Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Служба інформаційно-аналітичного
забезпечення органів державної влади (СІАЗ). Заснований у 2003 році. Виходить двічі на тиждень.
Головний редактор В. Горовий, д-р іст. наук, професор, заступник гендиректора НБУВ. Редакційна
колегія: Т. Гранчак, Ю. Половинчак, Л. Чуприна. Бюлетень підготували: О. Ворошилов, Ю. Якименко,
І. Соколова. Адреса редакції: НБУВ, просп. 40-річчя Жовтня, 3, Київ, 03039, Україна.
Тел. (044) 524–25–48, (044) 525–61–03. E-mail: siaz2004@ukr.net , www.nbuv.gov.ua/siaz.htm1. Свідоцтво про
державну реєстрацію КВ № 5358 від 3 серпня 2001 р.

Передрук матеріалів дозволяється лише
після погодження із СІАЗ: siaz@pochta.ru

РЕЗОНАНС
/Бюлетень матеріалів, підготовлених на базі аналізу
оперативної інформації електронних видань/
Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі»

№ 52
(17 липня 2014 р.)
ЗМІСТ
У ЦЕНТРІ УВАГИ..........................................................................2
АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС ............................................................3
ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА ...........................................................11
ВИКОНАВЧА ВЛАДА ................................................................14
ПОЛІТИКА....................................................................................21
ЕКОНОМІКА ................................................................................27
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ......................................30

КИЇВ 2014

У ЦЕНТРІ УВАГИ
Звернення Президента П. Порошенка до Українського народу
з нагоди 24-ї річниці проголошення
Декларації про державний суверенітет України
Дорогі співвітчизники!
...Ухвалення цього документа стало потужним поштовхом до
відродження української незалежності, засвідчило наше споконвічне
прагнення бути господарями на своїй землі та чітко окреслило історичний
вибір українців – творення самостійної демократичної правової держави.
Більшість положень Декларації є засадничими для розвитку новітньої
України і покладені в основу її Конституції.
Сила національного духу та єдність у визначальні історичні моменти
допомагали нам здолати всі труднощі на шляху розбудови і зміцнення
державності.
Наразі наша країна переживає суворі випробування. Але я твердо
переконаний – Український народ дасть гідну відповідь на всі виклики
сьогодення. Ми обов’язково переможемо. Суверенна і соборна Україна стане
сучасною європейською державою – заможною і сильною.
Бажаю усім миру, добра та злагоди (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
16.07).
ЄС офіційно підтвердив введення нових санкцій проти Росії
Саміт глав держав і урядів ЄС погодив нове розширення санкцій
відносно РФ, однак не прийняв секторальних торгово-економічних
обмежень.
Цю інформацію офіційно підтвердив Президент Європейської ради
Г. ван Ромпей, передає УНН.
Зокрема, санкції проти Росії посилюються у зв’язку з тим, що Росією
належним чином не виконуються попередні домовленості про деескалацію
ситуації та напруженості на сході України, а також через невиконання даних
нею обіцянок.
Раді ЄС було дано завдання ухвалити правові документи і швидко
прийняти рішення щодо списку осіб, які підпадають під розширення санкцій.
Також саміт прийняв рішення звернутись до Європейського
інвестиційного банку з вимогою призупинити підписання нових операцій
фінансування в Російській Федерації.
У свою чергу держави-члени ЄС мають скоординувати свої дії з
Європейським банком реконструкції і розвитку, якому також доручено
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припинити фінансування нових операцій і проектів у РФ.
Єврокомісія згідно з висновками саміту має переглянути програму
співпраці ЄС – Росія.
Напередодні США посилили санкції проти Росії. Санкції торкнуться
ряду компаній російського ОПК, компанії «Новатек», «Роснефть», ВЕБ і
«Газпромбанк». Самопроголошені Донецька і Луганська народні республіки
теж включені в список. Також під дію санкцій потрапили віце-спікер нижньої
палати російського парламенту С. Неверов, помічник президента Росії І.
Щеголев і федеральний міністр у справах Криму О. Савельєв (zik.ua
(http://zik.ua/ua/news). – 2014. – 17.07).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Ю. Якименко, мл. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ
«Война церквей». Подготовка к избранию нового главы УПЦ МП
и украинско-российский конфликт
В последние месяцы состояние межконфессиональных отношений в
Украине и России и их отражение в СМИ во многом определялись ходом
политического конфликта между двумя странами.
Отечественные и зарубежные масс-медиа активно использовали в
освещении хода политического противостояния связанные с религиозной
тематикой информационные поводы, касающиеся, в частности, отношений
между православными церквями Киевского и Московского патриархатов и
их позиций в политическом конфликте.
Смерть главы Украинской православной церкви Московского
патриархата митрополита Владимира обострила эти проблемы, поставив на
повестку дня вопрос будущего УПЦ МП. Решение этого вопроса во многом
будет зависеть от того, кто возглавит церковь после смерти Владимира,
который еще в феврале был признан Синодом УПЦ МП неспособным
выполнять обязанности главы церкви по состоянию здоровья.
Избрание нового главы УПЦ МП должно состояться на заседании
Собора епископов в Киеве, назначенном Синодом на 13 августа.
Одним из важнейших факторов, влияющих на этот процесс,
обозреватели называют давнее противостояние внутри УПЦ МП
«пророссийского» и «проукраинского» крыла, которое в нынешних условиях
может проявиться с новой силой.
Президент украинского Центра религиоведческих исследований и
международных духовных отношений И. Козловский отмечает, что
Владимиру «удавалось решать проблемы не только всеукраинские, но и
местные, снимать противоречия, уравновешивать разные направления в
Украинской православной церкви». «Мы понимаем, что здесь ситуация
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достаточно сложная, православие не едино, но Владимиру удавалось стоять
на патриотических украинских позициях, оставаясь в каноническом единстве
с Московским патриархатом. То есть для него каноническая общность –
ценность, но при этом он самостоятельный политик, насколько можно
говорить о церковной политике. Он создал нечто вроде динамического
равновесия, когда, с одной стороны, есть равновесие, а с другой – есть
подвижность, и поэтому не произошло тех расколов, которые могли бы
появиться из-за поляризации сил и интересов», – говорит эксперт.
Со смертью Владимира ситуация в церкви может сильно измениться,
тем более что созданное митрополитом «равновесие» может расцениваться и
как попытка «гасить» проблемы, а не решать их.
В оценках идущих в УПЦ МП процессов эксперты зачастую
придерживаются противоположных точек зрения, прогнозируя возможный
раскол либо, наоборот, укрепление церковного единства вплоть до создания
поместной православной церкви.
Но большинство специалистов не отрицают, что в целом борьба между
«проукраинскими» и «пророссийскими» церковными силами внутри
Украины после смерти митрополита Владимира резко обострится. Так, глава
Центра прикладных политических исследований «Пента» политолог
В. Фесенко подчеркивает, что борьба «проукраинского» и «промосковского»
крыла внутри УПЦ МП идет достаточно давно и смерть Владимира может
стать катализатором очень сложных и противоречивых процессов внутри
церкви. По его мнению, от того, кто станет преемником митрополита
Владимира, во многом будет зависеть дальнейших ход пока слабых и
неоднозначных объединительных тенденций внутри УПЦ МП. «Избрание
радикальной промосковской фигуры на место митрополита приведет к
тектоническим сдвигам в УПЦ МП, вплоть до раскола. Не стоит забывать,
что огромную роль в выборе будущего митрополита играет Россия. Если
Москва пойдет на сохранение прямого влияния на УПЦ МП и будет
настаивать на радикальной пророссийской кандидатуре, это приведет к
резкому обострению религиозно-политической ситуации в Украине», –
резюмирует В. Фесенко.
«Смерть митрополита Владимира может как объединить украинскую
церковь, так и привести УПЦ МП к полному разрушению. У РПЦ теперь
развязаны руки», – заявляет по этому поводу политолог Т. Березовец.
О заинтересованности некоторых представителей обоих патриархатов в
объединении эксперты говорили в связи с позицией, занятой руководством
УПЦ КП, которое в феврале обратилось с такой инициативой к духовенству
УПЦ МП и епископам Украинской автокефальной православной церкви
(УАПЦ). Напомним, тогда Синод УПЦ КП призвал Московский патриархат к
«безотлагательному преодолению разделения православной церкви в
Украине». «Очевидна необходимость образования единой поместной
Украинской православной церкви, которая будет играть объединяющую роль
в обществе. Противоречия между нашими церквями углубляют
общественные разделения. С помощью Божьей воли этому следует положить
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конец! – говорилось в заявлении. – Нам следует отбросить все прежние
обиды… Убеждены, что Вселенский патриарх и большинство других
поместных православных церквей признают автокефалию единой УПЦ».
По мнению секретаря Синода УПЦ КП архиепископа Евстратия,
«существующее разделение имеет внешнеполитическую причину – действия
Кремля. Но учитывая, что сейчас влияние России на Украину резко ослабло,
объединение может состояться».
С предложением об объединении УПЦ КП обратилась также к
некоторым епископам УАПЦ, подчеркивая в то же время, что личная
позиция предстоятеля УАПЦ митрополита Мефодия (Кудрякова) всегда
мешала объединению церквей.
Но в УПЦ МП восприняли инициативу УПЦ КП сдержанно. «Это не
первое обращение УПЦ КП к нам. Мы множество раз предлагали УПЦ КП
вернуться в лоно церкви, из которого они вышли», – сказал представитель
УПЦ МП протоиерей Г. Коваленко.
Тем не менее, Московский патриархат выразил готовность к
продолжению диалога с УПЦ Киевского патриархата и Украинской
автокефальной православной церковью (УАПЦ) и создал для этого
соответствующую комиссию.
Слабые объединительные тенденции в украинской православной церкви
в определенном смысле содействуют складывающимся в последние годы
предпосылкам к расколу внутри УПЦ МП, которые с различной силой
проявляют себя в разное время. Среди этих предпосылок – некоторая
активизация появившегося внутри УПЦ МП после «оранжевой революции»
немногочисленного автокефального крыла, выступающего за разрыв
с Москвой и независимость. Его неформальным лидером считался личный
секретарь Владимира митрополит А. Драбинко, которого некоторые
эксперты сегодня называют одним из возможных претендентов на пост главы
УПЦ МП.
Напомним, недавно А. Драбинко, выражающий, по мнению
обозревателей, условно проукраинскую позицию при негласной моральной
поддержке Киевского патриархата, выступил с сенсационными заявлениями
о том, что предыдущая власть намеревалась отстранить митрополита
Владимира от должности, поскольку он препятствовал росту ее влияния на
паству и церковь. Инициатором снятия митрополита с занимаемой
должности якобы выступил предстоятель РПЦ К. Гундяев.
Недавно ГПУ начала расследование в отношении В. Януковича и
В. Захарченко по факту давления на главу УПЦ МП Владимира. «В ходе
проверки, проведенной по обращению одного из народных депутатов,
установлено, что митрополит Владимир придерживался позиции
невмешательства церкви в политику, чем вызывал недовольство
В. Януковича, который желал заручиться поддержкой УПЦ МП на выборах в
2015 г.», – заявили в Генеральной прокуратуре.
В ГПУ подчеркнули, что после неудачных попыток убедить
митрополита Владимира отречься от должности экс-министр внутренних дел
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Украины, выполняя указания экс-президента, организовал физическую
изоляцию митрополита А. Драбинко.
В Генпрокуратуре отмечают, что одним из условий освобождения
митрополита Александра из изоляции было убедить Митрополита Киевского
и всей Украины Владимира отречься от занимаемой должности. По словам
А. Драбинко, Владимир отказывался выполнять «указания» «семьи
Януковича», поэтому власти попытались дискредитировать окружение
митрополита, организовав нашумевшую аферу с похищением замешанных в
финансовых махинациях монахинь с территории лавры. «Все это дело было
специально сфабриковано, сделано, очевидно, что не на пустом месте,
потому что предмет мошенничества есть, но все было сделано таким
образом, чтобы подвести под это дело владыку Александра – и таким
образом шантажировать митрополита Владимира», – считает спикер УПЦ
КП Е. Зоря.
А. Драбинко стал свидетелем по этому делу и был взят под стражу. Тем
временем митрополит Владимир находился на лечении в одной из киевских
клиник, заявляя, что отсутствие рядом с ним митрополита Александра –
прямая угроза его жизни. Вскоре Владимиру был поставлен диагноз: рак
четвертой стадии, хотя до этого он постоянно находился под медицинским
надзором. «Там была действительно большая раковая опухоль, которой
оперирующий хирург сам удивился, когда увидел. Никто из врачей до этого
времени не говорил о том, что блаженнейший имеет онкологию. То есть это
или недосмотр за состоянием здоровья, или намеренное сокрытие
информации», – говорит А. Драбинко. Дать команду так лечить митрополита
Владимира могла, скорее всего, бывший министр здравоохранения Р.
Богатырева, считает А. Драбинко. Также допускает, что Владимира
специально доводил до смерти и глава Киевского патриархата Филарет.
«Поскольку в уставе было записано, что предстоятель избирается
пожизненно, то для того, чтобы его заменить, надо, чтобы он отправился на
тот свет», – отмечает он.
Ранее представители УПЦ КП выражали беспокойство тем, что группа
архиереев внутри УПЦ МП пытается ликвидировать независимость церкви и
подчинить ее РПЦ. Об этом говорилось в открытом письме архиереев УПЦ
КП в адрес УПЦ МП, опубликованном после Поместного собора Киевского
патриархата. «Архиерейский собор УПЦ КП свидетельствует о глубоком
беспокойстве по поводу событий, которые происходят в вашей церкви. Мы
видим, как, пользуясь ослаблением здоровья митрополита Владимира
(Сабодана) и борьбой между некоторыми архиереями за право стать его
преемником, внутренние и внешние силы вновь стремятся любым способом
фактически ликвидировать независимость и самостоятельность УПЦ МП в
управлении, чтобы крепче привязать ее к Московской патриархии; шире и
без всяких помех использовать вашу церковь в агитации за присоединение
Украины к России, а также не допустить преодоление существующего
церковного разделения», – было сказано в письме.
Характерно, что в Московском патриархате эти обвинения отвергли.
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«Мы будем их игнорировать, потому что в УПЦ КП не имеют ни малейшего
представления о том, что происходит внутри нашей церкви. В УПЦ КП взяли
давнюю историю о болезни митрополита, а также о том, что происходило в
то время, и привязали к ней свои выводы. Внутри церкви конфликтов нет», –
заявил тогда пресс-секретарь главы УПЦ МП протоиерей Г. Коваленко.
Похожее мнение высказали и в РПЦ. «Раскольникам из Киевского
патриархата все время мерещатся какие-то перевороты внутри УПЦ МП,
хотя на самом деле ничего этого нет. Данное обращение является попыткой
напомнить о себе, однако не имеет никакого отношения к внутренней жизни
церкви», – прокомментировал письмо секретарь отдела внешних церковных
связей РПЦ по межправославным отношениям протоиерей И. Якимчук.
Многие эксперты опровергали тогда подобные заявления, указывая, что
внутри церкви ведется настолько серьезная борьба, что УПЦ МП грозит
раскол.
Так, по словам директора Религиозно-информационной службы
Украины Т. Антошевского, внутри УПЦ МП есть группа архиереев, которым
«имперская риторика патриарха РПЦ Кирилла куда ближе, чем забота о
независимости УПЦ МП».
Сегодня споры насчет возможного раскола УПЦ МП разгораются с
новой силой. О том, что такой сценарий готовится Москвой, украинские
СМИ вновь заговорили незадолго до смерти Владимира.
Реализацию схемы раскола УПЦ МП и устранения с поста ее
предстоятеля связывали с подготовкой визита в Украину Московского
патриарха Кирилла.
Напомним, в июне пресс-центр УПЦ Киевского патриархата выступил с
заявлением, что Священный синод УПЦ МП планирует на своем заседании
пригласить Кирилла на церковные торжества по случаю Дня крещения Руси
в конце июля. «Визиты Московского патриарха в Киев стали обычными и с
2008 г. проходят ежегодно. Но в этом году празднование Дня крещения Руси
являются лишь формальным поводом для осуществления переворота в
руководстве УПЦ (МП)», – отмечается в заявлении.
«Планируется, что, после объявления о приглашении для патриарха
Кирилла посетить праздничные мероприятия, через прессу будут запущены
заявления, угрозы и призывы не допустить приезда Московского патриарха в
Украину. Как действует российская пропаганда для нагнетания истерии, всем
известно. Поэтому спустя некоторое время будет создана информационная
картина якобы реальности угрозы в Киеве жизни главы РПЦ. И якобы по
причине угрозы жизни главные торжественные мероприятия будут
перенесены из Киева в Херсонес возле Севастополя, как место личного
крещения святого князя Владимира», – было сказано в заявлении УПЦ КП.
Цель этой схемы, по мнению авторов документа, – под благовидным
предлогом собрать епископат УПЦ МП на территории, которая полностью
контролируется российской властью. «Когда епископы соберутся в
Херсонес... планируется объявить о “желании епископата УПЦ МП”
провести свой собор для принятия решений о ее дальнейшей жизни», –
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говорится в заявлении.
Цель проведения такого мероприятия – объявить митрополита
Владимира недееспособным, предоставить ему титул «почетного
предстоятеля УПЦ» и под контролем Московского патриарха и российских
спецслужб «избрать» нового предстоятеля УПЦ МП, полностью лояльного
Москве.
В Киевском патриархате подчеркнули, что таким шагом Москва хочет
не только обеспечить себе контроль хотя бы над частью УПЦ (МП), но также
нейтрализовать влияние Киевской митрополии, которая нынче не одобряет
выступления священников Московского патриархата на стороне
пророссийски настроенных участников конфликта на Востоке Украины.
Впрочем, на заседании Синода УПЦ, состоявшемся под
председательством митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия
(Березовского), который в феврале был избран местоблюстителем Киевской
митрополичьей кафедры, вопрос о приглашении в Украину Кирилла не
рассматривался. При этом отдел внешних церковных связей УПЦ МП
опроверг информацию о том, что Синод УПЦ МП планировал подготовку
этого визита, назвав публикации пресс-центра УПЦ КП со ссылкой на
анонимные источники «угрозой внутренней безопасности и стабильности в
украинском обществе». «На повестке дня работы Священного синода
Украинской православной церкви не стоял и не стоит вопрос приглашения на
празднование дня памяти святого князя Владимира Святейшего патриарха
Кирилла в этом году», – говорится в заявлении.
Кроме того, Синод выступил с обращением к Президенту Украины
П. Порошенко, в котором, в частности, говорится, что УПЦ МП выступает за
государственную независимость и территориальную целостность Украины и
осуждает любые действия, направленные на подрыв государственного
суверенитета и раскол единой соборной Украины.
Ранее Московский патриархат обращался к президенту РФ В. Путину с
просьбой помешать расколу Украины. «Местоблюститель Киевской
митрополичьей кафедры митрополит Онуфрий обратился с письмом лично к
президенту России с призывом воспрепятствовать разделению Украинского
государства и не допустить вооруженного противостояния между нашими
народами. Мы верим, что нам все же удастся не допустить войны», –
сообщал об этом управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.
Некоторые обозреватели отмечали, что таким образом руководство
церкви стремится продемонстрировать свою взвешенную позицию в
конфликте и лояльность к новой власти, выступившей против идеи
посещения российским патриархом Украины.
Напомним, директор департамента по делам религий и национальностей
Министерства культуры В. Юшкевич, комментируя складывающуюся
ситуацию, заявил, что «упомянутый визит в ходе российской военной
агрессии, которая осуществляется против Украины, является нежелательным,
провокационным и политически ангажированным». «На мой взгляд, такой
визит главы Русской православной церкви может породить лишь волну
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межконфессионального противостояния, а потому возможен только после
прекращения агрессии России и возвращения ей всех захваченных
украинских территорий», – считает он.
Позиция, занятая в этом вопросе митрополитом Онуфрием, которого
называют сегодня одним из главных претендентов на место главы УПЦ МП,
по мнению некоторых обозревателей, характеризует его как компромиссную
фигуру, способную удержать церковь от раскола. В то же время считается,
что по поводу кандидатуры Онуфрия, занимающего умеренно
«пророссийскую» позицию, единого мнения в церкви нет.
Залогом сохранения единства УПЦ МП эксперты называют умеренность
и нейтральность кандидата на пост преемника умершего митрополита.
«Думаю, с учетом нынешней сложнейшей политической ситуации в Украине
руководство УПЦ МП попытается избрать на место митрополита Владимира
фигуру умеренную и нейтральную, которая обеспечит сохранение и единство
церкви. Ведь война на Донбассе, непростые процессы, начавшиеся с
Майдана, обострили восприятие политических процессов и внутри УПЦ МП,
которая всегда колебалась между проукраинской и промосковской
позицией», – заявляет по этому поводу политолог В. Фесенко.
Кроме того, эксперт считает маловероятным проведение Собора
Украинской православной церкви, который бы обратился к Вселенскому
патриархату с просьбой предоставления автокефалии. «Таких резких
действий внутри украинской церкви будут избегать. В стране сейчас
слишком сложная ситуация. От того, кто станет преемником митрополита
Владимира, от ситуации внутри УПЦ МП во многом будет зависеть
продолжение или нет объединительных тенденций. Они пока слабые,
неоднозначные», – заключает В. Фесенко.
Обозреватели говорят о нескольких кандидатах, которые могут занять
место предстоятеля УПЦ МП. Кроме митрополитов Онуфрия и Александра
(Драбинко), в прессе звучат имена митрополита Вышгородского и
Чернобыльского Павла (Лебедя), управляющего делами УПЦ МП
митрополита Бориспольского и Броварского Антония и митрополита
Одесского и Измаильского Афагенгла. Последний отличается крайне
пророссийскими взглядами, что мешает ему претендовать на роль
компромиссной фигуры. Павел, по информации некоторых СМИ, вряд ли
сможет претендовать на пост предстоятеля по состоянию здоровья. За
Александром тянется шлейф внутрицерковных интриг и скандалов, что
также не способствует его утверждению в качестве преемника Владимира.
Небольшие шансы на избрание имеет также митрополит Черкасский и
Каневский Софроний (Дмитрук), который в отличие от А. Драбинко никогда
и не скрывал своих автокефалистских взглядов и недавно обвинил В. Путина
и Патриарха Кирилла в предательстве православных в Украине. Еще одна
возможная кандидатура на пост главы УПЦ МП – митрополит Винницкий и
Барский Симеон (Шостацкий), которого некоторые украинские журналисты
называют креатурой Президента П. Порошенко.
Но наиболее вероятными кандидатами на этот пост представляются
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Онуфрий и Антоний.
Так, в частности, считает заведующая отделом истории религии и
практического религиеведения Института философии НАНУ Л. Филипович.
«Сейчас можно говорить о двух главных претендентах – Онуфрии и
Антонии. Между ними уже была конкуренция при избрании
местоблюстителя. Синод отдал предпочтение Онуфрию, как человеку старой
школы, ведь Антоний более молод. Очевидно, что это будет местный иерарх
умеренных взглядов», – говорит эксперт, подчеркивая, что и Онуфрий, и
Антоний будут ориентироваться на Москву, но не станут открыто с ней
заигрывать, ведь этого не воспримут прихожане. Л. Филипович также
отрицает возможность повторения белорусского сценария, когда
руководителем церкви стал не местный церковный деятель, а присланный из
Москвы.
В то же время другой специалист, богослов Ю. Черноморец, обоих
упомянутых
претендентов
называет
«умеренными
архиереями,
занимающими проукраинскую позицию», подчеркивая, что сегодня против
них ведется информационная война, чтобы представить их ставленниками
Кремля. «Онуфрий имеет более консервативные взгляды, а Антоний
выступает за создание единой поместной церкви в Украине, но без потери
каноничности, – характеризует эксперт претендентов на пост предстоятеля
УПЦ МП. – Думаю, что при митрополите Онуфрии в церкви сохранится
статус-кво. Антоний более склонен к прощению и компромиссу,
объединению с другими православными церквями Украины», – говорит
Ю. Черноморец.
При этом оба эксперта считают, что избрание нового митрополита
пройдет спокойно и не повлияет на политическую ситуацию в стране.
По мнению Л. Филипович, «никто не заинтересован в использовании
религиозной темы для раскачивания политической ситуации в Украине. Но
церковь еще не готова к большей независимости от Москвы».
Ю. Черноморец также прогнозирует, что ситуация в УПЦ МП останется
стабильной. По его словам, «в церкви есть большинство, воспитанное
митрополитом Владимиром, и оно занимает проукраинскую позицию, хотя
эти люди ее не так открыто декларируют».
Большинство обозревателей сходятся во мнении, что выборы нового
предстоятеля УПЦ МП, хотя и станут важным эпизодом церковной жизни в
стране, не решат окончательно противоречий между сторонниками
сближения с РПЦ и выступающими за построение поместной православной
церкви в Украине.
Прогнозируя дальнейшее развитие событий, некоторые эксперты
отмечают, что в случае победы Онуфрия возрастет вероятность раскола, в
ходе которого автокефалистская группа архиереев может уйти из УПЦ МП и
попытаться представить этот уход не как откол группы, а как выражение
общецерковной позиции всех, кроме «агентов Москвы».
Политолог Е. Магда подчеркивает, что к избранию нового митрополита
заранее готовились обе стороны, но сегодняшнее ухудшение украинско10

российских отношений заставит их действовать со всей осторожностью.
УПЦ МП сегодня не заинтересовано в расколе, который автоматически
укрепит позиции Киевского патриархата. В то же время РПЦ будет
стремиться к сохранению влияния на украинскую православную церковь.
Поэтому новый глава УПЦ МП будет вынужден проводить взвешенную
компромиссную политику, а сторонники создания единой православной
церкви искать дополнительные аргументы для воплощения своей идеи в
жизнь.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Перед владою сьогодні стоїть складне питання – провести не лише
реформування судової влади, а і її кардинальне оновлення.
Про це заявив Голова Верховної Ради України О. Турчинов під час
зустрічі з Головою Конституційного Суду Литовської Республіки
Д. Жалімасом.
Під час зустрічі сторони обговорили питання реформування судової
влади в Україні згідно з європейськими стандартами.
Крім того, О. Турчинов подякував литовській стороні за те, що Литва
першою з європейських країн «підтримала ратифікацію Угоди про Асоціацію
між Україною та ЄС».
За його словами, сьогодні перед новою владою стоїть завдання
«кардинального оновлення судової влади». «Перед нами стоїть складне
питання – провести не лише реформування судової влади, а і її кардинальне
оновлення. Судова влада не повинна бути залежною від якоїсь політичної
сили чи державного апарату. Головне завдання для нас – створити незалежну
судову владу», – наголосив О. Турчинов.
Зі свого боку Д. Жалімас наголосив, що Литва – «завжди була і
залишатиметься надійним другом та партнером України».
«Своїм візитом я хочу засвідчити солідарність з Україною. Литва готова
всіляко допомагати вашій країні та ділитись своїм досвідом, підтримуючи
Україну на її шляху до Європи», – сказав він (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 15.07).
***
У Комітеті з питань науки і освіти відбулася нарада з питання
інтегрування освітнього рівня «молодший спеціаліст» у систему
професійної освіти у зв’язку з прийняттям нової редакції Закону України
«Про вищу освіту».
У нараді взяли участь представники Міністерства освіти і науки,
Міністерства соціальної політики, Національної академії педагогічних наук,
Федерації роботодавців, Всеукраїнської асоціації працівників професійнотехнічної освіти, Всеукраїнської асоціації працівників вищих навчальних
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закладів I–II рівнів акредитації, експерти.
Голова комітету Л. Гриневич на початку засідання зазначила: «Ми маємо
дуже мало часу для того, щоб підготуватися та ефективно здійснювати
впровадження Закону України “Про вищу освіту”, який, сподіваємося, буде
скоро підписаний. Нам необхідно узгодити та врегулювати проблемні
аспекти, пов’язані з темою “молодшого спеціаліста” в контексті
впровадження Закону. Саме ця тема викликала певний спротив серед
закладів І та ІІ рівнів акредитації».
Л. Гриневич також наголосила на необхідності «зрозуміти, яким чином,
найбільш продуктивно інтегрувати “молодшого спеціаліста” в систему
професійної освіти, підсиливши та розвиваючи її таким чином». «Нам
необхідно врахувати це в базовому Законі “Про освіту”, над яким уже
працює комітет», – зазначила вона.
Голова комітету вважає, що надзвичайно важливим є усвідомлення, яким
чином буде формуватися мережа закладів професійної освіти і мережа
закладів вищої освіти. «Це ті позиції, по яких хотілося б сьогодні домовитися
та прийняти документ, який обов’язково буде врахований робочою групою
під час роботи над законопроектом “Про освіту”», – зазначила Л. Гриневич
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 15.07).
***
Фракція УДАР наполягатиме на доповіді міністра оборони у
Верховній Раді щодо останніх подій у рамках антитерористичної
операції. Про це заявив народний депутат від фракції УДАР В. Пацкан у
ефірі телеканалу «112», передає УНН.
«Роль Верховної Ради – максимально підтримати українських
військових задля збереження єдиної держави України. І зараз повинні бути
відкинуті всі емоції, амбіції. Якщо горить будинок, то спочатку треба його
гасити, а потім розбиратися, звідки пішов вогонь і хто його підпалив», –
сказав В. Пацкан.
За його словами, забезпечення армії має бути максимально прозорим.
«Ми хочемо заслухати звіт наших військових щодо забезпечення армії і
використання тих коштів, які надсилали приватні підприємці, а також
громадяни через СМС-повідомлення. Наше завдання – зробити максимально
прозорим забезпечення армії, тому що український народ зневірився, що це
може бути чесно, прозоро. Всі купляють бронежилети, тепловізори, а на
передовій у військових, на жаль, цього практично немає», – зазначив він.
Депутат також наполягає на необхідності забезпечення безпеки
співробітників ДАІ, які працюють у зоні бойових дій. «Ми будемо у
Верховній Раді, у першу чергу, порушувати питання, чому не забезпечується
безпека наших військових, чому вони виведені в поле, два дні там стоять і не
передислоковуються. Багато питань, які ми починаємо обговорювати після
того, як наші хлопці потрапили під обстріл. Ми маємо давати чіткі відповіді
для того, щоб підтримати дух української армії, всіх українців», – підкреслив
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В. Пацкан (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014.
– 16.07).
***
У Верховній Раді України зареєстровано проект Пенсійного кодексу.
Авторами документа є народні депутати з фракції ВО «Свобода»
О. Мирний, І. Мірошниченко та Е. Леонов. Відповідний проект закону
розміщений на офіційному сайті парламенту, передає УНН.
Як зазначають автори проекту ПК у пояснювальній записці,
законопроектом пропонується створити на базі Закону України «Про
загальнообов’язкове
державне
пенсійне
страхування»
єдиний
систематизований, уніфікований законодавчий акт, який би регулював
правовідносини у сфері пенсійного забезпечення всіх категорій громадян.
При цьому зберігаються всі соціальні стандарти та гарантії щодо
пенсійного забезпечення громадян, окрім деяких положень, які є
несправедливими та дискримінаційними. Зокрема, скасовується підвищення
пенсійного віку та мінімального стажу, необхідного для призначення пенсій,
встановлених відповідно до так званої пенсійної реформи.
Документом пропонується скасування надмірних пільг народних
депутатів України, суддів. Змінюється порядок розрахунку максимального та
мінімального розміру пенсії (максимальний розмір пенсії законопроектом
обмежується п’ятьма мінімальними пенсіями за віком, мінімальну ж пенсію
пропонується збільшити до двох з половиною прожиткових мінімумів,
установлених для осіб, які втратили працездатність).
Крім того, зазначається в пояснювальній записці, реалізація Пенсійного
кодексу не впливає на доходну та видаткову частину Державного бюджету
України (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
16.07).
***
Народний депутат, уповноважений депутатської групи «За мир і
стабільність» В. Грушевський в ефірі телеканалу «112 Україна» висловив
думку, що Україна повинна вести переговори з Росією для вирішення своїх
національних питань, як це роблять і країни ЄС, повідомляє УНН.
«Вся європейська спільнота говорить про те, що потрібно находити
шляхи вирішення через переговори. Який шлях? Я впевнений – Президент
знає який шлях. Знає ситуацію. Але дивним є те, що представники
європейських країн спілкуються з президентом РФ, вирішують свої
національні інтереси, а ми не спілкуємося», – сказав В. Грушевський.
Він наголосив, що таке спілкування повинно бути на офіційному рівні.
За словами парламентарія, діалог може стати одним із кроків на шляху
розв’язання конфлікту в Україні. В. Грушевський коротко окреслив основні
кроки з мирного врегулювання, які він пропонує.
У першу чергу народний депутат пропонує підписати Меморандум
єдності, до якого мають долучитися великі платники податків, які мають
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взяти і на себе зобов’язання із соціальної підтримки населення. Крім того,
документом приватні армії, які сьогодні, як зауважив В. Грушевський,
виникли в Україні, повинні перейти у підпорядкування державі.
«Підписання цього меморандуму – сигнал для всієї світової спільноти,
що нас неможливо розділити», – вважає В. Грушевський.
Другим кроком повинно стати створення міжнародних контактних груп
із залученням країн Європи.
Третім кроком повинна стати можливість депутатам-мажоритарникам з
Донецької та Луганської областей донести до влади проблеми регіону, адже
саме мажоритарники як ніхто інший знають ці проблеми, вважає
В. Грушевський.
Наступним, четвертим кроком, повинна стати міжнародна робота
народних депутатів.
«Чому нашим депутатам не створити міжнародну робочу групу спільно з
депутатами європейських країн, зокрема і РФ, і об’єднатися для вирішення
одного питання – боротьба з тероризмом. Всі знають, що тероризм не має
національних ознак... Створити контактну групу перемовин для того, щоб те,
що ми бачимо в Україні, не поширювалось у РФ, ЄС, а головне, щоб у нас
цього не було», – запропонував народний депутат.
За словами В. Грушевського, він планує викласти свої пропозиції на
наступному
засіданні
ВР
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 15.07).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент підписав Закон про визнання учасниками бойових дій всіх
громадян, задіяних в АТО.
Президент України П. Порошенко підписав Закон України № 1547-VII
«Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту».
Цим Законом визнано учасниками бойових дій військовослужбовців
(резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних сил України,
Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої
розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового,
начальницького складу Міністерства внутрішніх справ України,
військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, Управління
державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України
військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, а також працівників підприємств, установ,
організацій, які залучались до участі в антитерористичній операції, у
порядку, встановленому законодавством.
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Законом також пропонується делегувати Кабінету Міністрів України
повноваження щодо визначення порядку надання статусу учасника бойових
дій зазначеним особам.
Раніше військовослужбовці Міністерства оборони, Державної
прикордонної служби, Управління державної охорони України, цивільні
спеціалісти Міністерства оборони не мали права на отримання статусу
учасників бойових дій. Цим законом регламентується надання такого
статусу, у тому числі і співробітникам Державної прикордонної служби,
УДО, цивільним співробітникам Міноборони (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
16.07).
***
Глава держави зустрівся з головами конституційних судів України,
Польщі, Литви і Латвії.
Президент України П. Порошенко провів зустріч із головами
конституційних судів України Ю. Бауліним, Литовської Республіки
Д. Жалімасом, Латвії А. Лавіньшем, а також головою Конституційного
Трибуналу Республіки Польща А. Жеплинським.
На початку зустрічі глава держави подякував Польщі, Латвії та Литві за
підтримку нашої країни у євроінтеграційному процесі. «Важливим кроком
було підписання Угоди про асоціацію. Ви представляєте країни, які тривалий
час були твердими адвокатами європейської ідеї України. Разом ми досягли
результату», – сказав він.
Підписання Угоди П. Порошенко назвав важливим етапом, який
гарантує Україні неповернення до радянського минулого. «Ми
продемонстрували вірність європейським цінностям та принципам
верховенства права. Однією з ключових реформ є реформа судової гілки
влади, а опорою є надійний, незалежний, професійний, Європейський
Конституційний суд. Сподіваюся, наша з вами співпраця сприятиме побудові
цієї судової системи», – резюмував П. Порошенко.
Президент розповів про конституційний процес, який нині триває в
Україні, про внесення на розгляд парламенту проекту змін до Основного
закону. Він зазначив, що головним елементом змін є децентралізація влади,
яка міститься в основі мирного плану з врегулювання ситуації на Сході.
«Мешканці Донецької, Луганської областей можуть отримати тверді
конституційні гарантії і самі визначатимуть структуру влади у своїх
областях», – підкреслив глава держави.
Президент також наголосив на важливості проведення судової реформи
в Україні, що є однією з умов Угоди з ЄС. «Ми налаштовані на втілення
реформ, які будуть присвячені адаптації українського законодавства до
законодавства ЄС. Без незалежної судової гілки влади неможливо
побудувати демократію», – зазначив П. Порошенко.
Голова Конституційного Суду України Ю. Баулін поінформував
Президента про участь голів конституційних судів різних країн у роботі
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круглого столу, у рамках якого було підписано Меморандум про
співробітництво з Конституційним Судом Латвійської Республіки.
У свою чергу голова Конституційного Трибуналу Республіки Польща
А. Жеплинський висловив готовність до подальшої співпраці та наголосив на
важливості обміну досвідом між вищими судовими органами різних країн
задля успішної реалізації реформ.
Голова Конституційного Суду Литовської Республіки Д. Жалімас
зазначив, що вони уважно стежать за подіями в Україні ще з восени 2013 р., а
свою присутність у нашій державі назвав «свідченням солідарності та
підтримки».
Голова Конституційного Суду Латвії А. Лавіньш також наголосив на
важливості забезпечення незалежності судів. «Це – основа стабільності
держави», – зазначив він (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 16.07).
***
Президент України провів розмову з віце-президентом США
Д. Байденом.
Під час телефонних консультацій з віце-президентом США Президент
України повідомив, що в результаті проведених останніми днями переговорів
з лідерами більш ніж 10 країн він отримав запевнення в повному розумінні
кроків, які він здійснює, та їх підтримці.
«У нас народжується нова армія і нова країна. Україна бореться за
демократію, солідарність і свободу. Тому сьогодні підтримка надійних друзів
є для нашої держави справжньою цінністю», – заявив П. Порошенко.
Д. Байден запевнив П. Порошенка в тому, що американський народ – на
боці України. Сполучені Штати налаштовані і надалі рішуче підтримувати
територіальну цілісність і суверенітет України, а також будуть діяти
наполегливо для формування солідарної позиції з Євросоюзом, зазначив віцепрезидент США (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 16.07).
***
Глава держави нагородив військовослужбовців, які відзначилися під
час проведення АТО.
Президент України П. Порошенко підписав Указ № 593/2014 «Про
відзначення державними нагородами України» військовослужбовців, які
відзначилися під час проведення антитерористичної операції у Донецькій та
Луганській областях.
За особисту мужність, героїзм, виявлені в захисті державного
суверенітету та територіальної цілісності України нагородами відзначено
службовців Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Служби
безпеки України, Державної прикордонної служби, Управління державної
охорони, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Герої удостоєні орденів Богдана Хмельницького II, III ступеня; орденів
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«За мужність» І, ІІІ ступеня; орденів Данила Галицького, медалями «За
військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».
Частина військовослужбовців нагороджені посмертно (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 15.07).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк перевірив хід відновлювальних
робіт у Слов’янську.
16 липня А. Яценюк відвідав Донеччину, зокрема, звільнений від
терористів 5 липня Слов’янськ. Він поспілкувався з жителями Слов’янська
на головній площі міста.
Глава уряду повідомив, що у звільнених містах почалися відновлювальні
роботи, зокрема, «Укрзалізниця» відновила шляхи сполучення: «Учора
800 людей повернулися до Слов’янська, хоча ще декілька днів тому потяги
йшли пусті». Також, за його словами, відновлене електропостачання: «Уряд
за рахунок коштів енергоринку допомагає у відновленні енергопостачання».
А. Яценюк зазначив, що поки що є проблеми з водопостачанням, які
вирішуються підвезенням води: «Де можна підключити воду, вона вже
підключена». Глава уряду також відвідав табір Національної гвардії України
в районі Ізюма (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 16.07).
***
У середу, 16 липня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк відвідав табір
Національної гвардії України в районі Ізюма та вручив нагороди
нацгвардійцям і правоохоронцям. Низка бійців і командирів отримали
нагороди посмертно.
Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять бійців, загиблих під
час антитерористичної операції. «Це справжні герої України. Треба не забути
їхні родини, їхні сім’ї. Це наша спільна з вами справа. Це ваші побратими, з
ким ви разом воювали. І це моя відповідальність як Прем’єр-міністра
України», – звернувся глава уряду до бійців.
Від імені Президента України, уряду України, голови парламенту і від
себе особисто А. Яценюк висловив подяку бійцям: «Український народ
сподівається на вас. Ми заборгували кожному з тих, хто стоїть зараз тут, тих,
хто зараз у лікарнях, і тих, кого немає. Але так будується держава і нація. Ми
стали державою. Ми стали народом. І тепер треба це захистити» (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 16.07).
***
У вівторок, 15 липня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів
зустріч із міністром закордонних справ Польщі Р. Сікорським, який
відвідав Україну напередодні засідання Ради Європейського Союзу.
Глава уряду обговорив з польським посадовцем поточну ситуацію у
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Донецькій та Луганській області, детально зупинившись на безпекових та
економічних викликах, що постають у зв’язку з російською агресією.
А. Яценюк висловив високу оцінку принциповій позиції Республіки
Польща щодо ситуації на Сході, а також намірам польського уряду
розширити обсяги технічної та експертної допомоги Україні.
Прем’єр-міністр відзначив важливість спільної скоординованої відповіді
Європейського Союзу на ескалацію насильства з боку підтримуваних Росією
бойовиків (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 15.07).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів нараду в Державній
фіскальній службі України.
У нараді взяли участь голова Державної фіскальної служби України
І. Білоус, перший заступник голови ДФС України В. Хоменко, заступник
голови ДФС А. Макаренко, директор Департаменту податкового та митного
аудиту Н. Рубан. На прямому зв’язку були керівники всіх регіональних
підрозділів ДФС.
Звертаючись до присутніх на нараді А. Яценюк підкреслив, що сьогодні
всі повинні усвідомити, що «це не та Україна, яка була навіть півроку тому, а
відповідно це не та податкова служба, яка була протягом останніх 10 років».
А. Яценюк також підкреслив, що Україні оголосили війну, про «яку в
підручниках не прочитаєш – такого не було раніше». «Хтось зараз почав
називати це гібридною війною, хтось – прихованою. Але вбивають наших
військовослужбовців, терористи вбивають мирних громадян і вбивають
країну. Вбивають тільки тому, що ми з вами сказали: ми – вільні люди і
вільна держава, ми хочемо рухатись до Європи».
«У Путіна було і є чітке завдання – знищити Україну, відновити свій
вплив на пострадянському просторі. Йому не вдалося зреалізувати цей план
так, як вони хотіли. Вони прорахувалися по Донецьку, Луганську, Одесі,
Харкову, Миколаєву, Херсону. Він (президент РФ В. Путін) прорахувався.
Аплодисментів російським триколорам не було», – сказав А. Яценюк.
Проте це, за словами глави уряду, «не означає, що російський президент
зупинився«: «Тепер їхній план з політичної дестабілізації, сепаратистської
ідеології змінився на соціальну і економічну дестабілізацію. Ті самі, які
брали участь в мітингах за Новоросію, вже починають розказувати про пенсії
й зарплати. Це ті самі особи – агентура ФСБ, яка була сюди заслана десятки
років тому».
Він підкреслив, що уряду разом із ДФС необхідно шукати «відповідь на
питання, як людям дати їжу і роботу». У той час як президент Росії «буде
робити все, щоб закривати ринки, розкачувати ситуацію, в тому числі й через
корупцію ДФС».
«Нам потрібно фінансувати армію і оборону. Нам потрібно, щоб українці
знали, що ми здатні захистити свою державу. А ще знали, що Податкова
адміністрація, Податкова служба і нова Державна фіскальна служба не
залишилася анклавом корупції», – підкреслив він.
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Глава уряду віддав низку розпоряджень ДФС. Зокрема, щодо розробки
Кодексу економічного зростання. Він наголосив на необхідності зменшення
кількості податків, збільшення бази оподаткування і спрощення системи
оподаткування: «В Україні треба змінити систему оподаткування і
відношення до платника податку» .
А. Яценюк також доручив створити службу фінансових розслідувань.
«Ліквідація податкової міліції і нова якість у фінансових розслідуваннях», –
поставив завдання Прем’єр-міністр (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2014. – 15.07).
***
На засіданні колегії Міненерговугілля обговорено стан підготовки до
опалювального періоду.
15 липня під головуванням міністра енергетики та вугільної
промисловості Ю. Продана відбулося засідання колегії Міненерговугілля.
На засіданні обговорено питання підготовки до осінньо-зимового
періоду на 2014–2015 рр. за умов припинення надходження природного газу
з Російської Федерації, стану виконавської дисципліни за підсумками роботи
за І півріччя 2014 р., про результати внутрішнього аудиту за І півріччя
2014 р., про вжиті заходи, спрямовані на запобігання та протидію корупції в
енергетиці та вугільній промисловості у 2013 р. та І півріччі 2014 р., а також
про нагородження працівників вугільної промисловості до професійного
свята – Дня шахтаря.
У вступній промові міністр Ю. Продан зазначив, що ситуація в
енергетичній галузі непроста, і для проходження осінньо-зимового періоду
урядом прийнято рішення про скорочення обсягів постачання газу
промисловим споживачам і підприємствам теплокомуненерго в
опалювальний сезон 2014–2015 рр. на 30 %. Також міністр наголосив на
необхідності створення повноцінного ринку вугілля та повідомив, що уряд
підтримав План заходів з реформування вугільної галузі України.
Під час засідання колегія зазначила, що в умовах припинення
надходження природного газу з Російської Федерації завданнями
Міненерговугілля є запровадження умов для ощадливого використання
природного газу промисловими підприємствами, бюджетними організаціями
та підприємства теплової енергетики, а також створення дієвих механізму
контролю за дотриманням всіма суб’єктами ринку природного газу лімітів
споживання цього енергоносія.
Колегія схвалила низку рішень, серед яких – внесення змін та доповнень
до чинних нормативних актів з питань формування і затвердження планового
розподілу і постачання природного газу вітчизняним споживачам,
нормативів споживання природного газу населенням у разі відсутності
газових лічильників та порядку обліку обсягів розбалансування природного
газу в газорозподільчих мережах.
Для державних вугільних підприємств першочерговими завданнями є
ремонт котлів, виконання заходів з ремонту та заміни теплотрас, а також
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вивезення вугілля вуглеотримувачам на побутові потреби
Для ТЕЦ колегія поставила завдання щодо створення можливостей
переходу на резервний вид палива (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2014. – 16.07).
***
Співробітництво між Україною та Японією в цьому році
активізувалося, і ця тенденція зберігатиметься й надалі. На цьому було
наголошено під час зустрічі першого заступника міністра економічного
розвитку і торгівлі України А. Максюти з представниками Міністерства
закордонних справ Японії та Японського агентства міжнародного
співробітництва (JICA).
Так, А. Максюта подякував за конструктивне та багаторічне
співробітництво в рамках програми «Офіційна Допомога Розвитку», яке
триває вже 17 років, а також за прийняте в цьому році урядом Японії рішення
про масштабну допомогу Україні (на суму приблизно 1,5 млрд дол. США).
Перший заступник міністра підкреслив, що Україна сьогодні переживає дуже
відповідальний і важливий етап свого розвитку і тому потребує подальшого
поглиблення співробітництва з партнерами.
Він також наголосив, що нині на порядку денному уряду України
підготовка Плану відбудови та оновлення країни на 2014–2016 рр., який
міститиме коротко- та середньострокові пріоритети економічного розвитку,
спрямовані на відновлення й розвиток виробництв на новій технологічній
основі та створення робочих місць, збалансування платіжного балансу та
забезпечення макроекономічної стабільності. У зв’язку з цим співпраця з
Японією може розвиватися за такими ключовими напрямами як
облаштування та захист державного кордону України, відновлення та
розвиток інфраструктури в південно-східних регіонах, розвиток науки,
інноваційної інфраструктури, підвищення рівня якості освіти, розвиток
кредитно-гарантійних механізмів та здешевлення кредитів для малого та
середнього бізнесу, підтримка культурних ініціатив в Україні.
Директор Третього відділу з планування допомоги країнам Бюро
міжнародного співробітництва Міністерства закордонних справ Японії
Т. Нішінага нагадав, що в березні цього року Прем’єр-міністр Японії
оголосив про пакет допомоги Україні в розмірі 150 млн дол. І уточнив, що
Японія вважає основними напрямами співпраці поліпшення економічної
ситуації в Україні, відновлення демократії та внутрішній український діалог
та єдність (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 16.07).
***
Міністерство юстиції України звернулося до Європейського суду з
прав людини щодо залучення уряду України до справи Н. Савченко як
третьої сторони. Про це повідомив міністр юстиції України П. Петренко.
За словами очільника Мін’юсту, відповідне звернення було зроблено з
метою захисту й недопущення порушення прав громадянки України
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Н. Савченко, гарантованих Конвенцією, з огляду на її незаконне та
безпідставне затримання, позбавлення свободи та порушення кримінальної
справи російськими органами (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014.
– 16.07).

ПОЛІТИКА
Канцлер Германии А. Меркель и президент США Б. Обама считают,
что Россия не выполнила требуемых от нее действий для деэскалации
украинского кризиса. Б. Обама и А. Меркель обсудили ситуацию в Украине
в ходе телефонного разговора, который состоялся 16 июля, сообщил
заместитель советника по вопросам безопасности в Белом доме Б. Родс в
микроблоге Twitter.
Американский президент и канцлер ФРГ едины во мнении, что Россия
должна предпринять срочные шаги для урегулирования кризиса на Востоке
Украины. К ним, как подчеркнули Б. Обама и А. Меркель, относятся
поддержка двустороннего прекращения огня, а также воспрепятствование
проникновению оружия и боевиков через общую границу.
По словам Б. Родса, темами беседы кроме украинского кризиса стали
также иранская атомная проблема и германо-американское сотрудничество.
В частности, Б. Обама заявил о своем желании поддерживать отношения с
Германией для улучшения совместной работы в области деятельности
спецслужб.
Канцлер Германии и президент США пообщались по телефону в первый
раз после очередного шпионского скандала, связанного с деятельностью
американских спецслужб в ФРГ. Недавно начались расследования по делу
двух подозреваемых в шпионаже в пользу США, на основании чего из
Германии был выслан резидент американских спецслужб, аккредитованный
при американском посольстве в Берлине. Ожидается, что он в ближайшие
дни покинет ФРГ, напоминает информагентство. Об этом сообщает Deutsche
Welle (Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2014. – 16.07).
***
Государственный департамент США официально обвинил РФ в
осуществлении и финансировании террористической деятельности на
территории Украины.
Документ с позицией Госдепа США опубликовали 15 июля на
официальном сайте ведомства.
Госдеп США предоставил множество фактов, напрямую доказывающих
прямое участие России в террористической деятельности в Донецкой и
Луганской областях Украины.
«Россия постоянно заявляет о своем желании добиться мира. Но их
действия противоречат официальной позиции. США не располагают ни
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одним свидетельством того, чтобы РФ прекратила поддержку террористов.
Наоборот, по нашим данным, Россия по-прежнему поставляет боевикам
тяжелое оружие и военную технику. Также они финансируют их и позволяют
свободно въезжать через свою границу на территорию Украины», –
отмечается в документе.
Госдепу США также известно о том, что Россия сконцентрировала свои
войска вблизи от границы с Украиной.
Американцы отмечают, что они зафиксировали перемещение
российских военных колонн в Краснодоне, Луганске, Донецке и других
украинских городах. Кроме того, Госдеп взял во внимание предоставленные
украинской стороной доказательства того, что на территории Украины были
найдены тайники с российским оружием и документацией к нему, которая
свидетельствует о российском происхождении.
В Государственном департаменте США признают, что большинство
руководителей так называемых ДНР и ЛНР – россияне (news24ua.com
(http://news24ua.com/ssha-oficialno-obvinili-rossiyu-v-terrorizme). – 2014. –
16.07).
***
Україна може отримати військову підтримку США без членства в
НАТО.
Конгрес прийняв документ, який дозволяє США надати Україні
військову і економічну підтримку Україні.
Конгрес США прийняв у двох читаннях проект закону про запобігання
російській агресії, згідно з яким Україна, Республіка Молдова і Грузія
отримують статус союзників США, без членства в НАТО.
Зараз проект передано до профільної комісії для підготовки до
прийняття в остаточному читанні, повідомляє TV7.
Документ передбачає надання статусу союзника, без членства в НАТО,
на період, протягом якого кожна з цих країн відповідатиме заданим
критеріям, з метою передачі або потенційної передачі систем оборони або
послуг оборони.
Проект рекомендує президенту США Б. Обамі збільшити взаємодію
Збройних сил США з озброєними силами України, Грузії, Молдови,
Азербайджану, Боснії і Герцеговини, Косова, Македонії, Чорногорії та Сербії
і посилити допомогу Сполучених Штатів і НАТО в забезпеченні безпеки цих
країн.
Крім того, проект передбачає внесення змін до Закону про природний
газ з метою застосування екстреної процедури затвердження експорту
природного газу членам Світової організації торгівлі і закликає Агентство
США з міжнародного розвитку (USAID), Агентство з торгівлі та розвитку,
Корпорацію приватних міжнародних інвестицій (OPIC) і групу Світового
банку підтримати надання допомоги Україні, Грузії та Молдові з метою
експлуатації запасів природного газу, нафти та розвитку альтернативних
джерел енергії.
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Документ забороняє всім федеральним відомствам і установам робити
які-небудь дії з метою визнання суверенітету Російської Федерації над
Кримом або надання будь-якої іншої підтримки незаконної анексії Криму
Російською Федерацією. Крім того, рекомендує держсекретареві зміцнити
демократичні інститути, незалежні ЗМІ, політичні та неурядові організації
держав колишнього Радянського Cоюза та активізувати освітній і культурний
обмін з державами колишнього Радянського Cоюзу (ipress.ua
(http://ipress.ua/news/ukraina_mozhe_otrymaty_status_soyuznyka_ssha_bez_chl
enstva_v_nato_74969.html). – 2014. – 16.07).
***
Страны БРИКС выступают за мирный диалог сторон конфликта в
Украине. Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР призвали к поиску мирного
разрешения ситуации на Востоке Украины.
Страны БРИКС в декларации, принятой на саммите в Бразилии,
призвали к всеобъемлющему диалогу в Украине, деэскалации конфликта и
сдержанности всех сторон, а также поиску мирного решения, сообщают
РИА Новости.
«Мы выражаем нашу глубокую озабоченность ситуацией в Украине.
Мы призываем к всеобъемлющему диалогу, деэскалации конфликта и
сдержанности всех вовлеченных сторон с целью поиска мирного
политического решения в полном соответствии с Уставом ООН,
общепризнанными правами человека и основополагающими свободами», –
говорится в тексте декларации.
В Форталезе проходит саммит БРИКС, в котором принимают участие
лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.
Ранее на заседании БРИКС были подписаны декларация о валютных
резервах и о создании банка (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2014. – 15.07).
***
Єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Ш. Фюле
сподівається на швидку ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною
та Європейським Союзом. Про це він заявив під час пленарного засідання
Європарламенту, передає УНН.
«Ми з нетерпінням чекаємо швидкої ратифікації та подальшого
застосування, щоб громадяни України і бізнес змогли якомога швидше
скористатися новими можливостями, які відкриває Угода», – сказав він
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 15.07).
***
Європейський суд із прав людини, куди Україна звернулася через
анексію Росією Криму, вже досліджує обставини, викладені в заяві
української сторони, повідомляє УНН із посиланням на «Радіо Свобода».
За повідомленням, враховуючи продовження негативного розвитку
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подій, Міністерство юстиції України разом з іншими органами далі здійснює
збір і аналіз відповідної інформації для направлення доповнень до заяви.
Нагадаємо, Прем’єр А. Яценюк повідомляв, що Україна подала в ЄСПЛ
позов
щодо
анексії
Криму
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 16.07).
***
Процес лібералізації візового режиму між Україною та Євросоюзом
повинен бути закінчений на початку 2015 р. Про це на брифінгу повідомив
міністр закордонних справ Латвії Е. Рінкевічс, передає кореспондент УНН.
«Я сподіваюсь, що до саміту в Ризі (саміт Східного партнерства
2015 року. – Ред.) ми зможемо закінчити впровадження безвізового режиму з
Україною. Це значний шмат роботи для обох сторін, особливо для
української, але потрібний чіткий сигнал як для українців, так і для ЄС», –
сказав він.
Крім того, Е. Рінкевічс висловив сподівання, що Латвія та Україна
зможуть використати інструменти безпекової політики, працюватимуть у
галузі модернізації економіки та ін. (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 16.07).
***
Трехсторонние переговоры по газоснабжению между Евросоюзом,
Россией и Украиной могут состояться в августе. Об этом сообщила
официальный представитель Еврокомиссии С. Бергер.
«Да, это правда. Это может произойти в августе», – заявила С. Бергер.
Как сообщал «Минфин», ранее вице-президент Еврокомиссии
Г. Эттингер и министр энергетики России А. Новак договорились о
двусторонней встрече.
«Цель встречи – также подготовить основу для следующего раунда
трехсторонних консультаций (Украина – ЕС – Россия), но по состоянию на
сегодняшний день дата (двусторонней встречи) еще не определена», –
отметила ранее С. Бергер.
Напомним, 16 июня «Газпром» перевел «Нефтегаз Украины» на
предоплату за газ. Обе стороны обратились в Стокгольмский арбитраж. НАК
подала иск с требованием установления справедливой и рыночной цены на
поставляемый российский газ. Российский монополист обратился в суд с
иском к «Нефтегазу» о взыскании задолженности в размере 4,5 млрд дол. за
поставленный газ (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 16.07).
***
«Союз» самопроголошених Донецької та Луганської народних
республік оголосив межі своїх регіонів кордонами суверенних держав,
повідомляє УНН із посиланням на документ, розміщений у мікроблозі
ДНР у Twitter.
У документі зазначено, що на згаданій території будуть відкриті пункти
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пропуску. При цьому Союз ДНР й ЛНР у подальшому класифікує як
терористів українських військових, які беруть участь в АТО, якщо вони не
припинять бойові дії.
Також самопроголошений парламент «Союзу» дав Верховній Раді
України добу на припинення збройного вторгнення в регіон. Після цього всі
незаконні формування «будуть класифіковані як терористи і до них будуть
застосовані відповідні заходи».
При цьому військовим України, які перебувають в ДНР й ЛНР, також
дали добу на прийняття присяги на вірність республікам або на звільнення
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 16.07).
***
В Донецке ввели военное положение и комендантский час. Об этом
говорится в сообщении на сайте сепаратистов, со ссылкой на приказ главаря
боевиков в Донецке И. Стрелкова.
«В связи с насущной необходимостью, возникшей в связи с угрозой
Донецку, как города, в окрестностях которого ведутся бои, во избежание
различных эксцессов и сохранения жизни и здоровья мирных жителей, в
качестве меры укрепления правопорядка командование вводит военное
положение и комендантский час», – говорится в сообщении.
Согласно сообщению, режим комендантского часа будет действовать с
23:00 до 06:00. Об этом сообщает «Зеркало недели. Украина» (Електронні
Вісті (http://elvisti.com). – 2014. – 16.07).
***
На жизнь министра внутренних дел Украины А. Авакова было
совершено покушение в зоне проведения антитеррористической
операции. Об этом заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел
(МВД) Украины. Подробности инцидента в ведомстве не сообщили
(Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2014. – 16.07).
***
Центральный совет сотен Майдана намерен усилить протестные
акции.
Центральный совет сотен Майдана заявляет о фактах давления на
активистов Майдана и грозит усилить протестные акции, сообщил
координатор совета С. Добровольский.
В частности, по его словам, к протестующим и их родственникам
применяются различные формы давления, а именно: физические угрозы и
противодействия, попытки подкупа активистов, также открываются
уголовные дела
«В связи с этим Майдан будет усиливать свои протестные акции и
действия, а также будет призывать весь народ мобилизоваться и
поддерживать Майдан как свой рупор, выходить во всех регионах на акции»,
– сообщил С. Добровольский.
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При этом он подчеркнул, что протестующие не намерены отступать от
намеченного пути, несмотря на заявления министра внутренних дел
А. Авакова и Генерального прокурора В. Яремы касательно Майдана.
Кроме
того,
С.
Добровольский
призывает
международные
правозащитные организации, представителей ОБСЕ обратить внимание на
озвученную им информацию.
В свою очередь политрук сотни «Львовская брама» А. Приходько
напомнил, что во время назначения А. Авакова на должность министра
внутренних дел он не имел вотума доверия Майдана.
«Он был фигурой, которая вызвала сопротивление Майдана, и он не
выровнял ситуацию уже, будучи на посту министра. Потому ему нужно
сцепить зубы, как он говорил, набраться мужества, и написать заявление об
отставке. Это наше мнение», – сказал А. Приходько.
Напомним, 9 июля Генпрокурор В. Ярема заявил, что майдановцы
должны очистить занимаемые здания, иначе вмешаются силовики.
Накануне сообщалось, что Самооборона Майдана продолжает
контролировать 12 админзданий в центре Киева (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 16.07).
***
Матери призывников устроили акцию протеста в Тернополе.
15 июля родственники украинских военнослужащих собрались под
войсковой частью, чтобы воспрепятствовать выезду двух грузовиков с
бойцами батальона территориальной обороны с территории части.
Матери военнослужащих заявляют, что их детей заставляют писать
заявления о «добровольном» участии в антитеррористической операции.
Военные всячески оттесняли матерей от машин, образовалась потасовка.
Женщины перевернули мусорные баки и сами бросались под колеса
автомобилей (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 16.07).
***
Представники профспілкових організацій залізничників вишли на
безстроковий протест під стіни Кабінету Міністрів України, передає
УНН.
Активісти вимагають від керівників залізниці підвищення рівня
заробітної плати, запобігання скороченню штату, подолання корупції у
галузі, а також щоб призначення керівників відбувалося не за політичними
чи географічними ознаками, а зважаючи на професійні якості.
До протестувальників вийшов представник українського уряду та
домовився з організаторами акції про проведення переговорів (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 16.07).
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ЕКОНОМІКА
Нацбанк повысил учетную ставку до 12,5 %.
По мнению регулятора, это обеспечит восстановление экономического
роста.
Согласно сообщению пресс-службы НБУ, решение принято на основе
анализа динамики макроэкономических и монетарных показателей в январе –
июне 2014 г.
Так, прирост индекса потребительских цен в годовом измерении в июне
увеличился до 12,0 % по сравнению с 0,5 % в январе текущего года.
«Правление Национального банка, как и раньше, решительно настроено
обеспечить выполнение законодательно определенного приоритета
деятельности Национального банка в отношении достижения и поддержания
ценовой стабильности в среднесрочной перспективе», – сказано в сообщении
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 16.07).
***
Міжнародний валютний фонд схвалить виділення Україні другого
траншу в рамках програми stand-by. Про це в інтерв’ю агентству ІнтерфаксУкраїна заявила глава Національного банку В. Гонтарева.
«Наступний транш планується отримати за раніше затвердженим
графіком в розмірі 1,416 млрд дол. Все намічене ми виконали: із залученням
цього траншу, очевидно, вже питання немає. Питання тільки в тому, як нам
відредагувати програму, щоб вона відповідала тим реаліям, які є на
сьогоднішній день», – сказала вона.
За словами В. Гонтаревої, продовження роботи місії МВФ у Києві було
пов’язано з необхідністю формування реальної картини про стан справ у
державному бюджеті, НАК «Нафтогаз України» і в Нацбанку.
«Це не перегляд програми, ні в якому разі. Це питання – як правильно
розставити маяки, щоб у них було враховано те, чого не було, коли програма
готувалася», – підкреслила вона.
Глава НБУ також повідомила, що під час переговорів обговорювалося
питання чергового секвестру бюджету.
«Про це йде розмова. Зменшуються доходи бюджету через падіння ВВП
і в цей же момент надходження коригуються через інфляцію, яка стала вище,
ніж очікувалося. Але, швидше за все, виникає різниця, оскільки додаткові
надходження від інфляції не перекривають недобір від падіння ВВП», –
сказала В. Гонтарева.
При цьому, за даними голови Нацбанку, НБУ вже перерахував до
держбюджету 100 % від плану.
Крім того, глава НБУ допустила, що Міністерство фінансів
обговорювало з МВФ питання розширення фінансування України. «Напевно,
з боку Мінфіну він міг ставитися. Ви ж розумієте, завжди краще мати запас
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або можливість взяти більше, у разі потреби. Згідно поняттю stand-by: якщо
щось стає не потрібним, то можна відмовитися», – зазначила вона.
Як повідомлялося, МВФ 30 квітня затвердив кредитну програму stand-by
для України на SDR10, 976 млрд, розраховану на два роки.
На початку травня фонд перерахував перший транш SDR2, 058 млрд, з
яких SDR1, 29 млрд – уряду на підтримку бюджету(Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 16.07).
***
За перше півріччя 2014 р. понад 49 тис. об’єктів будівництва
отримали право на виконання будівельних робіт. За той же час –
33,1 тис. об’єктів було прийнято в експлуатацію. Про це повідомив
начальник управління дозвільних процедур Державної архітектурнобудівельної інспекції України О. Сергієнко під час виробничої наради за
підсумком роботи ДАБІ України за перше півріччя 2014 р.
Причому, 59 % документів дозвільного характеру складають
повідомлення, 40 % – декларації, а 1 % – дозволи.
Найбільше адміністративних послуг громадянам надають інспекції
Київської, Донецької, Львівської та Івано-Франківської областей.
Рекордна кількість повернень на доопрацювання документів
декларативного характеру зафіксована в Полтавській, Луганській,
Житомирській та Харківській ІДАБК. І, навпаки, найменше відмов
спостерігається у Хмельницькій, Запорізькій та Київській областях.
Нагадаємо, що сьогодні ДАБІ України впроваджує консультування
громадян при отриманні дозвільних документів на будівництво, що значно
скоротить кількість подібних відмов (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2014. – 16.07).
***
Месторождения Укргаздобычи исчерпаны на 70 %.
Для дальнейшего увеличения объемов добычи нужны инвестиции.
Большинство
месторождений,
которые
эксплуатирует
ПАО «Укргаздобыча», исчерпаны на 70–80 %. Об этом сообщил
председатель правления компании С. Костюк.
«Поскольку пластовое давление в месторождениях снижено, одним из
способов работы на скважинах является строительство дожимных
компрессорных станций, которые позволяют поднимать газ с низким
давлением и впускать его в транспортную систему», – добавил С. Костюк.
Он также отметил, что важной составляющей роста объемов добычи
природного газа является инвестирование в геологоразведку и перспективное
бурение.
«Капиталовложения на эти нужды должны быть заложены в
себестоимости газа и на сегодняшний день составлять не менее 738 гривен за
тысячу кубометров без НДС», – уточнил С. Костюк.
По словам главы компании, доведение отпускной цены до этого уровня
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позволит
«Укргаздобыче»
разведывать
новые
месторождения,
модернизировать технический парк и уже через несколько лет выйти на
ежегодный показатель по добыче природного газа в размере порядка 18 млрд
куб. м (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 15.07).
***
Украина ввела специальные пошлины на ряд товаров из Беларуси.
Межведомственная комиссия по международной торговле ввела
специальные пошлины в отношении импорта в Украину ряда товаров из
Республики
Беларусь.
Таким
образом
Украина
ответила
на
дискриминационные недружественные действия со стороны Беларуси по
отношению к украинским производителям напитков и продуктов питания,
сообщает «Урядовый курьер».
Спецпошлины будут распространяться на кондитерские изделия,
молочную продукцию, электрические лампы накаливания, удобрения и
холодильники. Специальная пошлина будет применяться до 31 декабря 2016
г. включительно в размере 55,29 % таможенной стоимости товара.
Специальная пошлина применяются с момента вступления в силу решения
комиссии – через 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения.
В мае Беларусь ввела лицензирование импорта кондитерской продукции
и сырья для ее производства для всех стран, кроме Таможенного союза, а с
середины июня импорт кондитерских изделий из Украины был остановлен.
Об
этом
сообщает
ЛІГАБізнесІнформ
(Економічна
правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 16.07).
***
Запорожский
металлургический
комбинат
«Запорожсталь»,
входящий в группу «Метинвест», постоянно занимается вопросами
энергосбережения в соответствии с разработанной программой, что
позволяет сокращать потребление природного газа и электроэнергии.
«Мы разработали программу мероприятий по энергосбережению,
благодаря которой расход природного газа в мартеновском производстве
стабильно снижается», – сообщил генеральный директор «Запорожстали» Р.
Шурма.
По его словам, за пять месяцев текущего года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года экономия природного газа составила
20,96 млн куб. м, чего удалось добиться благодаря снижению расхода газа
при выплавке мартеновской стали на 8,94 млн куб. м (до 47,2 млн куб. м) за
счет увеличения доли чугуна на 13,8 кг/т (до 832,8 кг/т), выполнения
мероприятий по сокращению расхода природного газа: индивидуальные
режимные карты, оптимизация перекидки дымовых клапанов, работа без
сводовой горелки, безтопливная продувка ванны кислородом.
Помимо природного газа, сокращена покупка электроэнергии: за пять
месяцев текущего года экономия составила 19,05 млн кВт-ч (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2014. – 16.07).
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***
На 1 липня 2014 р. у сільськогосподарських підприємствах (крім
малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових
культур, було в наявності 7 млн т зерна, що на 20 % менше порівняно з
аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє Державна служба
статистики, передає УНН.
За інформацією Держстатистики, зокрема запаси пшениці становлять
2,4 млн т, ячменю – 2,1 млн т, кукурудзи – 2,2 млн т, жита – 0,2 млн т жита.
При цьому, за повідомленням відомства, безпосередньо в
сільськогосподарських підприємствах зберігалося 3,8 млн т зерна, що на
26 % менше, ніж торік.
Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності
3,2 млн т зерна, що на 10 % менше відповідно до попереднього року.
Крім того, запаси насіння соняшнику становили 1,5 млн т, що на 91 %
більше, ніж на 1 липня 2013 р.
Як повідомлялося, станом на 14 липня українські сільгоспвиробники
зібрали 12 млн 143 тис. т зерна (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 16.07).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Дефіцит поточного рахунку в Україні у 2014 р. може скоротитися до
3-4 % ВВП з 9 % за підсумками 2013 р.
Про це в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна повідомила глава
Національного банку В. Гонтарева.
«У цілому по року ми очікуємо скорочення дефіциту поточного рахунку
до 3-4 % ВВП з 9 % за підсумками 2013 р. І він буде покриватися
надходженнями за фінансовим рахунком, в першу чергу, за рахунок
запозичень держави. Але вже до кінця року ми сподіваємося і на відновлення
припливу приватного капіталу як у формі прямих інвестицій, так і боргових
залучень», – сказала вона.
За її словами, зниження девальваційних очікувань, з одного боку, і
подальша інтеграція України у європейську економічну середу, поглиблення
міжнародного співробітництва, з іншого, сприятимуть збільшенню припливу
капіталу.
«Ми бачимо інтерес іноземних інвесторів до внутрішніх паперів
України. Зокрема, до ПДВ-облігацій. Є очікування заходу в країну валюти»,
– сказала В. Гонтарева.
Разом з тим, за її словами, на стан платіжного балансу в перспективі
будуть впливати відкладені платежі за газ. «Вони будуть виконуватися, як
тільки домовимося, зафіксуємо суму, яку ми винні. Гроші для цього вже
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передбачені», – сказала вона.
В. Гонтарева також повідомила, що НБУ очікує значних надходжень від
експорту сільськогосподарської продукції.
«Очікування щодо врожаю хороші, за цінами на світових ринках – теж
поки хороші. Але потрібно зібране довести, а перед тим розповідями про
врожай не впустити ціни на світовому ринку», – сказала вона.
Як повідомлялося, у січні – березні 2014 р. дефіцит платіжного балансу
України становив 3,496 млрд дол., зокрема поточного рахунку –
1,341 млрд дол. (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 16.07).
***
Бюджетную программу молодежного ипотечного кредитования
«заморозили».
Новых кредитов не будет, но по уже выданным бюджет продолжит
выплату компенсаций.
Финансирование молодежного кредитования на приобретение или
строительство жилья в Украине временно «заморозили», сообщил
председатель Государственного фонда содействия молодежному жилищному
строительству Л. Рисухин.
«Приостановление произошло из-за принятия решения парламента об
уменьшении расходов государственного бюджета», – уточнил Л. Рисухин.
Речь идет о выдаче новых кредитов, в то время как семьи, заключившие
договоры ранее, будут и далее получать госфинансирование, уточнил
чиновник.
В частности, работа ведется по программе льготного 3-процентного
кредитования, программе государственной поддержки 30Ч70, когда
государство компенсирует 30 % процентов стоимости жилья, и программе
уменьшения стоимости ипотечного кредитования, при которой государство
компенсирует
часть
ипотечного
кредита
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 16.07).
***
S&P повысило прогноз рейтинга четырех городов Украины.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Ratings
Services подтвердило кредитные рейтинги Киева, Львова, Днепропетровска и
Ивано-Франковска на уровне «ССС», повысив прогноз по рейтингу с
«негативного» до «стабильного».
12 июля Standard & Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг
Украины на уровне «ССС», повысив прогноз по рейтингу с «негативного» до
«стабильного». В сообщении отмечается, что стабильный прогноз отражает
позитивные ожидания агентства относительно рисков рефинансирования
долгов и поддержки со стороны правительства в 2014 г.
Агентство сообщает, что может повысить рейтинг Киева и других
городов при условии аналогичных действий в отношении суверенного
рейтинга Украины. Одновременно S&P может пересмотреть прогноз по
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рейтингу Киева и других городов в случае снижения их поддержки со
стороны правительства в условиях ограниченных возможностей городов по
погашению долгов.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Ratings
Services подтвердило суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне
«ССС», повысив прогноз по рейтингу с «негативного» до «стабильного». Об
этом сообщают «Украинские национальные новости» (Електронні Вісті
(http://elvisti.com). – 2014. – 16.07).
***
Фонд гарантирования вкладов предложил Нацбанку лишить
лицензий «Интербанк» и «Захидинкомбанк». Об этом сообщается на сайте
фонда.
В сообщении отмечается, что единственным возможным способом
вывода этих банков с рынка является их ликвидация с возмещением средств
вкладчикам. В связи с этим фонд направит соответствующее предложение
Нацбанку, на основании которого тот обязан принять решение об отзыве
банковской лицензии и ликвидации банков в течение пяти дней со дня
получения предложения фонда.
Вместе с тем выплаты средств вкладчикам «Захидинкомбанка» и
«Интербанка» возобновятся через семь дней со дня принятия НБУ решения
об отзыве банковской лицензии и ликвидации банков и будут выплачены
вкладчикам в пределах 200 тыс. грн (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua).
– 2014. – 16.07).
***
Украина в первом полугодии 2014 г. сократила производство
сельхозпродукции на 3,9 %.
Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе –
июне 2014 г. (без учета временно оккупированной территории Крыма)
снизилось на 3,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., сообщила
Государственная служба статистики.
По данным Госстата, в первом полугодии текущего года
сельхозпредприятия сократили производство на 7,2 %, хозяйства населения –
на 1,1 %. При этом в службе уточнили, что расчеты за январь – июнь
базируются на данных о продукции как растениеводства, так и
животноводства, тогда как с января по май приводились данные только по
животноводству.
Согласно оценкам службы, в июне по сравнению с аналогичным
месяцем прошлого года падение сельхозпроизводства составило 17,6 %.
Как сообщалось со ссылкой на данные Госстата, производство
сельскохозяйственной продукции в Украине в 2013 г. возросло на 13,7 % по
сравнению с 2012 г. (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 15.07).
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