляхом надання права землевласникам і
землекористувачам,
які
зареєстровані
як
платники
фіксованого
сільськогосподарського податку, видобувати та використовувати прісні води
в сільському господарстві.
На думку членів комітету, документ має ряд недоліків. Зокрема, назва
законопроекту в частині «вдосконалення законодавства у сфері користування
надрами сільськогосподарськими товаровиробниками» не узгоджується з
його змістом, адже в законопроекті йдеться не тільки про
сільгосптоваровиробників, а про значно ширшу категорію «землевласників і
землекористувачів» (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 23.06).
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***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону
про внесення змін до законодавчих актів України щодо порядку
призначення та виконання покарання у виді довічного позбавлення волі.
Законопроектом (реєстр. № 4679) пропонується виключити можливість
призначення покарання у виді довічного позбавлення волі жінкам та особам,
які обвинувачуються у вчиненні готування чи замаху на злочин, а також
співучасникам, які не є виконавцями злочину. Відповідні зміни
передбачається внести до ст. 64, 68 Кримінального кодексу. Згідно із
проектом, «довічне позбавлення волі не застосовується до осіб, що вчинили
злочини у віці до 18 років, і до осіб у віці понад 65 років, а також до жінок».
Проектом пропонується на засуджених до довічного позбавлення волі
поширити дію ст. 81, 82 Кримінального кодексу, якими передбачити
відповідно умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та
замінити невідбуту частину покарання більш м’яким.
Пропонується засудженим до довічного позбавлення волі передбачити
можливість «одержувати один раз на місяць короткострокове побачення
тривалістю три години з родичами або іншими особами у присутності
представника колонії та один раз на три місяці тривале побачення».
Члени комітету підтримали законопроект, прийняття якого, на їхню
думку, сприятиме захисту прав і законних інтересів осіб, засуджених до
довічного позбавлення волі, членів їхніх сімей (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 23.06).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Д. Байденом.
П. Порошенко повідомив про десятки фактів порушення режиму
припинення вогню з боку бойовиків, зокрема обстріли позицій українських
військових, які належним чином зафіксовані.
Віце-президент США повідомив, що його країна уважно спостерігає за
розвитком ситуації. «Ми вражені тим, наскільки ретельно ви виконуєте
заявлений мирний план і припинення вогню. Весь світ вас підтримує, –
заявив Д. Байден. – Ми уважно спостерігаємо за розвитком ситуації і
сьогодні це один з пріоритетів для США».
Глава держави оголосив, що одним з важливих кроків є домовленість
про збільшення кількості інспекторів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ
в Донецькій і Луганській областях, у тому числі на блокпостах. Збільшення
кількості спостерігачів має передбачати й запрошення російських інспекторів
у складі місії ОБСЄ для моніторингу та підтвердження дотримання режиму
припинення
вогню
українською
стороно
(Офіційне
інтернет22

представництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
22.06).
***
23 червня Президент України П. Порошенко провів телефонну
розмову з федеральним канцлером Німеччини А. Меркель, під час якої
поінформував про ситуацію на Сході України.
Глава держави повідомив, що, незважаючи на припинення вогню в
рамках його мирного плану, бойовики не склали зброї та продовжують
обстріл блокпостів й опорних пунктів українських Збройних сил. «За останні
24 години терористи дев’ять разів обстріляли українських військових. Усього
ж бойовики порушили режим припинення вогню 31 раз», – повідомив
П. Порошенко.
Президент поінформував федерального канцлера про те, що так звані
лідери сепаратистів не визнають умов припинення вогню та несуть за це
повну відповідальність. П. Порошенко також повідомив, що офіційно
запропонував російській стороні надіслати своїх інспекторів до спостережної
місії ОБСЄ, щоб засвідчити повне виконання режиму припинення вогню з
українського боку.
Співрозмовники торкнулися роботи тристоронньої контактної групи в
Донецьку за участі екс-президента Л. Кучми, спеціального представника
діючого голови ОБСЄ Х. Тальявіні та Надзвичайного і Повноважного Посла
Російської Федерації в Україні М. Зурабова.
Федеральний канцлер позитивно оцінила роботу тристоронньої
контактної групи і висловила сподівання, що не лише офіційний Київ, а й усі
сторони докладатимуть максимум зусиль для досягнення миру.
А. Меркель також поінформувала П. Порошенка про візит до Києва
федерального міністра закордонних справ Німеччини Ф.-В. Штайнмайера,
який відбудеться 24 червня. Федеральний канцлер висловила підтримку
мирного плану Президента України та запропонувала провести в середу
телефонну конференцію у форматі, започаткованому в Нормандії (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 23.06).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
Президентом Європейської ради Г. Ван Ромпеєм.
Президент Європейської ради поінформував главу держави про
завершення процедури підготовки до підписання Угоди про асоціацію з
Україною 27 червня у Брюсселі. П. Порошенко подякував Г. Ван Ромпею за
підтримку європейського курсу України.
Співрозмовники обговорили підписання економічної частини Угоди про
асоціацію між Україною і ЄС, а також скоординували позиції напередодні
засідання Європейської ради 27 червня ц. р.
Г. Ван Ромпей високо оцінив мирний план П. Порошенка з
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врегулювання ситуації на Cході України. «Сьогодні мирний план України,
який Ви запропонували, підтримують не лише країни-учасниці ЄС, а й весь
світ», – наголосив він.
П. Порошенко поінформував Г. Ван Ромпея про 29 випадків порушення
режиму припинення вогню з боку бойовиків у Донецькій і Луганській
областях.
Г. Ван Ромпей висловив стурбованість ситуацією на Cході України та
поінформував Президента України про можливість запровадження
додаткових санкцій щодо Росії в разі, якщо не буде прийнято всіх зусиль
задля встановлення миру. Президент України зазначив, що вірить у те, що
Російська Федерація підтримає мирний план не лише на словах, а й на ділі.
П. Порошенко також не виключив проведення тристоронніх консультацій:
Україна – ЄС – Росія на рівні експертів до 27 червня.
П. Порошенко особливо наголосив на необхідності безумовного
виконання таких елементів мирного плану, як створення 10-кілометрової
буферної зони, звільнення заручників і встановлення контролю українськоросійського кордону по обидва боки для припинення нелегального
постачання зброї, техніки, найманців, наркотиків.
Глава держави поінформував Президента Європейської ради про те, що
отримав підтвердження ОБСЄ про направлення місії спостерігачів на
блокпости до Луганської та Донецької областей. «Ми також пропонуємо,
щоб Російська Федерація через місію ОБСЄ спрямувала своїх представників
для спостереження», – зауважив він (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 23.06).
***
Президент України П. Порошенко високо цінує підтримку Радою ЄС
на рівні міністрів закордонних справ мирного плану як «головного шансу
для деескалації».
Глава держави висловив сподівання, що висновки, викладені в рішенні
за результатами засідання ради в понеділок, 23 червня, сприятимуть
якнайшвидшому врегулюванню ситуації на Сході України.
П. Порошенко сподівається, що Росія дослухається до рекомендацій
Ради міністрів ЄС щодо підтримки мирного плану Президента і вживатиме
ефективних заходів для припинення потоку бойовиків, зброї та техніки через
кордон в Україну, застосує свій вплив на сепаратистів для зупинки
насильства та складення зброї. «Маю надію, що Росія сприятиме виводу
військ та утримається від подальшого накопичення військ біля кордону
України», – наголосив глава держави.
Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ за результатами
обговорення питання про ситуацію в Україні в понеділок ухвалила комюніке,
у якому, зокрема, говориться про підтримку Президента України
П. Порошенка та запропонованого ним мирного плану.
Міністри ЄС закликали всі сторони «домовитися про припинення вогню
задля якнайшвидшої стабілізації ситуації і створення необхідних умов для
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імплементації мирного плану П. Порошенка» (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
23.06).
***
Президент України П. Порошенко, Голова Верховної Ради України
О. Турчинов, Прем’єр-міністр України А. Яценюк у неділю, 22 червня,
взяли участь у церемонії покладання квітів до могили Невідомого солдата
в парку Вічної Слави в Києві, присвяченій Дню скорботи і вшанування
пам’яті жертв війни в Україні.
У церемонії також взяли участь президенти України Л. Кравчук,
Л. Кучма, В. Ющенко, урядовці, народні депутати України, глава
Адміністрації Президента Б. Ложкін, ветерани, представники духовенства й
громадськості
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 22.06).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк дав доручення провести
службове розслідування щодо проведення процедур із закупівель для
потреб армії. На час розслідування відповідні посадові особи відсторонені
від виконання повноважень.
Службове розслідування доручено провести в найкоротші терміни.
До розслідування будуть залучені представники правоохоронних органів
і фіскальних служб.
Буде здійснено повний аналіз усіх процедур. Винні будуть покарані
відповідно до законодавства України та в найкоротші терміни (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.06).
***
Кабінет Міністрів України підтримує План Президента України з
мирного врегулювання ситуації в східних регіонах України.
Україна довела, що готова захищати свою незалежність і цілісність та
своїх громадян зі зброєю в руках. Проте якщо є шанс вирішити конфлікт
мирним шляхом, ми повинні скористатися цим шансом.
Уряд зробить усе можливе для реалізації мирного плану Президента та
невідкладного втілення в життя його положень, які є в компетенції Кабінету
Міністрів. Зокрема, уже зараз уряд готовий на звільнених від терористів
територіях, де з’являється хоч найменша можливість, починати роботи з
допомоги
постраждалим,
відновлення
інфраструктури,
водой
газопостачання, електрозабезпечення, відновлення роботи органів влади,
забезпечення правопорядку, прав і свобод громадян.
Уряд має твердий намір скористатися припиненням вогню для
відновлення виплат пенсій, зарплат та інших соціальних виплат тим, хто
через дії терористів був позбавлений цієї можливості. Прем’єр-міністр
України віддав відповідні доручення Міністерству внутрішніх справ,
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Міністерству фінансів і Міністерству соціальної політики (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.06).
***
Підписання Угоди про асоціацію 27 червня стане належною
відповіддю на виклики, які постали перед Україною. Про це заявив глава
МЗС П. Клімкін під час розмови з високим представником ЄС К. Ештон.
У рамках візиту до Люксембурга з метою участі в засіданні Ради ЄС
міністр закордонних справ України П. Клімкін провів зустріч з високим
представником ЄС у закордонних справах К. Ештон.
Керівник
зовнішньополітичного
відомства
України
детально
поінформував високого представника ЄС про мирний план Президента
України П. Порошенка щодо врегулювання ситуації на сході держави та
особливості його імплементації в сучасних умовах.
Було відзначено важливість завершення підписання Угоди про асоціацію
з ЄС 27 червня ц. р., що має стати належною відповіддю на виклики, з якими
стикається Україна в контексті забезпечення суверенітету та територіальної
цілісності.
Сторони обговорили актуальні проблеми регіональної безпеки, а також
торкнулися питання започаткування в Україні місії ЄС у рамках спільної
політики безпеки та оборони. Міністр висловив вдячність за оперативну
розробку та ухвалення стороною ЄС концепції з врегулювання кризи, яка
визначає параметри роботи згаданої місії. При цьому він наголосив на
особливій зацікавленості української сторони на включенні до сфери
діяльності місії питань забезпечення безпеки на кордонах (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.06).
***
У МЗС України відбулися консультації з керівництвом спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ, під час яких було обговорено важливу роль
місії в практичній імплементації Плану Президента України щодо
мирного врегулювання ситуації в східних регіонах України. Значну увагу
було приділено необхідності встановлення належного рівня безпеки та
звільненню заручників.
Ішлося також про важливість висловлення публічної підтримки мирному
плану українського Президента всіма сторонами женевської зустрічі, зокрема
Російською Федерацією. Крім того, було наголошено на нагальності вжиття
всіх заходів для забезпечення охорони українсько-російського кордону з
обох боків. Було підкреслено, що без виконання цих передумов досягнення
тривалого врегулювання існуючої ситуації на Сході України є вкрай
проблематичним (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.06).
***
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны А. Парубий
считает недоразумением ситуацию с расформированием батальона
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«Айдар». Об этом он заявил в эфире «Свободы слова», в понедельник,
23 июня.
«Я уверен, что это недоразумение, которое произошло с утечкой
информации о каком-то приказе, является скорее результатом бюрократии,
чем политического действия. Президент Украины П. Порошенко лично взял
под контроль ситуацию. Он приостановил любые действия и приказы
относительно батальона», – сказал А. Парубий. Он добавил, что
П. Порошенко отследит информацию и примет решение касательно
«Айдара».
Ранее комбат батальона С. Мельничук заявил, что бойцы пишут
рапорты на увольнение (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2014. – 24.06).
***
Кризовий енергетичний штаб розробляє план стабільного
проходження опалювального сезону.
Віце-прем’єр-міністр України, міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства В. Гройсман під час
засідання кризового енергетичного штабу доручив Міненерговугілля та
іншим міністерствам розробити план дій щодо забезпечення стабільного
проходження Україною опалювального сезону без російського газу.
За його словами, план передбачає впровадження комплексу заходів,
зокрема з енергоощадження, заміщення природного газу, його
альтернативного постачання тощо.
«Забезпечення стабільної роботи паливно-енергетичного комплексу,
особливо в осінньо-зимовий період – завдання, поставлене міністрам під
їхню особисту відповідальність», – зазначив віце-прем`єр-міністр (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 21.06).
***
Украина должна подтвердить статус надежного транзитера
российского газа, иначе Еврокомиссия может одобрить строительство
«Южного потока», заявил А. Коболев, глава правления НАК «Нефтегаз».
По словам А. Коболева, в действующем транзитном контракте с
«Газпромом» существует ряд положений, не удовлетворяющих украинскую
сторону, но эти моменты могут быть улажены позже в процессе переговоров
или в судебных инстанциях. «Сейчас, в сложившейся непростой ситуации с
“Газпромом”, Украине важно сохранить за собой статус надежного
транзитера российского газа в Европу. В условиях высокого риска принятия
Еврокомиссией положительного решения по строительству газопровода
“Южный поток” в обход Украины подтвержденная надежность Украины как
транзитера топлива позволит заморозить строительство “Южного потока”», –
сказал А. Коболев.
В перспективе украинская сторона намерена ввести в контракты о
транспортировке газа положение «качай или плати», аналогичное
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требованию по объемам закупки газа «бери или плати», которое содержится
в украинско-российском контракте (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2014. – 23.06).
***
Украина намерена 25–26 июня провести в Брюсселе широкие
переговоры по открытию поставок топлива из Европы в Украину, а
также по привлечению иностранных компаний к совместному
управлению отечественной ГТС. Об этом заявил глава правления
Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» А. Коболев.
По его словам, больше всего европейские компании в вопросе
управления ГТС интересуются юридическими и экономическими аспектами.
В частности, с юридической точки зрения инвесторы ждут одобрения
парламентом изменений в закон о трубопроводном транспорте Украины.
С экономической точки зрения инвесторов интересуют объемы прокачки газа
в будущем, например в случае строительства газопровода «Южный поток» в
обход Украины (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 23.06).
***
Розширено коло осіб, яким виплачуватимуться гранти Президента
України для створення й реалізації творчих проектів.
Уряд прийняв Постанову від 18 червня 2014 р. № 185 «Про внесення
змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для виплати грантів Президента України молодим діячам мистецтва для
створення і реалізації творчих проектів, премій і стипендій за видатні
досягнення у галузі культури, літератури, мистецтва».
Документом розширено коло молодих діячів мистецтва, яким можуть
бути виплачені гранти Президента України. Зокрема, відтепер підтримку на
створення та реалізацію творчих проектів зможуть отримувати діячі
циркового мистецтва, молоді письменники, майстри народного мистецтва.
Прийняття Постанови сприятиме цільовому та ефективному
використанню бюджетних коштів для виплати грантів Президента України
молодим діячам мистецтва для створення та реалізації творчих проектів,
премій і стипендій за видатні досягнення в галузі культури, літератури й
мистецтва (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.06).

ПОЛІТИКА
Євросоюз до п’ятниці очікує від Росії реальної підтримки мирного
плану П. Порошенка, інакше будуть санкції. Про це міністр закордонних
справ Великої Британії В. Хейг заявив у понеділок у Люксембурзі
напередодні засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, передає
УНІАН.
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«До п’ятниці ми будемо мати можливість подивитися, як Росія реагує на
мирний план. Росія, президент Путін не повинні мати сумнівів, що в ЄС ми
готові вжити заходів. Багато роботи було зроблено (з підготовки санкцій).
Якщо буде необхідно, ми готові вжити ці заходи», – заявив він.
Глава МЗС Великої Британії назвав мирний план Президента
П. Порошенка «сильним і дуже хорошим». «Ми сподіваємося, що зараз усі,
включаючи Росію, будуть працювати над цим», – наголосив він.
У цьому зв’язку В. Хейг звернув увагу на слова президента В. Путіна
про підтримку цього плану. «Ми очікуємо, що ці слова будуть перетворені
Росією у дії. Ми очікуємо, що Росія вживе реальних дій, щоб припинити
потік озброєння через кордон на Сході України, нелегальні збройні
угруповання. Для цього є можливості. ЄС буде здатний ухвалити подальші
санкції стосовно Росії», – заявив міністр (Українська правда
(www.pravda.com.ua). – 2014. – 23.06).
***
Режим свободной торговли с ЕС будет введен осенью. Украине не
придется ждать ратификации соглашения всеми странами-членами ЕС.
Совет ЕС принял решения, которым разрешил временное применение
положений Соглашения об ассоциации уже этой осенью, сразу после
ратификации документа Верховной Радой Украины.
Соответствующее решение принято в Люксембурге на заседании Совета
ЕС на уровне министров иностранных дел. «Совет одобрил временное
применение части соглашения в связи с тем, что процесс ратификации всеми
28 государствами – членами ЕС является длительным. Это включает в себя
положение о свободной торговле, временное применение которой
предполагается уже с этой осени, после ратификации Верховной Радой
Украины», – говорится в решении.
Кроме того, совет завершил техническую подготовку к подписанию
Украиной и Евросоюзом Соглашения об ассоциации. Документ будет
подписан в рамках заседания Европейского совета 27 июня Президентом
Украины П. Порошенко, Президентом Совета ЕС Г. Ван Ромпеем,
президентом Еврокомиссии Ж. М. Баррозу и всеми главами государств и
правительств стран ЕС (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
23.06).
***
Рада Євросоюзу не розглядатиме питання запровадження нових
санкцій, однак, якщо в них буде потреба, це зможе зробити Європейська
рада до кінця цього тижня. Про це 23 червня розповів журналістам міністр
закордонних справ Голландії Ф. Тіммерманс.
«Не буде ніяких рішень щодо санкцій… Якщо буде така необхідність, то
до кінця тижня ще збиратиметься Європейська рада, яка потенційно може
вирішити це питання», – заявив він.
19 червня «ЄвроПравда» повідомляла про те, що Комітет постійних
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представників країн-членів ЄС у Брюсселі погодив проект рішення Ради
міністрів закордонних справ ЄС. Попри очікування в цьому документі
Євросоюз не планував запуску третього етапу санкцій щодо Російської
Федерації (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014. – 23.06).
***
Рада ЄС прийняла рішення заборонити імпорт товарів з Криму до
Євросоюзу. Про це заявив російським журналістам глава МЗС Литви
Л. Лінкявічюс, передає «Прайм».
Очікується, що рішення набере чинності з середи поточного тижня, після
публікації в Офіційному журналі ЄС.
ЄС прийняв і неодноразово розширював список санкцій проти осіб, яких
у Євросоюзі вважають відповідальними за порушення територіальної
цілісності України.
Нині в списку санкцій 61 громадянин РФ і України, яким заборонений
в’їзд до ЄС, а їхні можливі активи в країнах-членах ЄС заморожені.
Крім того, європейці внесли до списку санкцій два кримські
підприємства «Чорноморнафтогаз» і «Феодосійське підприємство із
забезпечення нафтопродуктами» (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 23.06).
***
В Донецке состоялось заседание Трехсторонней контактной группы
по реализации мирного плана Президента по урегулированию ситуации
на востоке Украины.
В переговорах принимали участие специальный представитель
действующего председателя ОБСЕ Х. Тальявини, чрезвычайный и
полномочный посол Российской Федерации М. Зурабов, второй Президент
Украины Л. Кучма. Также в переговорах принимали участие лидер
общественного движения «Украинский выбор» В. Медведчук, народный
депутат фракции Партии регионов Н. Шуфрич, а также лидер движения
Народного фронта Новоросии О. Царев.
По окончанию переговоров «премьер» ДНР А. Бородай заявил, что в
ДНР прекращают огонь и надеются на мирные переговоры до 27 июня.
В то же время А. Бородай заявил, что полноценные переговоры с
Киевом возможны только после выполнения условий, выдвинутых
О. Царевым (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 23.06).
***
Посол России в Украине М. Зурабов на консультациях в Донецке
сообщил, что В. Медведчук и Н. Шуфрич по поручению П. Порошенко
вели подготовку к состоявшейся встрече.
При этом М. Зурабов подчеркнул, что «здесь не проходят переговоры...
Сейчас проходят консультации, которые будут предварять переговоры в
случае выполнения целого ряда условий. Мы ожидаем, что в ближайшее
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время позиция представителей Донецка и Луганска будет дополнительно
проработана, и они заявят нам о своей готовности продолжить эти
консультации с тем, чтобы решить две проблемы: первое – это достижение
устойчивого перемирия, и второе – это запуск инклюзивного переговорного
процесса. В этом была цель нашего приезда» (Обозреватель
(http://obozrevatel.com). – 2014. – 24.06).
***
Глава МИД РФ С. Лавров отметил, что отсутствие в «мирном
плане» Президента Украины П. Порошенко по урегулированию ситуации
на востоке страны пункта о переговорах отходит от Женевского
коммюнике от 17 апреля, сообщает УНН со ссылкой на РИА «Новости».
«В нем главного нет – переговоров, и это радикальный отход от
Женевского заявления 17 апреля, которое поддерживают сейчас, по крайней
мере на словах, наши западные партнеры и украинские власти. Они
подписались под этим заявлением. Там было сказано, что кроме прекращения
насилия, любого проявления экстремизма, необходимо немедленно начать
диалог, который должен быть инклюзивным, и прямо сказано, что диалог
должен распространяться на все регионы и все политические силы с тем,
чтобы искать договоренности по конституционной реформе», – заявил
С. Лавров (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 21.06).
***
В ДНР надеются, что переговоры с Киевом о мирном урегулировании
начнутся до 27 июня.
Руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики
надеется на переход к переговорам о мирном урегулировании конфликта до
27 июня, заявил «премьер-министр» ДНР А. Бородай.
«Срок действия договора о прекращении огня такой же, как был
объявлен ранее, – до 10 утра 27 июня. Хотим сказать, что за этот период
будет организован режим мониторинга со стороны России и ОБСЕ за
соблюдением этого режима. Надеемся, что за время прекращения огня с
обеих сторон мы сможем договориться и начать консультации о ведении
переговоров о мирном урегулировании конфликта», – сказал А. Бородай.
Он подчеркнул, что «ополченцы» готовы прекратить огонь в ответ на
аналогичные действия украинской стороны. «Мы в ответ на прекращение
огня со стороны Киева обязуемся прекратить огонь со своей стороны», –
сказал А. Бородай (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
23.06).
***
Лидер движения «Народный фронт» О. Царев назвал условия для
начала переговоров по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
О. Царев выступил с заявлением, в котором поприветствовал
неофициальное начало переговорного процесса по урегулированию ситуации
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на Востоке Украины и назвал условия, при которых переговоры могут
принести плоды.
«От имени движения “Народный фронт” хочу поприветствовать
предварительные неофициальные консультации по мирному урегулированию
конфликта на Юго-Востоке, – говорится в заявлении О. Царева. – Хочу
заметить, что переговоры по существу Киев должен вести с лидерами
Донецкой и Луганской народных республик, с представителями
общественности разрушенных городов и предприятий».
По словам О. Царева, переговоры могут быть продолжены при
выполнении властями страны ряда условий. «Это вывод с территории
Луганской и Донецкой народных республик Нацгвардии, незаконных
вооруженных формирований Коломойского и “Правого сектора”, а также
подразделений украинской армии, виновных в убийствах мирного населения;
выплаты Киевом компенсаций семьям погибших мирных граждан; выплаты
Киевом компенсаций жителям республик за разрушенное жилье; выплаты
Киевом компенсаций муниципалитетам за ущерб, нанесенный украинскими
войсками коммунальной инфраструктуре; выплаты Киевом компенсаций
владельцам
разрушенных
промышленных
объектов;
согласования
Президентом
Украины
и
парламентами
Республик
проекта
конституционного акта, определяющего статус Народных республик;
амнистии всем участникам ополчения и всем политзаключенным,
находящимся в украинских тюрьмах», – заявил О. Царев.
Напомним, 3 июня парламент Украины постановил привлечь О. Царева
к уголовной ответственности. Против О. Царева также возбуждено уголовное
дело за публичные призывы к расколу Украины. Генеральной прокуратурой
он объявлен в розыск (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
23.06).
***
«Народный губернатор» Донбасса П. Губарев выдвинул условия для
начала переговоров с Киевом.
Вывод с территории так называемых Луганской и Донецкой народных
республик Нацгвардии и других вооруженных формирований является
главным требованием из списка, опубликованного «народным губернатором»
Донбасса П. Губаревым на своей странице в Facebook в понедельник,
23 июня.
О заседании в Донецке трехсторонней группы по реализации мирного
плана он сказал так: «По вопросу этих пресловутых переговоров. Я не
понимаю и не намерен принимать участия в переговорах под грохот
артиллерии в Славянске». По его мнению, переговоры возможны лишь в
случае вывода украинских войск и признания Украиной ДНР и ЛНР.
Также он выдвинул два дополнительных условия: «Коломойский,
Аваков и Ляшко добровольно сдаются ополченцам, и мы отправляем их в
Гаагу. Ахметов добровольно передает народу свою собственность и
уезжает»,
–
написал
П.
Губарев
(Корреспондент.net
32

(http://korrespondent.net). – 2014. – 23.06).
***
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» висловлює підтримку всім
діям Президента П. Порошенка, спрямованим на припинення
кровопролиття на Сході України.
Водночас у «Батьківщині» занепокоєні тим, що «терористичні
угрупування використовують паузу в АТО для нових збройних атак на
українських силовиків».
«Батьківщина» закликала Президента негайно внести зміни до свого
мирного плану, які дозволять, не чекаючи завершення паузи в АТО, виконати
такі завдання:
1. Запобігти новим смертям серед мирного населення та сил АТО.
2. Блокувати поставки терористам зброї та військової техніки, у тому
числі з Російської Федерації.
3. Звільнити заручників, яких утримують терористи, зокрема
представників ОБСЄ та українського офіцера Н. Савченко.
4. Зупинити укріплення бойовиками їхніх позицій на захоплених
територіях.
«Ми не маємо права допустити, щоб мирна ініціатива Президента була
використана терористами на шкоду Україні», – заявляє «Батьківщина».
Партія запевняє, що готова й надалі підтримувати П. Порошенка «в усіх
його починаннях, спрямованих на якнайшвидше завершення війни, в тому
числі при розгляді відповідних ініціатив Президента у Верховній Раді»
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014. – 23.06).
***
Партія С. Льовочкіна обрала голову, збирається на вибори.
Головою Національного комітету Партії розвитку України обрано
нардепа від ПР Ю. Мірошниченка. Відповідне рішення ухвалили делегати
ІІІ позачергового з’їзду партії, що відбувся 21 червня в Києві.
Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», Партія розвитку України заявила
про готовність приєднатися до процесу врегулювання ситуації на Донбасі.
Разом з тим Ю. Мірошниченко заявив, що Партія розвитку України
пройде до ВР на позачергових виборах та утворить потужну фракцію. «Ми
переможемо. І будемо брати участь не лише у парламентських, а й у місцевих
виборах. Ми створимо потужну фракцію у ВР. Я вірю, що ця фракція може
стати стрижнем нової парламентської більшості, нової коаліції», – заявив
Ю. Мірошниченко (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014. – 21.06).
***
У Києві на території Києво-Печерської лаври зібралися прихильники
«Русского мира», які планували провести хресну ходу. Про це на своїй
сторінці у Facebook повідомив заступник командира із зв’язків з
громадськістю спецбатальйону «Азов» І. Мосійчук.
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Перед тим близько 12:00 22 червня кілька сотень молодих людей під
українськими прапорами та прапорами «Правого сектору» вирушили з боку
станції метро «Арсенальна» пікетувати Києво-Печерську лавру, у якій, за
їхньою інформацією, планувалося провести акцію зі створення «Київської
народної республіки», повідомляє УНІАН.
Активісти, які прийшли під лавру з українськими прапорами,
повернулися у напрямку парку Слави та «Арсенальної».
Під час ходи активісти розтрощили скло у відділенні банку «Сбербанк
России», що на вул. Мазепи (Січневого повстання), частково розібравши
бруківку на вулиці (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014. –
22.06).
***
Львівські активісти влаштували акцію протесту під Консульством
РФ у Львові: заспівали лайливу кричалку про президента РФ і спалили
його портрети.
Під Консульством РФ охорону громадського порядку забезпечували
кілька десятків правоохоронців, жодних порушень вони не зафіксували
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014. – 23.06).
***
В Одесі на Куликовому полі біля Будинку профспілок, незважаючи на
заборону суду, Антимайдан провів мітинг і ходу з нагоди річниці початку
Великої Вітчизняної війни.
Як повідомляє УНІАН, участь в акції взяло близько 200 осіб. У багатьох
на одязі були «георгіївські» стрічки, у руках – плакати антивоєнного змісту
спрямовані проти Європи, США і влади України. Наприклад, «НАТО – ні»,
«Донбас, весь чесний світ з тобою», «Київ, прибери з Донбасу своїх
карателів». Крім того, учасники акції принесли прапори Партії Сталіна, КПУ
і штандарти Одеси.
Учасники акції закликали повстати проти «київської хунти»,
висловлювали підтримку «повстанцям сходу», говорили, що потрібно «трохи
потерпіти». Вони також співали пісні часів Великої Вітчизняної війни,
періодично скандуючи.
Біля Будинку профспілок і на алеї Слави було багато міліціонерів. Вони
не перешкоджали «антимайданівцям» вшанувати пам’ять загиблих під час
Великої Вітчизняної війни хвилиною мовчання, покласти квіти та провести
мітинг, спрямований проти «націоналістичної влади» та проти підписання
Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (Українська правда
(www.pravda.com.ua). – 2014. – 23.06).
***
У Харкові 22 червня прихильники Євромайдану та «антимайданівці»
провели свої акції.
«Антимайданівці» під гаслом «Харків проти фашистської хунти. Подвиг
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діда не забудемо!» провели мітинг-реквієм, присвячений 73-й річниці
початку Великої Вітчизняної війни.
Під час акції проукраїнських активістів у Харкові, де о 18:00 розпочався
Євромайдан і народне віче, міліція застосувала силу проти активістів
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014. – 22.06).

ЕКОНОМІКА
«Газпром» може відмовитися зберігати газ в Україні.
Російське ТОВ «Газпром експорт» майбутньої зими має намір
використовувати потужності європейських підземних сховищ газу для
компенсації окремих піків попиту та «не розраховує в цьому питанні на
можливості газотранспортної системи України», повідомляє УНН з
посиланням на повідомлення компанії.
«“Газпром експорт” майбутньою зимою використовуватиме потужності
європейських підземних сховищ для компенсації окремих піків попиту і не
розраховує в цьому питанні на можливості ГТС України. “Газпром” вирішив
збільшити закачування газу до європейських ПСГ у літній сезон 2014 р.», –
зазначили в компанії.
Також у компанії наголосили, що угода на надання послуг з підтримки
режиму поставок, що діяла між «Газпром експортом» і «Укртрансгазом»,
«застосовувалося рідко». «Обсяги, які вона підтримувала, не перевищували
часток відсотка від транзиту», – запевнили в «Газпром експорті» (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 20.06).
***
Украина увеличила количество газа в подземных хранилищах газа по
состоянию на 20 июня на 4,45 % – до 14,091 млрд куб. м. Об этом
свидетельствуют данные ассоциации Европейских операторов подземных
газовых хранилищ (GSE), пишет «РБК-Украина».
Согласно данным GSE, украинские ПХГ заполнены на 44,11 %.
Наибольший объем газа хранится в Бильче-Волицко-Угерском
хранилище – 7,651 млрд куб. м газа (заполнено на 44,88 %).
По состоянию на 13 июня, в украинских ПХГ находилось
13,491 млрд куб. м.
Напомним, российский «Газпром экспорт» намерен обеспечивать
стабильные поставки на Запад при помощи газохранилищ, которые
расположены в странах ЕС, вместо украинских (Левый берег (http://lb.ua). –
2014. – 20.06).
***
Доходи банків України за січень – травень 2014 р. порівняно з
відповідним періодом 2013 р. збільшилися на 34,3 % і становили
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87,1 млрд грн. Водночас їхні витрати за січень – травень 2014 р. порівняно з
відповідним періодом 2013 р. зросли на 52,8 % і становили 97,5 млрд грн.
При цьому банківський сектор за цей період отримав від’ємний
фінансовий результат в обсязі 10,4 млрд грн. На це істотно вплинули збитки
банків, у яких Фондом гарантування внесків фізичних осіб були
запроваджені тимчасові адміністрації (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 23.06).
***
З початку поточного року в Києві виконали будівельних робіт на
загальну суму 3 млрд 951,9 млн грн. Про це УНН повідомили в Головному
управлінні статики Києва.
У загальному обсязі виконаних за вищевказаний період робіт зведення
житлових будівель становить 39 %, нежитлових – 36,7 %, інженерних споруд
– 24,3 %.
За характером будівництва обсяги робіт розподілилися таким чином:
роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення
становлять 93,4 % від загального обсягу, решта – з капітального (3,5 %) і
поточного (3,1 %) ремонтів.
Нагадаємо, за результатами 2013 р. Київ і Київську область визнали
лідерами за темпами будівництва житла. За цей же період ХК
«Київміськбуд» виконано будівельних робіт і реалізовано нерухомості на
3,2 млрд грн, а загальний приріст будівництва порівняно з 2012 р. становить
23 % (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
23.06).
***
Сільгоспвиробники станом на 23 червня зібрали 839 тис. т зерна на
площі 306 тис. га при врожайності 27,4 ц/га. Про це повідомили УНН у
прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства.
За інформацією відомства, зокрема, намолочено ячменю 813 тис. т при
врожайності 27,6 ц/га на площі 294 тис га, пшениці – 25,4 тис. т при
врожайності 21,3 ц/га на площі 11,9 тис. га.
Також сільгоспвиробники вже намолотили 10 тис. т ріпаку на площі 6
тис. га при врожайності 15,9 ц/га.
Крім того, аграрії на сьогодні зібрали 0,1 тис. т гороху на площі
0,1 тис. га при врожайності 18,3 ц/га (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 23.06).
***
В Украину снова едет МВФ.
По результатам миссии будет приниматься решение о втором транше
кредитных средств.
Визит миссии Международного валютного фонда в Украину для первого
пересмотра кредитной программы stand by, по итогам которого будет
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приниматься решение о выделении второго транша, ожидается 24 июня. Об
этом сообщил официальный представитель МВФ Дж. Райс на прессбрифинге в Вашингтоне.
Отвечая на вопрос о назначении нового главы НБУ, Дж. Райс отметил:
«Независимость центрального банка является очень важной для МВФ как в
Украине, так и во всех других странах. Мы с нетерпением ожидаем
сотрудничества с новым главой НБУ В. Гонтаревой».
При этом он не стал комментировать уточняющий вопрос, как повлияет
на независимость центрального банка смена его главы (Левый берег
(http://lb.ua). – 2014. – 23.06).
***
ЄС виділяє ще 24 млн євро на реалізацію 1330 малих місцевих
ініціатив у селах і невеликих містах по всій Україні. 20 травня в Києві була
офіційно розпочата третя фаза проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду» (СВА) – найбільшого проекту ЄС в Україні, який фінансується та
реалізується спільно із Програмою розвитку ООН. Про це повідомляє УНН з
посиланням на Бюлетень ЄС в Україні.
Як і на першому та другому етапах, третя фаза проекту (СВА ІІІ) буде
заохочувати власні ініціативи місцевих громад по всій Україні. Мета –
поліпшити умови життя в селах і малих містах. Особливу увагу звернено на
сприяння децентралізації та впровадженню енергоефективних технологій.
Проект спирається на ідею, що сталий регіональний розвиток залежить від
ефективного місцевого управління та активної участі громади. Контроль та
активність громади є особливо ефективними тоді, коли вони спрямовані на
розв’язання проблем, визначених самими мешканцями.
Вплив СВА ІІІ безпосередньо відчують 1,5 млн громадян з 1 тис. сіл і
15 містечок з усієї України. У підсумку місцеві громади та органи влади
будуть підготовлені до повноцінного впровадження орієнтованих на громаду
проектів (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
23.06).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Национальный банк отмечает увеличение доли проблемных
кредитов в совокупном объеме предоставленных банками займов с 9,9 до
10,1 %.
Общий объем предоставленных кредитов по состоянию на 1 июня
составил 1 017,798 млрд грн (на 1 мая он составлял 1 020,514 млрд грн, а на 1
января – 911,402 млрд грн), говорится в сообщении НБУ.
Регулятивный капитал банков на 1 июня составил 184,640 млрд грн (на
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1 мая составлял 186,206 млрд грн, а на 1 января – 204,976 млрд грн).
Убыток банков за январь – май составил 10,373 млрд грн (за январь –
апрель 2014 г. убыток составлял 4,452 млрд грн, а за 2013 г. банки получили
прибыль 1,436 млрд грн) (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2014. – 23.06).
***
За год продукты подорожали на 12 %. Об этом сообщили в прессслужбе Министерства аграрной политики и продовольствия.
В частности, согласно данным Государственной службы статистики,
индекс потребительских цен на продукты питания в мае 2014 г. составил
112,3 % к аналогичному периоду 2013 г. и 103,7 % к апрелю 2014 г.
Как отмечается, больше всего в мае возросли цены на фрукты – на
10,4 % и сахар – на 7,3 %.
Как сообщал «Минфин» ранее, наибольший уровень инфляции в мае
2014 г. по сравнению с апрелем 2014 г. зафиксирован в Черниговской и
Киевской областях. В мае против апреля 2014 г. продукты питания больше
всего подорожали в Херсонской области – на 5,3 %, транспорт – в
Запорожской области на 5,3 %, жилье, вода, электроэнергия, газ – в Киевской
области на 18,5 %, одежда и обувь – в Черниговской области на 2,3 %
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 23.06).
***
ПАО «Киевэнерго» из-за долгов отключает от горячей воды
754 жилых дома в Деснянском и Подольском районах.
«Киевэнерго» с 23 июня начало отключать 754 жилых дома от горячего
водоснабжения в связи с задолженностью столичных коммунальных
жилищно-эксплуатационных организаций (ЖЭК). Как сообщает прессслужба компании, задолженность ЖЭКов по состоянию на начало июня
превысила 838 млн грн.
Возобновить теплоснабжение жилым домам, которые обслуживают
указанные выше коммунальные предприятия, «Киевэнерго» планирует после
погашения задолженности в полном объеме и восстановления текущих
платежей (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 23.06).
***
S&P подтвердило преддефолтный кредитный рейтинг Киева с
негативным прогнозом. Об этом говорится в сообщении рейтингового
агентства.
«По нашему мнению, Киев по-прежнему подвержен значительным
рискам рефинансирования, при этом источники ликвидности города
чрезвычайно ограничены, – говорится в сообщении, – поддержка
правительства является ключевым фактором для реализации планов города
по рефинансированию долга 2014 г. Мы подтверждаем кредитный рейтинг
Киева на уровне “ССС”. Прогноз негативный отражает аналогичный прогноз
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по суверенным рейтингам страны».
В то же время, по мнению агентства, положительным является тот факт,
что Киев – это административный и экономический центр страны с
диверсифицированной экономикой и уровнем благосостояния, существенно
превышающим средний уровень по Украине. «Наш прогноз на 2014–2016 гг.
отражает невысокие ожидания по уровню сбора налогов вследствие высокой
инфляции. Однако мы ожидаем, что правительство будет оказывать
поддержку городу в форме межбюджетных перечислений», – говорится в
сообщении агентства.
Как сообщалось, в феврале S&P понизило долгосрочный кредитный
рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с «ССС+» до
«ССС», одновременно подтвердив рейтинги страны по обязательствам в
национальной валюте на уровне «В-/В», а также рейтинг Украины по
национальной шкале на уровне «uaBB+».
На сегодня долг города составляет 550 млн дол. и 5,5 млрд грн. В
октябре 2014 г. необходимо погасить внутренний долг в сумме 2,63 млрд грн.
С этой целью горадминистрация ведет переговоры с Министерством
финансов и Национальным банком Украины по рефинансированию этого
долга (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 23.06).
***
В І квартале мировая торговля не оправдала ожиданий.
В ближайшие годы темпы ее роста будут совпадать с темпами роста
мирового ВВП.
Мировая торговля начала 2014 г. слабее ожиданий, и ее анемичный рост
подтверждает, что мировой экономике еще далеко до полного
восстановления, несмотря на то, что после краха инвестбанка Lehman
Brothers, ознаменовавшего переход к полномасштабному кризису, прошло
почти шесть лет. Об этом пишет Financial Times.
Объем мировой торговли увеличился в I квартале всего на 2,2 % по
сравнению с тем же периодом 2013 г., свидетельствуют данные Всемирной
торговой организации и Конференции ООН по торговле и развитию. При
этом ВТО прогнозировала, что благодаря возврату к росту развитых стран,
включая ЕС и США, подъем в этом году составит 4,7 % и будет самым
значительным с 2010 г.
В стоимостном выражении (в долларах) мировая торговля прибавила в
январе – марте лишь 1,5 % в годовом выражении.
Экспорт стран мира с поправкой на сезонные колебания поднялся в
I квартале на 0,5 % относительно октября – декабря, импорт возрос на ту же
величину (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 23.06).
***
Рост дефицита британского бюджета превысил ожидания.
В прошлом месяце дефицит британского бюджета увеличился
существеннее, чем прогнозировалось, на фоне сокращения поступления от
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налогов и повышения расходов. Об этом свидетельствуют данные
Национального статистического управления.
Как отмечается, без учета влияния программ поддержки банков дефицит
составил 13,3 млрд фунтов стерлингов (22,7 млрд дол.) против 10,9 млрд
фунтов, зафиксированных за тот же период в 2013 г.
Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали
этот показатель на уровне 12,2 млрд фунтов.
Пополнение бюджета составило 1,4 %, а расходы увеличились на 0,3 %.
При этом инвестиции повысились до 1,5 млрд фунтов с 1 млрд фунтов.
Согласно протоколу июньского заседания британского ЦБ члены
Комитета по кредитно-денежной политике считают, что экономика
Великобритании сможет сохранить нынешние темпы роста и последствия
спада «будут преодолены быстрее, чем ожидалось ранее». «Низкая
вероятность повышения базовой ставки Банком Англии в текущем году,
предполагаемая финансовыми рынками, несколько удивляет», – отмечается в
протоколе.
Темпы роста цен на жилье в Великобритании наконец ослабли, что,
вероятно, является следствием заявлений Банка Англии о более скором
начале ужесточения денежно-кредитной политики (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 23.06).
***
Кипр получит от Еврогруппы 600 млн евро помощи.
Еврогруппа – совет министров финансов стран еврозоны – одобрила
перечисление Кипру очередного транша финансовой помощи в 600 млн евро
от имени валютного блока, говорится в сообщении совета.
«Еврогруппа одобрила выплату следующего транша финансовой
помощи Кипру. Механизм финансовой стабильности планирует направить
600 млн евро в первой половине июля», – информирует Еврогруппа.
Программа внешней поддержки Кипра, одобренная весной прошлого
года, предполагает выделение острову кредитов на общую сумму до
10 млрд евро в течение примерно трех лет. Это самый маленький пакет
помощи странам еврозоны, которую ЕС и МВФ оказывают в ответ на кризис.
Однако это не помешало процессу его одобрения стать весьма громким и
нелегким.
В февральском отчете по Кипру «тройка» отмечает, что страна
опережает план восстановления экономики по некоторым пунктам. Цель по
дефициту бюджета 2013 г. была исполнена с запасом, хотя безработица
остается очень высокой (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 23.06).
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