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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Робоча поїздка Президента України П. Порошенка
до Слов’янська
8 липня Президент України П. Порошенко відвідав з робочою поїздкою
Слов’янськ, де ознайомився з тим, як місто, звільнене від бойовиків,
повертається до мирного життя.
Глава держави зустрівся та поспілкувався з місцевим населенням. Він
запевнив у тому, що влада зробить усе можливе для якнайшвидшого
відновлення нормального життя в місті.
Також Президент вручив нагороди військовим, які відзначилися під час
антитерористичної операції.
Президент повідомив, що місцевій владі поставлено завдання
якнайшвидше відновити житловий фонд, щоб населення мало можливість
повернутися у свої домівки.
Крім того, глава держави наголосив, що «ми чітко встановили терміни,
коли мають бути відновлені школи, для того щоб 1 вересня діти змогли піти в
школу, тому що похід до школи – це також символ миру».
Президент висловив сподівання найближчим часом відвідати Донецьк і
Луганськ.
При цьому П. Порошенко зазначив, що звільнення міст на Донбасі – це
не тільки військова операція. «Це стало можливим, коли самі люди
зрозуміли, що не хочуть далі жити під тиском, під дулом автоматів
бандитів», – сказав він.
Також Президент, спілкуючись із журналістами, заявив, що він готовий
до переговорів щодо подальшої долі Донбасу з усіма, хто реально
представляє населення регіону та готовий до політичного діалогу, і висловив
думку, що для відновлення переговорів необхідно розширити коло
представництва Донбасу.
Глава держави наголосив, що переговори повинні бути «відновлені із
справжніми господарями Донбасу: металургами, шахтарями, з людьми, які
сьогодні представляють найбільшу силу, але були затиснуті силою зброї».
Президент підкреслив, що готовий до діалогу з усіма, хто поділяє його
бачення мирного плану для Донбасу, «хто готовий сьогодні скласти зброю,
скористатися майбутньої амністією, хто готовий до політичного діалогу, щоб
обрати нову владу, хто готовий до децентралізації влади, готовий, щоб
сьогодні, нарешті, на Донбас прийшов мир».
Разом з тим Президент висловив упевненість, що його мирний план буде
реалізований. «Немає ніяких сумнівів, що мирний план буде імплементовано.
Він знайшов підтримку в усьому світі, він підтриманий у Слов’янську,
Дружківці, Костянтинівці і Артемівську. Буде він підтриманий і в Донецьку, і
в Луганську», – заявив Президент.
Також глава держави після зустрічі із силовиками в Слов’янську
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повідомив, що Україна має на меті збільшити обсяги виробництва власної
зброї для забезпечення потреб військовослужбовців. «Сьогодні мій перший
заступник разом з новопризначеним головою “Укроборонпрому”, разом з
представниками Генерального штабу, заступниками міністра оборони та
представниками МВС провели нараду, де підготують на моє затвердження
зміни до державного оборонного замовлення», – сказав глава держави.
Він зазначив, що під час формування цього замовлення та у виробництві
«буде в повному обсязі використаний той досвід, який українські Збройні
сили, Національна гвардія набули під час бойових дій на Сході».
«Не буде більше витрачання мільярдів народних коштів, коштів
платників податків на нікому не потрібні наукові програми, які слугували
лише елементом розкрадання. Сьогодні українське виробництво буде
завантажене системами високоточної зброї, українськими безпілотниками,
усім, чого потребує українська армія – починаючи від бронежилетів і
закінчуючи тепловізорами, – наголосив П. Порошенко. – Українська армія
зможе воювати ефективно, мобільно, професійно» (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
8.07).
Восени уряд представить «план Маршалла» для України
Кабінет Міністрів України вийшов з пропозицією підготовки й реалізації
плану відбудови, розрахованого на два роки – «плану Маршалла» для
України. Уряд представить цей план у перші сесійні дні Верховної Ради
України у вересні, повідомив на засіданні уряду в середу, 9 липня, Прем’єрміністр України А. Яценюк.
А. Яценюк зазначив, що 8 липня урядова делегація на чолі з віцепрем’єр-міністром України, міністром регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В. Гройсманом взяла участь
у підготовчому засіданні Конференції донорів та інвесторів у Брюсселі:
«Вчора у Брюсселі всі країни-члени ЄС, представники міжнародних
фінансових організацій, США, Японія, Канада провели підготовче засідання
для того, щоб восени провести велику донорську конференцію для України.
Уряд України вийшов з пропозицією підготовки і реалізації плану
відбудови для України, розрахованого на два роки. В Європі були приклади
таких планів відбудови – так званий план Маршалла. Це буде план Маршалла
для України».
За його словами, Кабінет Міністрів розпочав роботу, щоб у вересні
представити план відбудови українському народу. Це відбудеться в перші
сесійні дні роботи Верховної Ради України у вересні.
А. Яценюк зазначив, що видав відповідні доручення для підготовки та
узгодження плану відбудови на найближчі два роки.
У найближчі два роки, вважає глава уряду, основними елементами
економічного розвитку країни мають бути продовольство та енергетика: «Це
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основні елементи цього плану, дві базові цілі. Забезпечення внутрішнього
ринку продовольством, його експорт та розвиток аграрного сектору.
Енергетичний блок – це зменшення енергоспоживання, збільшення
видобутку і побудова нових електричних мереж і генерацій. Це два основні
елементи економічного розвитку країни в найближчі два роки».
Глава уряду також повідомив, що урядова делегація порушила в
Брюсселі питання плану відбудови, пов’язаної з антитерористичною
операцією на Сході України. «Ми отримали схвальне сприйняття декількох
додаткових пунктів, які безпосередньо стосуються Сходу України», –
зазначив А. Яценюк, додавши, що ці пункти стосуються коштів і технічної
допомоги на облаштування кордону з Російською Федерацією та відновлення
інфраструктури
Донеччини
та
Луганщини
(Урядовий
портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 9.07).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Н. Тарасенко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Україна після підписання Угоди про асоціацію з ЄС:
оцінки та прогнози експертів
27 червня під час саміту ЄС у Брюсселі Україна і ЄС підписали
економічну частину Угоди про асоціацію. Підпис від України поставив
Президент П. Порошенко, від європейської сторони – Президент
Європейської ради Г. Ван Ромпей, президент Єврокомісії Ж. М. Баррозу та
лідери всіх країн-членів ЄС.
Загалом Угода про асоціацію Україна – ЄС налічує до тисячі сторінок.
Політична її частина, а саме розд. І «Загальні цілі та принципи» та розд. ІІ
«Політичний діалог і реформи, політична асоціація, співробітництво та
конвергенція у сфері закордонних справ та політики безпеки», була
підписана 21 березня поточного року. Економічна частина Угоди викладена в
розд. ІІІ «Юстиція, свобода і безпека», розд. IV «Торгівля і питання,
пов’язані з торгівлею», розд. V «Економічне та секторальне
співробітництво»,
розд.
VI
«Фінансове
співробітництво»
(http://uk.wikipedia.org/wiki/Угода_про_асоціацію_між_Україною_та_ЄС).
Розділ ІІІ Угоди визначає напрями взаємодії України і ЄС у сферах
юстиції, свободи й безпеки, оскільки важливою метою співробітництва є
утвердження верховенства права та зміцнення відповідних інституцій,
зокрема у сфері правоохоронної діяльності та встановлення правосуддя,
зміцнення судової системи, покращення її ефективності, гарантування
незалежності та неупередженості. Одним з елементів співпраці є
забезпечення належного рівня захисту персональних даних відповідно до
європейських і міжнародних стандартів.
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З метою керуваня міграційними потоками Угодою передбачається
запровадження всеохоплюючого діалогу щодо ключових питань у сфері
міграції, включаючи нелегальну міграцію, протидію торгівлі людьми тощо.
Окремі статті присвячені створенню належних умов для працівників, які на
законних підставах працюють за кордоном.
Значна увага приділяється забезпеченню мобільності громадян і
поглибленню візового діалогу, зокрема шляхом запровадження безвізового
режиму після виконання відповідних критеріїв, передбачених у Плані дій
щодо лібералізації ЄС візового режиму для України. Положеннями розділу
передбачається поглиблення співпраці з метою боротьби з відмиванням
грошей і фінансуванням тероризму, незаконним обігом наркотиків,
організованою злочинністю, тероризмом, а також розвиток співробітництва у
сфері надання правової допомоги в цивільних і кримінальних справах.
Розділ ІV документа регламентує створення поглибленої та
всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ). Цей розділ становить 2/3 від
усього обсягу основної (без додатків і протоколів) частини Угоди (156 с. із
245).
ЗВТ передбачає лібералізацію торгівлі як товарами, так і послугами,
лібералізацію руху капіталів і до певної міри – руху робочої сили.
Відмінною рисою ЗВТ Україна – ЄС є комплексна програма адаптації
регуляторних норм у сферах, пов’язаних з торгівлею, до відповідних
стандартів ЄС. Це дасть змогу значною мірою усунути нетарифні (технічні)
бар’єри в торгівлі між Україною і ЄС та забезпечити розширений доступ до
внутрішнього ринку ЄС для українських експортерів і, навпаки,
європейських експортерів до українського ринку. Таким чином, поглиблена
та всеохоплююча ЗВТ має забезпечити поступову інтеграцію економіки
України із внутрішнім ринком ЄС.
Цей розділ охоплює такі основні сфери: торгівля товарами, у тому числі
технічні бар’єри в торгівлі; інструменти торговельного захисту; санітарні та
фітосанітарні заходи; сприяння торгівлі та співробітництво в митній сфері;
адміністративне співробітництво в митній сфері; правила походження
товарів; торговельні відносини в енергетичній сфері; послуги, заснування
компаній та інвестиції; визнання кваліфікації; рух капіталів і платежів;
конкурентна політика (антимонопольні заходи та державна допомога); права
інтелектуальної власності, у тому числі географічні зазначення; державні
закупівлі; торгівля та сталий розвиток; транспарентність; врегулювання
суперечок.
Розділ V Угоди містить положення про умови, модальності та часові
рамки гармонізації законодавства України та законодавства ЄС, зобов’язання
України щодо реформування інституційної спроможності відповідних
установ і принципи співробітництва між Україною, ЄС і його державамичленами в ряді секторів економіки України та напрямів реалізації державної
галузевої політики.
Двадцять вісім глав цього розділу Угоди передбачають відповідні заходи
в секторах: енергетика (у тому числі ядерна), транспорт, захист
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навколишнього середовища, промислова політика та підприємництво,
сільське господарство, оподаткування, статистика, надання фінансових
послуг, туризм, аудіовізуальна політика, космічні дослідження, охорона
здоров’я, науково-технічна співпраця, культура, освіта тощо.
Імплементація цього розділу Угоди дасть змогу забезпечити більш
поглиблене виконання положень Угоди щодо зони вільної торгівлі, оскільки
сприятиме наближенню законодавства та регуляторного середовища України
та ЄС, а відтак усуненню нетарифних торговельних бар’єрів, а також
сприятиме інтеграції України із внутрішнім ринком ЄС та єдиного
нормативного простору в переважній більшості секторів економіки та
суспільного життя України.
Розділ VI окреслює механізм і шляхи отримання Україною фінансової
допомоги з боку ЄС, у тому числі з метою сприяння реалізації Угоди про
асоціацію, пріоритетні сфери її надання, порядок моніторингу та оцінки
ефективності її використання. Також положення цієї частини передбачають
поглиблення співпраці України та ЄС з метою запобігання та боротьби
із шахрайством, корупцією та незаконною діяльністю, зокрема шляхом
поступової гармонізації українського законодавства в цій сфері із
законодавством ЄС, обміну відповідною інформацією тощо.
Розділ VII «Інституційні, загальні та прикінцеві положення» Угоди про
асоціацію передбачає запровадження нових форматів і рівнів співробітництва
між Україною та ЄС після набрання нею чинності, зокрема створення ради та
комітету з питань асоціації, парламентського комітету з питань асоціації. З
метою залучення до реалізації Угоди громадянського суспільства буде
створена Платформа громадянського суспільства.
У контексті забезпечення належного виконання Угоди буде впроваджено
відповідний механізм моніторингу та врегулювання суперечок, які можуть
виникати під час виконання Угоди.
У зв’язку з необмеженим терміном дії Угоди передбачено можливість
здійснення всебічного її перегляду, у тому числі що стосується її цілей
протягом п’яти років від набрання нею чинності, а також у будь-який час за
взаємною згодою сторін.
Текст Угоди про асоціацію був оприлюднений на Урядовому порталі ще
в серпні 2013 р. Рішення щодо його схвалення було прийнято Кабінетом
Міністрів України одноголосно 18 вересня 2013 р. Однак, як відомо, Угода
про асоціацію України та ЄС, особливо її економічна складова, тривалий час
викликала суперечки щодо того, чи дійсно її умови та перспективи вигідні
для України. Зокрема, офіційний Київ після призупинення процесу
підписання Угоди в кінці листопада неодноразово критикував Угоду про
асоціацію як невигідну для України. Саме збитками від Угоди для
української економіки й загрозою дефолту виправдовував призупинення
підготовки до її підписання Кабінет Міністрів М. Азарова. Особливе
занепокоєння викликала необхідність у стислі терміни модернізувати країну,
а також загроза втрати російських ринків.
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Нинішній факт підписання Угоди про асоціацію з ЄС засвідчує
кардинальну зміну позиції української влади в цьому питанні. Підписання
Угоди про асоціацію сприятиме продовженню впровадження реформ у всіх
сферах життєдіяльності Української держави. Про це Президент України П.
Порошенко заявив у своєму виступі на церемонії підписання Угоди у
Брюсселі. «Підписуючи Угоду, Україна обіцяє і надалі впроваджувати
реформи», – додав він. Шлях реформ буде нелегким, болючим, але вони є
основою подальшого успішного розвитку України, констатував Президент.
Зважаючи на це, Україна готова розпочати їхнє впровадження і виконання
всіх взятих на себе зобов’язань. «Для того щоб все це працювало, ми готові
до
ратифікації»,
–
сказав
глава
держави
(http://www.president.gov.ua/news/30622.html).
Експерти вже напередодні підписання висловили свої оцінки та
прогнози стосовно змін, які чекають на Україну з початком упровадження в
життя передбачених Угодою перетворень. На загальне їхнє переконання,
підписання Угоди лише започатковує шлях системних соціальноекономічних реформ в Україні.
Детальний аналіз економічної частини Угоди про асоціацію, а також
наслідків її імплементації для держави, підприємств і населення напередодні
підписання Угоди про асоціацію України з ЄС оприлюднив Інститут
економічних
досліджень
і
політичних
консультацій
(http://www.ier.com.ua/files//publications/Books/Economic_red.pdf).
Ця аналітична робота ґрунтувалася на парафованому тексті Угоди (перед
підписанням він зазнав незначних змін). Автори дослідження наголошують,
що підписання та ратифікація Угоди – це лише початок нового етапу
співпраці її сторін, тоді як про реальний вплив Угоди на Україну в різних
вимірах можна буде конкретно говорити, коли відповідні домовленості
будуть впроваджені на практиці. «Але вже зараз можна й треба детально
аналізувати парафований Україною та ЄС текст Угоди, щоб у майбутньому
реалізувати зобов’язання в найбільш ефективний спосіб», – зазначають
експерти.
На думку експертів, українське суспільство сьогодні конче потребує
інформації про основні економічні, інституційні та соціальні ефекти Угоди
про асоціацію. «Така потреба зумовлюється тією обставиною, що переважна
частина економічних положень Угоди фактично визначає зміст реформ, які
має реалізувати Україна, щоб реально модернізуватися та стати успішною
країною в широкому розумінні цього слова», – додають автори дослідження.
Ця робота є аналізом кожної глави тексту Угоди. Спершу автори
викладають зміст домовленостей сторін. Далі наводяться оцінки (і там, де це
можливо, кількісні оцінки) впливу реалізації відповідних домовленостей на
домогосподарства (населення), бізнес та уряд. «У процесі обговорення різних
аспектів європейської інтеграції в цілому та особливостей співпраці України
з ЄС в інформаційному просторі з’явилась велика кількість відверто
помилкових міркувань, висновків та міфів... А тому важливість
неупередженого аналізу складних проблем сучасності та інформування
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суспільства про виклики, які породжуються ними, важко переоцінити», –
наголошують автори.
За словами голови правління Інституту економічних досліджень і
політичних консультацій І. Бураковського, Угоду не варто
недооцінювати, так само і як переоцінювати. По суті, підписаний документ є
декларацією намірів, а його результати залежатимуть насамперед від того, як
Україна виконуватиме взяті на себе зобов’язання. І хоча Угода й не містить
чіткої перспективи членства України в Євросоюзі, вважається, що належне її
виконання означатиме відповідність України критеріям членства
(http://ipress.ua/mainmedia/ekonomichna_chastyna_ugody_pro_asotsiatsiyu_z_yes
_shcho_pidpysuiemo_71896.html).
Угода про асоціацію є лише зовнішньою рамкою, що має забезпечити
проведення реформ і модернізацію української економіки, підкреслив
директор програм з європейської інтеграції Міжнародного центру
перспективних досліджень В. Притула. «Зовнішня політика в Угоді про
асоціацію закінчується її підписанням. Насправді Угода – це інструмент для
провадження внутрішніх реформ у найрізноманітніших сферах», – зауважив
він (http://eu.prostir.ua/library/263443.html).
Найважливішим з розділів документа вважається четвертий – про
створення глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, яка передбачає
не тільки лібералізацію торгівлі, а й гармонізацію законодавства й
нормативно-регуляторної бази. Оскільки ЗВТ передбачає ще й взаємний
доступ до ринків послуг, можливість відкриття філій підприємств, запуску
спільних проектів, створення єдиного законодавчого поля є дуже важливим.
Для країни в цілому основним бонусом стане безмитний доступ до
великого ринку європейських країн. Після вступу в силу Угоди значна
частина мит буде скасована. Для промислових товарів лібералізація
означатиме негайне скасування діючих ввізних мит на більшість товарів,
зокрема 82,6 % мит знімає Україна, 91,8 % – ЄС. Для решти встановлено
перехідні періоди. Для сільськогосподарської продукції Україна скасує мита
на 35,2 % тарифних ліній, а Євросоюз – на 83,1 %. До решти товарів Україна
запровадить перехідні періоди тривалістю від одного до семи років, на 9,8 %
– часткову лібералізацію та на 3 % – безмитні тарифні квоти. Загалом,
Україна і ЄС скасують імпортні мита на приблизно 97 і 96,3 % тарифних
ліній відповідно.
У результаті українські експортери матимуть змогу заощаджувати
близько 487 млн євро щорічно. У свою чергу, ЄС заощадить 291 млн євро
щорічно. Єврокомісія оцінює збільшення доходів України від підписання
економічної частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом в 1,2 млрд євро на
рік. Український експорт у ЄС, як очікується, збільшиться на 1 млрд євро на
рік.
Певний бонус від асоціації з ЄС Україна отримала авансом. З 23 квітня
2014 р. для України в односторонньому порядку діє зниження мит на імпорт
українських товарів у ЄС. Цей режим діятиме до 1 листопада 2014 р. До
цього часу очікується ратифікація Угоди і Україною, і ЄС. Після ратифікації
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Угоди режим автономних преференцій для України замінять відповідні
положення, які містяться в ній.
Необхідно зазначити, що зниження або обнулення мит не означає, що
українські товари одразу потраплять на ринок ЄС. Українська продукція
також повинна відповідати якісним і безпековим стандартам. Тож
українським експортерам для поставки товарів на ринки ЄС потрібно
отримати сертифікат походження товарів EUR.1, який нині видає
Торговельно-промислова палата України. За інформацією директора
департаменту європейської інтеграції Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України В. Цимбала, підприємств, що пройшли сертифікацію, уже
понад 4 тис..
Кількісних обмежень на експорт українських товарів на ринок ЄС не
буде. Але до деяких товарів застосовуватиметься часткова лібералізація у
вигляді безмитних квот, які дадуть змогу ввозити деякі товари в певній
кількості без оплати ввізного мита. Наприклад, молоко – 10 тис. т на рік,
яловичина – 12 тис. т на рік, свинина – 20 тис. т на рік, м’ясо птиці – 20 тис. т
на рік, жито – 1 млн т на рік. Перевищення квот не означає заборони на
поставку, однак обсяги понад квоту вже обкладатимуться митами.
Українська сторона також вводить певні квотні обмеження на
постачання товарів з ЄС, зокрема на сільгосптовари. Мита на імпорт
європейських товарів в Україну знижуватимуться поступово, протягом
5–10 років.
Для споживачів ЗВТ означатиме зниження цін завдяки доступу до більш
широкого ринку продукції, що приведе до більшої конкуренції серед
продавців і виробників. Регуляторні норми й зміни законодавства нададуть
змогу покращити безпеку продукції на внутрішньому ринку, а поліпшення
інвестиційного клімату допоможе створити нові робочі місця. Також за
допомогою ЗВТ Україна зможе поліпшити внутрішній інвестиційний і
бізнес-клімат.
В економічній частині Угоди про асоціацію, серед іншого, ідеться про
домовленість співпрацювати для забезпечення «високого рівня захисту
споживачів, наближаючи українське законодавство до європейських норм».
Для цього підписанти зобов’язалися обмінюватися інформацією про існуючі
системи захисту прав споживачів, поліпшувати якість інформації про товари
та послуги, які споживають українці, і сприяти розвитку незалежних
асоціацій споживачів.
В Інституті економічних досліджень і політичних консультацій,
проаналізувавши Угоду про асоціацію, дійшли висновку, що якщо свої
домовленості сторони виконають, то в Україні побільшає незалежних
громадських організацій споживачів, які будуть зацікавлені інформувати
громадян про споживчі якості товарів і послуг. Це ж, у свою чергу,
підвищить рівень захисту від неякісної продукції.
За словами директора Інституту економічних досліджень і політичних
консультацій І. Бураковського, відповідно до Угоди Україна має
імплементувати близько 370 європейських актів, щоб наблизити своє
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законодавство до європейського. Серед них є і ті, що стосуються захисту
прав споживачів. «Для нас це дуже важливо, оскільки зараз існують великі
проблеми через неякісні українські товари і послуги. Якщо така система буде
прозорою і чіткою, то українці від того тільки виграють», – наголошує
І. Бураковський (http://www.dw.de/чи-допоможе-угода-про-асоціацію-з-єсукраїнському-споживачеві/a-17743304).
Нині в Україні діє система захисту прав споживачів «постфактум», коли
незадоволений споживач звертається в Державну інспекцію з питань захисту
прав споживачів зі скаргою на виробника і вимогою відшкодувати гроші за
неякісно надані послугу чи товар. Угода про асоціацію може сприяти
створенню в Україні системи захисту прав споживачів «на випередження»,
коли незалежні споживчі асоціації інформуватимуть про якість товарів,
аналізуючи, тестуючи, порівнюючи їх, аби споживач знав, чи якісний товар
ще на етапі його вибору.
У Євросоюзі працює ціла мережа таких споживчих асоціацій, які
відстоюють інтереси європейських споживачів. В Україні ж діє чи не єдиний
Науково-дослідний центр незалежних споживчих експертиз «Тест», який у
статусі громадської організації досліджує товари та послуги, замовляє в
спеціалізованих лабораторіях тестування найбільш вживаних українцями
продуктів, аби поінформувати споживачів про найбільш якісні та безпечні.
«Інтерес до такої інформації є. Споживачі хочуть знати більше про
якість товарів, які купують. Але одна громадська організація не може його
повністю задовольнити. Тестування і випробування – це коштовна річ, і без
державної фінансової підтримки проводити їх надзвичайно складно. Зараз
держава підтримує нашу справу тільки на словах», – наголосив керівник
центру «Тест» В. Безрукий. За його словами, на українському ринку
продається 20–25 % неякісних товарів. Здебільшого це стосується молочних
продуктів. У сфері сервісу частка неякісних послуг ще більша, каже експерт.
Проте довести українському споживачеві те, що він отримав неякісну
послугу, украй важко через відсутність належної експертизи. «Якщо для
українських товарів широко відкриватимуться двері у Європейський Союз,
це стимулюватиме українських виробників робити якісні товари не тільки на
експорт, а також для внутрішнього ринку», – сподівається В. Безрукий. І це,
вочевидь, витіснить з українського ринку недобросовісних конкурентів, які
маніпулюють якістю своїх товарів і послуг, припускає експерт.
Водночас сподіватися на миттєві результати не варто, вказують
аналітики. Для того щоб в Україні дійсно була створена прозора та ефективна
система споживчого захисту, як це діє у Євросоюзі, потрібен час, вважає
експерт Міжнародного центру перспективних досліджень О. Жолудь.
«Одразу захисту своїх прав по-європейськи українські споживачі не
відчують. Для того щоб система запрацювала, потрібно мінімум років п’ять»,
– припускає О. Жолудь.
Угода
про
асоціацію
обіцяє
сприяти
підвищенню
конкурентоспроможності української економіки, хоча позитивний ефект буде
відчутний не одразу, заявила виконавчий директор Європейської бізнес10

асоціації А. Дерев’янко (http://www.dw.de/європейська-бізнес-асоціаціяпозитивний-ефект-від-угоди-з-єс-українці-відчують-не-відразу/a-17741692).
Ефект почнуть відчувати тоді, коли українські підприємства стануть
достатньо конкурентоспроможними для того, щоб конкурувати з товарами,
які можуть зайти на ринок України. Їхня продукція має вироблятися за
високими європейськими стандартами та конкурувати за ціною з
європейськими аналогами. Коли це може статися, залежить, з одного боку,
від уряду, бо треба прийняти ряд законів, які допомагатимуть пристосуватися
до нових реалій і умов. А з іншого боку, залежить також і від компаній, яким
чином вони адаптуватимуться до нових умов, і чи готові вони вкладати
кошти в модернізацію виробництв, якщо це буде потрібно, аби бути
конкурентоспроможними.
Оцінюючи присутнє в цьому документі співвідношення переваг і
недоліків, експерт відзначила, що ідеальну угоду, мабуть, складно знайти.
І, звичайно, у будь-якій угоді можна знайти як і позитивні, так і негативні
сторони. Вона підкреслила, що Європейська бізнес-асоціація схвально
ставиться до підписання цієї Угоди. «Адже ми дивимося на неї як на
можливість імпортувати в Україну європейські цінності. Як можливість стати
більш прозорою країною. Країною, де бізнес-середовище є зрозумілим і
комфортнішим. Завдяки тому, що ця Угода про асоціацію спонукає державу,
спонукає уряд України до переобладнання регуляторного поля до
європейських стандартів. Крім того, звичайно, можна побоюватися
конкуренції. Але, з іншого боку, ти не можеш законсервуватися в межах
однієї країни. Тому це добре, коли конкуренція на ринку буде підвищуватися,
а Угода про асоціацію, крім імпорту цінностей, несе в собі й можливості для
підвищеної конкуренції».
Завдяки конкуренції, пояснює далі А. Дерев’янко, компанії зможуть, поперше, розвивати свої ноу-хау, надавати ринку більш новітні продукти. З
іншого ж боку, споживачі отримуватимуть такі новітні продукти за меншою
ціною, адже коли є конкуренція, то, відповідно, і ціна знижується. У
короткотерміновій перспективі це може призвести до певної дестабілізації
для компаній, які не готові конкурувати. Але ми дивимося саме на
стратегічний інтерес України. Завдяки цій Угоді ми будемо створювати
більш привабливі й прозорі умови для ведення бізнесу. І ця Угода буде, у
випадку належної ратифікації та імплементації, створювати умови для
закріплення верховенства права, прав людини, а це, безперечно, в середньо- і
довготерміновій перспективі не може не позначитися на добробуті
населення, на притоці іноземних інвестицій і взагалі на бажанні інвестувати
більше в нашу економіку, розвиватися не тільки в Україні, а й за кордоном.
Однак ці зміни слід очікувати в середньо- і довгостроковій перспективі.
Водночас у короткостроковій підписання економічної частини Угоди,
швидше за все, спричинить збитки. Можна очікувати підвищення витрат на
адміністративні та правові зміни.
Дотримання високих стандартів також відкриває певні ризики й для
бізнесу, адже вільна торгівля з ЄС неминуче породить потужну конкуренцію
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для українських компаній, яку зможуть витримати не всі. Зокрема,
незалежний експерт з аграрних питань О. Якубін вважає, що українським
аграріям буде достатньо складно, по-перше, увійти на європейський ринок, а
по-друге, конкурувати з уже присутніми на ньому компаніями, які
виробляють аналогічну продукцію. Адже європейський ринок насправді
дуже насичений такою продукцією, і не лише з Європи. При цьому
українська продукція, навіть якщо вона буде відповідати всім стандартам
Європейського Союзу, може бути неконкурентоспроможною в ціновому
ракурсі, оскільки європейські агровиробники отримують від Європейської
комісії певні аграрні преференції та субсидії. Українські ж виробники від
уряду не отримують значних, або взагалі не отримують жодних аграрних
преференцій і субсидій (http://newsradio.com.ua/2014_06_18/U-c-novomurakurs-ukra-nska-agroprodukc-ja-bude-nekonkurentnozdatnoju-na-rinku-Sekspert-0462).
Народний депутат, президент Українського союзу промисловців і
підприємців А. Кінах також відзначає певні ризики, пов’язані з початком дії
положень Угоди про асоціацію. Політик нагадує, що за багатьма
параметрами економіка України ще не конкурентоспроможна, якщо
порівняти з економікою країн Європейського Союзу. Наприклад, якщо
порівняти такі якісні макроекономічні умови, як вартість кредитних ресурсів,
то у ЄС вона коливається на рівні 1–2 %, а в Україні зашкалює за 20 %.
Фізична й моральна зношеність основних фондів – близько 60 %,
енергоємність продукції майже удвічі більша, ніж у ЄС, продуктивність праці
утричі-учетверо нижча. Регуляторна політика та податкова система в
окремих елементах не відповідають міжнародним стандартам.
Тому вкрай важливо, на переконання А. Кінаха, мати національну
програму адаптації економіки України до режиму вільної торгівлі. Потрібно
послідовно – а виконання умов Угоди в частині адаптації розраховане на
10 років – провести величезну роботу зі зміни техрегламентів, стандартів
якості та безпеки продукції, корекції різних процедур, зокрема митних і
податкових, щоб підвищити конкурентоспроможність економіки та створити
умови для виробництва якісної, конкурентоспроможної продукції з високою
доданою вартістю. Але якраз ті галузі, у яких можливе виробництво такої
продукції, і перебувають у зоні ризику. Наприклад, машинобудування,
оскільки ми майже не постачаємо таку продукцію в ЄС.
Розроблення
національної
програми
адаптації
потребує
цілеспрямованих, консолідованих дій законодавчої влади та бізнесспільноти. «На жаль, наразі такої програми нема в принципі. Звідси – дуже
серйозний, неілюзорний ризик, що ринок Європейського Союзу буде
відкритим лише де-юре. А за фактом ми не зможемо поставляти в ЄС
достатньо великих обсягів продукції, оскільки будемо просто не готові
відповідати європейським стандартам якості та безпеки», – застерігає
А. Кінах (http://inforesist.org/uk/ugoda-z-yes-27-chervnya-ukra%D1%97naproxodit-tochku-nepovernennya).
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Про додаткові виклики, які несе Україні Угода про асоціацію,
попереджає і політолог К. Бондаренко. «Угода була підготовлена, виходячи
із показників та реалій 2011 р., а зараз дещо інша економічна ситуація як в
Європі, так і в Україні. Більше того, свого часу наші дипломати здали значну
частину економічних моментів для того, щоб легше було домовлятися. Тому
Угода
не
зовсім
вигідна
для
України»,
–
наголосив
він
(http://gazeta.ua/articles/politics/_ugodu-pro-asociaciyu-treba-zaprovadzhuvatipoetapno-ekspert/566661).
Експерт нагадав, що згідно з підписаним документом, відкриваються
кордони, тому Україна може вільно обмінюватися товарами з Європою. «Але
чи багато українських товарів сьогодні сертифіковано? Чи відповідають вони
технічним регламентам Європейського Союзу? Очевидно, що ні. На
отримання сертифікату піде рік-два. За цей час європейські товари будуть
наводнювати Україну. Імпорт буде серйозно домінувати над експортом. Це
по-перше. По-друге. Якщо раніше ми ставили мита і регулювали ці потоки,
то тепер їх не буде. Чим наповнювати бюджет – поки незрозуміло», –
зауважив політолог.
За словами К. Бондаренка, в Україні потрібно скликати конференцію
донорів для української економіки. «Треба, щоб вони інвестиціями,
кредитами та грантами запровадили механізм запобігання негативним
явищам. Але інвестори не прийдуть у країну, де йде війна, невідрегульовані
питання рейдерських захоплень і немає чіткого законодавчого закріплення
гарантій зовнішніх інвестицій. Тут мають попрацювати наші депутати», –
зазначив він.
Експерт упевнений, що нам треба домовлятися з Євросоюзом про те,
щоб Угода вступала в силу поетапно. «Деякі її блоки мають застосовуватися
через певний час. На певні повинен бути мораторій. Наприклад, ми, умовно
кажучи, повинні закрити всі продуктові ринки. Як тоді виживати людям в
українських селах, якщо їм завтра заборонять продавати молоко, картоплю
чи ягоди? У них не буде прибутку. Тому певні пункти треба притримати.
Структури, які займатимуться моніторингом з боку Єврокомісії, мали б до
цього поставитися з розумінням», – додав К. Бондаренко.
Польська газета Rzeczpospolita вважає, що успішне впровадження
українцями умов Угоди про асоціацію може принести їм упродовж трьохп’яти років (за оптимістичним сценарієм) такий рівень життя, який має
сучасна
Польща
(http://ukrainian.voanews.com/content/eu--free-tradeua/1946285.html). Оглядач А. Белецький також наголошує, що загрозою
впровадження Угоди про асоціацію в життя в Україні є Росія, яка вже
сьогодні готова задушити цілі галузі української економіки високими
ввізними митами на українські товари.
Важливо зазначити, що Угода не містить ніяких обмежень на торгівлю
України з іншими партнерами після впровадження ЗВТ з ЄС, у тому числі і з
країнами СНД. Незважаючи на це, неодноразово лунали заяви російської
сторони, як одного з основних торговельних партнерів України, про те, що
Україна не зможе торгувати «на дві сторони». І. Бураковський у цьому
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контексті зазначає, що в найближчі роки ринок ЄС не зможе на 100 %
замінити Україні російський ринок. Але проблеми конфлікту торговельних
інтересів ЄС і РФ експерт не бачить.
Протилежної думки дотримуються в Москві. Митний союз втратив
Україну після підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, заявив радник
президента Росії С. Глазьєв на засіданні Інтеграційного клубу при голові
Ради Федерації РФ. «У рамках угод про асоціацію Україна, Молдова і Грузія
делегували частину свого суверенітету Європейській комісії. Це означає, що
вони вже не можуть стати учасниками Митного союзу і ЄЕП. Це для нас
істотна
втрата»,
–
заявив
він
(http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/u_putina_vvazhajut_o_es_silomic_zmic
hiv_ukrainu_pidpisati_ugodu_pro_asociac).
За словами С. Глазьєва, «у зв’язку з підписанням у Брюсселі угод про
асоціацію між ЄС і Україною, Грузією і Молдовою, що відбулися 27 червня,
фактично на західному напрямку нам поставлено жорсткий бар’єр щодо
розширення нашої інтеграції». За його словами, це безпосередньо зачіпає
інтереси РФ і змушує замислитися про перспективи співпраці з цими трьома
державами.
С. Глазьєв упевнений, що Євросоюз «насильно змусив» Україну
підписати Угоду про асоціацію, наперед заради цього «поваливши законну
владу». За його словами, для Росії це обертається неприємними наслідками –
падінням на 25 % товарообороту (РФ в односторонньому порядку вводить
обмеження на поставки українських товарів), ризиками для російських
інвестицій в Україну, під питанням є угода про зону вільної торгівлі в межах
СНД, а також кооперація у високотехнологічних галузях. «Ми маємо право
говорити і висувати ці питання», – сказав С. Глазьєв. Водночас він вважає,
що на Україну чекає дефолт, оскільки західна допомога становить 35 млрд
дол., а для стабілізації ситуації потрібно близько 100 млрд дол.
Російські експерти також переконані, що підписання Угоди про
асоціацію з ЄС загрожує Україні й Молдові багатомільярдними втратами,
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1358541-ugoda-pro-asotsiatsiyu-z-yeszagrozhuye-ukrayini-bagatomilyardnimi-vtratami-rosiyski-eksperti).
Так, директор Центру інтеграційних досліджень Євразійського банку
розвитку Є. Винокуров підкреслив, що в разі зниження рівня торговельноекономічних відносин України з Росією та Митним союзом, зокрема в
результаті підписання економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС,
поточна ситуація в Україні лише погіршиться. За словами Є. Винокурова,
максимальний масштаб імовірних втрат Києва в цьому випадку оцінюється в
33 млрд дол. на річному рівні, або 19 % українського ВВП у 2013 р. «Тут
враховуються можливе зниження експортної виручки, залучених інвестицій
та міграційних доходів, підвищення цін на газ і скорочення трубопровідного
та іншого транзиту, згортання коопераційних зв’язків, скорочення поїздок в
Україну й інше», – пояснив експерт.
Компенсації ж цих втрат Україні від Євросоюзу чекати не варто,
вважають російські експерти. «Країни, які підписують цю асоціацію,
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зобов’язують себе виконувати всі директиви ЄС, стандарти, технічний
регламент, тобто все це вони роблять за свій рахунок. Навіть якщо ЄС дає
якусь технічну допомогу, то вона досить невелика», – вважає заступник
директора Ради з вивчення продуктивних сил Міністерства економічного
розвитку РАН Д. Мітяєв. За його словами, подібні угоди насамперед
встановлюють зону вільної торгівлі з Євросоюзом, що передбачає безмитний
експорт цих товарів в ЄС, однак при цьому діють певні бар’єри,
найголовніший з них – невідповідність товарів європейським стандартам.
«Українська машинобудівна продукція практично повністю не відповідає
стандартам ЄС, тому вона туди не буде поставлятися», – вважає Д. Мітяєв.
Водночас українські сільгоспвиробники можуть втратити свої позиції на
російському, білоруському й казахстанському ринках, констатує заступник
директора Інституту народногосподарського прогнозування РАН О. Широв.
Водночас Москва дала зрозуміти, що накладе торговельні бар’єри на
Київ після укладення угоди про вільну торгівлю з ЄС. Президент Росії
В. Путін заявив, що «абсолютно точно» Росія не зможе зберегти свою
нульове мито на імпорт із України, бо Росія буде змушена захистити себе від
реекспорту з України товарів ЄС, що не обкладатимуться митом. За його
словами, такий реекспорт підриватиме позиції російських виробників
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/25436553.html).
Тим часом на засіданні ради Євразійської економічної комісії Росія
запропонувала Білорусі та Казахстану прийняти спільну резолюцію щодо
обмеження імпорту українських товарів, але пропозицію було відкинуто.
Віце-прем’єр Білорусі С. Румас сказав, що його країна виступила різко проти
обмеження: загрозу для економіки Митного союзу від підписання угоди
України і ЄС оцінити поки не можна, а значить, немає необхідності
терміново приймати такі рішення. До того ж Білорусь має 600-кілометровий
кордон з Україною, закрити який технічно дуже складно й економічно
невигідно.
Казахстан також не підтримав Росію, імовірно тому, що перебуває в
процесі приєднання до СОТ і затиснутий у жорсткі рамки переговорів – може
з’явитися ризик, що Україна заблокує вступ.
Утім, за словами економічного експерта з Інституту міжнародної
економіки ім. Пітерсона (Вашингтон) А. Ослунда, Росії не загрожують
європейські товари, як про це говорить російська сторона в контексті угоди
між Україною і Євросоюзом. «Росіяни не хочуть розуміти сучасну
міжнародну торгівлю. Президент Путін і його радник С. Глазьєв багато разів
заявляли, що, якщо Україна підпише Угоду про вільну торгівлю з ЄС, Росію
наповнять європейські товари. Це не так. По-перше, європейські товари не
дешеві. По-друге, у міжнародній торгівлі є таке поняття, як правила щодо
країни-виробника. Це означає, що тільки українські продукти можуть
експортуватися в Росію згідно з Угодою про вільну торгівлю», – пояснив
економіст
(http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?ekspert_poyasniv_chomu_zayavi_putin
a_shhodo_asotsiatsiyi_ukrayini_z_yes_ye_nepravdoyu&objectId=459238).
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За його словами, В. Путін просто не розуміє або не хоче розуміти, як
працює Угода про вільну торгівлю. А. Ослунд пропонує ігнорувати такі
звинувачення і винести ці питання на розгляд СОТ. «Якщо СОТ визнає, що
все, що він говорить, неправда, то чого ми мусимо цим перейматися? СОТ
може запропонувати двосторонні консультації, про що вже заявив Президент
П. Порошенко, і сподіваюся, що в їх роботі візьмуть участь більш професійні
люди, ніж Путін і Глазьєв», – говорить А. Ослунд.
Після підписання Угода потребує ратифікації парламентом України,
Європарламентом, а також державами-членами ЄС відповідно до їхніх
внутрішніх процедур. Спеціального «плану» для ратифікації Угоди про
асоціацію не потрібно. Відповідно до закону про міжнародні договори, має
бути підготовлений певний стандартний «ратифікаційний» пакет документів.
Цим займається МЗС. Міністерство також погоджує цей пакет з іншими
міністерствами і відомствами, а потім вносить відповідне подання
Президенту. Глава держави у свою чергу робить подання до парламенту,
після чого Верховна Рада приймає закон про ратифікацію міжнародного
договору.
З огляду на таку досить просту процедуру досить критично в Україні
було сприйнято поширене ЗМІ повідомлення прес-служби Президента про
те, що П. Порошенко доручив Міністерству закордонних справ України в
найкоротший термін підготувати й погодити з Євросоюзом план ратифікації
Угоди про асоціацію. Подив в оглядачів викликав той факт, що Молдова, яка
підписала Угоду про асоціацію разом з Україною та Грузією, ратифікувала її
вже на третій робочий день після підписання. Більше того, ратифікацію угод
про асоціацію ЄС з Україною, Молдовою та Грузією вже розпочали
парламенти країн Євросоюзу. Зокрема, Румунія стала першою країною, що
пройшла процедуру ратифікації. Водночас Україна, чия Угода чекала
підписання понад два роки після парафування та яка наполягала на
якнайшвидшому підписанні асоціації після втечі В. Януковича, не поспішає
ратифікувати цей документ.
За словами голови парламентського Комітету з євроінтеграції
Г. Немирі, пакет для ратифікації Угоди про асоціацію вже готовий, і якщо
Угода не подається на ратифікацію, хоча технічно вона готова, то тоді мають
бути пояснення чому. «Ті пояснення, що дана вказівка Міністерству
закордонних справ узгодити з ЄС план підготовки Угоди до ратифікації, це
дивна унікальна річ, яка ніколи, ніде не існувала. Країна ратифікує згідно з
внутрішніми процедурами. Чому Молдова не узгоджувала так званий план,
чому про такий план не говорить Грузія? Тут щось не те, і Президент має
пояснити. Ми переконані, що ратифікація Угоди – це найкраща
антитерористична операція, яка покаже РФ, що, незважаючи на тиск, Україна
зробила свій вибір, не лише підписала, а й ратифікувала цю Угоду», – сказав
він
(http://ipress.ua/news/ratyfikatsiya_ugody_pro_asotsiatsiyu_zatyaguietsya_cherez_
dii_ukrainskogo_mzs_72831.html).
«Підтримка європейської інтеграції становить 65 %. Це не примха якоїсь
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політичної сили або пріоритет Президента, це вимога народу. Це наша
політична відповідальність, особливо, зокрема, і тому що європейська
інтеграція є стратегічним курсом України», – зазначив голова комітету. Він
наголосив, що і Комітет з питань європейської інтеграції, і парламент
України готові розглянути питання ратифікації Угоди в першочерговому
порядку. Крім того, Г. Немиря нагадав про необхідність уряду негайно
розробити план імплементації Угоди про асоціацію. «Угода без плану
імплементації – це фактично корабель без штурвала», – наголосив
він (http://www.pohlyad.com/news/n/53539).
Варто зауважити, що Брюссель неодноразово висловлював побажання,
аби Угода була ратифікована до парламентських канікул, але оскільки
канікули ВР скасувала, очевидно, що «бажаний термін» розтягується до
вересня. Однак при цьому він сягає крайньо допустимих часових рамок, що
пов’язані з певними бюрократичними процедурами початку тимчасового
застосування Угоди, для якого достатньо її ратифікації тільки українським
парламентом. Після ратифікації передбачено нотифікацію про неї, й у
перший день другого місяця після цього повідомлення Україною ЄС Угода
почне тимчасово застосовуватися у визначеному Євросоюзом обсязі, що
включає зону вільної торгівлі. Таким чином, цей термін фактично збігається
із закінченням 1 листопада дії автономних торговельних преференцій,
наданих Євросоюзом Україні. Тож у разі затягування українською стороною
процедури ратифікації, не виключено, що ЄС буде змушений з 1 листопада
скасувати односторонні преференції для України.
За версією тижневика «Дзеркало тижня», однією з основних причин
затягування ратифікації може бути позиція РФ, яка, навіть після підписання
Україною Угоди про асоціацію, використовує її як привід для погроз і
шантажу, що вельми напружує деякі європейські столиці. Донедавна вони
намагалися вмовити Київ відстрочити підписання Угоди. За даними видання,
якби українська сторона не погодилася на тристоронні консультації Україна
– ЄС – Росія з приводу реалізації Угоди про асоціацію, 27 червня вона могла
б бути не підписана (http://gazeta.dt.ua/internal/ugoda-zaruchnik-_.html).
Тепер європейці переконують Київ відстрочити ратифікацію. Найбільш
наполегливими у цьому є Німеччина та Франція – країни ЄС, що мають
найбільш тісні бізнес-відносини з Росією. Саме цим, імовірно, можна
пояснити звуження «женевського формату» Україна – ЄС – США – Росія та
трансформацію його в «нормандсько-берлінський». Американців фактично
витіснили з-за столу переговорів, причому вони не висловили з цього
приводу жодних зауважень.
Поки що йдеться про тристоронні консультації Україна – ЄС – Росія на
рівні міністрів закордонних справ з приводу реалізації Угоди про асоціацію,
заплановані на 11 липня. Росії дають можливість «зазирнути» у двосторонні
справи Києва і Брюсселя, про що донедавна й чути не хотіли ні перший, ні
другий. Щоправда, українська сторона стверджує, що ні про який перегляд
тексту Угоди не йдеться. Обговорюватимуть «нюанси імплементації». Як
запевняє урядовий уповноважений з євроінтеграції В. Пятницький, 11 липня
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сторони обговорять «модальності подальших консультацій», тобто які
питання, у яких випадках і яких форматах обговорюватимуть у майбутньому.
Прагнучи зберегти сформоване сприятливе, на думку керівництва
України, дипломатичне тло, і з огляду на можливі ризики, Київ, схоже,
готовий, ідучи назустріч побажанням європейських партнерів, зачекати з
ратифікацією Угоди про асоціацію поки що до 11 липня. Усе залежить від
ситуації, яка змінюється щодня. Хоча, за наявною в DT.UA інформацією, «у
разі різкого погіршення ситуації» Угоду про асоціацію буде ратифіковано
негайно (http://gazeta.dt.ua/internal/ugoda-zaruchnik-_.html).
Наступним етапом, від якого залежатиме успішність втілення принципів
«політичної асоціації та економічної інтеграції», стане імплементація Угоди
про асоціацію, для реалізації якої в Україні, за словами директора
департаменту ЄС Міністерства закордонних справ України В. Ченцова,
на сьогодні відпрацьовується «дворівневий підхід» – розроблення
Національної програми, що включатиме аналіз справ у кожній з галузей, які є
предметом регулювання Угоди, а також визначатиме засоби подолання
існуючих розривів з метою досягнення стандартів ЄС.
Крім того, за словами представника МЗС, на основі Національної
програми визначатимуться щорічні плани імплементації, які міститимуть
конкретні заходи, виконавців і терміни реалізації.
Щодо проблем, які можуть виникнути в процесі імплементації Угоди,
зокрема у зв’язку з рівнем інституційної спроможності окремих органів, В.
Ченцов висловив переконання, що їх можна вирішити через «посилення вже
працюючих механізмів і поширення позитивного досвіду на інші сфери»
(http://eu.prostir.ua/library/263647.html).
Заступник міністра Кабінету Міністрів України А. Мельник,
говорячи про роботу уряду щодо підготовки до виконання Угоди про
асоціацію, повідомив, що вже створено посади заступників міністрів з питань
євроінтеграції в кожному з міністерств, на які буде оголошено відкритий
відбір кандидатів. Координацією зусиль і роботи центральних органів
виконавчої влади для імплементації Угоди про асоціацію займатиметься
Європейський офіс при Секретаріаті Кабінету Міністрів України
(http://eu.prostir.ua/library/263443.html).
Нову
структуру
Секретаріату
Кабінету Міністрів затверджено постановою уряду від 27 травня 2014 р.
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247371894&cat_id=244
276429).
Раніше висловлювалися версії про необхідність створення Міністерства
європейської інтеграції або ж Національного агентства європейської
інтеграції. Так, за словами директора програм з європейської інтеграції
Міжнародного центру перспективних досліджень В. Притули, відповідно
до закону про центральні органи влади функції міністерства найбільше
відповідають вдалому впровадженню реформ. «Якщо через це міністерство
проходитимуть усі акти законодавства або підзаконні акти, ми апріорі
зможемо унеможливити або максимально зменшити кількість порушень
зобов’язань українською стороною. Крім того, міністерство – це міністр,
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який входить до складу Кабінету Міністрів і може мати безпосередній вплив
на процес прийняття рішень», – констатував експерт.
Що стосується створеного Європейського офісу, його особливістю, за
словами В. Притули, є те, що він не є центральним органом виконавчої влади
і забезпечує діяльність Кабінету Міністрів. Водночас, як підкреслює експерт,
«назва не має значення, основне питання – наповнення функціями».
Директор департаменту зовнішньої політики Міжнародного центру
перспективних досліджень О. Захарова, говорячи про національну
програму імплементації Угоди, підкреслила, що саме на координаційний
орган покладаються завдання розробки, координації виконання, моніторингу
та звітування. На галузеві ж міністерства покладається імплементація
окремих розділів Програми.
За її словами, шляхів розроблення програми є два. Перший, яким нині
йде Україна, це – програма як набір доручень. Це документ, що включає
перелік завдань із зазначенням термінів виконання та відповідальних
виконавців. Недоліком такого підходу є відсутність цілісного бачення
розвитку галузі чи сфери, зауважує експерт. Найяскравішим прикладом
такого підходу є власне переговори щодо Угоди про асоціацію, коли брався
ряд зобов’язань, проте ніхто в цілому не аналізував їхній вплив на ті чи інші
сфери. Іншим недоліком є відсутність розуміння важливості та мети
прийняття відповідних актів законодавства.
Другим шляхом, яким ішли нові країни ЄС, є розроблення програми як
набору політик. Саме таким підходом і варто скористатися Україні, вважає
О. Захарова.
Розробка Національної програми імплементації Угоди про асоціацію
визначена одним з найголовніших пріоритетів української влади на шляху
євроінтеграції під час опитування
експертів на тему: «Європейська
інтеграція України сьогодні: проблеми, виклики, завдання», проведеного
Фондом «Демократичні ініціативи» ім. І. Кучеріва в період з 18 по 25 червня
2014
р.
В
опитуванні
взяло
участь
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експерти
(http://www.dif.org.ua/ua/events/evropeiska-integracija--ukraini-sogodni-problemi_-vikliki_-zavdannja---dumka-gromadskosti-ta-ekspertiv.htm).
Крім того, частина експертів вказала на необхідність створення
механізму координації політики євроінтеграції, а також реформування
судової та правоохоронної системи.
Основною
внутрішньою
проблемою,
яка
перешкоджатиме
євроінтеграційному курсу України, експерти вважають насамперед
неефективність системи державного управління – недостатній рівень
компетенції держслужбовців, надмірну бюрократичність, нереформованість
та корумпованість системи державного управління. До першої п’ятірки
основних проблем внутрішнього характеру також належать: ситуація на
Донбасі (включаючи як нинішній збройний конфлікт, так і громадські
настрої), високий рівень корупції в українському суспільстві, неефективна
політика інформування населення про євроінтеграцію, відсутність
консенсусу в політикумі та соціально-економічні проблеми.
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Агресія, тиск і всебічне перешкоджання з боку Росії будуть головним
зовнішнім викликом для європейського курсу України. Цю думку поділяють
всі опитані експерти. Серед основних зовнішніх перешкод експерти також
називають внутрішні проблеми самого ЄС, протидію або вичікувальну
позицію з боку деяких членів ЄС, що не хочуть розривати свої зв’язки з
Росією, а також відсутність єдиної позиції в Євросоюзі щодо європейської
перспективи України та розширення ЄС загалом.
Більшість експертів також дотримується думки, що Україні потрібно
наполягати на наданні їй офіційної перспективи членства в ЄС на сучасному
етапі.
Отже, незважаючи на всі ризики, фактор підписання Угоди про
асоціацію зі створенням зони вільної торгівлі має стати для України
стимулом динамічніше, системніше та цілеспрямованіше впроваджувати
європейські стандарти – рівноправної конкуренції, якості життя громадян,
верховенства права та конкурентоспроможності економіки в цілому. Тому
одночасно з підписанням економічної частини Угоди й початком ряду
процедур щодо її імплементації Україні вкрай важливо прискорити
модернізацію економіки. Потрібно створити умови для бізнесу, для
залучення інвестицій і максимально динамічно боротися за своє місце на
світових ринках, як це й личить країні, здатній виробляти високоякісну
продукцію. Тож підписання Угоди про асоціацію слід розглядати як початок
незворотнього розвитку України як конкурентоспроможної, демократичної
європейської держави. І лише від українців залежить, чи матиме Угода про
асоціацію конкретний зміст, чи відчує кожен українець у своєму
повсякденному житті дію європейських стандартів.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
У новій Україні не повинно залишитися політичних сил, які
ненавидять власний народ і підтримують окупантів. Про це сказав Голова
Верховної Ради України О. Турчинов, коментуючи внесення Міністерством
юстиції до суду подання щодо заборони діяльності Комуністичної партії в
Україні.
Нагадаємо, що 18 травня під час вшанування пам’яті жертв політичних
репресій у Національному заповіднику «Биківнянські могили» на той час в.
о. Президента України О. Турчинов повідомив про своє доручення
Міністерству юстиції підготувати позов до суду щодо заборони
Комуністичної партії на підставі матеріалів, зібраних Службою безпеки
України та Генеральною прокуратурою України стосовно співпраці
українських комуністів із сепаратистами та іншими неконституційними
Верховної
Ради
України
діями
(Офіційний
портал
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 9.07).
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***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону
про внесення змін до ст. 16 Закону України «Про міліцію» (щодо
запровадження нагрудних знаків на форменому одязі працівників органів
внутрішніх справ).
Законопроектом (реєстр. № 4988) передбачається запровадити
персональні нагрудні знаки (жетони), які мають розміщуватися на
форменому одязі кожного працівника органу внутрішніх справ рядового й
начальницького складу та надати можливість ідентифікувати за необхідності
його особу.
Згідно з проектом, «працівникам міліції заборонено знімати з форменого
одягу чи приховувати нагрудний знак, а також будь-яким іншим чином
перешкоджати читати інформацію на ньому та фіксувати її за допомогою
технічних засобів».
Під час обговорення члени комітету акцентували увагу на важливості
законопроекту в правовій системі України та одноголосно висловилися за
необхідність його прийняття.
Народні депутати зазначили, що прийняття законопроекту дасть змогу
полегшити можливість ідентифікувати працівників органів внутрішніх справ
і знизити кількість злочинів у сфері службової діяльності завдяки спрощенню
впізнаваності кожного працівника органу внутрішніх справ рядового й
начальницького складу (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 8.07).
***
У профільному комітеті ВР занепокоєні неефективністю роботи
Міністерства охорони здоров’я.
Член Комітету з питань охорони здоров’я, керівник медслужби
Євромайдану, народний депутат С. Ханенко вважає, що Міністерство
охорони здоров’я, яке нині очолює О. Мусій, працює неефективно, і не
виключає, що найближчим часом у міністерстві можуть відбутися кадрові
ротації. Таку думку народний депутат висловив у коментарі УНН. «Я
констатую як член відповідного комітету ВР, що Міністерство працює
неефективно. Ми ініціювали на комітеті розгляд цього питання. Більше того,
є проект постанови Лабунської про звільнення Мусія (міністра охорони
здоров’я. – Ред.). Це як сніжний ком, і зупинити це неможливо. Замість того
щоб займатися поточною діяльністю міністерства, люди відволікаються на
мітинги і з’ясування стосунків», – сказав С. Ханенко.
С. Ханенко поінформував, що одразу після призначення О. Мусія на
посаду він неодноразово пропонував йому своє сприяння. Тепер же, за
словами парламентаря, почалися звернення до комітету з різних проблемних
питань. Зокрема, ідеться про звернення представників підприємства «Індар»
та Інституту раку.
За словами народного депутата, розгляд ситуації довкола підприємства
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«Індар» та Інституту раку може відбутися на найближчому засіданні
парламентського Комітету з питань охорони здоров’я. Крім того, за словами
С. Ханенка, найближчим часом комітет розгляне звернення про неадекватну
підготовку Міністерством охорони здоров’я документації для отримання
понад 300 млн дол. кредиту Світового банку на реформування системи
охорони здоров’я.
Нагадаємо, днями представники громадських організацій провели мітинг
під стінами МОЗу. Громадські активісти заявляють, що О. Мусій є
некомпетентною особою та провалив найважливіші державні програми із
закупівлі ліків для хворих на діабет, ВІЛ-інфікованих, онкохворих та ін. Крім
того, громадські активісти заявляють про повне ігнорування проблеми
надання медичного забезпечення учасникам АТО (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 7.07).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Глава держави прагне зберегти рівень активності громадянського
суспільства в проведенні реформ.
Сьогодні треба зберегти той рівень активності громадянського
суспільства, який було продемонстровано під час Революції Гідності, заявив
Президент України П. Порошенко на зустрічі в середу з представниками
громадянського суспільства.
П. Порошенко наголосив, що сьогодні у його команди є політична воля
для проведення реформ в Україні. Глава держави наголосив на важливості
забезпечення публічності процесу розробки та втілення курсу реформ
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 9.07).
***
Відсутність реформ в економіці та в суспільстві не повинна
виправдовуватись військовими діями в країні, вважає Президент
П. Порошенко. «Ми маємо знайти в собі сили перемагати в боротьбі з
ворогом і тероризмом, на фронтах з корупцією, коли минуле тягне і міцно
тримає нас ще в радянських моделях функціонування економіки і
суспільства», – заявив глава держави на зустрічі з представниками
громадянського суспільства 9 липня. Водночас П. Порошенко наголосив, що
сьогодні найважливішим завданням є захист нашої держави та збереження її
суверенітету (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 9.07).
***
Україні вдасться побудувати ринкову модель функціонування
енергетичної системи, якщо вищі посадові особи не матимуть мотивації
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збільшувати енергоспоживання та зменшувати енергоефективність.
Про це під час зустрічі з представниками громадянського суспільства сказав
Президент України П. Порошенко.
За його словами, до останнього часу в Україні існував конфлікт інтересів
щодо розробки програми енергоефективності країни. «Завжди в цій країні
енергетикою займались дві людини: Президент і Прем’єр. Цей час
закінчився», – підкреслив П. Порошенко. «Сьогодні нам необхідно
забезпечити диверсифікацію джерел енергопостачання, сформувати чіткі
механізми підвищення енергоефективності і зробити газовий ринок
прозорим», – зазначив глава держави (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 9.07).
***
Президент України П. Порошенко провів тристоронню телефонну
розмову з Федеральним канцлером Німеччини А. Меркель та
Президентом Франції Ф. Олландом.
Президент висловив велику подяку Німеччині та Федеральному
канцлеру А. Меркель за рішення про виділення 2,5 млн євро на потреби
мешканців Слов’янська і Краматорська, які постраждали від дій терористів,
що зруйнували інфраструктуру цих міст. П. Порошенко зазначив, що Україна
цінує зусилля та підтримку Франції та Німеччини у питанні мирного
врегулювання ситуації на Донбасі. Глава держави поінформував
співрозмовників про ситуацію на Cході держави, зокрема, про звільнення від
бойовиків протягом останніх днів п’яти міст у Донецькій області. Проте,
ситуація залишається напруженою через концентрацію терористів у
Донецьку та надходження озброєння їм через російсько-український кордон.
При цьому співрозмовники констатували відсутність прогресу з боку Росії у
виконанні раніше досягнутих домовленостей. Президент наголосив, що
члени трьохсторонньої контактної групи відкриті для обговорення різних
варіантів щодо місця та часу наступного засідання, але інша сторона не
демонструє такої готовності.
Президент також звернув увагу на те, що пілот Збройних сил України
Н. Савченко була захоплена бойовиками на території Луганської області і
нещодавно виявлена у в’язниці російського міста Вороніж. Президент назвав
неприпустимими випадки вивезення захоплених терористами заручників на
територію Росії (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 9.07).
***
В ходе телефонного разговора глава правительства Германии
А. Меркель и Президент Франции Ф. Олланд вновь призвали Президента
Украины П. Порошенко провести переговоры с сепаратистами на
Донбассе.
Как сообщается, лидеры трех стран обсудили шаги по деэскалации
конфликта на Донбассе. В то же время, информагентство Reuters со ссылкой
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на представителя А. Меркель Ш. Зайберта сообщает, что целью беседы был
возврат
к
переговорам
с
сепаратистами
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390466-lydery-frantsyy-y-hermanyyvnov-pryzvaly-ukraynu-k-perehovoram-s-separatystamy). – 2014. – 9.07).
***
Президент України П. Порошенко під час телефонної розмови
привітав німецького євродепутата Е. Брока з переобранням на посаду
голови Комітету з міжнародних справ Європейського парламенту. Глава
держави висловив сподівання на те, що переобрання Е. Брока посилить
міжнародні зусилля ЄС задля миру та демократії, а також сприятиме
розвитку відносин між Україною та ЄС.
Сторони домовилися про подальшу координацію зусиль, зокрема
Президент України погодився особисто прийняти Е. Брока та делегацію
Європейської народної партії в Києві, візит якої планується на 23–25 липня
Президента
України
(Офіційне
інтернет-представництво
(www.president.gov.ua). – 2014. – 9.07).
***
Президент доручив вжити невідкладних заходів щодо повернення до
України Н. Савченко, яка була захоплена терористами в районі
проведення антитерористичної операції та незаконно вивезена до
Російської Федерації.
Зокрема, глава держави доручив Міністерству закордонних справ
спільно з відповідними державними органами України вжити всіх можливих
заходів щодо безумовного звільнення Н. Савченко російською стороною.
Президент доручив МЗС звернутися до міжнародних організацій,
іноземних держав з вимогою засудження систематичного порушення
Російською Федерацією на території України прав і свобод громадян
України.
Також П. Порошенко закликав Генеральну прокуратуру та Службу
безпеки невідкладно провести перевірку обставин вивезення Н. Савченко з
України до РФ і за результатами вжити необхідних заходів реагування, у
тому числі щодо притягнення в установленому порядку до відповідальності
винних осіб (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 9.07).
***
Президент України П. Порошенко призначив Д. Шимківа
заступником глави Адміністрації Президента з питань проведення
адміністративних, соціальних та економічних реформ.
Глава держави представив новопризначеного в середу під час зустрічі з
представниками громадських реформаторських рухів.
«На базі Адміністрації Президента буде створено єдину платформу і
місце для взаємодії в питаннях впровадження реформ і консолідації між
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Президентом, урядом, Верховною Радою і, найголовніше, громадянським
суспільством», – наголосив Президент. За словами П. Порошенка, Д. Шимків
– саме та людина, яка сьогодні має представляти Президента в діалозі в
цьому чотирикутнику. «Я впевнений, що першочерговим завданням буде
створення та систематизація нашої єдиної команди», – сказав Президент.
Глава держави підкреслив, що одним з перших завдань для Д. Шимківа,
який раніше працював генеральним директором «Microsoft Україна», стане
запровадження електронного врядування в Адміністрації Президента
України (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 9.07).
***
Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
перебуває на узгодженні в профільних міністерствах. Президент направить
її на ратифікацію у Верховну Раду, як тільки отримає.
«Документ перебуває на узгодженні в міністерствах, і останню крапку
має поставити Мін’юст з юридично-правовою оцінкою», – заявив заступник
глави Адміністрації Президента України В. Чалий.
Він заявив, що як тільки Угода потрапить в Адміністрацію Президента,
глава держави не буде затягувати процес її передачі до Верховної Ради для
ратифікації (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 9.07).
***
Уряд України ухвалить рішення про зниження тарифу на
електроенергію для тих, хто перейде із газових котлів на електричні, і
встановить ряд преференцій для котелень, які перейдуть з газу на інші
види палива. Про це повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на
засіданні Кабінету Міністрів у середу, 9 липня.
Глава уряду підкреслив, що необхідно займатися питанням
енергоефективності. А. Яценюк повідомив, що після нарад із НКРЕ на
засіданні 9 липня уряд розгляне питання встановлення спеціального тарифу
на електроенергію для тих, хто переходить із газових котлів на електричні:
«Зараз тариф на електроенергію – 1 грн 19 к. Якщо ви придбали
електроакумулюючий електричний котел, то нічний тариф на електроенергію
буде 30 к., в чотири рази менше, а тариф протягом дня – 80 к.».
Друге питання, яке розгляне Кабінет Міністрів, стосується преференцій
для котелень, які переходять з газу на інший вид палива: «Замість 5 %
рентабельності, які отримують сьогодні газові котельні, котельня на іншому
виді пального отримає дозвіл на 21 % рентабельності».
Крім того, за словами А. Яценюка, споживачі, які отримували тепло від
газових котелень, матимуть знижку на тариф 10 %, якщо котельня
переходить з газу на інший вид палива.
Також уряд дозволить встановлювати тариф для негазової котельні на
300 грн вищим, ніж сьогодні, – 800 грн: «Ми, з одного боку, даємо для
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населення мінус 10 % вартості в тарифі, а для кожної котельні, яка прийняла
рішення відмовитися від дорогого російського газу – можливість залучити
кредит і погашати цей кредит, тому що ресурсу для цього достатньо.
Якщо ми будемо наполегливо, крок за кроком, рухатися в питанні
енергоефективності,
зменшення
споживання
газу,
збільшення
електроенергетичного споживання, інших видів пального і енергетики, якщо
ми зреалізуємо той план, який внесений до парламенту і проголосований в
першому читанні, – спільної модернізації і експлуатації української
газотранспортної системи разом з ЄС і США, якщо ми зреалізуємо план по
збільшенню обсягів електричної генерації, – через десять років Україна буде
повністю енергонезалежною державою. У нас є для цього всі можливості»
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 9.07).
***
За попередніми підрахунками, на відновлення інфраструктури
Донецької та Луганської областей потрібно 8,1 млрд грн. Про це
повідомив Прем’єр А. Яценюк на засіданні Кабміну в середу.
«Міністерства дали попередній обсяг коштів… Так що я холодним
потом вкрився. Загальна сума станом на сьогоднішній день – 8,1 млрд грн, –
сказав А. Яценюк, наголосивши, що це лише попередні розрахунки. – Зараз
будем думати, де брати ці гроші».
За словами Прем’єра, уряд звертатиметься до міжнародних донорів за
допомогою у відновленні інфраструктури Донецька й Луганська та
розробленні постреабілітаційної програми для Донбасу (Українська правда
(www.pravda.com.ua). – 2014. – 9.07).
***
Уряд прийняв постанову, якою скасував ряд постанов попередніх
урядів про пільги для чиновників.
Як зазначив міністр Кабінету Міністрів О. Семерак на брифінгу за
підсумками засідання уряду, Кабінет Міністрів скасував пільги для колишніх
високопосадовців, а також їхніх родин, які мають право на безкоштовне
медичне та санітарно-курортне лікування. «Пільги при оплаті проживання в
об’єктах Державного управління справами теж скасовано», – зазначив
урядовець.
Ще однією постановою уряд позбавив одноразових і систематичних
виплат колишніх чиновників за так звану сумлінну працю, безперервний
стаж та ін. Також Кабінет Міністрів звернувся до Президента України та
Верховної Ради України з проханням скасувати пільги всім колишнім
керівникам урядів, генералам армії, радникам юстиції та іншим чиновникам,
чиє забезпечення регламентовано указами глави держави та постановами
Верховної Ради України (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. –
9.07).

26

***
11 липня в Брюсселі відбудеться зустріч з питань торговельних
відносин у форматі Україна – ЄС – Росія. Про це на брифінгу сказав речник
МЗС України Є. Перебийніс, передає кореспондент УНН.
Він зазначив, що українську делегацію очолить міністр закордонних
справ П. Клімкін. Також дипломат поінформував, що в зустрічі візьмуть
участь комісар ЄС з питань торгівлі К. де Гухт і міністр економічного
розвитку і торгівлі РФ О. Улюкаєв. «Очікується, що міністерська зустріч
закладе основи для регулярного консультаційного процесу з питань,
пов’язаних з функціонування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС та її
можливим впливом на торговельні відносини між Україною та РФ», –
зазначив Є. Перебийніс.
Він також додав, що експертні консультації щодо імплементації Угоди
про асоціацію відбулися у Брюсселі 3 липня (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 9.07).
***
Вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства В. Гройсман
совершил рабочий визит в Совет Европы. В рамках визита украинский
чиновник презентовал проект изменений к Конституции Украины,
подготовленный по инициативе Президента Украины П. Порошенко.
В. Гройсман передал генеральному секретарю СЕ Т. Ягланду письмообращение к Венецианской комиссии за подписью Президента Украины, в
котором говорится о просьбе рассмотреть предложенные изменения к
Конституции Украины.
Основную
часть
разговора
стороны
посвятили
вопросам
децентрализации и реализации положений Европейской хартии местного
самоуправления, которые отражены в проекте изменений к Конституции
Украины.
В ходе беседы стороны также коснулись вопросов распределения
полномочий между центральными органами власти и реформирования
прокуратуры.
Т. Ягланд заверил украинскую делегацию, что Совет Европы полностью
поддерживает усилия Украины по сохранению территориальной
целостности, единства и стабильности, а также усилия правительства по
децентрализации полномочий. Генеральный секретарь СЕ заверил, что
Венецианская комиссия рассмотрит предложенные изменения к Конституции
и предоставит свои выводы в кратчайшие сроки (Електронні Вісті
(http://elvisti.com). – 2014. – 9.07).
***
Вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства В. Гройсман в
рамках визита в Совет Европы провел отдельную встречу с комиссаром
27

СЕ по правам человека Н. Мужниексом.
Главной тематикой встречи стало обсуждение положения внутренне
перемещенных лиц в Украине и обеспечения их первоочередных
потребностей.
В. Гройсман проинформировал о комплексе мер, которые
предпринимает украинское правительство для обеспечения потребностей
вынужденных переселенцев. В частности, он отметил, что решается вопрос
регистрации людей, которые перемещаются из районов АТО в другие
регионы Украины, что даст возможность каждому перемещенному человеку
получить статус жителя той территории, где он фактически будет
находиться, со всеми соответствующими правами.
Также вице-премьер-министр продемонстрировал информационный сайт
migrants.gov.ua, разработанный специально для внутренне перемещенных
лиц, который содержит данные по регионам о наличии свободного жилья,
контакты информационного центра и контакты региональных штабов,
которые занимаются вопросами внутренне перемещенных лиц.
В. Гройсман также высказал просьбу к Совету Европы поддержать
Украину в решении актуальных вопросов вынужденных переселенцев.
В свою очередь Н. Мужниекс положительно оценил усилия созданного
правительством Межведомственного координационного штаба под
руководством В. Гройсмана и заверил в поддержке стараний украинской
власти в решении этих сложных вопросов, информирует пресс-служба
Министерства регионального развития, строительства и жилищнокоммунального хозяйства Украины (Електронні Вісті (http://elvisti.com). –
2014. – 9.07).
***
Генеральна прокуратура перевіряє законність закриття справи щодо
вбивства журналіста Г. Гонгадзе і ймовірно поновить її. Про це на
брифінгу повідомив Генеральний прокурор В. Ярема, передає кореспондент
УНН.
«Ми повертаємось до всіх тих справ, які були незаконно закриті, в тому
числі і по вбивству Г. Гонгадзе, і плануємо притягти до відповідальності всіх
тих осіб, які до цього причетні. Ми знаємо, що там були першочергові покази
О. Пукача про причетність посадових осіб держави. Тому я зараз вивчаю всі
ці справи, проведу відповідні наради із заступниками для того, щоб поновити
це слідство і притягнути до відповідальності осіб, причетних до вчинення
цього тяжкого злочину», – сказав В. Ярема.
Про це повідомила представник М. Гонгадзе В. Теличенко.
Представниця М. Гонгадзе зазначила, що в усіх апеляційних скаргах
було одне прохання – відправити справу на додаткове розслідування
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 9.07).
***
Міністерство юстиції України подало позов до суду про заборону
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діяльності Комуністичної партії України. Таку інформацію підтвердили
УНН у прес-службі міністерства.
Нагадаємо, голова СБУ В. Наливайченко в інтерв’ю виданню «День»
наголосив, що Служба безпеки України передала матеріали розслідування
діяльності Комуністичної партії України до Міністерства юстиції.
Як повідомляв УНН, СБУ відкрила провадження стосовно депутатів від
КПУ за створення терористичної організації.
Також раніше повідомлялося, що спікер ВР О. Турчинов звернувся до
Мін’юсту, аби у відомстві вивчили питання «щодо причетності КПУ до
вчинення дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної
цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної
влади», і вжило «без зволікань у встановленому законом порядку заходів
щодо заборони Комуністичної партії України» (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 9.07).
***
Украина обратилась с жалобой на Россию в Международную
организации гражданской авиации (ICAO) и международный морской
арбитраж. Об этом сообщил министр юстиции П. Петренко.
«Мы зафиксировали 3 тыс. 360 фактов нарушений российскими
компаниями нашего авиационного пространства и насчитываем штрафные
санкции – каждый день это около 1 млн дол. По состоянию на вчера (8 июля.
– Ред.) это было около 200 с чем-то млн грн. Эти суммы предъявлены
российской стороне, и мы подали соответствующую жалобу», – рассказал
министр.
По словам П. Петренко, жалоба предусматривает компенсацию
российской стороной этих убытков. При этом П. Петренко сказал, что
российская сторона, вероятно, будет уклоняться от выполнения этого
обязательства и тогда следующим этапом будет подача заявления об
исключении России из ICAO. «Правовые последствия очень простые –
российские компании не имеют права летать над территорией страныучастницы ICAO», – сказал он.
Министр также добавил, что аналогичные процедуры проводят
относительно морских портов (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2014. – 9.07).
***
Головні пріоритети розвитку Києва – боротьба з корупцією, прозоре
використання бюджету міста, залучення інвестицій і співпраця з
громадою. Про це повідомив мер Києва В. Кличко під час презентації
«Програми першочергових кроків київського міського голови», передає
кореспондент УНН.
Зокрема, новий столичний мер планує провести аудит цільових
столичних програм, впроваджувати програми щодо забезпечення киян
житлом, збільшити видатки на соціальну сферу, регламентувати рекламний
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простір столиці та запроваджувати енергоощадні технології в столиці.
Крім того, планується також створити муніципальну міліцію,
оптимізувати транспортну сітку міста та поглибити співпрацю з
громадськими
організаціями
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 9.07).

ПОЛІТИКА
Литовский парламент ратифицировал договоры Евросоюза об
ассоциативном членстве Украины, Грузии и Молдовы. Об этом сообщает
delfi.lt.
Соглашения об ассоциативном членстве в ЕС с Украиной, Грузией и
Молдовой были подписаны 27 июня на саммите ЕС в Брюсселе. От имени
Литвы их подписала президент Д. Грибаускайте. На минувшей неделе
ратификацию одобрило и правительство Литвы.
Лидер оппозиции и консерваторов А. Кубилюс предложил Сейму
предусмотреть в бюджете средства, за счет которых финансировалось бы
обучение молодых людей из Молдовы, Грузии и Украины в высших учебных
заведениях Литвы, чтобы «здесь могла формироваться элита этих стран».
2 июля парламент Румынии ратифицировал соглашения об ассоциации с
ЕС, которые подписали Украина, Грузия и Молдова.
Таким образом, на сегодня соглашение ратифицировано двумя из
28 стран ЕС (Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2014. – 9.07).
***
В обмен на финансовую помощь ЕС требует от Украины
эффективных реформ. Под обещания реформ денег не дадут.
Европейский комиссар по вопросам расширения и европейской
политики соседства Ш. Фюле отмечает, что любая дальнейшая финансовая
помощь ЕС Украине будет зависеть исключительно от проведения реформ.
Об этом он заявил в Брюсселе во время заседания группы высокого уровня
по вопросам координации международной помощи Украине.
При этом он подтвердил поддержку со стороны ЕС реформ, которые
«уже были проведены в Украине», и «поощрил правительство к дальнейшим
шагам в направлении конституционной реформы, децентрализации власти и
судебной реформы».
Ш. Фюле также выразил мнение, что сегодняшнее заседание создаст
рамки для возможности формирования координационной платформы для
международной помощи и даст возможность обсудить намерения доноров
относительно дополнительных фондов и последующие шаги в направлении
проведения возможной донорской конференции до конца года.
Ранее вице-премьер В. Гройсман заявил о намерениях Украины
подготовить стратегический план реформирования украинской экономики и
30

вывода ее из кризиса (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 9.07).
***
Россия предлагает созвать специальное заседание постоянного
совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
для обсуждения гуманитарной ситуации в Украине. Об этом сообщил
постпред РФ при ОБСЕ А. Келин.
Он пояснил, что необходимость экстренного заседания обусловлена тем,
что гуманитарная ситуация в восточных регионах Украины «плохая и
продолжает ухудшаться».
А. Келин также сообщил, что через швейцарское председательство
Россия также внесла проект решения постоянного совета, в котором
содержится требование немедленно прекратить военные действия и вывести
украинские силы из зоны конфликта. Представитель РФ вновь подчеркнул,
что власти Украины должны создать гуманитарные коридоры для
гражданских лиц и разрешить поставки продовольствия. Об этом сообщает
«РосБизнесКонсалтинг» (Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2014. –
8.07).
***
В Украине будет увеличено количество наблюдателей специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом представитель миссии ОБСЕ
М. Боцюркив сообщил на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.
По его словам, количество наблюдателей ОБСЕ в Украине будет
увеличен с 350 до более 500 человек, а срок действия миссии продлен еще на
полгода. Он также добавил, что будет увеличено количество наблюдателей
миссии ОСБЕ в Донецкой и Луганской областях, но это будет зависеть от
ситуации с безопасностью в регионе.
Отвечая на вопрос журналистов относительно возможности проведения
наблюдателями миссии мониторинга ситуации на украинско-российской
границе, М. Боцюркив отметил, что сейчас очень много дискуссий по этому
поводу ведется на уровне министров иностранных дел. «И снова-таки, если
уровень безопасности позволит нам принять участие в мониторинге ситуации
на границе, то мы, безусловно, приобщимся, и будут приобщены
специальные наблюдатели», – подчеркнул он (Четверта Влада
(http://4vlada.net). – 2014. – 9.07).
***
Украинский Хельсинский союз обратился в Европейский суд по
правам человека по поводу похищения и пыток заложников боевиками в
Славянске. Об этом сообщает сайт Украинского Хельсинского союза по
правам человека (УХСПЧ).
Правозащитники надеются, что суд установит «причастность к
похищению военных Российской Федерации, правительство которой будет
обязано выплатить компенсации потерпевшим».
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УХСПЧ отмечает также недостаточную активность Украины в деле
освобождения заложников, которые не являлись военнослужащими. Так,
попавших в плен сотрудников СБУ гораздо чаще обменивали на пленных
боевиков, чем гражданских лиц.
Адвокат О. Веремеенко, которого цитирует сайт УХСПЧ, заявил, что
главная сложность заключалась в том, чтобы доказать «связь террористов с
Россией». Об этом сообщает ВВС (Електронні Вісті (http://elvisti.com). –
2014. – 9.07).
***
«Правий сектор» затримав мера м. Курахового, що в Мар’їнському
районі Донецької області, С. Сажка «для з’ясування фактів його
можливої співпраці з терористами з ДНР». Про це повідомили в
Дніпропетровському обласному осередку «Правого сектору», передає радіо
«Свобода».
Як заявили в партійному осередку, причиною затримання стала
інформація від місцевих мешканців про те, що посадовець забезпечував
харчуванням блокпост озброєних сепаратистів у Мар’їнці, що на західній
околиці Донецька. У «Правому секторі» заявляють, що ця інформація
підтверджена.
Раніше на брифінгу в Раді національної безпеки і оборони її речник
А. Лисенко, підтвердивши викрадення мера Курахового, заявляв, що його
викрали «терористи» й «бандити», які «продовжують тероризувати місцеве
населення» (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014. – 9.07).
***
Суд Москви санкціонував заочний арешт міністра внутрішніх справ
України А. Авакова, пише «ИТАР-ТАСС», передає УНН.
У Росії А. Аваков звинувачується в організації вбивств, застосуванні
заборонених засобів і методів ведення війни, перешкоджанні діяльності
журналістів та у викраденні людей (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 9.07).
***
Генеральний прокурор В. Ярема має намір звернути до МВС і СБУ
для встановлення правопорядку в центральній частині Києва і звільнення
захоплених адмінбудівель, передає кореспондент УНН.
«Якщо люди, які захопили приміщення, добровільно їх не звільнять,
вони будуть звідти виселені, у тому числі і способом, який передбачений
законом, – працівники міліції просто будуть їх звідти виводити», – сказав
В. Ярема.
Він також нагадав, що якщо співробітнику міліції буде вчинено опір, то
це буде вже тяжкий злочин. Генпрокурор також попередив співробітників
МВС і КМДА про відповідальність при виконанні вказаного доручення.
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Нагадаємо, раніше в МВС попередили, що будь-які насильницькі дії під
час масових акцій будуть жорстко присікатися.
Також нагадаємо, що В. Ярема повідомив, що планує звернутися до
МВС і СБУ з проханням вжити невідкладних заходів для встановлення
правопорядку в центрі Києва (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 9.07).
***
В Киеве пикетировали Высший админсуд, требуя люстрации судей.
Активисты со швабрами, вениками и пылесосами в руках устроили
уборку возле здания Высшего административного суда Украины, пытаясь
таким образом показать процесс общественной люстрации, написал участник
акции, член Коалиции участников оранжевой революции С. Мельниченко на
своей странице в Facebook. «Сегодня киевляне отмывали Высший
административный суд Украины от судей-коррупционеров Донца,
Логвиненко и Мороза», – написал С. Мельниченко.
Активисты заявляют, что трое вышеуказанных судей подозреваются в
коррупции и принятии неправомерных решений в пользу застройщиков,
которым передан ряд зданий и участков под застройку. В частности,
территория Александровской (Октябрьской) больницы, детского сада и
памятников архитектуры по ул. Пушкинской, 100 га Беличанского леса,
подвальные помещения по ул. Пушкинской и другие объекты.
«В следующий раз такая уборка пройдет не только в середине суда и
кабинетах, но и самих судей зачистят», – добавил С. Мельниченко
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 9.07).
***
ЦВК передасть програмно-апаратні комплекси й обладнання
системи відеоспостереження, відеозаписи й трансляції зображення за
виборами депутатів у 2012 р. 24 обласним і київській міській
держадміністраціям. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні
Центральної виборчої комісії, повідомляють «Українські новини».
Центрвиборчком також делегував п’ять представників до складу комісії
з питань передачі цього майна. Усього буде передано 28 179 програмноапаратних комплексів.
Прес-секретар ЦВК К. Хівренко повідомив, що всього на виборах до
Верховної Ради у 2012 р. діяло близько 31 тис. дільниць, обладнані двома
відеокамерами та одним ноутбуком.
Решту одиниць програмно-апаратних комплексів й устаткування, за його
словами, віддадуть відділенням ведення Державного реєстру виборців, яких
по Україні понад 700.
Як повідомлялося, у листопаді 2013 р. ЦВК знищив записи
відеоспостереження на виборах депутатів Верховної Ради 28 жовтня 2012 р.
Як відомо, проект змін до Конституції передбачає ліквідацію
держадміністрацій і створення місцевими владами своїх виконавчих органів
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(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014. – 9.07).
***
Меджлис могут признать экстремистской организацией в Крыму.
Прокурор Крыма Н. Поклонская сообщила, что Меджлис
крымскотатарского народа может быть запрещен, а его деятельность
квалифицирована как экстремистская, сообщает Росблат.
По ее словам, это связано с тем, что 25 марта этого года было объявлено
о начале политических и правовых процедур по воссозданию,
восстановлению
национально-территориальной
автономии
крымскотатарского народа, а 17-го июня М. Джемилев и И. Коломойский подписали
меморандум о сотрудничестве.
Напомним, что главе Меджлиса Р. Чубарову запретили въезд в Крым и
Россию на пять лет (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
10.07).
***
Австрия арестовала имущество сына Н. Азарова.
Правоохранители установили принадлежность сына Н. Азарова к
компании L.A.D.A. Holding Anstalt, и на основании евросанкций австрийский
суд арестовал недвижимость этой компании в Вене и Штирии примерно на 5
млн евро. Об этом пишет австрийское информационное агентство АРА
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 8.07).

ЕКОНОМІКА
Украина увеличивает импорт газа из Европы.
В июне показатель возрос на 20 %, что все еще меньше прошлогоднего
В июне 2014 г. Украина увеличила импорт природного газа из Европы на
20 %, или 67 млн куб. м, – до 329,3 млн куб. м. Об этом свидетельствуют
данные Центрального диспетчерського департаментА ПАО «Укртрансгаз».
Согласно сообщению пресс-службы «Укртрансгаза», в январе – июне
2014 г. со стороны Европы в отечественную газотранспортную систему
импортировано около 600 млн куб. м природного газа, что на 14 %, или
100 млн куб. м меньше показателей аналогичного периода прошлого года.
Как сообщалось ранее, Украина планирует до осени достичь мощности
реверса 18–20 млрд куб. м в год (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2014. – 9.07).
***
Кабмин не финансирует пенсии в некоторых городах Востока. Без
выплат остаются пенсионеры Снежного, Красного Луча и СтаничноЛуганского района. Об этом сообщили в департаменте информации и
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коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров.
Вместе с тем отмечается, что по состоянию на 8 июля на
финансирование пенсионных выплат в этом месяце уже направлено
6,9 млрд грн (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 9.07).
***
Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов
физических лиц на 1 июля составил 8,075 млрд грн, что на 18,4 %, или на
1,257 млрд грн больше показателя на 1 июня 2014 г. Об этом сообщается в
пресс-службе фонда.
В частности, с начала года финансовые ресурсы фонда увеличились на
1,983 млрд грн, или на 32,55 %. По информации на сайте фонда, его
участниками являются 172 банка.
Как сообщал «Минфин» ранее, Фонд гарантирования вкладов будет
существовать за счет ОВГЗ. Президент Украины П. Порошенко подписал
закон, согласно которому Кабмин может выпускать облигации внутреннего
государственного займа для пополнения ресурсов фонда (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 9.07).
***
Станом на 9 липня сільгоспвиробники зібрали 7 млн 831 тис. т
ранніх зернових і зернобобових культур на площі 2 млн 676 тис. га. Про це
повідомили УНН у прес-службі Міністерства аграрної політики та
продовольства.
За інформацією відомства, зокрема, намолочено пшениці – 4,2 млн т,
ячменю – 3,5 млн т, жита – 4 тис. т, вівса – 1 тис. т, гороху – 104 тис. т, ріпаку
– 585 тис. т.
Нагадаємо, за прогнозами Мінагрополітики, посівна площа
сільськогосподарських культур під урожай 2014 р. очікується на рівні
27,7 млн га, що на рівні минулого року, у тому числі ярих зернових
8,1 млн га, технічних – 7,7 млн га, з них цукрових буряків – 333 тис. га, що на
13 % більше проти минулого року (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 9.07).
***
Шахтарі ДП «Макіїввугілля» протягом І півріччя поточного року
видобули 1 млн 213,8 тис. т вугілля. Про це УНН повідомили в прес-службі
підприємства.
План видобутку вугілля шахтарі виконали на 103,6 %, видобуто до плану
з початку року – 41 тис. 845 т.
По шахтах: ім. В. Бажанова – 108,3 %; «Холодна Балка» – 114,2 %;
«Калинівська-Східна» – 97,4 %; «Бутівська» – 90,2 %; «Чайкіно» – 97,3 %;
ш/у ім. С. М. Кірова – 108,6 %; ім. С. М. Кірова – 126,2 %; «ЯсинівськаГлибока» – 70,8 %; «Північна» – 106,7 %.
Нагадаємо, нещодавно в Макіївці ввели в експлуатацію нову лаву з
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видобутку вугілля (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua).
– 2014. – 9.07).
***
Украина привлекла новый кредит от Всемирного банка на
300 млн дол. на поддержку реформирования системы социальной защиты
населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов
Украины.
9 июля Украина и Международный банк реконструкции и развития
подписали соглашение о привлечении займа в размере 300 млн дол. на
реализацию проекта «Модернизация системы социальной поддержки
населения Украины». От Украины соглашение подписал министр финансов
Украины А. Шлапак.
Заем привлечен на 18 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная
ставка по нему составит 1 %. Заем привлечен для расширения адресной
программы социальной помощи для поддержки наиболее уязвимых и
социально наименее защищенных групп населения. Проект поможет
расширить программу государственной социальной помощи для тех граждан,
которые больше всего в ней нуждаются. Будут внедрены меры,
направленные
на
повышение
эффективности
администрирования
социальных выплат и услуг при поддержке национальной информационной
системы управления (Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2014. – 9.07).
***
ЄБРР вкладе понад 7 млн євро в будівництво і введення в
експлуатацію найбільшого біогазового заводу в Україні потужністю
2,25 МВт. Про це повідомляють у Київському обласному регіональному
центрі з інвестицій та розвитку, який входить до сфери управління
Держінвестпроекту.
Як зазначається, будуватимуть біогазову установку на базі
Рокитнянського цукрового заводу в Київській області. Планується, що
вироблення електроенергії першої черги зможе забезпечити потреби майже
800 приватних будинків. «Біогаз перероблятиметься на електроенергію, яку
продаватимуть за “зеленим» тарифом”. Уже цієї весни на Рокитнянському
цукровому заводі планують виробити перший струм із бурякового жому та
кукурудзяно-трав’яного силосу», – ідеться в повідомленні.
Основна мета проекту – фінансування місцевих приватних підприємств,
які працюють над втіленням невеликих проектів відновлювальної енергетики
в Україні.
Нагадаємо, що ЄБРР почав здійснення другої фази USELF, яка
сприятиме розвитку всіх форм генерування електроенергії в Україні.
Додаткове фінансування у розмірі 70 млн євро для інвестиційного механізму
здійснять ЄБРР і ФЧТ (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014. –
9.07).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

К 2020 г. в Украине закроют 50 шахт. Об этом сообщил заместитель
министра энергетики и угольной промышленности В. Улида.
«Это угольные отрасли. Сегодня подготовлена программа, которая
предусматривает отказ от государственной поддержки до 2020 г. Фактически
уменьшение ее до минимального уровня, который необходим для
поддержания законсервированных шахт. Если анализировать, то на 2020 г.
мы видим 38 шахт, которые обеспечат добычу угля на том же уровне, на
котором они добывают сейчас», – сказал В. Улида.
Он отметил, что сегодня в Украине работает 93 шахты. «Это
дотационная отрасль… В год это обходится бюджету около 13 млрд», –
добавил В. Улида.
В то же время он добавил, что, согласно программе, 38 шахт смогут
обеспечить добычу угля на уровне 27 млн т в год, что позволит снизить
себестоимость и работать по рыночным ценам (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 9.07).
***
Долг Украины перед «Газпромом» возрос до 5,3 млрд дол.
Общий долг Украины перед Россией за поставленный природный газ
достиг 5,296 млрд дол. Об этом сообщил глава правления российского
газового монополиста «Газпром» А. Миллер.
«Срок оплаты за июнь вчера прошел, денег от “Нефтегаза Украины” мы
опять не получили. В результате задолженность Украины за поставки
“Газпрома” с 1 по 16 июня в объеме 1,7 млрд куб. м газа составила 838 млн
дол. Общий долг достиг гигантской суммы – 5,296 млрд дол. Всего
неоплаченными остаются 11,535 млрд куб. м российского газа», – рассказал
А. Миллер.
При этом он в очередной раз обвинил Украину в нежелании платить за
российский газ.
Ранее Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины»
заявила, что не может осуществить оплату за поставленный в июне газ,
поскольку
цена
топлива
не
согласована
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 9.07).
***
Нинішній опалювальний сезон буде дуже тяжким для країни. Таку
думку висловив під час круглого столу екс-міністр енергетики І. Плачков,
передає кореспондент УНН.
На сьогодні, на думку І. Плачкова, уряду потрібно негайно скласти
енергетичний баланс країни с урахуванням усіх енергоресурсів країни на
період з 1 серпня по 1 квітня. «Потрібно скласти енергетичний баланс у
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розрізі усієї країни, у розрізі кожної області, міста, району, кожного
населеного пункту. І ми повині чітко всім сказати, що зима буде тяжка», –
пояснив екс-міністр.
Також, говорячи про закон про наздвичайний стан в енергетиці, він
зазначив, що документ передбачений лише для того, щоб дати право ручного
керування енергетичним комплексом країни. «Він абсолютно не розглядає
питання з точки зору споживача», – додав І. Плачков.
Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр України, очільник Мінрегіонбуду
В. Гройсман доручив розробити план дій щодо забезпечення стабільного
проходження Україною опалювального сезону без російського газу. Як
відомо, 16 червня «Газпром» припинив поставку газу в Україну та перевів
українську сторону на режим передоплати (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 9.07).
***
Голова Національного банку України В. Гонтарева повідомила, що
інфляція за перше півріччя становила 11,6 %, а в річному вимірі споживчі
ціни зросли на 12 %. Про це УНН повідомили в прес-службі НБУ.
«Після трьох місяців високих темпів зростання споживчих цін
інфляційна динаміка в червні була більш стриманою. Індекс споживчих цін
підвищився на 1 % порівняно з 3,8 % у травні», – сказала вона.
На підвищення рівня інфляції вплинуло подорожчання продуктів
харчування та безалкогольних напоїв на 0,7 %, що обумовило 0,3 в. п. у зміні
ІСЦ. Водночас новий урожай плодоовочевої продукції зумовив сезонне
зниження інфляції на цю групу товарів. Нагадаємо, що за травень продукти
харчування подорожчали на 3,6 %.
Також зросли тарифи на електроенергію на 11,3 %, що зумовило 0,2 в. п.
внеску в зміну ІСЦ. Водночас ефект курсової корекції майже вичерпався.
Як повідомлялося, раніше НБУ прогнозував інфляцію у 2014 р. на рівні
від 12 до 16 %.
Нагадаємо, голова НБУ В. Гонтарева повідомила, що, за оцінками
регулятора, інфляція істотно сповільниться в другій половині 2014 р.
Також нагадаємо, міністр фінансів О. Шлапак повідомив, що інфляція в
наступному році прогнозується на рівні 5,4 % (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 9.07).
***
Больше всего объектов незавершенного строительства, жилых
домов, строительство которых ведется более пяти лет, насчитывается
в Киеве. Об этом свидетельствуют данные Министерства регионального
развития, строительства и ЖКХ.
В столице Украины эксперты насчитали 42 таких объекта (общая
сметная стоимость – 9,3 млрд грн). На втором месте – Одесская область, где
насчитывается 16 долгостроев (3,19 млрд грн). На третьем – Тернопольская и
Луганская области, где находится по восемь объектов (320 и 132,5 млн грн
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соответственно).
По словам управляющего директора компании ARPA Real Estate
М. Артюхова, 30–40 % застройщиков недвижимости остановили или
планируют «заморозить» свои проекты. «Еще около 40 % игроков
пересматривают свои планы, сокращая количество активных проектов в
своих портфелях», – заключает он (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2014. – 9.07).
***
На программы доступного жилья нет денег – фонд
«Держмолодьжитло» прекратил заключение договоров.
Учитывая существующие в государстве проблемы, процедуры
заключения новых договоров по всем программам, которые реализует
«Держмолодьжитло», временно приостановлены. Об этом во время прессконференции заявил председатель правления Государственного фонда
содействия молодежному жилищному строительству Л. Рисухин. По его
словам, сейчас фонд сосредоточится на выполнении уже взятых на себя
обязательств.
«Когда принимались изменения в государственный бюджет на 2014 г., в
этих положениях было записано, что при наличии экономических условий
нужно вернуться к реализации социальных программ. И мы рассчитываем,
что жилищные программы – в том числе. Когда это будет сделано, более
подробно может ответить только финансово-экономический блок
правительства. Мы сейчас пытаемся решить реальные вопросы – это
финансирование существующих задолженностей. У нас в прошлом году
недофинансирована была программа по предоставлению льготных кредитов
и программа доступного жилья 30/70. Вот этими вопросами мы сейчас
занимаемся», – пояснил Л. Рисухин. Недофинансирование этих программ в
прошлом году составило 25 и 40 млн грн соответственно.
Также было принято решение о помощи пострадавшим вследствие
неплатежеспособности банков.
Напомним, средства покупателей жилья по госпрограммам «зависли» в
проблемных «Южкомбанке» и «Автокразбанке». По состоянию на июнь на
счетах 570 участников программ, которые внесли деньги в банки, оставалось
более 100 млн грн (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 9.07).
***
Безробіття в Бельгії досягло рекордного рівня.
Дані першого триместру поточного року щодо ситуації на ринку праці
Бельгії навряд чи можна назвати втішними.
Рівень безробіття досяг рекордних за останні дев’ять років 8,8 %. Таким
чином, показники цього року перевищили аналогічні цифри 2005 р.
За часовий проміжок між четвертим триместром 2013 р. і першим
2014 р. безробіття серед чоловічого населення зросло на 0,4 %.
Кількість непрацевлаштованих жінок за цей же період залишилася
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незмінною, повідомляє La Capitale.
Найрізкіше зростання показників відзначено серед молоді. На початку
цього року кількість безробітних у цій віковій категорії зросла на 26,3 %.
Експерти також зазначили, що найвищий рівень незайнятого населення
по регіонах демонструє Фландрія (Інтернет-портал державної служби
зайнятості України (http://www.dcz.gov.ua). – 2014. – 9.07).
***
Ізраїль очікує зростання економіки та зниження безробіття.
У 2014 р. очікується, що економічне зростання в Ізраїлі становитиме
2,9 %, а до 2015 р. – 3 %, вважає головний економіст Міністерства фінансів
Й. Наве.
Й. Наве представив уряду звіт про стан ізраїльської економіки, у який
включені й прогнози її розвитку. На його думку, експорт зросте цього року
на 6,1 %, у 2015 р. – на 4,5 %. У минулому році приріст експорту становив
лише 0,9 %.
У 2013 р. частка безробітних становила 6,2 %. На 2014 і 2015 р. прогноз з
безробіття становить 5,7 %. Й. Наве зазначив, що передбачуване зростання
економіки відповідає аналогічним прогнозами Банку Ізраїлю – 2,8 %, проте
нижче прогнозів Міжнародного валютного фонду та Організації
економічного співробітництва і розвитку.
МВФ очікує приріст ізраїльської економіки на 3,2 % цього року і 3,4 %
наступного. ОЕСР прогнозує зростання на 3,1 % у 2014 р. і на 3,5 % у 2015 р.
(Інтернет-портал
державної
служби
зайнятості
України
(http://www.dcz.gov.ua). – 2014. – 8.07).
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