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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Зустріч Президента України П. Порошенка
з президентом Національної академії наук України Б. Патоном
14 квітня 2015 р. відбулася зустріч Президента України П. Порошенка з
президентом Національної академії наук України академіком НАН України
Б. Патоном.
Головною темою розмови було питання наукового забезпечення
розв’язання актуальних загальнодержавних проблем.
Президент НАН України академік Б. Патон зазначив, що спрямування
зусиль на розв’язання найгостріших проблем, які постають перед державою,
було й залишається одним з головних пріоритетів діяльності Національної
академії наук України.
Академік Б. Патон поінформував Президента України П. Порошенка про
першочергові заходи, які вживаються академією в цьому напрямі. Так,
академія приділила значну увагу науковому супроводженню базових галузей
економіки та окремих високотехнологічних виробництв. Значні зусилля
вчених НАН України спрямовані на інноваційний розвиток сфери охорони
здоров’я й медицини, розв’язання проблем енергозбереження та
раціонального використання природних ресурсів, створення і використання
нових матеріалів, забезпечення продовольчої безпеки країни. З 2015 р.
започаткована цільова програма досліджень і розробок в інтересах обороннопромислового комплексу й безпеки держави. Окремий наголос було зроблено
на посиленні науково-експертної діяльності академії.
У свою чергу Президент України П. Порошенко підтримав ініціативи
академії та пообіцяв сприяти широкому залученню потенціалу Національної
академії наук України для наукового забезпечення прогресивних перетворень
в Українській державі.
Крім того, президент НАН України академік Б. Патон поінформував
Президента України про проект Основних напрямів бюджетної політики на
2016 рік, поданий Кабінетом Міністрів до Верховної Ради України, яким
запропоновано передачу Національної академії наук до сфери управління
Міністерства освіти і науки, та зазначив недоцільність такого кроку
(Національна академія наук України (http://www.nas.gov.ua). – 2015. –
14.04).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Перспективи участі УДАРу
в майбутніх виборах до місцевих органів влади
Тривалий час у суспільстві відбувається дискусія про проведення
виборів до місцевих органів влади в терміни, які відведені законом. Спочатку
йшлося про необхідність дострокових виборів на місцях, потім про
перенесення виборів через складну ситуацію в Україні. Президент України
П. Порошенко вніс ясність у дискусію та заявив, що місцеві вибори в країні
відбудуться восени цього року. «Децентралізація передбачає передачу
левової частки повноважень територіальним громадам, що, я сподіваюся,
врешті-решт станеться після місцевих виборів, які мають відбутися
25 жовтня. Про жодне перенесення не йдеться, нехай не чекають. Точно так,
як і я вчинив із парламентськими виборами, так само буде і з місцевими
виборами, оскільки єдиним носієм влади в державі є український народ і
український громадянин», – зазначив Президент, виступаючи перед активом
Тернопільської обласної держадміністрації.
За його словами, пропозиції щодо децентралізації вже були подані до
Верховної Ради й спрямовані до Конституційного Суду. Пропонується
передати громаді значну частину повноважень, щоб «скоротити відстань між
громадянином і людиною, яка приймає рішення».
Щодо окупованих територій, то в Президента менше оптимізму, але він
усе ж сподівається, що й на Донбасі відбудуться вибори вже в цьому році.
«Можливо, це відбудеться вже в цьому році. Для цього потрібно виведення
усіх іноземних військ. Якщо будуть виведені усі іноземні війська, ми якось в
країні порозуміємося», – наголосив глава держави.
Він також додав, що для проведення виборів, серед іншого, потрібно
взяти під контроль кордон України та Росії. П. Порошенко вважає, що в разі
виконання цих умов конфлікт буде дуже швидко врегульовано.
Разом з тим у суспільстві немає впевненості в тому, що вибори
відбудуться восени цього року та головне, чи виправдаються сподівання
виборців. Як зазначають деякі автори публікацій у ЗМІ, депутати досі не
можуть домовитися, чи відбудуться вибори за чинним законом про змішану
виборчу систему, чи запровадять пропорційну систему з відкритими
списками, чи взагалі перенесуть вибори на весну. На терміни проведення і
вибір системи може вплинути конституційна реформа восени 2015 р. та
електоральні рейтинги партій.
За словами народного депутата від БПП О. Черненка, варто проводити
вибори після змін до Конституції. «Ми говоримо про децентралізацію й
зміни до Конституції зі збільшенням повноважень об’єднанням громад, а
раніше вересня ухвалити їх не можна. Є ідея, що, можливо, є сенс отримати
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нові повноваження місцевих рад, а потім уже обирати нові навесні», –
зазначив О. Черненко.
Щоправда, пропонується й інший варіант, за яким передбачається
обрати місцеві ради восени, а при ухваленні конституційних змін записати в
перехідні положення проведення дочасних місцевих виборів.
Політиків більше турбують рейтинги їхніх політичних сил, що може
значно вплинути на прийняття рішення щодо проведення місцевих виборів.
Не варто виключати варіант, що й Президент України вимушений буде
змінити свою думку – і вибори можуть бути перенесені. Адже, як зазначають
деякі ЗМІ, рейтинги БПП і «Народного фронту» падають, а «Опозиційного
блоку» – зростають. І невідомо, що буде до осені, адже ціни зростають,
виробництво падає, тривають корупційні скандали тощо. І в разі збереження
такої тенденції, ця партія нібито може отримати істотний вплив у місцевих
радах Сходу й Півдня України на осінніх виборах.
Щоправда, дослідження, проведені соціологами, не підтверджують
думки про значне зростання рейтингу Опозиційного блоку, але вони
підтверджують падіння рейтингу БПП і «Народного фронту». Зокрема,
компанією Research & Branding Group у період 6–16 березня 2015 р. було
проведено дослідження громадської думки жителів України (за винятком
АР Крим, Донецької та Луганської областей і м. Севастополь) щодо їхньої
оцінки поточної політичної ситуації в країні. На сьогодні лідером партійного
рейтингу є Блок П. Порошенка, за який готові проголосувати 13,2 %
виборців. Також виборчий бар’єр у разі проведення виборів у березні
поточного року подолали б «Самопоміч» (8 %), Радикальна партія О. Ляшка
(5,7 %), ВО «Батьківщина» (5,6 %) та Опозиційний блок (5,3 %).
За даними соціологічного опитування Центру ім. О. Разумкова, якби
вибори Верховної Ради проводилися сьогодні, найбільше українців (14,1 %)
проголосувало б за Блок П. Порошенка; 9,3 % опитаних підтримали б партію
«Самопоміч»; 6,8 % – Опозиційний блок. Приблизно рівна кількість
підтримують «Народний фронт», Радикальну партію О. Ляшка й
«Батьківщину» (4,6 %, 4,5 і 4,4 % відповідно).
За півроку до можливих виборів ситуація може змінитися але поки що
немає підстав не проводити виборчу кампанію восени цього року, про що й
заявив Президент, пообіцявши, що вибори відбудуться 25 жовтня. Тим
більше ж невідомо, яка буде ситуація навесні 2016 р.
Політики вже давно готуються до цієї виборчої кампанії та намагаються
знайти порозуміння із своїми союзниками. Зокрема, УДАР ще восени 2014 р.
розпочала підготовку до місцевих виборів. При цьому в партії заявили, що на
вибори підуть самостійно. В. Кличко, аналізуючи попередню виборчу
кампанію, зазначив, що дуже важливо не повторювати помилки минулого.
Усі пам’ятають, як після помаранчевої революції люди, які стояли по одну
сторону барикади, прийшовши до влади, почали воювати одне з одним. «Ми
в жодному разі не будемо воювати між собою. Ми об’єдналися заради
України, а не заради чиїхось амбіцій. Ми підтримали того кандидата, який на
той момент мав більшу підтримку серед населення і, відповідно, більше
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шансів виграти», – зазначив В. Кличко.
За його словами, в умовах війни та глибокої економічної кризи це було
просто необхідно, переважна більшість українців виступили за монолітну
єдність демократичних сил. «Ми відмовилися від власних амбіцій і
перемогли. Вся Україна перемогла. Президента було обрано в першому турі.
Ми також разом ішли на парламентські вибори, аби об’єднаними зусиллями
змінювати країну», – підкреслив він.
На його думку, це було унікальним явищем в історії української
політики. Демократи не розпорошувалися, а об’єднувалися. При цьому
В. Кличко заявив, що на наступні місцеві вибори партія піде самостійно.
Адже українці вже зробили свій вибір на користь європейського майбутнього
та довіряють демократичним силам. Це ж розширює можливості для партій
проєвропейського спрямування, дає можливість кожній з них будувати
власну роботу з виборцями. «І чим більше таких сил буде представлено в
органах влади – як місцевої, так і центральної, тим краще», – наголосив
В. Кличко.
За його словами, саме тому було сформовано депутатську групу УДАР у
парламенті, яка націлена на реалізацію програмних засад партії. «Але хай
ніхто не сподівається, що ми почнемо боротися одне з одним, влаштовувати
якісь зливи компромату. Цього ніколи не буде! Наша мета одна – успішна
Україна. І ми її досягатимемо спільними зусиллями», – запевнив лідер
УДАРу.
Представники партії сподіваються на політичні перспективи партії
УДАР і на достатньо високу оцінку від виборців на наступних місцевих
виборах. І, як зазначив В. Кличко, ключовим планом партії є зміна країни,
швидкі реформи.
Разом з тим він наголосив, що УДАР ніколи не зраджував ні свого
виборця, ні національні інтереси України і в партії ніколи не було так званих
«тушок». Ніхто з УДАРу не забруднений корупційними скандалами. «У
нашій партії немає олігархів та сумнівних осіб. Тому УДАР здатен і повинен
показати приклад українському політикуму – приклад чесної, прозорої,
демократичної політики», – зазначив В. Кличко.
Про те, що партія піде на вибори самостійно, заявляли представники
партії УДАР ще 14 листопада 2014 р. під час прес-конференції. Зокрема,
О. Рябикін, заступник голови виконавчого комітету УДАРу, Ю. Тарасовець,
голова обласного осередку партії та А. Євлахов, народний депутат України
від 207 мажоритарного виборчого округу. За їхніми словами, в усіх областях
України УДАР розпочав ряд заходів, мета яких підвищити ефективність
роботи партії в контексті найближчих виборів до місцевих органів влади,
адже в них партія УДАР планує брати участь самостійно.
Як зазначив О. Рябикін, на новому етапі свого розвитку партія
проводить аналіз діяльності в попередні роки, змінює підходи в комунікації,
прибирає зайві бюрократичні бар’єри та розвивається як відкрита організація,
що прагне допомогти талановитим людям почати зміни з місцевих громад.
«Ми відкриті для всіх небайдужих людей», – заявив О. Рябикін.
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У свою чергу Ю. Тарасовець визначив головні пріоритети: на виборах до
місцевих рад УДАР має бути максимально представленим у міських і
сільських радах. Для цього буде проаналізовано роботу, проведену на
виборах до Верховної Ради, і залучено ще більше районних осередків партії.
«Долати труднощі набагато легше з сильною командою», – підкреслив
Ю. Тарасовець.
Як інформують ЗМІ, обласні осередки партії розпочали підготовку до
виборчої кампанії. Зокрема, у Тернополі відбулася конференція
Тернопільської обласної організації партії УДАР, під час якої делегати
обрали нове керівництво партійної організації і визначили основні
пріоритети на перспективу. Серед яких ключовим є підготовка до місцевих
виборів. За словами політиків, незважаючи на те, що УДАР є найбільшою в
складі фракції «Блок П. Порошенка», на місцевих виборах з політичними
партнерами «ударівці» співпрацюватимуть на засадах здорової конкуренції.
«На жаль, деякі місцеві ради досі складаються з представників Партії
регіонів. Потрібне повне перезавантаження, і УДАР готовий до цього», –
наголосив голова Тернопільської обласної організації партії УДАР
І. Побер.
За його словами, у партії достатньо потужний людський ресурс, для того
щоб сформувати достойні списки кандидатів на посади сільських, селищних і
міських голів, а також кандидатів у депутати до місцевих рад.
Також політики вважають, що наступні вибори повинні відбутися за
відкритими пропорційними списками, адже це європейський принцип
формування місцевих рад. При цьому представники партії УДАР наголосили,
що вони тривалий час поступалися власними політичними амбіціями, адже
розуміли, що країні потрібна насамперед єдність. Тепер вони вважають, що
настав час активізувати діяльність УДАРу як самостійної політичної сили.
Разом з тим «ударівці» готові співпрацювати зі своїми однодумцями й
союзниками. «Ми готові співпрацювати з кандидатами від демократичних
сил. Сподіваюсь, що спільно ми зможемо визначити достойного претендента
на першість в окремих районах Тернопільщини. Проте це повинна бути
дійсно достойна людина, яка користуватиметься авторитетом серед місцевих
жителів», – зазначив заступник голови Тернопільської обласної організації
партії УДАР М. Люшняк.
В УДАРі вважають, що місцеві вибори потрібно провести своєчасно, що
стане запорукою проведення реформ. Децентралізація може реально
запрацювати лише після проведення місцевих виборів. Таку думку в ефірі
телеканалу UBR висловив народний депутат-«ударівець» В. Пацкан. «У
моєму розумінні, децентралізація – це перш за все делегування повноважень.
На сьогоднішній момент у місцевих радах переважно залишаються
представники колишньої партії регіонів та її прибічники. Нинішня коаліція
або навіть попередня опозиція до минулої влади у місцевих органах влади
практично не представлена», – зазначив депутат.
На його думку, говорити про реальну децентралізацію влади можна буде
після проведення місцевих виборів. «Ми повинні зараз підготувати
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законодавчу базу, зробити все для того, щоб вона запрацювала, але після
виборів», – наголосив В. Пацкан.
Він також підкреслив, що децентралізація має полягати в більшій
бюджетній самостійності: «Більше коштів повинні залишатися на місцях».
«Ударівці» також вважають, що місцеві вибори мають проводитися за
новим законом (за відкритими списками), який необхідно прийняти не
пізніше травня. Про це заявив народний депутат Є. Фірсов. «Я переконаний,
що місцеві вибори – неминучі, і вони мають відбутися у жовтні цього року.
Кажу це як представник Донецької області, незважаючи на те, що ситуація
там достатньо складна, вибори вкрай необхідні», – наголосив депутат.
Він також висловив сподівання, що новий закон про місцеві вибори за
відкритими списками ухвалять до травня місяця, як це прописано в
Коаліційній угоді. «Робоча група в парламенті вже працює над цим
питанням, і я сподіваюся, що з новим законодавством і новою політичною
конфігурацією ми підійдемо до місцевих виборів», – зазначив представник
УДАРу.
Варто зазначити, що іноді гучні заяви політиків залишаються лише
заявами і їхні подальші дії залежать від обставин та чергових домовленостей.
Як відомо, у партії УДАР не один раз заявляли про самостійний похід на
президентські вибори, парламентські, а згодом усе змінювалося. І, як
результат, В. Кличко, рейтинговий кандидат, на президентських виборах
підтримав кандидатуру П. Порошенка, а сам не взяв участі в цих виборах. На
парламентських виборах «ударівці» йшли за списком Блоку П. Порошенка.
Теперішні заяви про самостійний похід на вибори до місцевих органів
влади також викликають сумнів. В. Кличко, який ще недавно говорив про
самостійний похід, несподівано заявив, що його партія ще не розглядала
питання про самостійну участь у наступних місцевих виборах. Про це він
повідомив в ефірі 5 каналу. «Наша партія підтримала П. Порошенка на
президентських виборах, ми також разом йшли на парламентські вибори. Я
впевнений, що наша політична сила має підтримку. Коли ми будемо знати,
якою буде формула цих виборів, ми будемо погоджувати кандидатів, тому
що ми схожі за ідеологією. Таким чином ми можемо об’єднувати наші
зусилля, допомагати один одному. Чи, може, підемо окремо», – зазначив В.
Кличко.
Крім того, представники партії В. Кличка мають своє бачення майбутніх
виборів, які не повинні зачепити їхніх власних інтересів. Зокрема, секретар
Київради О. Резніков вважає, що в столиці проводити вибори не обов’язково.
«Тому що вибори у нас відбулися в травні минулого року, після
шестирічного перебування іншого складу міської ради. Тому виникає
питання: чи є запит у киян на вибори щороку? Чи в цьому завдання міста? На
це питання повинні відповісти самі кияни і, природно, наші колегипарламентарі. Але якщо буде прийнято рішення, що Київ у тому числі
повинен йти на вибори восени 2015 р., то це відбудеться», – запевнив О.
Резніков.
Разом з тим він наголосив, що в 2009 р. Конституційний Суд прийняв
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рішення, яке дуже просто й однозначно говорить, що всі органи місцевої
влади, обрані як на чергових, так і на позачергових виборах, обираються на
той термін повноважень, який передбачений Конституцією. Тобто або п’ять,
або чотири роки. «Тому, якщо ми розуміємо, що Конституцію України має
право офіційно тлумачити тільки КС, ми відкриваємо це рішення 2009 р. і
отримуємо відповідь: обрана в 2014 р. міська рада та обраний у травні
міський голова обрані на термін повноважень, який передбачений
Конституцією. Відповідно, вибори в 2015 р. в Києві не повинні
проводитися», – зазначив міський секретар.
Така його думка як юриста, виходячи з тлумачення рішення КС.
Більшість столичної ради, яка складається, переважно з членів партії УДАР, з
подібною думкою погодиться. Та й сам В. Кличко не дуже поспішає на нові
вибори мера столиці.
Тим не менше, певні зусилля щодо підтримку власного рейтингу в киян
ним докладаються. Зокрема, В. Кличко виступив із заявою стосовно одного з
найбільш болючих соціальних питань – підвищення тарифів, у якій
наголосив, що київська міська влада формує в платіжці тільки тариф на
квартплату, який підвищуватися не буде. «Хочу нагадати, що міська влада
сьогодні формує тільки один тариф – на квартплату. В цей тариф входить
прибирання під’їздів, вивіз сміття, робота ліфтів. Є чітке рішення: міська
влада не буде піднімати квартплату», – наголосив він.
В. личко зазначив, що до всіх інших тарифів, таких як газ,
електроенергія, тепло, міська влада не має стосунку, переклавши таким
чином відповідальність на центральну владу, уособлювану на сьогодні
Президентом П. Порошенком і Прем’єром А. Яценюком. «Ми вимагаємо від
уряду, НКРЄ, щоб вони зобов’язали монополістів надання послуг
обґрунтувати ціну. Більше того, ми повинні розробити таку систему, коли
соціально незахищені верстви населення зможуть отримувати компенсацію»,
– зауважив мер.
Незважаючи на такі заяви, В. Кличко, за спостереженням політолога
Т. Березовця, усе одно сприймається виборцями як людина Президента, а
отже, перспективи УДАРу на майбутніх місцевих виборах значною мірою
залежатимуть і від рівня суспільної підтримки глави держави (Роботу
написано з використанням інформації таких джерел: Місцеві вибори в
Україні відбудуться восени, про перенесення не йдеться, – Порошенко //
http://ua.interfax.com.ua/news/general/258557.html.
–
2015.
–
2.04;
Порошенко
запевнив,
що
місцеві
вибори
відбудуться
//
http://galnet.org/news/277908-poroshenko-zapevnyv-scho-mistsevi-vyboryvidbudutsya. – 2015. – 2.04; Рейтинг політичних партій станом на
березень 2015 р. // http://politic.kiev.ua/politika/9619reiting-politichnih-partiistanom-na-berezen-2015-roku.html. – 2015. – 24.03; Политическая ситуация
в
Украине.
Рейтинги
партий
и
политиков
//
http://antikor.com.ua/articles/32685politicheskaja_situatsija_v_ukraine._rejtingi_partij_i_politikov. – 2015. – 19.03;
Чи
перенесуть
місцеві
вибори
на
весну?
//
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http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2015/03/150313_local_election_postpon
e_vc. – 2015. – 13.03; На місцеві вибори партія УДАР йтиме самостійно //
http://zz.te.ua/na-mistsevi-vybory-partiya-udar-jtyme-samostijno-2. – 2014. –
15.12; Пацкан: Децентралізація може реально запрацювати лише після
місцевих виборів // http://klichko.org/news/?id=24145. – 2015. – 27.03; Фірсов:
Новий закон про місцеві вибори необхідно ухвалити до травня //
http://klichko.org/news/?id=24137. – 2015. – 24.03; Кличко ще не вирішив, чи
піде УДАР на місцеві вибори окремо від Блоку Порошенка //
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/klichko_shche_ne_virishiv_chi_pide_udar_n
a_mistsevi_vibori_okremo_vid_bloku_poroshenka_2039442. – 2015. – 3.04;
Осінніх виборів у Києві бути не повинно, але місто до них готове, ?
Резніков // http://newsradio.com.ua/2015_04_09/Os-nn-h-vibor-v-u-Ki-v-buti-nepovinno-ale-m-sto-do-nih-gotove-Rezn-kov-8625. – 2015. – 9.04).
І. Рудь, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. політ. наук

Страйки шахтарів у березні 2015 р.:
причини, вимоги, наслідки
Наприкінці березня поточного року 15 гірничовидобувних підприємств
Львівської, Волинської та Донецької областей були охоплені страйком.
Двадцять тисяч шахтарів вимагали погасити їм заборгованість із заробітної
плати. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України
М. Волинець.
Критична ситуація склалася в Луганській області, зокрема на
ДП «Лисичанськвугілля», на складах якого двомісячний обсяг добутого
вугілля, на яке нема покупців. «Шахтарі не знають, куди подіти вироблене
вугілля. В. Демчишин імпортує електрику з Росії, у той час як шахтарі не
можуть знайти покупців на своє вугілля, а українські ТЕС вимушені
зупинятися», – зазначив М. Волинець.
За його словами, представники профспілкових організацій
ДП «Львіввугілля» зустрічалися з міністром енергетики та вугільної
промисловості В. Демчишиним, щоб обговорити питання погашення
заборгованості із заробітної плати. «Ні про що не змогли домовитися.
В. Демчишин пообіцяв зустрітися з міністром фінансів Н. Яресько щодо
коштів шахтарям. Але нема ніяких гарантій, що Мінфін виділить кошти», –
сказав голова профспілок.
М. Волинець також розповів, що у квітні планується провести
об’єднаний з’їзд шахтарів, для підтримки якого в Київ приїдуть від 5 до
10 тис. шахтарів-страйкарів. Шахтарі вимагатимуть відставки міністра
енергетики, який не впорався зі своїми обов’язками.
Нагадаємо, 24 березня багатотисячний мітинг шахтарів відбувся біля
адміністрації підприємства «Красноармійськвугілля» в Димитрові Донецької
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області, ще один – у Червонограді Львівської області. Мітингувальники
вимагали відставки голови Міненерговугілля.
Раніше М. Волинець повідомив, що гірники декількох шахт, які
перебувають на підконтрольній Україні території, відмовляються виходити
на роботу через невиплату їм заробітної плати, при цьому представники
Міністерства
енергетики
та
вугільної
промисловості
України
«відмовчуються».
Шахтарі не отримували зарплату з грудня. Двісті сорок мільйонів
гривень, які планувалося направити на погашення боргу із зарплати,
заблоковано на рахунках банку «Київська Русь», який 19 березня був
визнаний неплатоспроможним. М. Волинець 20 березня звинуватив у
махінаціях із шахтарськими грошима В. Демчишина та його ставленика,
заступника гендиректора ДП «Вугілля України» А. Півторака. Профспілки
неодноразово критикували В. Демчишина за непрофесіоналізм і шкідливі
для галузі дії, що привели енергетику України до дестабілізації
(http://uazmi.org/article/2904930640644760). – 2015. – 25.03).
Водночас у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної
промисловості прокоментували цю ситуацію та заявили, що заборгованість
виникла через несплачені кошти за реалізацію вугілля. Кошти не надійшли
ДП «Вугілля України», відповідно, це підприємство не має коштів для
виплати заробітної плати. У міністерстві запевнили, що питання під
контролем
і
найближчим
часом
його
буде
розв’язано
(http://www.slovoidilo.ua/news/8484/2015-03-24/v-minenergo-rasskazalipochemu-shahteram-ne-vyplachivayut-zarplatu.html). – 2015. – 24.03).
Екс-заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Ю. Зюков
заявив, що шахтарські гроші, що «зависли» в неплатоспроможному банку
«Київська Русь», – пряма відповідальність посадових осіб ДП «Вугілля
України». Він підтвердив слова міністра енергетики В. Демчишина, що
А. Півторак був призначений заступником директора ДП «Вугілля України»
спеціально для того, щоб курирувати всі фінансові питання: «До його прямих
функціональних обов’язків входить вибір банку, гарантія того, щоб у цей
банк потрапили гроші й щоб пішли звідти шахтарям». Ю. Зюков також
спростував обвинувачення на свою адресу, що пролунали з вуст міністра, про
причетність до перерахування коштів на рахунок у банку «Київська Русь».
Він також зазначив, що за час його роботи в міністерстві не було
подібних проблем. «Незважаючи на те що відбувалися банкрутства ряду
банків і були труднощі у “Вугіллі України”, ми знаходили способи, щоб
гроші шахтарів не були заарештовані й виплачувалася заробітна плата.
Відкривали інші рахунки, переходили в інші банки, – підкреслив ексзаступник міністра. – Гроші, тим більше в такому обсязі, як
200 млн, Півтораку потрібно було 10 разів перевірити перед тим, як
відправляти на будь-який банк. Це все відбулося на зміні керівництва,
абсолютно вірно. Але нехай нікого не шукають, ні на кого не списують, а
працюють. Більше додати нічого не можу».
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У першій декаді березня компанія «ДТЕК» перерахувала 300 млн грн
на рахунок ДП «Вугілля України» за відвантажене вугілля. Міністр
енергетики і вугільної промисловості В. Демчишин підтвердив блокування
200 млн грн, призначених для зарплати шахтарям, на рахунках банку
«Київська Русь». За словами В. Демчишина, рішення про перерахування
зарплатних коштів через «Київську Русь» приймалося ще Ю. Зюковим, який
курирував вугільну галузь. Слід зазначити, що Ю. Зюкова було звільнено
11 березня цього року, а тимчасову адміністрацію в «Київську Русь» було
введено 19 березня.
Депутат ВР від фракції «Народний фронт» І. Гузь, що представляє
Волинську область, заявив, що розслідуванням цього інциденту має
зайнятися прокуратура (http://nikorupciji.org/2015/03/24/zyukov-rozpoviv-propererahuvannya-shahtarskyh-hroshej). – 2015. – 24.03).
У вівторок, 31 березня, делегація із 19 гірників ДП ??«Селідоввугілля»
потрапила на прийом до першого заступника міністра енергетики та
вугільної промисловості І. Мартиненка. Про це на своїй сторінці у Facebook
повідомив голова Незалежної профспілки гірників України (НПГУ)
М. Волинець. На зустріч також прибув профільний міністр В. Демчишин.
М. Волинець повідомив, що шахтарям «Селідоввугілля» вже виплатили
заборгованість із заробітної плати за грудень 2014 р. Як поінформував глава
НПГУ, обговорювалося питання про можливість погашення заборгованості
за січень і лютий.
Також М. Волинець з посиланням на керівництво ДП «Вугілля
України» повідомив, що ДП «Красноармійськвугілля» й «Селідоввугілля»
знову
почали
відвантажувати
вугільну
продукцію
споживачам
(http://www.dialog.ua/news/49138_1427826459). – 2015. – 31.03).
Крім того, за повідомленням голови Незалежної профспілки гірників
України М. Волинця, на рахунки ДП «Львіввугілля» 27 березня надійшло
63 млн грн, які мають бути спрямовані на виплату заборгованої шахтарям
зарплати за січень.
Червоноградські шахтарі, які, як зазначалося вище, зібралися
24 березня на Вічевій площі м. Червоноград Львівської області, прислухалися
до аргументів голови Львівської облдержадміністрації О. Синютки, що
продовження акції протесту в такій активній формі призведе до погіршення
ситуації, бо шахти щодня втрачають значну кількість коштів. Та й загалом це
негативно позначається на виробництві, тому мітингувальники прийшли до
спільної думки і вирішили з 28 березня приступити до роботи. Якщо ж гроші
до шахтарів не надійдуть, вони залишають за собою право знову вдатися до
страйку
(http://kvpu.org.ua/uk/news/4/3917/shakhtari-lvivshhini-virishilitimchasovo-prizupiniti-strajjk). – 2015. – 27.03).
Незважаючи на виплату частини заборгованості із зарплати, 7 квітня за
результатами засідання Організаційного комітету представників Профспілки
працівників вугільної промисловості (ППВП) і Незалежної профспілки
гірників України було прийнято рішення про проведення об’єднаного з’їзду
шахтарів України 21–22 квітня у Києві (попередні з’їзди були в
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1995–1998 рр.). Очікується участь у роботі з’їзду перших осіб країни.
Основні вимоги – повернути державну підтримку галузі, встановити
справедливу ринкову ціну на вугілля, рівнозначну тій, за якою воно
імпортується з-за кордону, прийняти план розвитку паливно-енергетичного
комплексу, а також план розвитку шахт, де є запаси вугілля.
Лідер НПГУ М. Волинець заявив, що міністр енергетики та вугільної
промисловості В. Демчишин навмисно перешкоджає підвищенню ціни на
вугілля вітчизняного видобутку до ринкового рівня. За словами М. Волинця,
це робиться для того, щоб керована ним посередницька компанія ДП
«Вугілля України» й надалі залишалася на перерозподілі фінансових потоків
у галузі. Також профспілки гірників звинувачують В. Демчишина в
лобіюванні поставок з Росії.
Зі свого боку міністр енергетики та вугільної промисловості України В.
Демчишин повідомив, що істотні проблеми у вугільній галузі наприкінці
2014 – на початку 2015 р. виникли через те, що основні споживачі
українського вугілля – Вуглегірська ТЕС і станції компанії «ДТЕК» –
перестали купувати вугілля. Відповідно ж до заяви співголови Фонду
енергетичних стратегій Д. Марунича, проблеми вугільної галузі
визначаються станом економіки, який нині є надзвичайно складним, а не
лише діями Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
«Об’єктивно ситуація в Україні складається таким чином, що глибока
економічна криза позначилася і на кризі в енергетиці. Зокрема, одним з
наслідків величезних боргів за електроенергію стала заборгованість перед
вугільними підприємствам. Тому, звичайно, міністр вугільної промисловості
В. Демчишин як член тієї команди, що прийшла до влади, також
відповідальний за нинішній стан української енергетики і вугільної галузі.
Але не можна сказати, що він прямо здійснює якусь підривну діяльність», –
сказав він.
Водночас експерт нагадав, що, перебуваючи раніше на посаді голови
НКРЕ, В. Демчишин не прийняв необхідних рішень, щоб запобігти
погіршенню стану вугільної промисловості й енергетики. Зокрема,
компаніями, які виробляють електроенергію, було невчасно переглянуто
алгоритм розрахунків з енергоринком. Таке рішення ухвалили лише
наприкінці жовтня минулого року.
Разом з тим Д. Марунич зазначив, що претензії профспілок гірників до
влади цілком обґрунтовані. Зважаючи на те що шахтарям по кілька місяців не
платять зарплати, зрозуміло, що вони хочуть «їхати бити морду київським
чиновникам». «У мене немає інформації, що за цими людьми, чиї трудові
права дійсно порушені, щось стоїть. Можливо, у тому є який політичний
підтекст, але якщо людям не платять зарплату, вони мають повне право на
відстоювання
своїх
прав»,
–
додав
він
(http://zik.ua/ua/news/2015/04/14/marunych_sprava_ne_lyshe_v_demchyshyni__p
roblemy_girnykiv_zumovleni_kryzoyu_v_ekonomitsi_580992). – 2015. – 14.04).
9 квітня у спільній заяві лідери Профспілки працівників вугільної
галузі України з різних регіонів країни (напередодні проведення об’єднаного
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з’їзду шахтарів) розкритикували політику міністра В. Демчишина й на разі не
виключають його відставки. Основні претензії – відсутність системного
бачення розвитку галузі, держдотацій, коштів на розвиток шахт, збуту
вугілля, невідповідність ціни на вугілля ситуації на ринку та енерготарифів.
В. Березовський, голова теркому ППВП «Селідоввугілля» впевнений,
що ситуація із шахтарськими боргами в кінці квітня – на початку травня
знову загостриться. «Адже ми розуміємо, що питання щодо знаходження
фінансового ресурсу для виплати зарплати шахтарям принципово не
вирішені, незважаючи на те, що борги за грудень і січень виплачені. Ситуація
заганяється у глухий кут, оскільки у міністра В. Демчишина немає
системного бачення розвитку галузі, а є разове затикання шахтарям глотки»,
– зазначив лідер профорганізації, яка налічує кілька тисяч шахтарів.
У ситуації, коли немає держдотацій, на перший план, за його словами,
виходить питання підвищення відпускної ціни на видобуте вугілля. «Вона не
може бути 1100 грн/т, а принаймні повинна бути близькою до тієї цифри, за
якою ми купуємо вугілля із-за кордону», – упевнений В. Березовський.
У березні, згідно з даними Державної фіскальної служби, Україна
імпортувала вугілля в середньому по 114 дол./т, що відповідає ціні на рівні
понад 2600 грн/т..
Свого колегу підтримав також голова теркому ППВП
«Красноармійськвугілля» Р. Сиротюк, колектив якого ще в лютому виступив
з ініціативою про проведення об’єднаного з’їзду шахтарів України. «По всій
Україні у шахтарів одні й ті ж самі проблеми: немає впевненості, що буде
робота і зарплата, немає держдотацій, немає реалізації вугілля, не вистачає
грошей навіть на зарплату шахтарям», – зазначив він. За словами голови
теркому, виділення Верховною Радою 400 млн грн на виплати шахтарям
боргів із зарплати нічого не вирішує: необхідно, щоб влада, міністерство
переглянули ставлення до вугільної галузі.
Так само, як і на Сході України, у Львівській територіальній організації
ППВП ключовим питанням, яке має бути розглянуто на об’єднаному з’їзді
21–22 квітня, вважають прийняття невідкладних заходів щодо зупинення
знищення вугільної галузі. Лідер організації О. Турчин вважає також
важливою тему встановлення справедливої ??ринкової ціни на вугілля, яка
«повинна бути піднята відповідно до зростання тарифів на електрику». Він
каже, що з метою повернення вугільникам роботи й гідної зарплати саме й
скликається
об’єднаний
з’їзд
шахтарів
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1456076-situatsiya-iz-shakhtarskimi-borgamiznovu-zagostryuyetsya-profspilka). – 2015. – 9.04).
Отже, наприкінці березня 2015 р. більше 10 крупних
гірничовидобувних підприємств Львівської, Волинської та Донецької
областей були охоплені страйком. Серед причин були названі невиплата
заробітної плати, відсутність держдотацій вугільній галузі, купівля вугілля за
кордоном, зокрема в РФ. Незважаючи на виплату частини заборгованості,
лідери шахтарських профспілок виступили з ініціативою проведення
об’єднаного з’їзду шахтарів України 21–22 квітня в Києві. Лідери
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профспілкових організацій наголошують, ситуація із шахтарськими боргами
в кінці квітня – на початку травня знову загостриться, а позиція керівництва
галузі не є конструктивною. Шахтарі мають намір вимагати відставки
міністра енергетики та вугільної промисловості В. Демчишина.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Децентралізація влади має базуватися на європейському досвіді
місцевого самоврядування, на основних принципах Європейської хартії –
субсидіарності, повсюдності та фінансовій спроможності. Про це заявив
Голова Верховної Ради України, голова Конституційної комісії В. Гройсман
під час другого засідання комісії.
Голова комісії наголосив, що, враховуючи процедуру, відповідний
законопроект щодо внесення змін до Основного закону в частині
децентралізації має бути внесений у парламент уже наприкінці травня, тому
необхідно працювати інтенсивно.
За словами В. Гройсмана, комісія має визначитися з такими основними
позиціями: органи місцевого самоврядування: система, порядок формування,
термін повноважень; особливості формування органів самоврядування в
районах та областях; матеріальна і фінансова основи місцевого
самоврядування, повноваження органів місцевого самоврядування; контроль
держави за законністю рішень органів місцевого самоврядування – суб’єкти
й порядок здійснення; дострокове припинення повноважень виборного
органу місцевого самоврядування – суб’єкт і підстави припинення.
Голова Верховної Ради наголосив, що посилення конституційноправового статусу місцевого самоврядування передбачає реформування й
органів виконавчої влади в районах та областях. У зв’язку з цим, сказав він,
на конституційному рівні слід визначитися з тим, які органи
«представлятимуть» державу у відповідних адміністративно-територіальних
одиницях, який порядок їх формування.
«Ці органи мають здійснювати нагляд за відповідністю актів органів
місцевого самоврядування Конституції і законам України. Очевидно, що в
Конституції слід визначити і інші повноваження таких органів, їх
взаємовідносини з територіальними органами виконавчої влади», – зазначив
В. Гройсман, додавши, що не менш важливими з точки зору конституційного
регулювання є й питання відповідальності, підзвітності та підконтрольності
таких органів.
Голова Верховної Ради також звернув увагу на доцільність
удосконалення конституційних засад адміністративно-територіального
устрою.
В. Гройсман заявив, що докорінне реформування конституційноправового статусу та засад діяльності органів місцевого самоврядування та
органів державної виконавчої влади в областях і районах потребує
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адекватних змін у «трикутнику» – конституційних повноваженнях
Президента України, уряду й парламенту.
У перехідних положеннях законопроекту, вважає В. Гройсман, потрібно
чітко визначити, коли і які норми вступають в дію та що для цього потрібно
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 15.04).
***
На засіданні Конституційної комісії затверджено склад трьох
робочих груп, які профільно опікуватимуться різними питаннями, і
визначено графік роботи комісії, відповідно до якого наступні засідання
відбудуться 13 та 26 травня і 17 червня поточного року. Про це заявив
Голова Верховної Ради України, голова Конституційної комісії В. Гройсман,
спілкуючись із журналістами після завершення другого засідання комісії.
До засідання в травні комісія напрацює матеріали, які будуть основою
майбутніх змін до Конституції, сказав він, підкресливши, що «треба зберігати
динаміку роботи, бо в комісії є конструктивна атмосфера, що налаштовує на
позитивний результат».
В. Гройсман зазначив, що на цьому етапі питання змін у частині
децентралізації влади є пріоритетними.
Голова Верховної Ради також зазначив, що своїм указом «Президент
створив якісну за складом Конституційну комісію».
При цьому, відповідаючи на запитання, В. Гройсман наголосив, що
нинішній склад парламенту «здатен приймати реформаторські рішення»
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 15.04).
***
15 квітня заступник Голови Верховної Ради України О. Сироїд і віцемаршалок Сейму Республіки Польща Е. Радзішевська провели робочу
зустріч, під час якої обговорили співпрацю в рамках спільної
Міжпарламентської асамблеї України та Республіки Польща.
Відповідно до статуту Міжпарламентської асамблеї, українську частину
очолила заступник Голови Верховної Ради України О. Сироїд, а головою
польської частини в січні 2015 р. обрано віце-маршалка Сейму Республіки
Польща, депутата від правлячої партії «Громадянська платформа»
Е. Радзішевську.
Сторони домовилися про проведення чергового (восьмого) засідання
Міжпарламентської асамблеї України й Польщі в червні 2015 р.
Парламентарі планують продовжити співпрацю в трьох робочих групах,
утворених в рамках асамблеї: у справах європейської інтеграції,
транскордонного співробітництва та реформування органів місцевого
самоврядування.
О. Сироїд зазначила, що три зазначені напрями співпраці є надзвичайно
актуальними для українського парламенту, передусім сьогодні. Зокрема, за її
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словами, зважаючи на активну підтримку євроінтеграційних зусиль України з
боку Польщі та її великий досвід в адаптації свого законодавства до
стандартів ЄС, співпраця двох парламентів у сфері євроінтеграції є вкрай
актуальною, українські парламентарі готові переймати успішний досвід своїх
польських колег у гармонізації національного права з правом ЄС.
Не менш важливою для України, за словами заступника Голови
українського парламенту, є тема реформування місцевого самоврядування,
оскільки Україна розпочала свій шлях у напрямі децентралізації влади, тож
успішний досвід Польщі в цій сфері буде також корисним.
Віце-маршалок Сейму Республіки Польща підтвердила прагнення
Польщі поділитися досвідом євроінтеграції, щоб Україна могла забопігти
помилкам, скористатися успішним досвідом євроінтеграції Польщі.
Е. Радзішевська наголосила, що євроінтеграція України сприятиме зростанню
обсягу взаємних інвестицій і торгівлі двох країн, а парламентська асамблея
України та Польщі може сприяти розвитку двосторонніх економічних
зав’язків.
Сторони дійшли згоди, що напрям транскордонного співробітництва є
важливим для зміцнення культурної та економічної співпраці України та
Польщі, а також добросусідських відносин.
Співголови асамблеї домовилися про те, що до наступного засідання
сторони підготують перелік практичних кроків щодо кожного з напрямів
співпраці, які зможуть розглянути на засіданні асамблеї вже в червні 2015 р.
та прийняти рішення щодо їх реалізації (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 15.04).
***
Голова
Комітету
з
питань промислової
політики та
підприємництва В. Галасюк презентував законодавчі досягнення,
спрямовані на інноваційне зростання України, у рамках експертної
дискусії на тему: «Інноваційний шлях в майбутнє: від сировинної до hitech країни».
Експертна дискусія була організована асоціацією «Інноваційний
розвиток України».
Зокрема, народний депутат розповів про прийняття Верховною Радою
України пакета законопроектів щодо проведення в Україні масштабної
енергомодернізації, над яким працював Комітет з питань промислової
політики та підприємництва.
Наводячи приклади реалізації потужних і прогресивних ініціатив,
В. Галасюк відзначив роль асоціації «Інноваційний розвиток України» у
розробці та прийнятті законопроектів № 1313 і 1409. «Яскравий приклад
проекту, що асоціація допомогла втілити в Україні, – це запровадження
енергосервісних контрактів. У процесі було подолано колосальний
бюрократичний та олігархічний супротив. Незважаючи на нього, минулого
тижня відбулася історична подія – були прийняті в другому читанні
законопроекти № 1313 та 1409. Тепер приватні інвестори отримають
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можливість та стимул вкладати кошти в енергомодернізацію бюджетних
установ, яких в країні налічується 98 тис. Перед інвесторами відкривається
ринок понад 200 млрд грн, а держава гарантує захист цих інвестицій. У
результаті країна має вийти на економію до 1 млрд куб. м газу на рік та
створити величезний попит на енергозберігаюче обладнання, що
вироблятиметься в Україні», – поінформував голова комітету.
В. Галасюк також вказав на витоки інноваційного простою в Україні.
«Одна з фундаментальних причин відставання України – структура
економіки. У ключових галузях наша країна виступає експортером
необробленої або мало обробленої сировини. Єдиний шлях для нас перейти
до категорії розвинутих країн – це шлях інновацій. Еволюційний сценарій не
допоможе. Україні потрібен справжній економічний і технологічний стрибок,
своєрідний фазовий перехід, а не намагання повторити досвід інших країн,
які стали на шлях інновацій декілька десятиріч тому», – зазначив народний
депутат і наголосив, що на реалізацію саме цієї мети спрямована діяльність
асоціації
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 15.04).
***
Народні депутати С. Алєксєєв, О. Бєлькова та Т. Кутовий провели
зустріч із представниками Консультативного комітету італійських
підприємців при Посольстві Італії в Україні.
Під час заходу заступник голови Комітету з питань правової політики та
правосуддя С. Алєксєєв наголосив, що Верховна Рада вдосконалюватиме
законодавство щодо захисту іноземних інвесторів.
Він також повідомив, що депутати фракції «Блок П. Порошенка» (група
УДАР), ініціювали створення у Верховній Раді спеціальної комісії з питань
сприяння діяльності іноземних інвесторів в Україні. «Основним завданням
спеціальної комісії є розробка законопроекту про повернення довіри
іноземних інвесторів до України, а також розгляд звернень іноземних
інвесторів щодо порушення їхніх прав», – зазначив народний депутат.
С. Алєксєєв нагадав, що на сьогодні інвестиційна діяльність регулюється
законом, ухваленим ще у 1991 р., який потребує істотного вдосконалення.
Він висловив упевненість, що парламент ухвалить рішення про створення
комісії для напрацювання змін до законодавства.
Серед найбільш проблемних питань, що хвилюють іноземних інвесторів,
С. Алєксєєв назвав нестабільність податкового законодавства, відсутність
відповідальності за порушення прав інвесторів і питання компенсації
інвесторам збитків, яке на сьогодні не врегульовано, та недосконалість
судової системи. «Саме ці проблеми ми маємо вирішити в рамках роботи
спеціальної комісії, що розробить зміни до законодавства щодо захисту прав
іноземних інвесторів», – наголосив С. Алєксєєв.
Засідання депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з
Італійською Республікою за участі Надзвичайного і Повноважного Посла
Італії в Україні Ф. Романо відбудеться 21 квітня 2015 р. (Офіційний портал
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Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 15.04).
***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи розглянув інформацію
Рахункової палати України щодо результатів аудиту використання
коштів державного бюджету, виділених на експлуатацію державних
меліоративних систем в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.
Рахунковою палатою України в результаті зазначеного аудиту
встановлено таке:
– законодавство у сфері регулювання питань меліорації та використання
меліорованих земель і меліоративних систем потребує вдосконалення та
взаємоузгодження, зокрема в частині визначення повноважень центральних і
місцевих органів влади;
– залишаються невизначеними особливості експлуатації меліоративних
систем у разі приватизації майна сільгосппідприємств;
– не врегульовано питання державного контролю за дотриманням правил
експлуатації меліоративних систем і використанням меліорованих земель;
– відбувається моральне і фізичне старіння меліоративних фондів, у
тому числі меліоративних машин та механізмів;
– почастішали випадки розкрадання елементів меліоративних систем, у
тому числі державних;
– оформлення прав держави на земельні ділянки та об’єкти нерухомості і
їх державна реєстрація здійснюються неналежним чином.
За підсумками обговорення комітет ухвалив рішення рекомендувати
Кабінету Міністрів:
– прискорити внесення на розгляд Верховної Ради законопроекту щодо
узгодження положень Водного кодексу та Закону України «Про меліорацію
земель» у частині повноважень центральних органів виконавчої влади;
– забезпечити державний контроль за дотриманням правил експлуатації
меліоративних систем і використанням меліорованих земель, а також
визначити правові, економічні та організаційні засади подачі води на
тимчасово окуповану територію України (АР Крим) з Північно-Кримського
каналу для потреб водокористувачів усіх категорій.
Водночас комітет запропонував водогосподарським організаціям та
управлінням каналів завершити оформлення прав держави на земельні
ділянки та об’єкти нерухомості, а також їх державну реєстрацію (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 15.04).
***
Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму
вважає за доцільне врахувати окремі положення деяких законопроектів
при підготовці до другого читання проекту закону про внесення змін до
деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей і
підтримки сімей з дітьми.
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Комітет ухвалив рішення рекомендувати парламенту прийняти проект
закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення
соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми» (реєстр. № 2254) за
основу.
При його доопрацюванні до розгляду в другому читанні пропонується
врахувати норми проектів законів:
– «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
гарантій захисту прав дітей-жертв воєнних дій та збройних конфліктів»
(реєстр. № 1410), яким пропонується з метою підвищення рівня захисту прав
дітей під час воєнних дій і збройних конфліктів внести ряд змін до законів
України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування», «Про безоплатну правову допомогу». Прийняття
проекту, на думку суб’єктів права законодавчої ініціативи, дасть змогу
посилити відповідальність держави за долю дітей, які постраждали від
воєнних дій і збройних конфліктів, дасть змогу запровадити ефективну
систему захисту таких дітей, зокрема надання їм комплексної матеріальної,
медичної, психологічної допомоги;
– «Про забезпечення права та гарантій дітей-жертв збройного конфлікту,
воєнних дій, тимчасової окупації території України» (реєстр. № 2146), яким
пропонується встановити додаткові гарантії для дітей, які постраждали
внаслідок перебування в зоні збройного конфлікту, воєнних дій, у районах
проведення антитерористичної операції, тимчасової окупації території
України; закріпити на законодавчому рівні визначення правового статусу
дітей-жертв збройного конфлікту на території України, механізми
забезпечення прав дітей, передбачених як національним законодавством, так
і міжнародними актами; встановити кримінальну відповідальність за
вербування та використання у збройних конфліктах дітей (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 15.04).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент підписав Закон України «Про внесення змін до додатка
№ 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”
щодо державної підтримки вугільної галузі», який дасть змогу
забезпечити своєчасну виплату заробітної плати шахтарям.
Закон № 278-VIII від 7 квітня 2015 р. передбачає поновлення видатків
Міненерговугілля за бюджетною програмою «Державна підтримка
державних вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із
собівартості готової товарної вугільної продукції» розміром 400 млн грн
шляхом перерозподілу коштів, зокрема з бюджетної програми
«Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості». Залучити
кошти цієї бюджетної програми стало можливим з огляду на припинення
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фінансування реструктуризації підприємств вугільної галузі, що опинилися в
зоні проведення антитерористичної операції.
Зазначені заходи покращать фінансово-економічний стан державних
вугледобувних підприємств і забезпечать стабільне соціально-економічне
становище (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 14.04).
***
Президент підписав закон щодо посилення соціального захисту
демобілізованих.
Президент П. Порошенко підписав документ, який регулює деякі
питання соціального захисту громадян. Закон № 259-VIII «Про внесення змін
до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації
та соціального захисту громадян, які підлягають звільненню з військової
служби під час особливого періоду або у зв’язку з оголошенням
демобілізації» був ухвалений Верховною Радою 18 березня.
Метою документа є вдосконалення деяких законодавчих положень,
зокрема щодо питань відпустки та соціальних гарантій працівників.
Законом встановлено збереження місця роботи (посади) та середній
заробіток на підприємстві чи в установі за працівниками, які під час
проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження
здоров’я) і перебувають на лікуванні в медичних закладах, а також
потрапили в полон або визнані безвісно відсутніми.
Документом також надаються додаткові гарантії соціального захисту
військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, щодо порядку надання щорічної відпустки
та встановлено гарантії відстрочки від повторного призову протягом шести
місяців у разі проведення часткової мобілізації, процедури призову на
військову службу на тих військовозобов’язаних, які були звільнені зі служби
в запас після проведення заходів попередньої мобілізації. Винятком може
служити їхня особиста згода щодо здійснення такого призову (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 14.04).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч із фіналістами конкурсу на
посаду директора Національного антикорупційного бюро А. Ситником і
М. Сірим.
Глава держави привітав претендентів з перемогою у відкритому
конкурсі: «Це величезне досягнення і дуже важливий етап в житті кожного з
вас».
Президент зазначив, що конкурс з відбору кандидатів на посаду
директора Антикорупційного бюро був першим в Україні відкритим
публічним конкурсом на високу державну посаду. «Я не втручався в роботу
конкурсної комісії і був за те, щоб серед претендентів були й іноземні
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фахівці. Моя позиція була проти обмеження щодо віку кандидатів та
обмеження щодо наявності 10-річного стажу юридичної практики. Але я
приймаю той вибір комісії, який зроблено, і в найкоротшій термін прийму
рішення і визначусь щодо директора Національного антикорупційного бюро
України», – сказав П. Порошенко.
Президент зазначив, що боротьба з корупцією сьогодні не менш важлива
для України, ніж боротьба за суверенітет і територіальну цілісність. Він
наголосив, що покладає великі сподівання на ефективність роботи бюро.
«Той, кого буде обрано, з перших днів має продемонструвати ефективність.
Повноважень більш ніж достатньо. Індульгенції за корупцію не буде.
“Парасольок” щодо захисту тих чи інших корупційних схем в Україні не
існує. Обмежень для того з вас, хто буде виконувати функції директора бюро,
теж не буде. Крім одного – ефективність роботи», – підкреслив
П. Порошенко.
Глава держави обговорив з кандидатами їхнє бачення стратегії та
ключових елементів антикорупційної діяльності, основні особливості роботи
нового органу та його взаємодії як з прокуратурою, так і з іншими органами
державної влади. «Ключовою ідеєю Антикорупційного бюро має бути не
помста і не розправа. Ключовим словом для вас має бути “справедливість”»,
– наголосив Президент, звертаючись до претендентів.
Президент також наголосив на важливості залучення і використання
найкращого іноземного досвіду у сфері протидії корупції та зазначив, що не
виключає запрошення до участі в діяльності бюро фахівців з-за кордону.
Претенденти на посаду директора поділилися з Президентом своїми
враженнями від конкурсу, зазначивши, що він відбувався в прозорих
публічних умовах. Вони виклали своє бачення основних засад і принципів
роботи бюро.
Згідно із законом про Національне антикорупційне бюро України, глава
держави має призначити директора бюро до 17 квітня. Конкурсна комісія з
відбору кандидатів на своєму засіданні 7 квітня затвердила дві кандидатури
на посаду директора НАБ. Найбільше голосів набрали адвокати А. Ситник і
М. Сірий. Усього на посаду голови Антикорупційного бюро претендувало
176 осіб (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 14.04).
***
Уряд України виділив із державного бюджету 882 млн грн на
виплати ветеранам та учасникам Другої світової війни до 8 та 9 травня.
Про це повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у четвер, 16 квітня, на
засіданні організаційного комітету з підготовки і відзначення 70-ї річниці
перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової
війни. Він зазначив, що інваліди І групи і особи, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, отримають найбільшу грошову допомогу – 2835 грн.
Допомогу отримають також, зокрема, учасники війни та члени сімей
загиблих.
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А. Яценюк звернувся до міністра соціальної політики України
П. Розенка та представників «Укрпошти» забезпечити, аби кошти надійшли
до громадян до 8-9 травня (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
16.04).
***
Слухання Конституційного Суду щодо закону про очищення влади
ініційовані представниками влади В. Януковича, які хочуть повернутися у
владу. «Ми зробили дуже багато для очищення влади від тих, хто
підтримував Януковича, і не маємо права допустити їхнього реваншу», –
наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду в середу,
15 квітня.
А. Яценюк зазначив, що 16 квітня Конституційний Суд України
розпочинає слухання щодо закону України про очищення влади:
«Ці слухання ініційовані представниками влади В. Януковича, які хочуть
скасувати закон про люстрацію, які хочуть отримати реванш і повернутися у
владу, щоб доробити свої брудні справи, які вони не встигли доробити,
працюючи в адміністрації В. Януковича.
Саме цей Конституційний Суд у 2010 р. без волі народу України і без
рішення Верховної Ради України змінив Конституцію і наділив тодішнього
Президента Януковича повноваженнями, якими його ніхто відповідно до
базових норм Конституції не наділяв. Саме це стало відправною точкою до
того, що в країні з’явився диктатор, відбулася узурпація влади. І призвело до
того, що українці на Майдані відвойовували своє право керувати в своїй
країні. У тому числі й право не призначати у владу тих, які допомагали
Януковичу».
На підставі закону про очищення влади, нагадав глава уряду, були
звільнені із займаних посад 500 осіб: «За даними громадських організацій, ще
1,5 тис. осіб самостійно звільнилися, тому що вони підпадали під
законодавство України про люстрацію».
Глава уряду доручив міністру юстиції України П. Петренку взяти участь
у цьому засіданні Конституційного Суду.
А. Яценюк звернувся до міністра юстиції та Верховної Ради України
«чітко зазначити нашу правову позицію і довести цю справу до кінця»: «У
тому числі за необхідності внести зміни до закону про люстрацію, які
відповідали б критеріям, висловленим Венеціанською комісією».
Він звернув увагу на те, що «відповідно до закону про справедливий суд
є конфлікт інтересів між розглядом цього закону і суддями Конституційного
Суду, які підпадають також під закон про люстрацію».
Глава уряду також звернувся до членів коаліції парламентських фракцій
взяти активну участь у засіданні Конституційного Суду (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 15.04).
***
«За два роки ми фактично скорочуємо споживання природного газу
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на 10 млрд куб. м. Тобто загальний обсяг споживання буде 40 млрд куб. м
газу», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду в
середу, 15 квітня.
Частково зменшення споживання газу, зазначив глава уряду, пов’язане з
російською військовою агресією, що вплинула на промислові підприємстваспоживачі газу: «Друга частина – це зменшення споживання газу населенням
країни».
А. Яценюк наголосив, що енергоефективність і зменшення споживання
енергетичних ресурсів є «завданням для країни в цілому».
Торік, за його словами, «уряд разом із українським народом зекономив
для країни 3,4 млрд дол. США», які мали б бути виплачені країні-агресору й
російському «Газпрому»: «Через те, що ми зайняли жорстку юридичну і
економічну позицію, російський “Газпром” недоотримав доходи, які хотів
стягнути з українських платників податків і на ці гроші купити нові танки і
ракети».
А. Яценюк підкреслив, що схему газопостачання, вибудувану в країні за
останній рік, «можна назвати енергетично незалежною».
«Війна проти України обійшлася “Газпрому” в цілому в близько “мінус”
6 млрд дол. США. Якщо раніше у нас тільки був “Газпром” і посередники
імені Льовочкіна – Фірташа, які поставляли газ і заробляли мільярди доларів,
то сьогодні основні постачальники – це компанії Statoil, Royal Dutch Shell,
RWE, EON, Gaz de France, – наголосив Прем’єр-міністр. – Ми відмовилися
від посередників. Це було непросто, але цю боротьбу за прозорість газового
ринку ми виграли, в тому числі й через ухвалення закону про ринок
природного газу».
Сьогодні Україна, наголосив він, на конкурентному диверсифікованому
газовому ринку за прямими контрактами купує газ у європейських партнерів.
Україна, нагадав він, бореться за справедливу ціну на ринку природного
газу в тому числі й через подання позову проти російського «Газпрому» до
Стокгольмського арбітражного суду, і позову з вимогою щодо підвищення
ставки транзиту газу для «Газпрому».
«Починалося все з 500 дол. за 1 тис. куб. м газу, потім було 350, сьогодні
ціна – вже 250 дол. за 1 тис. куб. м газу, яку ми можемо купувати в тому
числі й у північного сусіда», – наголосив А. Яценюк (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 15.04).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк звернувся до Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України та Національної комісії з
регулювання енергетики і комунальних послуг встановлювати штраф
підприємствам теплокомуненерго за невідключення опалення й
неефективне використання газу.
Глава уряду нагадав, що відповідно до закону муніципалітети й місцеві
органи влади відповідальні за прийняття рішення про відключення опалення
в оселях.
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А. Яценюк нагадав, що місяць тому звернувся до представників місцевої
влади прийняти рішення про зменшення температури теплоносія, аби «не на
словах, а на реальному ділі економити»: «Не може так бути, що на вулиці
20 градусів тепла, і люди відкривають вікна, тому що (підприємства ТКЕ. –
Прим. ред.) далі умисно палять газ, щоби виставити рахунки людям».
Він звернувся до голів міст: «Вас вибирали люди. Ви чудово знаєте, що
газ дорогий, тарифи високі. Чому не були прийняті рішення перестати
опалювати оселі, коли температурні режими вже давно перейшли в плюсову
фазу? Тільки по місту Києву за кожні 10 секунд спалюється середня
заробітна плата громадянина України».
А. Яценюк звернувся до Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України та Національної комісії з регулювання енергетики і
комунальних послуг: «Так далі не повинно бути. Якщо хтось хоче палити газ,
коли на вулиці спека, – штрафуйте підприємства теплокомуненерго. Ставте
їм окремий тариф зі штрафом за неефективне використання газу. І при цьому
щоби жодна копійка такого штрафу не йшла в платіжки для населення»
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 15.04).
***
А. Яценюк вимагає від НКРЕКП, Міненерговугілля, «Нафтогазу» та
керівників ОДА пояснити людям, як формуються тарифи.
«Вимагаю від Національної комісії з регулювання енергетики і
комунальних послуг, “Нафтогазу” і Міністерства енергетики і вугільної
промисловості України – поясніть людям, як формуються тарифи», –
наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні Кабінету
Міністрів у середу, 15 квітня.
Він нагадав, що сьогодні реальна встановлена вартість природного газу,
яку сплачує промисловість, – 9 тис. 600 грн. Громадяни України сплачують
за газ 3 тис. 600 грн у тому випадку, якщо обсяг споживання не перевищує
200 куб. м газу: «Практично 80 % населення споживає саме такий обсяг газу
– до 200 куб. м. Байки про те, що якщо ви спожили 201 куб. м, то платите вже
не 3 тис. 600, а 7 тис. 200 грн, не відповідають дійсності». Він пояснив, що за
200 спожитих кубічних метрів газу громадяни сплачують за ціною, утричі
меншою від ринкової, – 3 тис. 600 грн, лише на той обсяг газу, на який
перевищена норма у 200 куб. м газу, ціна встановлена в 7 тис. 200 грн.
Він підкреслив, що до реалізації цієї реформи уряд підійшов
«максимально зважено»: «Як глава уряду я міг би сказати, що це
відповідальність незалежного органу – Національної комісії з регулювання
енергетики і комунальних послуг. Але я не буду ховатися від реформи
енергетичного сектору. Це – спільна позиція, яка прописана також в нашій
програмі реформ із Міжнародним валютним фондом. Людям треба казати
правду».
А. Яценюк звернувся до Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України, НАК «Нафтогаз України», керівників обласних і
районних державних адміністрацій, підприємств теплокомуненерго, облгазів:
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«Від проблем не можна ховатися. Їх вирішувати треба. На це нас призначили
у владу. І це наша відповідальність як влади в цілому. Тим більше не можна
давати можливості спекулювати на таких складних темах, усвідомлюючи, що
людям зараз дуже складно.
Треба доводити, що кожне рішення прийнято прозоро, правильно і має
обґрунтування. І той, хто не має грошей, отримає субсидію від держави.
А той, хто мав будинок 1000–1500 кв. м і платив за пільговою ціною, так
більше не буде платити. Ми не можемо дотувати багатих, і не будемо більше
це робити. Ми повинні дотувати малозабезпечених – у цьому функція
уряду».
Глава уряду висловив вдячність міністру соціальної політики України
П. Розенку за активну роботу в цій сфері, «його чітку й зрозумілу позицію»:
«Треба, щоб так само у нас працювали всі на місцях. Виходьте до людей і
говоріть. Вам разом зі мною вже втрачати нічого. Ми не маємо права
втратити країну. Хтось бореться за владу – я борюся за Україну, за державу і
за кожного українця» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 15.04).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк наголосив на необхідності
повного і всецілого виконання всіх пунктів Мінського протоколу.
«Вкотре наголошую на необхідності повного і всецілого виконання всіх
пунктів Мінського протоколу, який був підписаний. Україна залишається
віддана мирному процесу врегулювання, на відміну від Росії і російських
терористів», – підкреслив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні
Кабінету Міністрів у середу, 15 квітня.
А. Яценюк повідомив, що провів розмову з міністром закордонних справ
України П. Клімкіним після його повернення з Берліна, де відбувалася
зустріч глав МЗС у «нормандському форматі». Прем’єр-міністр висловив
стурбованість невиконанням Росією мінських домовленостей: «У нас знову
втрати, знову обстріли».
Він підкреслив, що Україна готова далі йти шляхом виконання мінських
домовленостей, «в тому числі й щодо проведення чесних і прозорих виборів
– тільки чесних і прозорих, а не з російськими терористами і автоматами
Калашникова на виборчих дільницях»: «Але треба починати з першого –
відвести артилерію, припинити обстріли, припинити порушувати режим так
званого перемир’я і обстрілювати українських військових» (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 15.04).
***
Кабінет Міністрів України своїм рішенням 15 квітня поточного року
схвалив план імплементації актів законодавства ЄС у сфері
телекомунікації.
Впровадження норм права ЄС покращить конкуренцію на ринку
телекомунікаційних послуг, посилить захист прав споживачів, сприятиме
розвитку інформаційного суспільства.
25

План імплементації описує актуальний стан справ у перелічених сферах і
визначає діяльність міністерств і відомств з розробки нормативних актів для
якісної та своєчасної імплементації директив Європейського Союзу.
Прийняття цих актів дасть змогу зафіксувати прогрес у виконанні Угоди про
асоціацію у відповідній сфері.
Плани імплементації також допоможуть громадянському суспільству та
бізнес-колам краще розуміти ситуацію у відповідній сфері й надавати
змістовні пропозиції до проектів актів законодавства України, що
розроблятимуться на основі планів. Забезпечення участі зацікавлених сторін
у нормотворчому процесі є обов’язковою для кожного міністерства. Цей
формат сприятиме прозорому та дієвому виконанню Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 15.04).
***
Кабінет Міністрів України своїм рішенням 15 квітня 2015 р. схвалив
плани імплементації актів законодавства ЄС у сфері довкілля.
Ці документи описують актуальний стан справ у цій сфері та визначають
діяльність міністерств і відомств з розробки нормативних актів для якісної та
своєчасної імплементації директив Європейського Союзу. Прийняття цих
актів дасть змогу зафіксувати прогрес у виконанні Угоди про асоціацію у
відповідній сфері.
Плани імплементації також допоможуть громадянському суспільству та
бізнес-колам краще розуміти ситуацію у відповідній сфері й надавати
змістовні пропозиції до проектів актів законодавства України, що
розроблятимуться на основі планів. Забезпечення участі зацікавлених сторін
у нормотворчому процесі є обов’язковою для кожного міністерства. Цей
формат сприятиме прозорому та дієвому виконанню Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС.
Зазначені акти законодавства ЄС встановлюють процедури і вимоги до
оцінки екологічних наслідків державних та приватних проектів, які ймовірно
матимуть значний вплив на навколишнє середовище, стратегічної
екологічної оцінки планів і програм, які готуються для цілих галузей
(наприклад, сільське, лісове, рибне господарства, енергетика, промисловість
тощо), участі громадськості в цьому процесі та її доступу до екологічної
інформації.
На сьогодні урядом схвалено 118 планів імплементації щодо
впровадження в національне законодавство 159 актів права ЄС. Усього в
рамках Угоди про асоціацію необхідно імплементувати понад 350 актів, у
тому числі близько 180 протягом 2014–2017 рр. (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 15.04).
***
У Києві 28 квітня відбудеться Міжнародна конференція на
підтримку України.
На Міжнародній конференції на підтримку України, яка відбудеться в
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Києві 28 квітня на НСК «Олімпійський», Україна зможе заявити про ті
позитивні зрушення, які відбуваються останнім часом. Головна мета заходу –
налагодження більш тісної комунікації із світовими партнерами, адже не
завжди інформація про позитивні кроки, зроблені в Україні, стає відомою у
світі. На цьому наголосив міністр економічного розвитку і торгівлі України
А. Абромавичус під час брифінгу в Будинку уряду 15 квітня.
Дуже важливо, за словами міністра, показати світу, що у країни є єдина
мета і є бажання рухатися вперед окресленим шляхом оновлення країни.
«Мета конференції – показати світу і нашим західним партнерам, що все ж
таки реформи в нашій країні йдуть, що в нас є чіткий план щодо подальшого
шляху реформування країни. У першу чергу стабілізація економіки і
паралельне здійснення необхідних реформ. Треба показати, що цей процес
незворотній і наші західні партнери повинні приїхати й на власні очі
переконатися в цьому», – наголосив А. Абромавичус.
Уряд і міжнародні партнери обговорять подальші кроки з реформування
економіки, енергетики, агросектору, у боротьбі з корупцією. В учасників
буде можливість поспілкуватися на найвищому рівні, адже вже дали згоду
взяти участь у конференції чотири прем’єр-міністри, загальна ж кількість
запрошених – близько 400 осіб (не тільки керівники країн, а й представники
міжнародних фінансових організацій, таких як ЄБРР, Світового банку,
МВФ та ін.) (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 15.04).
***
15 квітня в Міненерговугілля відбулася робоча зустріч заступника
міністра енергетики та вугільної промисловості України І. Діденка з
Надзвичайним і Повноважним Послом Швеції А. фон Бекератом.
Під час зустрічі І. Діденко поінформував про стан підготовки до
Міжнародної конференції на підтримку реформ в Україні, яку заплановано
провести 28 квітня в Києві. Зокрема, повідомив, що наразі розроблено
концепцію проведення енергетичної панелі в рамках конференції, під час
якої планується обговорити поточний стан реалізації реформ паливноенергетичного комплексу України, і висловив сподівання, що шведська
сторона приєднається до участі в цьому заході.
Обговорюючи перспективи українсько-шведського співробітництва,
сторони відзначили важливість співпраці в енергетичній галузі, зокрема у
сфері підвищення безпеки та захищеності українських атомних
електростанцій, а також у сфері енергозбереження.
За підсумками зустрічі підкреслено важливість продовження
енергетичного діалогу України з Королівством Швеція для подальшої
конструктивної
та
взаємовигідної співпраці
(Урядовий
портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 15.04).
***
У рамках робочого візиту до Естонської Республіки відбулася робоча
зустріч міністра аграрної політики та продовольства України
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О. Павленка з міністром сільського господарства Естонії У. Круусе.
«Політика України спрямована на комплексну євроінтеграцію усіх сфер
життя країни. Нас цікавить досвід Естонської Республіки щодо просування
сільськогосподарської та харчової продукції на ринок ЄС. Естонія має вагомі
здобутки у напрацюванні законодавчої бази, гармонізації національних
стандартів якості, здійсненні переговорного процесу з представниками ЄС»,
– зазначив під час зустрічі міністр аграрної політики та продовольства
України О. Павленко. Також для України цікавий естонський досвід
організації семінарів з питань поліпшення сільської інфраструктури та
навчання фермерів з удосконалення земельного права та регулювання
земельних відносин на селі, додав міністр.
У рамках зони вільної торгівлі Україна розраховує на покращення
доступу на ринки ЄС. Цікавими є не лише традиційні сировинні ринки, а й
ринки продукції переробної промисловості. Україна зацікавлена в
розширенні та збільшенні поставок до Естонії та загалом на ринки ЄС
сільськогосподарської продукції. Насамперед ідеться про зернові, продукцію
тваринництва, олію соняшникову, кондитерські вироби, молочну продукцію.
Пріоритетами співпраці в аграрній сфері є: створення спільних
високотехнологічних аграрних підприємств; розробка передумов для
розвитку дрібних і середніх фермерських господарств, а також кооперативів;
диференціація фермерських господарств, взаємовідносин у технологічному
ланцюгу «виробник – переробник – споживач», пошук каналів збуту
сільськогосподарської продукції; виробництво органічної продукції;
налагодження системи сертифікації якості продукції (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 15.04).

ПОЛІТИКА
В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ констатируют, что
отвод тяжелого вооружения из зоны конфликта на Донбассе еще не
завершен. В окрестностях же Донецка были слышны взрывы и выстрелы, в
том
числе
из
тяжелой
артиллерии,
танков
и
минометов
(http://korrespondent.net/ukraine/3504037-na-okraynakh-donetska-boy-suchastyem-tiazheloi-artylleryy).
«Несмотря на заявления, что отвод тяжелого вооружения был завершен,
СММ продолжила отмечать присутствие и передвижение тяжелых
вооружений в зоне, из которой они должны были быть выведены.
Неподалеку от контролируемого ДНР Горного СММ наблюдала два танка
Т-72, двигающихся на запад. На восток от контролируемого правительством
Курахово (25 км к востоку от Донецка) СММ видела противотанковую
ракетную систему», – говорится в отчете спецмиссии (по состоянию на вечер
14 апреля), опубликованном в среду вечером.
В отчете также указано, что СММ наблюдала интенсивный бой в
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районах, прилегающих к аэропорту Донецка (контролируется ДНР). Кроме
того, 14 апреля с 13:10 до 19:00 в районе железнодорожной станции Донецк
наблюдатели спецмиссии услышали более 700 взрывов, половина из которых
– из тяжелой артиллерии, танков, минометов 82 или 120 мм
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 15.04).
***
ОБСЕ призывает обеспечить доступ наблюдателей в Широкино.
Обстрелы продолжались и во время пасхальных праздников, что привело
к жертвам среди гражданского населения, заявил замглавы специальной
мониторинговой
миссии
ОБСЕ
А.
Хуг
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3503526-obse-pryzyvaet-obespechytdostup-nabluidatelei-v-shyrokyno).
Он призвал стороны конфликта в Украине остановить огонь в
Широкино.
А. Хуг просит обеспечить доступ наблюдателей для мониторинга отвода
вооружений. «К сожалению, обстрелы продолжались и во время пасхальных
праздников, что привело к жертвам среди гражданского населения. Я вновь
призываю стороны отвести вооружение в Широкино и подчеркиваю
важность того, чтобы обе стороны предоставили беспрепятственный полный
доступ миссии ОБСЕ в Широкино. Вчера наша миссия смогла продвинуться
только на 300 м вглубь села и не больше», – сказал А. Хуг на брифинге во
вторник, 14 аперля.
Ранее Президент Украины П. Порошенко призвал увеличить
мониторинговую миссию ОБСЕ и усилить ее технически для верификации
нарушений прекращения огня и отвода техники (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 14.04).
***
Глави МЗС G7 закликали Україну провести конституційну реформу
та пообіцяли Києву економічну підтримку. Про це йдеться в підсумковій
заяві міністрів після зустрічі у німецькому Любеку, передає УНН з
посиланням на «РИА “Новости”».
«Ми підкреслюємо важливість осмислених і ефективних структурних
реформ в Україні, включаючи конституційну реформу», – ідеться в заяві.
Міністри «великої сімки» відзначили, що підтверджують «прихильність
підтримати Україну в подоланні економічної кризи і у відновленні її
економіки».
Нагадаємо, глави МЗС G7 закликали учасників конфлікту в Україні
виконувати мінські угоди. «Ми закликаємо всі сторони прийняти на себе
відповідальність і виконати взяті згідно з домовленостями (у Мінську. –
Прим. ред.) зобов’язання», – ідеться у заяві.
Як повідомляв УНН, у підсумковій заяві глав МЗС G7 після зустрічі в
німецькому Любеку глави МЗС G7 повністю підтримали зусилля
«нормандської четвірки» і тристоронньої контактної групи із врегулювання
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українського конфлікту.
«Ми знову заявляємо про повну підтримку дипломатичних зусиль
“нормандської четвірки” і контактної групи із врегулювання ситуації в
Україні і вітаємо прийняття 12 лютого комплексу заходів з імплементації
мінських домовленостей», – наголошується в заяві (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 15.04).
***
Комітет міністрів Ради Європи у середу ухвалив комплексне рішення
щодо ситуації в Україні, в якому вітає процес реформ у нашій державі та
закликає Україну сприйняти конструктивну критику Міжнародної
дорадчої групи щодо розслідування злочинів проти Майдану і покарати
винних. Про це йдеться в тексті рішення, яке наразі не публікувалося, але є в
розпорядженні «Європейської правди».
Зокрема, у РЄ закликали Україну прийняти до уваги висновки
Міжнародної дорадчої групи щодо розслідування злочинів проти Майдану і
покарати винних.
Водночас Комітет міністрів РЄ привітав реформи, які проводяться в
останні місяці українською владою «задля консолідації функціонування
демократичних інститутів, захисту прав людини та верховенства права».
Комітет також «підкреслив важливість швидкого впровадження
децентралізації, реформ судової системи, виборчого законодавства, боротьби
з корупцією та ефективного захисту прав людини».
Документ підтверджує готовність Ради Європи надавати подальшу
допомогу Україні в цьому напрямі.
Про затвердження такого рішення повідомив також представник України
у Раді Європи М. Точицький (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 15.04).
***
Нидерландские власти при содействии международного сообщества
возобновят поиск останков и обломков самолета на месте крушения
MH17.
Теперь поиски будут проводиться также в зонах, ранее считавшихся
небезопасными. «Команда находится в Донецке и готова начать работу
завтра», – заявил в среду, 15 апреля, руководитель расследования
П. Альберсберг на пресс-конференции в Гааге. «Цель – сделать все, что в
наших силах, чтобы доставить в Нидерланды останки тел, личные вещи и
обломки самолета», – приводит агентство AFP слова П. Альберсберга
(http://korrespondent.net/world/3504024-nyderlandy-prodolzhat-poysk-v-zoneavyakatastrofy-v-donbasse).
Работа поисковой команды будет проходить на двух конкретных
участках места крушения и в идеале продлится «несколько недель». Хотя с
середины февраля интенсивность боевых действий на Донбассе снизилась,
неразорвавшиеся мины и боеприпасы представляют серьезную опасность для
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спасателей. В состав бригады из 30 человек вошли 24 представителя
Нидерландов, пять малазийских специалистов и один австралийский
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 15.04).
***
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ)
планирует направить миссию на Восток Украины, сообщил в среду глава
российского представительства УВКБ ООН Б. Вак-Войя.
«У нас есть офисы в Киеве, Днепропетровске, Харькове. Мы надеемся,
что конфликт больше не возобновится, значит, миссия должна поехать туда»,
– сказал Б. Вак-Войя журналистам в Едином миграционном центре
Подмосковья, где проходило заседание совета глав миграционных ведомств
стран СНГ (http://korrespondent.net/ukraine/3503904-v-oon-planyruuit-napravytna-donbass-myssyui-po-delam-bezhentsev).
«Главное – это безопасность наших сотрудников», – сказал он о
возможной поездке сотрудников УВКБ ООН на Восток Украины. По его
словам, представительство УВКБ ООН получает от ОБСЕ и российских
властей информацию о положении переселенцев из Украины. «Там, где
происходят военные действия, где разрушается инфраструктура, нужна
гуманитарная помощь», – сказал Б. Вак-Войя.
Напомним, по данным Федеральной миграционной службы РФ, более
330 тыс. украинцев, покинувшие страну в результате вооруженного
конфликта на Донбассе, запросили в России статус беженца и
предоставление
временного
убежища
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 15.04).
***
Ніхто в ЄС і G7 не зацікавлений в ізоляції Росії, і ніхто не ставить
собі за мету це зробити. Про це заявила верховний представник ЄС з
зовнішньої і безпекової політики Ф. Могеріні на прес-конференції за
результатами зустрічі глав МЗС G7.
«Наш інтерес у тому, щоб досягти виконання мінських домовленостей,
але ніхто з присутніх не зацікавлений у тому, щоб ізолювати Росію, – сказала
вона. – Ми завжди говорили, що було б добре, якби Росія знову стала
відповідальним гравцем на міжнародній арені. Усе залежить від самої Росії.
Українську кризу має бути вирішено, а повагу до міжнародного права
поновлено».
Крім того, очільниця європейської дипломатії підкреслила єдність як
усередині ЄС, так і з країнами G7 у питанні вирішення кризи в Україні.
«Суперечності і розколи привертають більше уваги, ніж єдність. Але фактом
є те, що протягом останнього року, коли стосунки з РФ погіршились, ми
зберігали єдність як у питанні тиску на Росію, так і в питанні пошуку діалогу,
– сказала Ф. Могеріні. – Ми інвестуємо в успіх реформ в Україні і ми віримо
в те, що є лише політичне вирішення конфлікту» (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 15.04).
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***
Глава МИД ФРГ Ф.-В. Штайнмайер озвучил условие возврата России
членства в G8.
Россия может присоединиться к формату «большой восьмерки» только в
случае урегулирования конфликта в Украине и после выполнения минских
соглашений. Об этом заявил в среду глава МИД ФРГ Ф.-В. Штайнмайер по
итогам переговоров министров иностранных дел стран «большой семерки»
(G7) в Любеке (http://korrespondent.net/world/3504003-shtainmaier-ozvuchyluslovye-vozvrata-rossyy-chlenstva-v-G8).
«Я уже подчеркивал, что у нас нет интереса изолировать Россию, мы
выступаем за возникновение условий, которые позволят России снова стать
частью G8, но путь к этому лежит через реализацию минских соглашений и
урегулирование украинского конфликта и выполнение РФ своих
обязательств. Это общее мнение членов G7», – сказал Ф.-В. Штайнмайер.
Кроме того, международное сообщество должно воспрепятствовать
возможной эскалации конфликта на Востоке Украины, добавил глава МИД
ФРГ.
«Ситуация остается очень хрупкой и потому важно не допустить
эскалации конфликта», – заявил он. Министр отметил, что в последнюю
неделю ситуация в районе конфликта ухудшилась – участились случаи
нарушения перемирия.
Напомним, ранее канцлер ФРГ А. Меркель и премьер-министр Японии
С. Абэ заявили, что возвращение к формату «большой восьмерки» с участием
России пока невозможно (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 15.04).
***
Президент России В. Путин получает от россиян требования
признать Донецкую и Луганскую республики, заявил в эфире «Россия-24»
его пресс-секретарь Д. Песков. По его словам, подобные звонки поступают
как от граждан Украины из Донбасса, так и от россиян
(http://korrespondent.net/world/russia/3503918-peskov-ot-putyna-trebuuitpryznanyia-dnr-y-lnr).
«Много вопросов связано с обустройством беженцев, много вопросов
связано с опасениями того, что снова в Украине будет нарушено перемирие,
начнутся боевые действия. Люди этого очень боятся, и они активно делятся
сомнениями в мирных устремлениях Киева в отношении юго-восточных
регионов», – добавил Д. Песков.
Напомним, после подписания в феврале в Минске нового соглашения
В. Путин заявил, что война между Россией и Украиной маловероятна, а в
признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР нет необходимости
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 15.04).
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***
Лидер парламентской фракции Радикальной партии О. Ляшко
утверждает, что народным депутатам все-таки увеличили размер
заработной платы в три раза. Об этом он сообщил на своей странице в
Facebook в среду, 15 апреля (http://korrespondent.net/ukraine/3503772-liashkodeputatam-povysyly-zarplaty).
«Сегодня провел расследование по повышению зарплаты народным
депутатам. Таки подняли! Закон, ограничивающий выплату зарплат
народным депутатам семи размерами минимальной зарплаты, потерял силу с
1 апреля 2015 г. Итак, теперь народные депутаты будут получать зарплату
без ограничений, она может достигать более 17 тыс. грн», – написал
О. Ляшко.
Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Секретариате ВР
подтвердили, что депутатам парламента с 1 апреля подняли заработную
плату до 17,5 тыс. грн в месяц.
Однако позже спикер Верховной Рады В. Гройсман опроверг
информацию об увеличении заработной платы народным избранникам
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 15.04).
***
Суд заочно арестовал экс-министра здравоохранения Украины
Р. Богатыреву, отмечается в СМИ. Сообщается, что арестованы также
деньги на счетах экс-главы Минздрава.
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде заключения под
стражу Р. Богатыревой, которая объявлена в международный розыск. Об
этом сообщает издание Тиждень.ua, ссылаясь на ответ Генпрокуратуры
(http://korrespondent.net/ukraine/3503861-sud-zaochno-arestoval-bohatyrevusmy).
Издание сообщает, что Генпрокуратура продолжает расследование
уголовного производства от 11 июня 2014 г., в котором Р. Богатырева
является подозреваемым по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (хищение в особо
крупных размерах).
В Генпрокуратуре сообщили, что на время расследования наложен арест
на денежные средства подозреваемой в размере 100 тыс. дол. и 300 тыс. грн.
В то же время об аресте квартир и другого имущества экс-министра и ее
семьи в ответе не сообщается.
Р. Богатыреву обвиняют в организации производства поддельных
лекарств (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 15.04).
***
Депутат V созыва Верховной Рады от Партии регионов
О. Калашников убит в среду вечером в Киеве. Об этом «Українським
новинам» сообщил один из его родственников. По его словам,
О. Калашников в последнее время никуда не уезжал и жил в Киеве. Убийство
произошло возле его дома (http://korrespondent.net/ukraine/3504031-v-kyeve33

ubyt-eks-deputat-oleh-kalashnykov).
Родственник также сообщил, что последнее время О. Калашникову
угрожали физической расправой за политические взгляды, в частности за
призыв широко отмечать 70-летие победы в Великой Отечественной войне.
Также ему присылали сообщения с соответствующими угрозами.
СБУ проверяла высказывания О. Калашникова на предмет наличия
угрозы национальной безопасности.
В МВД Украины подтверждают смерть О. Калашникова от
огнестрельного ранения (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 15.04).

ЕКОНОМІКА
ЕС подписал решение о предоставлении Украине 1,8 млрд евро
помощи.
Свои подписи под документом поставили от Европейского парламента
президент М. Шульц, со стороны Европейского Совета – государственный
секретарь по европейским делам Латвии З. Калнина-Лукашевича. Об этом
сообщает в среду Европейская комиссия.
«Комиссия надеется завершить этот процесс в ближайшие недели для
того, чтобы выделить первый транш в размере 600 млн евро до летних
каникул», – отмечается в сообщении.
Отметим, 31 марта Европейский Совет принял решение, которым
утвердил предоставление Украине 1,8 млрд евро макрофинансовой помощи.
Средства выделены Украине с целью стабилизации ее экономики и на
проведение реформ, улучшение платежного баланса, как определено
Международным валютным фондом.
Помощь будет доступна в течение 2,5 лет и предоставляться в виде
кредитов, которые будут выплачиваться в три этапа (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2015. – 15.04).
***
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 30 %.
В. Гонтарева сообщила, что такие шаги центрального банка могут
способствовать восстановлению доверия граждан к банковской системе.
Национальный банк в условиях ускоренной инфляции сохранил учетную
ставку на уровне 30 % годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте
НБУ.
По словам главы Нацбанка В. Гонтаревой, существенные темпы
прироста инфляции, по итогам марта – 10,8 %, в годовом измерении – 45 %,
заставили Национальный банк оставить неизменным размер учетной ставки.
Ранее сохранить неизменным нынешний размер учетной ставки в конце
марта рекомендовал комитет по монетарной политике Нацбанка.
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«На валютном рынке Украины последние недели наблюдались признаки
снижения напряжения. В то же время риски возобновления дестабилизации
денежно-кредитного рынка сохраняются, так же как и высокие
инфляционные и девальвационные ожидания. Соответственно для
недопущения реализации этих рисков и формирования устойчивого тренда
на снижение инфляции НБУ должен продолжать политику “дорогой гривни”
путем сохранения высоких процентных ставок», – сообщает комитет.
В то же время во время совещания в НБУ представители банковского
сообщества согласились, что ситуация на денежно-кредитном рынке, в том
числе его валютном сегменте, демонстрирует признаки стабилизации.
«Есть основания говорить о достижении эквилибриума на валютном
рынке. За последние недели мы наблюдаем там стабильную ситуацию.
Поэтому Национальный банк констатирует предпосылки для либерализации
рынка и ослабление некоторых ограничений. Так, уже с 10 апреля 2015 г. для
платежей за импорт некоторых жизненно необходимых товаров (нефть,
бензин, дизтопливо, медицинские изделия для гемодиализа и лечения
больных онкологическими заболеваниями и т. п.) по прямым контрактам с их
производителями, а также товаров военного назначения, было отменено
обязательное использование аккредитивной формы расчетов», – заявила
В. Гонтарева.
По словам первого заместителя председателя НБУ А. Писарука, в
течение двух-трех месяцев центральный банк закончит процесс очистки
банковской системы, после чего перейдет к структурной стабилизации
рынка. «Регулятор работает над планом поэтапного устранения валютных
ограничений в соответствии с обязательствами в рамках новой программы
сотрудничества с Международным валютным фондом. В частности,
постепенно отменятся все введенные ограничения на снятие средств
клиентов со счетов банков, которые вводились в 2014–2015 гг.», – сказал он
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 15.04).
***
Національний банк 15 квітня видав «Приватбанку» черговий
стабілізаційний кредит на загальну суму 1,22 млрд грн. Про це йдеться в
повідомленні Нацбанку.
Як зазначається, рішення про підтримку ліквідності цього банку було
прийнято правлінням Національного банку з метою забезпечення
своєчасного виконання ним зобов’язань перед вкладниками – фізичними
особами.
«Як забезпечення за кредитом рефінансування Національного банку
“Приватбанк” надав повітряні судна. Оцінка застави була здійснена однією з
провідних міжнародних аудиторських компаній, що відповідає критеріям,
установленим нормативно-правовими актами Національного банку, –
повідомляє прес-служба. – Під час прийняття цього рішення регулятор
керувався тим, що у “Приватбанку” зосереджено 27 % обсягу внесків
фізичних осіб по банківській системі та 15 % активів вітчизняної банківської
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системи, а сама фінансова установа є найбільшим банком України і має
статус ощадного спеціалізованого».
Як повідомлялося, Національний банк у січні видав «Приватбанку»
транші стабілізаційного кредиту на загальну суму 2,38 млрд грн (Економічна
правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 15.04).
***
На поштові відділення та рахунки банківських установ перераховано
3 115,7 млн грн для виплати першого траншу державної допомоги сім’ям
з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітямінвалідам, тимчасової допомоги дітям і допомоги на догляд за інвалідом
І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу за квітень.
Усього до районних і міських управлінь соціального захисту населення
надійшли кошти в сумі 3 132,8 млн грн для виплати першого траншу
державної допомоги, що становить майже 100 % від отриманої субвенції
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 14.04).
***
Станом на 14 квітня профінансовано 11,8 млрд грн пенсійних
виплат, що становить 57,9 % від місячної потреби коштів.
Поштові відділення забезпечені необхідними коштами для виплати
пенсій включно по 16 квітня, банківські установи – по 15 квітня (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 14.04).
***
Границу Европейского Союза в 2013–2014 гг. пересекло наибольшее
количество граждан Украины. Об этом 15 апреля во время парламентских
слушаний «Перспективы введения Европейским Союзом безвизового режима
для граждан Украины» сообщил руководитель отдела политики
представительства Европейского Союза в Украине Х. Шрайбер
(http://korrespondent.net/ukraine/3503738-hranytsu-es-za-hod-pereseklorekordnoe-kolychestvo-ukrayntsev).
«Количество украинских гостей в страны Европейского Союза,
Шенгенской зоны растет постоянно. В 2013–2014 гг. пересекли границу
ЕС наибольшее количество украинских граждан за всю историю наших
отношений... Из 1,3 млн виз, которые были выданы, более 700 тыс. –
многократные визы. В то же время отказы в визах снизились на 2 %, и это
самые низкие показатели среди стран Восточного партнерства», – заявил
Х. Шрайбер.
Напомним, ранее МИД Украины прогнозировал, что безвизовый режим
с Европой запустят в мае 2015 г., после саммита в Риге (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 15.04).
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***
Європейський банк реконструкції і розвитку розглядає можливість
входження в капітал двох українських банків – приватного та
державного. Про це повідомив журналістам директор департаменту
міжнародних зв’язків Нацбанку С. Круглик під час інформаційного дня з
питань співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, передає
УНІАН.
«ЄБРР розглядає можливість розширення банків-партнерів. Можливе
входження в капітал українського банку, навіть двох банків. Це на порядку
денному ЄБРР. Два банки – приватний та державний», – сказав він і нагадав,
що на сьогодні ЄБРР володіє акціями в трьох банках, що працюють в Україні
(«УкрСиббанк», «Мегабанк», «Прокредит Банк») і в одному збанкрутілому –
банку «Форум».
За словами С. Круглика, у Національний банк надходять пропозиції і від
інших іноземних інвесторів з придбання українських банків.
«Буквально вчора в Національний банк приходив інвестор із
пропозицією купити банк. Інвестори приходять в Україну, у тому числі і в
банківський сектор. В аграрний сектор, у хімічну промисловість. Їх небагато,
але вони приходять, і це хороший старт для відновлення економіки», – додав
директор департаменту міжнародних зв’язків НБУ.
Раніше в НБУ повідомили, що Україна планує залучити у ЄБРР у 2015 р.
до 900 млн євро.
ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1
березня 2015 р. банк узяв на себе зобов’язання з надання сукупної суми у
10,9 млрд євро для 344 проектів у країні (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 15.04).
***
Лоукост-перевізник
«Atlasjet
Україна»
домовився
з
Мінінфраструктури про відкриття 29 міжнародних і внутрішніх рейсів,
базовим аеропортом буде Львів. Про це повідомляє прес-служба
Мінінфраструктури.
Нові рейси українська дочка турецької компанії почне виконувати вже з
початку літа. «Крім регулярних, у планах перевізника чартерні програми до
популярних курортів Туреччини, Чорногорії та Єгипту», – ідеться в
повідомленні.
«Atlasjet Україна» почне польоти на чотирьох літаках «Аеробус 320», і
поступово збільшить свій флот до 15 нових лайнерів (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 15.04).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Министр финансов Украины Н. Яресько предупреждает держателей
украинских облигаций, что если они не начнут в ближайшее время
серьезных переговоров о реструктуризации долга, то могут столкнуться
с риском еще больших потерь.
«Прежде всего они недооценивают глубину финансового и
экономического стресса, в котором находится сейчас страна», – сказала она в
интервью The Wall Street Journal.
Н. Яресько сообщила, что пока переговоры с частными кредиторами
идут медленно: «Мы не движемся вперед в наших обсуждениях так быстро,
как я рассчитывала».
По ее словам, она до сих пор имела конструктивные консультации
только с отдельными держателями бумаг, вести же эффективные переговоры
она может только с ясно очерченной группой кредиторов.
Н. Яресько, комментируя недавнее публичное контрпредложение
группы крупнейших частных кредиторов Украины во главе с Franklin
Templeton Investments, заявила, что одной рассрочки украинских долгов
будет недостаточно для выполнения программы, согласованной с МВФ,
потребуется и сокращение основной суммы облигаций.
Министерство финансов с 13 марта начало консультации с кредиторами
о реструктуризации внешнего долга и должно завершить их уже до конца
мая, чтобы получить следующий транш кредита МВФ. Украина официально
предложила держателям ее облигаций, включая Россию, обсудить
сокращение суммы основного долга и купонных выплат, а также продление
сроков обращения бумаг. Группа держателей украинских бумаг предложила
в ответ ограничиться рассрочкой, Россия в переговорах участвовать
отказалась.
Отдельно Украина ведет сейчас также переговоры об отсрочке
погашения облигаций государственного Укрэксимбанка, которые пока также
не привели ни к какому результату.
Как стало известно в среду, Укрэксимбанк не смог получить
достаточного числа голосов держателей облигаций, чтобы добиться
продления срока погашения основной суммы своих евробондов на три
месяца, новое собрание кредиторов пройдет 27 апреля.
Собрание держателей еврооблигаций Укрэксимбанка на 750 млн дол. по
вопросу отсрочки погашения ценных бумаг на три месяца перенесено на
27 апреля в связи с отсутствием кворума на собрании 13 апреля, сообщается
в письме банка инвесторам.
В то же время банк BNY Melon сообщил, что большинство держателей
бумаг все же принимали участие в собрании.
Для кворума банку необходимо было собрать 2/3 держателей бумаг, на
новом собрании будет достаточно 1/3, но из них 75 % должны проголосовать
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«за» для достижения соглашения.
Часть инвесторов, в частности Landesbank Berlin и дубайский фонд Mint
Partners, как пишет агентство Bloomberg, пока предпочли воздерживаться от
голосования, рассчитывая тем самым добиться от банка погашения бумаг.
«Технический дефолт не повлияет на деятельность банка», – сказала в
свою очередь в интервью The Wall Street Journal Н. Яресько, комментируя
сложившуюся ситуацию.
27 апреля истекает предусмотренный первоначальными условиями срок
погашения еврооблигаций банка. Цена его облигаций снизилась во вторник
на 0,58 цента – до 61,425 цента за доллар, свидетельствуют данные агентства
Bloomberg.
Это, однако, по-прежнему значительно выше, чем у еврооблигаций,
которые попали в общую программу реструктуризации (таких бумаг на
сумму более 23 млрд дол.). В частности, еврооблигации Украины с
погашением в 2017 г. торговались во вторник в 43,7 цента за доллар. «Если
они не могут договориться в отношении этого небольшого выпуска, то как
смогут достичь согласия по остальному долгу? Переговоры будут весьма
тяжелыми», – сказал агентству Bloomberg экономист Citigroup И. Чакаров,
комментируя ситуацию.
Государственный Укрэксимбанк в середине апреля 2010 г. разместил
пятилетние еврооблигации на 500 млн дол. с купоном 8,375 % годовых.
Затем, в октябре 2010 г., банк доразместил ценные бумаги на сумму 250 млн
дол. 27 марта он предложил инвесторам рассмотреть возможность отсрочки
погашения бумаг.
Тем временем Россия пригрозила во вторник Украине судом, если она
вовремя не погасит принадлежащие России евробонды на 3 млрд дол.
«В ходе моего недавнего разговора с министром финансов Украины с
украинской стороны были даны заверения, что те обязательства, которые
есть к погашению в декабре текущего года, это 3 млрд дол., учтены в
украинском бюджете. Если это заявление дезавуируется, мы будем
обращаться в арбитражные суды по английскому законодательству», – сказал
глава российского Минфина А. Силуанов в эфире телеканала «Россия 1»
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 15.04).
***
Плодоовощная продукция в Украине за последние две недели
подорожала на 25,9 %. Об этом сообщает «АПК-Информ: овощи и фрукты».
При этом плодоовощной индекс с 4 марта по 10 апреля 2015 г.
увеличился сразу на 16,5 %, что стало рекордным ростом цен за одну неделю
в 2015 г.
«Как и неделей ранее, на прошлой неделе подорожали все основные
группы плодоовощной продукции, кроме картофеля, – говорит Т. Гетьман,
руководитель проекта “АПК-Информ: овощи и фрукты”. – Наиболее
существенный вклад в рост стоимости плодоовощной корзины внесли
тепличные овощи, которые выросли в цене за неделю на треть».
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Овощи «борщевого набора» подорожали за неделю еще на 11 %. При
этом дорожали все продукты «борщевого набора», кроме свеклы. В то же
время картофель продолжал дешеветь. Оптовые цены на него в западных
регионах страны уже упали до уровня 2 грн/кг, а среднее снижение цены за
неделю составляет 9 %.
Фруктовая корзина подорожала в среднем на 4 % (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2015. – 14.04).
***
Убытки крупных и средних предприятий Украины до
налогообложения, без учета банков и бюджетных учреждений, по
предварительным данным за 2014 г. составили 408,169 млрд против
38,289 млрд грн прибыли годом ранее. Об этом говорится на сайте
Государственной службы статистики, пишет УНИАН.
В 2014 г. в сравнении с 2013 г. финансовый результат прибыльных
предприятий возрос на 1,6 % – до 170,257 млрд грн. Рост прибыли среди этих
предприятий произошел в таких сферах, как искусство, спорт, развлечения и
отдых (в 2,7 раза); сельское, лесное и рыбное хозяйство (почти в 2 раза);
транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность (на
30,4 %).
Результат убыточных предприятий в прошлом году возрос в 4,5 раза – до
578,426 млрд грн. Наибольший рост убытков произошел в сферах операций с
недвижимостью (в восемь раз); информации и телекоммуникаций (почти в
семь раз); профессиональной научной и технической деятельности (в
6,3 раза); здравоохранения и социальной помощи (в 5,3 раза); оптовой и
розничной торговли, ремонта автотранспорта (в 4,6 раза); временного
размещения и организации питания (в 4,6 раза).
Сообщается, что в 2014 г. по сравнению с 2013 г. количество убыточных
предприятий по отношению к общему их количеству возросло на 5,5 п. п. –
до 40,1 %.
Как сообщал «Минфин» ранее, в январе текущего года убыток банков
составил 8,504 млрд грн. Доходы банков по состоянию на 1 февраля
составили 17,920 млрд грн, расходы – 26,424 млрд грн (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 15.04).
***
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило
долгосрочный рейтинг группы компаний «Метинвест» (входит в группу
компаний СКМ Р. Ахметова) с уровня ССС до RD. Об этом сообщает прессслужба Fitch.
«Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ)
компании METINVEST B.V., Украина с уровня “CCC” до “RD”
(ограниченный дефолт) после заявления компании о продолжении
неплатежей по программе предэкспортного финансирования объемом
113 млн дол.», – говорится в сообщении.
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Приоритетный необеспеченный рейтинг компании по облигациям с
погашением в 2015, 2017 и 2018 г. также понижен с уровня CCC/RR4 до
C/RR6.
Также рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг ДТЭК Р. Ахметова
до почти дефолтного. В феврале агентство подтвердило долгосрочные
рейтинги дефолта ДТЭК, поскольку тогда рейтинги компании «отражали
самостоятельные позиции компании, но сдерживались рисками деятельности
в зоне конфликта, слабой операционной средой, высокими рисками
рефинансирования и валютными рисками».
Как сообщал «Минфин» ранее, «Метинвест» одновременно с
объявлением финансовых результатов деятельности за прошлый год объявил
о том, что находится в состоянии дефолта (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 15.04).
***
ВТО понизила прогноз роста объемов мировой торговли.
Предыдущий прогноз ВТО, опубликованный в сентябре прошлого года,
предполагал повышение объемов торговли в этом году на 4 %.
Темпы роста объемов мировой торговли товарами в 2015 г. ускорятся до
3,3 % с 2,8 в 2014 г. и увеличатся до 4 % в 2016 г., прогнозируют эксперты
Всемирной торговой организации (ВТО).
Темпы роста объемов мировой торговли товарами оказались ниже 3 %
по итогам третьего года подряд, за период с 2012 г. по 2014 г. они составили
лишь 2,4 %.
«Рост торговли в последние годы был разочаровывающим, что в
значительной мере связано со слабым подъемом глобального ВВП после
финансового кризиса. Мы ожидаем, что темпы роста продолжат медленно
увеличиваться, однако с учетом по-прежнему неустойчивого экономического
подъема и сохраняющейся геополитической напряженности этот тренд
может быть легко быть подорван», – говорится в докладе организации.
Среди факторов, обусловивших слабое увеличение торговли и ВВП в
2014 г. и в начале 2015 г., ВТО отмечает низкие темпы экономического роста
в emerging markets, неустойчивый подъем в развитых странах, а также
геополитические факторы.
Согласно прогнозу ВТО, объемы экспорта странами emerging markets в
2015 г. увеличатся на 3,6 %, импорт повысится на 3,7 %. Для развитых стран
прогнозы как роста экспорта, так и импорта на этот год составляют 3,2 %
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 14.04).
***
Національна валюта Туреччини втретє з початку тижня відновила
історичний мінімум, досягнувши позначки в 2,7 турецької ліри за 1 дол.
Про це говорять дані Стамбульської фондової біржі в середу, пише «Прайм».
Турецька національна валюта слабшає на тлі політичної невизначеності
в Туреччині у зв’язку з наміченими на 7 червня парламентськими виборами,
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а також через очікування підвищення процентних ставок з боку ФРС США.
Турецька ліра впала по відношенню до долара з початку року на 16 %,
що є одним з найбільш різких рівнів падіння національних валют економік,
що розвиваються.
У лютому ЦБ Туреччини ухвалив рішення про зниження ключової
ставки з 7,75 до 7,5 %.
Президент Туреччини Т. Ердоган назвав це недостатнім і розкритикував
Центральний банк, закликаючи його до подальшого зниження ставки і
приводячи як аргумент низькі ціни на нафту, які сприяють розвитку
турецької економіки.
Ця заява, на думку експертів, також сприяла падінню турецької ліри по
відношенню до долара (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. –
15.04).
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