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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Офіційний візит до Франції Президента України П. Порошенка
22 квітня на запрошення президента Французької Республіки Президент
України П. Порошенко здійснив офіційний візит до Франції.
Зокрема, президенти двох країн обговорили ситуацію на Сході України.
Вони підтвердили важливість повного виконання комплексу заходів з
реалізації мінських угод. Президенти нагадали, що тривалість
обмежувальних заходів проти Російської Федерації має бути чітко
обумовлена повним виконанням мінських домовленостей відповідно до
висновків Європейської ради від 19 березня.
Президент Французької Республіки Ф. Олланд висловив свою підтримку
процесу модернізації та реформування, який здійснюється в Україні. Він
запевнив Президента України в підтримці Францією імплементації Угоди
про асоціацію між Європейським Союзом та Україною.
Глави держав обговорили проблематику наступного саміту Східного
партнерства в Ризі. У цьому зв’язку вони підкреслили важливість конкретних
заходів з метою зміцнення відносин України з ЄС.
Президенти двох країн домовилися надати нового імпульсу
двостороннім відносинам між Україною і Францією.
Глави двох держав домовилися поглиблювати українсько-французький
політичний діалог на всіх рівнях і розвивати секторальне співробітництво
між українськими і французькими органами влади. Вони також заохочують
розвиток співробітництва між парламентами, а також між українськими і
французькими містами та регіонами.
Президенти також підкреслили важливість посилення двосторонніх
торговельно-економічних відносин, особливо у сферах енергетики,
транспорту, сільського господарства та харчової промисловості, охорони
навколишнього середовища та туризму. У цьому контексті вони домовилися,
що змішана Українсько-французька міжурядова комісія з економічного
співробітництва проведе своє засідання в першому півріччі 2016 р.
Також були обговорені перспективи співробітництва у сфері цивільної
ядерної енергетики.
Стосовно аграрного сектору та агропромислового комплексу обидва
президенти домовилися про зміцнення двостороннього співробітництва в
галузях тваринництва, зокрема генетики та селекції, молочної галузі,
переробки та продовольства, сільськогосподарського машинобудування, у
галузі рослинництва, зокрема насінництва і вирощування зернових культур.
Франція також надасть допомогу для модернізації вищої освіти та
науково-дослідної діяльності в аграрній сфері в Україні. Особлива увага буде
приділена питанням організації української аграрної професії в її різних
галузях.
Обидва глави держав мають на меті розвиток двостороннього
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співробітництва в галузі вищої освіти й науки та сприяння мобільності
студентів між двома країнами, зокрема в рамках програми Erasmus+. Вони
домовилися розпочати процедуру перегляду угоди про взаємне визнання
дипломів. Глави держав схвально поставилися до запланованого на червень
поточного року візиту до України делегації представників університетів і
науково-дослідних закладів Франції на чолі з президентом Конференції
ректорів університетів.
Президенти двох країн наголосили на успішності розвитку науковотехнічного співробітництва між Україною і Францією, зокрема в рамках
Програми спільних дій «Дніпро». Обидва глави держав також підтримують
двостороннє співробітництво в галузі підготовки фахівців інженерного та
вищого технічного профілю.
Обидва глави держав бажають посилити двосторонню співпрацю в
галузі спорту та заохочують французькі й українські федерації спорту до
реалізації спільних заходів, а також закликають до міжміністерських обмінів
експертами з питань розробки ефективної політики у сфері спорту.
Президенти домовилися про розвиток партнерства в питаннях підтримки
проведення державної реформи в Україні. Ф. Олланд підтвердив бажання
Франції сприяти запровадженню децентралізації, процесу реформування
місцевого самоврядування й територіальної організації влади в Україні.
Франція також поділиться своїм досвідом у сфері банківського нагляду:
буде встановлено співробітництво між Банком Франції та Національним
банком України. За участі французької Агенції з міжнародного розвитку
французької економіки Business France Франція готова вивчити можливість
надати свій експертний досвід для створення подібної установи в Україні – з
метою підтримки експорту та кращого залучення іноземних інвестицій.
Також Франція готова поділитися своїм досвідом у галузях митного
контролю, управління державними підприємствами та приватизації.
Президенти обох країн підкреслили свій намір продовжувати та
зміцнювати двостороннє співробітництво у сфері внутрішньої безпеки,
зокрема в таких сферах, як боротьба з організованою злочинністю та
корупцією.
Крім того, президенти обох країн підтримали мету ХХІ Конференції з
питань змін клімату, яка відбудеться в Парижі в грудні.
Сторони також висловили налаштованість на зміцнення двостороннього
співробітництва у сфері довкілля та сталого розвитку (енергоефективність,
урбанізація, транспорт), тобто в тих галузях, де секторальні угоди вже
підписані (транспорт) або перебувають на стадії підготовки (водопостачання,
чистота повітря, енергоефективність, переробка відходів), які передбачають
регулярні зустрічі між сторонами для проведення технічних обмінів.
За підсумками переговорів у Парижі підписано Спільну декларацію
президентів.
Також у ході візиту до Франції Президент України провів зустріч з
головою Сенату Франції Ж. Ларше. Під час зустрічі з Ж. Ларше
П. Порошенко закликав найближчим часом ратифікувати Угоду про
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асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Співрозмовники обговорили участь українських парламентаріїв у
засіданні 7 травня, яке буде присвячено дебатам по Україні та питанню щодо
ратифікації Угоди про асоціацію.
Крім того, підписано Адміністративну угоду про співпрацю та
кооперацію за проектами сталого розвитку між Міністерством екології,
сталого розвитку та енергетики Французької Республіки та Міністерством
екології та природних ресурсів України (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 22.04).

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

ВО «Батьківщина» напередодні місцевих виборів
Місцеві вибори в Україні, які згідно з Конституцією відбуваються в
останню неділю жовтня п’ятого року повноважень діючих органів місцевої
влади, попередньо заплановані на 25 жовтня. Вони мають бути проведені за
новим законом про місцеві вибори, який нині перебуває на стадії розробки.
Переглянути діючий закон про місцеві вибори, прийнятий 2010 р., Україні
рекомендувала Єврокомісія, про що йдеться в доповіді щодо прогресу
України за 2014 р., яку оприлюднено прес-службою Єврокомісії. Автори
доповіді наполягають на тому, що на місцевих виборах в Україні повинна
бути запроваджена пропорційна система з відкритими списками й
регіональними округами. Ідеться також про те, що необхідно приймати
виборчий кодекс, який би передбачав єдині правила формування виборчих
комісій і правила проведення виборів.
Розробкою закону про місцеві вибори займається робоча група у
Верховній Раді. За прогнозами, закон повинні прийняти до кінця травня, а в
червні – липні – призначити дату виборів, якою, імовірно, стане 25 жовтня.
Та вже за півроку до цієї дати й попри відсутність законодавчої бази
найбільші політичні партії значно посилили свою політичну активність, яка
розглядається експертами як підготовка до виборчої кампанії.
Досить активно намагається привертати до себе увагу виборців
ВО «Батьківщина». Її позиціонування в найбільш актуальних політичних і
соціальних питаннях, зокрема щодо боротьби з корупцією, реформи
місцевого самоврядування, обґрунтованості підвищення комунальних
тарифів, звільнення Н. Савченко з російської в’язниці, дає підстави вважати,
що у своїй виборчій стратегії «Батьківщина» робитиме ставку на найбільш
постраждалі від кризи верстви населення – пенсіонерів, працівників
бюджетної сфери тощо.
Рейтинги партії «Батьківщина», за даними соціологічних досліджень
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різних українських компаній, дещо різняться. Наприклад, опитування на тему
партійних уподобань українців, проведене в лютому – березні Київським
міжнародним інститутом соціології, засвідчило, що ВО «Батьківщина» разом
з Блоком П. Порошенка та «Самопоміччю» опинилася серед партій, які за
півроку після виборів продемонстрували електорально значущий приріст
рейтингу. Зокрема, за даними соціологів, якби вибори до парламенту
відбулися в середині березня, то результати партій були б такими (виходячи з
кількості тих, хто точно прийде голосувати): 26,7 % проголосували б за Блок
П. Порошенка; 17,1 % – за партію «Самопоміч»; 11,5 % – за Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина»; 10,2 % – за Опозиційний блок; 8,4 % – за
Радикальну партію О. Ляшка; 6,6 % – за партію «Народний фронт».
Порівняння показників парламентських партій з результатами останніх
виборів до ВРУ (жовтень 2014 р.) за багатомандатним виборчим округом
виглядає таким чином:
Назва політсили
Блок П. Порошенка
«Самопоміч
ВО «Батьківщина»
Опозиційний блок
Радикальна партія О. Ляшка
«Народний фронт»

Результати
дослідження
26,7 %
17,1 %
11,5 %
10,2 %
8,4 %
6,6 %

Результати
виборів-2014
21,82 %
10,97 %
5,68 %
9,43 %
7,44 %
22,14 %

Динаміка
+4,88 %
+6,13 %
+5,82 %
+0,77 %
+0,96 %
–15,54 %

Генеральний директор КМІС В. Паніотто каже, що в нинішніх умовах за
півроку до місцевих виборів ситуація з рейтингами може істотно змінитися.
«Показовий приклад “Народного фронту”, рейтинги якого за такий короткий
час істотно обвалилися. Соціально-економічне становище може серйозно
змінити розклад. Зараз важко спрогнозувати», – говорить В. Паніотто.
За версією соціологічної компанії Research&Branding Group,
ВО «Батьківщина» у випадку, якби вибори відбулися в березні, могла б
розраховувати на 5,6 % голосів виборців. Ця цифра фактично повторює
результат «Батьківщини» на позачергових парламентських виборах 2014 р.,
де партія отримала 5,68 % підтримки.
Опитування, проведене Центром ім. О. Разумкова, показало, що
проголосувати за «Батьківщину» готові лише 4,4 % українців. Особистий
рейтинг Ю. Тимошенко, за даними соцопитувань, становить 3,7 %.
Лідером партійного рейтингу, за даними обох компаній, є Блок
П. Порошенка, за який готові проголосувати 13,2 %, за висновком
Research&Branding Group, і 14,1 %, як стверджують експерти Центру
ім. О. Разумкова. Водночас інша партія влади – «Народний фронт» – значно
втратила свій рейтинг. Він становить, згідно з дослідженнями, 2,5–4,6 %.
Порівняно з 22,14 %, набраними партією Прем’єр-міністра на
парламентських виборах, нинішній рейтинг «Народного фронту» нижчий у
4–5 разів. У контексті виборчих перспектив партії «Батьківщина» ця
обставина варта уваги, враховуючи той факт, що значну частину партії
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«Народний фронт», включаючи керівництво, становлять колишні члени
політичної сили Ю. Тимошенко. Тож можна припускати, що відсотки,
втрачені «фронтовиками», частково знову повернуться до «Батьківщини».
Виборці «Народного фронту» – переважно колишні виборці Ю. Тимошенко,
тому вона сподівається їх повернути, використовуючи ситуацію, що
складається напередодні виборів.
Саме на таку думку наводять міжпартійні конфлікти та з’ясування
відносин, які розпочалися в парламенті після заяви раніше відстороненого від
посади голови Держфінінспекції України М. Гордієнка, який повідомив, що в
поточному році відомство планує провести повномасштабну перевірку
роботи Кабміну Прем’єра А. Яценюка за минулий рік, і висловив
упевненість, що виявлений збиток державі буде обчислюватися мільярдами
гривень. М. Гордієнко звинуватив уряд А. Яценюка у використанні
корупційних схем і фінансових порушеннях на загальну суму 7,6 млрд грн. І
хоча більшість порушень стосувалися часів В. Януковича, тут же
розпочалася активна кампанія під гаслом «Яценюк – корупціонер».
Фронтменами кампанії, крім представників «Батьківщини», стали
представники БПП С. Каплін і Д. Добродомов, «свободівці» А. Іллєнко та
Ю. Левченко, позафракційні Б. Береза, О. Онищенко, Ю. Дерев’янко та
І. Суслова, а також Опозиційний блок чи не в повному складі.
Головна вимога антипрем’єрської коаліції – створення парламентської
слідчої комісії з розслідування фактів корупції в уряді. Депутати навіть
вдалися до блокування трибуни, вимагаючи негайного розгляду питання про
створення ТСК. Перед Верховною Радою було встановлено близько
кількадесят агітаційних червоних наметів, на яких написано «Збір підписів за
тимчасову слідчу комісію проти корупції уряду», що може говорити про те,
що до атаки на Прем’єра готувалися заздалегідь і доволі ретельно. Намети та
листівки були «організовані» коштом С. Капліна – одного з найактивніших
критиків Прем’єра.
Народний депутат від фракції «Блок П. Порошенка» С. Лещенко навіть
висловив переконання, що Ю. Тимошенко брала безпосередню участь у
розкручуванні скандалу навколо корупційної діяльності Кабінету Міністрів.
«Думаю, що Ю. Тимошенко якраз і розкручує всю цю ситуацію навколо
розслідування корупції в стінах уряду. За моєю інформацією, скандальний
брифінг у Верховній Раді глави Держфінінспекції М. Гордієнка замовляла
саме фракція “Батьківщина”. Гучний виступ був “закладочкою” цієї
політичної сили, яка в потрібний момент була активована. Тимошенко брала
безпосередню участь у розкручуванні цього скандалу і, цілком ймовірно,
знала про все заздалегідь. Думаю, що і скандальний виступ Ю. Тимошенко
на шоу С. Шустера був частиною цього плану», – заявив політик.
Ю. Тимошенко у свою чергу заявила, що підтримує створення
тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів корупції в уряді. «Я
переконана, що тільки прозорість, чесність і відкрите дослідження таких
фактів дасть знання: була корупція, не було цієї корупції. І тоді потрібно
вибачатися, якщо таких фактів не було. Я думаю, що потрібна така ТСК, яка
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буде розслідувати факти оприлюдненої корупції уряду», – зауважила вона.
Ю. Тимошенко також зазначила, що у зв’язку з цим «не потрібно наполягати
на відстороненні Прем’єра чи ще когось, треба провести нормальне публічне
розслідування».
Партія «Свобода», лідер партії «Батьківщина» Ю. Тимошенко та окремі
депутати Блоку П. Порошенка зумисне розхитують ситуацію в Україні,
заявив депутат «Народного фронту» А. Геращенко, який разом з колегами з
політсили блокували парламентську трибуну. Він пояснює це тим, що
перелічені політики спекулюють на темі фінансових зловживань уряду, про
які раніше заявив екс-голова Держфінінспекції М. Гордієнко.
На думку А. Геращенка, ніхто з тих, хто звинувачує Прем’єр-міністра
А. Яценюка, не читали цих звітів. За його словами, коли члени коаліції на
політичних ток-шоу розповідають по 7,5 млрд грн збитку від зловживань, то
забувають зауважити, що «це цифри, які перевірені за час керівництва урядів
Ю. Тимошенко та М. Азарова», а за час керівництва А. Яценюка цифра,
вивірена інспекцією, становить лише 11 млн грн.
За словами А. Геращенка, «свободівці» та особисто Ю. Тимошенко
зумисне жонглюють даними, адже ведуть «нахабну цинічну кампанію, яку
почали під замовлення Путіна». Він закликав їх об’єднатися з так званим
«опозиційним урядом» і разом критикувати уряд, «який намагається вивести
Україну з кризи».
?Члени партії «Батьківщина» назвали закиди представника «Народного
фронту» неправдивими й безпідставними. Зокрема, О. Кужель назвала
«соромом» заяву А. Геращенка про те, що лідер її політичної сили
Ю. Тимошенко розхитує ситуацію в державі та «працює на Кремль».
Політолог Є. Магда пояснює міжпартійний конфлікт у Верховній Раді
тим, що Ю. Тимошенко, наприклад, довго чекала шансу «розрахуватися» з
А. Яценюком за те, що той разом з Турчиновим залишили «Батьківщину» та
почали автономну політичну кар’єру. Тим часом 19 депутатів у парламенті та
два міністри в уряді, один з яких – спорту, а інший лише формально
представляє «Батьківщину», – не зовсім ті позиції, які б могли вдовольнити
амбіції політика, який ще зовсім нещодавно сподівався посісти пост
Президента України. Ю. Тимошенко ніяк не готова змиритися з третіми
ролями в українській політиці. І атака на «корупційний уряд Яценюка» –
прекрасна нагода змінити політичний ландшафт.
Як вважає політичний експерт Т. Чорновіл, партія «Батьківщина»,
незважаючи на своє перебування в коаліції, де-факто в опозиції, бо накручує
свій електорат на всі ті негативи, які є у влади. Напередодні місцевих виборів
це виглядає як намагання покращити сприйняття своєї політичної сили
населенням, як спосіб підвищення рейтингу. Однак такі дії, на думку
Т. Чорновола, є «непристойними», вони показують, що всередині влади є
штрейкбрейхери, які пробують заробити капітал на максимально жорсткій
критиці.
Серед останніх критичних заяв «Батьківщини» – ініціатива щодо
скликання зборів коаліції у зв’язку з невдоволенням рівнем виконання
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Коаліційної угоди, про що заявила лідер фракції Ю. Тимошенко. «Ми
ініціюємо збори коаліції, причому не на рівні керівників фракцій, а на рівні
всіх членів коаліції для того, щоб проаналізувати, які позиції Коаліційної
угоди не виконуються й чому. Треба активізувати роботу», – наголосила
вона.
При цьому лідер «Батьківщини» зауважила, що всі позиції, які зазначені
в Коаліційній угоді, є дуже значимими і важливими для України: «Треба
просто її виконувати».
За словами Ю. Тимошенко, партія «Батьківщина» залишиться в коаліції.
«Наша команда була і залишаться членом коаліції. Ми підтримуємо все
добре, що може коаліція робити, але в той же час ми не можемо позбавляти
парламент його святих прав на контроль. Навіть якщо сьогодні ми
представляємо коаліцію і владу, то треба всім змиритися, що парламентська
меншість має право на контроль. Тому нам всім треба відкритися до цього
контролю, стати публічними, прозорими і допустити в святая святих – у
фінансові потоки і видатки, допустити парламентський контроль», –
зазначила лідер «Батьківщини».
«Батьківщина» також наполягає на створенні у Верховній Раді
тимчасової слідчої комісії щодо тарифів. «Я хочу запропонувати створити, а
це абсолютно дозволено законом, слідчу комісію в парламенті, яка об’єднає
всі фракції, яка ці тарифи розкладе на молекули і атоми, яка проаналізує
кожен бухгалтерський документ», – заявила Ю. Тимошенко. За її словами,
слідча комісія має з’ясувати, який тариф на газ є сьогодні виправданим.
Лідер фракції також наголосила, що сама готова очолити цю слідчу комісію,
«щоб не пропустити жодного бухгалтерського документа». «Ми маємо
провести публічний, фундаментальний аналіз того, з чого складаються
тарифи. Слідство має бути публічним, прозорим, за присутності ЗМІ, із
залученням експертів. І ми покажемо країні, як всю корупцію в енергетичній
галузі кладуть у тарифи для людей», – наголосила вона.
Лідер «Батьківщини» зауважила, що ініціативу створення ТСК уже
підтримали фракції «Самопоміч» і Радикальної партії О. Ляшка, вона також
упевнена, що фракції «Блок П. Порошенка» та «Народний фронт» також
приєднаються до цієї пропозиції.
Останнє підвищення тарифів на газ для населення Ю. Тимошенко
назвала «геноцидом нації» та заявила про необхідність владі дбати про
людей. Вона переконана, що тарифи можливо знизити мінімум удвічі,
оскільки вони є необґрунтованими та завищеними. За її словами,
«Батьківщина» провела детальний аналіз складових тарифів на газ, тепло,
гарячу й холодну воду, електроенергію та з’ясувала, що «в усіх тарифах без
винятку є потужна корупційна складова».
В Україні нормативи на тепло для громадян завищені вдвічі та мають
буті знижені до обґрунтованих стандартів «державних норм для
будівництва», що дасть змогу значно зменшити витрати громадян на
теплопостачання, заявила лідер «Батьківщини» Ю. Тимошенко в ефірі
програми «Шустер LIVE» на телеканалі «112 Україна».
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Ю. Тимошенко також висловила здивування тим, що нормативи для
України майже тотожні з нормативами російського Іркутська та Якутії, де
значно суворіший клімат. «В Україні на 1 кв. м встановлений норматив у
0,0245 гігокалорій, у той час коли в російських Іркутську та Якутії цей
показник складає 0,0283 гігокалорій на 1 кв. м, – пояснила народний депутат.
– Ми можемо порівняти температуру в Якутії та в Україні? Різниця
зрозуміла? Скажіть, хто дав право в Україні встановити таку норму
споживання тепла на квадратний метр, як в Якутії?».
Також лідер фракції нагадала, що в Україні існують затверджені
державні норми для будівництва – так звані ДБН, згідно з якими споживання
тепла встановлюється на рівні 0,0128 гігокалорій на 1 кв. м. «У два рази
менше, аніж це заклали в тарифи, базуючись не відомо на яких показниках»,
– резюмувала лідер «Батьківщини».
Вона також звернула увагу, що частина газу українського видобутку «не
віддається на потреби ЖКГ, а віддається “наліво” за корупційними схемами».
Паралельно «Батьківщина» намагається запропонувати альтернативні
кроки виходу з кризи, підкреслюючи цим своє критичне ставлення до вже
здійснюваних перетворень. Так, нещодавно ЗМІ поширили інформацію про
початок розробки «Батьківщиною» нового антикризового плану.
Ю. Тимошенко повідомила, що над пакетом пропозицій працює велика
робоча група й планується, що протягом місяця будуть представлені
результати її роботи. «На жаль, зараз приймаються стратегічно неправильні
фінансові та політичні рішення. Ми готові запропонувати країні і коаліції
досить стрункий, чіткий, покроковий план того, як Україні стати
сильнішою», – пояснила лідер «Батьківщини».
Варто зазначити, що Ю. Тимошенко вже не раз заявляла про розробку
плану з реформування України. Так, наприкінці 2009 р. вона, будучи
Прем’єр-міністром, заявила про намір залучити міжнародних експертів до
розробки програми «300 днів» – періоду, за який можна було б реформувати
країну. Вона також оголошувала про свою роботу над «планом змін для
майбутнього України», коли перебувала в місцях позбавлення волі. Після
виходу з ув’язнення Ю. Тимошенко до цієї теми не поверталася.
Антикризовий план міг би стати одним з інструментів підвищення
рейтингу партії, припускають експерти. Утім, у парламентській фракції
«Батьківщини» неохоче коментують його подробиці та перебіг роботи над
ним. «Коли представимо цей документ, тоді все і дізнаєтеся», – говорить
заступник голови партії, народний депутат С. Власенко. Його колега по
фракції О. Шкрум повідомила, що до ідеї антикризової програми партія
прийшла після того, як у процесі розгляду проекту бюджету на цей рік
пропозиції партії були відхилені: «На цій базі ми зараз готуємо такий
величезний документ, де буде розписано, як проводити правильну
економічну політику, як дійсно наповнити бюджет країни. Ми робимо зараз
те, що, напевно, мав би робити Кабмін».
За словами О. Шкрум, у роботі над своїм планом «Батьківщина»
регулярно звертається до експертів у різних сферах: «Серед них – як відомі
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економісти на кшталт О. Пасхавера, так і молоді незалежні фахівці».
Бізнесмен Д. Денисенко повідомив, що на зустрічах порушуються питання
стосовно підприємництва, фіскальної політики, соціальної сфери та
волонтерського руху.
Член президії Політради «Батьківщини» О. Кужель каже, що веде
роботу з Радою підприємців при Кабміні, з Федерацією роботодавців і
профспілками. Величезна робота відбувається з фармацевтичного напряму.
Щодо теми конституційної реформи, за словами О. Кужель, працюють
заступник голови партії С. Соболєв і народний депутат І. Крулько. Сфера
місцевого самоврядування й децентралізації доручена першому заступнику
Ю. Тимошенко І. Кириленку, який займається напрямом аграрного бізнесу, а
також депутатам С. Соболєву, В. Івченко та О. Шкрум.
О. Кужель запевняє, що підготовка антикризової програми партією не
пов’язана з виборами до місцевих органів влади. «Повірте моєму досвіду: на
місцевих виборах програми партій не слухають. А наступні парламентські
вибори будуть нескоро», – зазначає О. Кужель. Крім того, вона запевняє, що
в партії поки не вирішили, чи будуть взагалі представляти готовий документ
на суд публіки.
За словами політолога К. Матвієнка, який, за інформацією ЗМІ, сьогодні
співпрацює з «Батьківщиною», план являтиме собою не програму в
звичайному розумінні, а «систему законопроектів, рекомендацій до
законодавчої роботи влади та коаліції».
Депутати та політологи розійшлися в оцінках ініціативи партії
Ю. Тимошенко. Так, екс-депутат «Батьківщини» Р. Лук’янчук, який
пройшов до Верховної Ради за списком «Народного фронту», вважає роботу
такою, що заслуговує на увагу. «Якщо ці ініціативи зручні, ефективні,
доцільні і зрозумілі, то їх потрібно використовувати», – упевнений
Р. Лук’янчук. На його думку, Президент П. Порошенко й Прем’єр-міністр
А. Яценюк «напевно прислухаються» до цих пропозицій, особливо в тому
разі, якщо вони прозвучать з вуст Ю. Тимошенко.
Народний депутат С. Лещенко (Блок П. Порошенка) вважає, що за
допомогою антикризової програми Ю. Тимошенко намагається «реанімувати
свій вплив на політичний процес». «Щоб писати, а потім пропонувати
подібні плани, потрібно мати підтримку в суспільстві і парламенті. На
сьогодні у Юлії Володимирівни немає такої підтримки. Це спроба реанімації
політика, кар’єра якого наближається до заходу», – зазначив С. Лещенко.
Він нагадав, що ключові ініціативи, з якими до цього виступала
«Батьківщина», поки не мали успіху. «Фактично жодна ініціатива
Тимошенко в цьому парламенті не пройшла. Ні вихід України з СНД, ні
звільнення Н. Савченко не відбулися. Шукається тема, щоб Тимошенко було
з чим прийти. Поки немає з чим», – наполягає С. Лещенко.
Незважаючи на запевнення О. Кужель щодо того, що план
«Батьківщини» не пов’язаний з наближенням місцевих виборів, В. Карасьов
упевнений, що робота партії якраз і націлена на майбутні місцеві вибори та
можливу парламентську кампанію. «Тимошенко ставить для себе завдання –
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самостійно створити загальнонаціональну партійну платформу. Це може
дозволити собі тільки партія влади. Тимошенко сьогодні намагається знизу
переформатувати свою політичну силу під нові виклики», – вважає
В. Карасьов. Він припускає, що в новому вигляді партія може викликати
зацікавленість фінансово-промислових груп.
Отже, за висновками експертів, ВО «Батьківщина» напередодні місцевих
виборів спробує набрати очки на тлі падіння популярності партій влади.
Саме цим пояснюється серйозна критика на адресу влади з боку фракції
Ю. Тимошенко у Верховній Раді, відмова голосувати в унісон із
провладними фракціями за непопулярні закони, ситуативне партнерство з
іншим парламентським критиком влади – фракцією Радикальної партії
О. Ляшка. Водночас висловлюються припущення про приціл цієї політичної
сили на дострокові парламентські вибори з метою повторити успіх 2006 р.,
коли, ініціювавши і вигравши дострокові вибори, лідер «Батьківщини»
отримала крісло Прем’єра. Утім, у такий сценарій розвитку політичної
кар’єри Ю. Тимошенко мало хто вірить, віддаючи водночас належне лідеру
«Батьківщини» як одному з найдосвідченіших українських політиків
(Матеріал написано з використанням інформації таких джерел:
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26945519.html;http://ua-pressa.com
/polotica/43609-mscev-vibori-chi-mozhliviy-revansh-kolishnh-soratnikvyanukovicha.html;
ttp://rian.com.ua/politics/20150409/366000937.html;
http://antikor.com.ua/articles/35956-narodnyj_front_obvinil_svobodu_i_juliju_
timoshenko_v_pomoshchi_kremlju;
http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_
geraschenko-obozval-timoshenko-i-svobodovcev-agentami-kremlya/619768;
http://antikor.com.ua/articles/36033-bpp_i_batjkivshchina_sobirajut_koalitsiju_
iz-za_obvinenij_v_rabote_na_putina;
http://antikor.com.ua/articles/34208deputaty_ot_bloka_petra_poroshenko_sryvajut_vstupiteljnuju_kampaniju;
http://ipress.ua/articles/tymoshenko_atakuie_abo_koalitsiya_imeni_putina_1186
77.html;
http://razomplus.com/Post/taras-chornovl-u-mene-vrazhennya-shhopremrstvo-nadokuchilo-yaczenyuku; http://batkivshchyna.com.ua).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
22 квітня відбулося засідання робочої групи з питань організації
державної влади та децентралізації, створеної в складі Конституційної
комісії.
Члени робочої групи з питань організації державної влади та
децентралізації мають максимально ефективно попрацювати та підготувати
до 13 травня узгоджений текст законопроекту про внесення відповідних змін
до Конституції України. На цьому наголосив Голова Верховної Ради
України, голова Конституційної комісії В. Гройсман під час засідання.
«Маємо достатньо напружений графік роботи, оскільки дуже важливо, аби до
завершення поточної сесії ми змогли двічі ухвалити рішення про внесення
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змін до Конституції, пройшовши усі відповідні процедури. А це означає, що
маємо знайти рішення щодо ефективної системи врядування», – зазначив він.
Голова Верховної Ради наголосив на важливості знаходження «спільної
мови» щодо підходів до реформування системи врядування. «У нас має бути
єдина монолітна позиція щодо законопроекту, який буде внесений на розгляд
Президента для подальшого внесення до парламенту», – сказав В. Гройсман,
зазначивши, що під час роботи необхідно врахувати позицію Венеціанської
комісії.
Керівник парламенту нагадав, що в попередні роки «було проведено
багато роботи» щодо напрацювання змін до Конституції: «Маємо багато
гарних ідей, у тому числі позицію Конституційного Суду і Венеціанської
комісії з багатьох питань». Це, на його думку, сприятиме роботі робочої
групи з питань організації державної влади та децентралізації.
В. Гройсман особливо наголосив на тому, що робоча група працює
«абсолютно публічно і відкрито» з метою всебічного інформування
громадськості про її роботу (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 22.04).
***
12 травня поточного року робоча група з питань організації
державної влади та децентралізації, що створена в складі
Конституційної
комісії,
має
розглянути
текст
відповідного
законопроекту про внесення змін до Основного закону. На цьому наголосив
Голова Верховної Ради України, голова Конституційної комісії В. Гройсман,
підбиваючи підсумки засідання робочої групи з питань організації державної
влади та децентралізації.
В. Гройсман доручив Інституту державного будівництва і місцевого
самоврядування найближчим часом опрацювати й узагальнити в
порівняльній таблиці надані членам робочої групи матеріали з урахуванням
пропозицій членів робочої групи.
Головному юридичному управлінню апарату Верховної Ради доручено
розробити відповідний календарний план роботи з тим, аби 12 травня
поточного року робоча група зібралася для обговорення тексту
законопроекту. Після цього робоча група має представити на розгляд
Конституційної комісії, наступне засідання якої заплановано на 13 травня,
проект внесення змін до Конституції. «Я би хотів, щоб у кінці процесу був
результат. Вважаю індикатором нашої роботи голосування двічі у парламенті
законопроекту про внесення змін до Конституції у частині децентралізації.
Це має відбутися не пізніше 15 липня, бажано на два тижні раніше», –
зазначив В. Гройсман.
Під час засідання члени робочої групи зауважували на необхідності
визначитися, які саме з конституційних норм та у якому форматі потребують
корекції.
Було обговорено концепції реформи з децентралізації влади, моделі
місцевого самоврядування. Ішлося про важливість зваженого підходу до цієї
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реформи та урахування базових принципів Європейської хартії місцевого
самоврядування.
Члени робочої групи наголошували на важливості пошуку «золотої
середини» в розподілі повноважень центральної та місцевої влади та
уникнення конфліктів у трикутнику «Президент – парламент – уряд». У
цьому контексті голова Конституційної комісії заявив про важливість
«консолідації усіх сил на об’єднання» та знаходження формули владних
«балансу і противаг», аби уникати зловживань владою.
Також лунала думка про доцільність запозичення польського досвіду в
частині регіонального самоврядування (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 22.04).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до статті
197 Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для
забезпечення виконання державних контрактів з оборонного замовлення
та договорів на постачання продукції оборонного призначення».
Законодавчим актом звільнено від сплати податку на додану вартість
операції із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту
та з постачання на митній території України матеріалів, вузлів, агрегатів,
устаткування та комплектувальних виробів, що призначені для використання
у виробництві продукції оборонного призначення, за умови, якщо такі товари
використовуються на виконання умов державного контракту з оборонного
замовлення чи договору на постачання продукції оборонного призначення,
якщо кінцевим споживачем такої продукції є державний замовник.
Згідно з Законом, у разі нецільового використання товарів, визначених
частиною 61 статті 287 Митного кодексу України, платник податку збільшує
податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який
припадає порушення, на суму податку, що мала бути сплачена у момент
ввезення таких товарів чи нарахована за операціями із постачання таких
товарів, сплачує пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу, та несе
фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність, встановлену
цим Кодексом та законодавством України.
Законом також встановлено, що порядок ввезення та цільового
використання товарів, визначених частиною 61 статті 287 Митного кодексу
України, що ввозяться на митну територію України у митному режимі
імпорту та постачаються на митній території України, визначається
Кабінетом Міністрів України.
Закон прийнято з урахуванням техніко-юридичних поправок.
Законопроект зареєстровано за № 1694 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 23.04).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до статті
287 Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для
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забезпечення виконання контрактів державного з оборонного замовлення
та договорів на постачання продукції оборонного призначення».
Законодавчим актом звільнено від сплати ввізного мита під час ввезення
на митну територію України у митному режимі імпорту складових
(матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектувальних виробів),
призначених для використання у виробництві продукції оборонного
призначення, що підтверджується державним контрактом на виконання
державного оборонного замовлення чи договором на постачання продукції
оборонного призначення, якщо кінцевим споживачем такої продукції є
державний замовник.
Зазначені звільнення від сплати ввізного мита не будуть
розповсюджуватися на аналогічні товари, що мають походження з країни,
визнаної державою-окупантом згідно з законодавством України та/або
державою-агресором щодо України, або ввозяться з території такої державиокупанта (агресора).
Порядок ввезення та підтвердження цільового використання таких
товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.
Законом також визначено перелік товарів, призначених для
використання у виробництві продукції оборонного призначення, за чітко
визначеними кодами згідно з Українською класифікацією товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД).
Законопроект зареєстровано за № 1695 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 23.04).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
внесення змін до статті 50 Закону України “Про землеустрій” щодо
спрощення процедури виготовлення проектів землеустрою для відведення
земельних ділянок».
Законопроектом № 1280 пропонується включати до проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок копії правовстановлюючих
документів на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці,
лише за умови, коли права власності на такі об’єкти зареєстровані. Це має
усунути перешкоди в оформленні правовстановлюючих документів на
земельну ділянку для осіб, які мають на відповідній земельній ділянці
об’єкти нерухомого майна, що ще не зареєстровані. Прийняття такого закону
створить для відповідних осіб передумови для безперешкодної реєстрації
нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках, власність на які
ними буде легалізовано (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 22.04).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про створення
Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань
майбутнього».
14

Народні депутати створили Тимчасову спеціальну комісію Верховної
Ради України з питань розвитку України.
Документом визначено, що головною метою зазначеної Тимчасової
спеціальної комісії є вироблення та сприяння реалізації стратегії
інноваційного розвитку України на основі державних і суспільних
пріоритетів з урахуванням досягнень науки й техніки, оцінки їхнього впливу
на гармонійний розвиток держави.
Головою Тимчасової спеціальної комісії обрано О. Скрипника,
заступником голови – С. Таруту.
Затверджено склад Тимчасової спеціальної комісії, а також встановлено,
що термін її діяльності становитиме один рік. За результатами своєї
діяльності Тимчасова спеціальна комісія кожні шість місяців має готувати
звіт і виголошувати його на засіданні Верховної Ради України. Постанова
набирає чинності з дня її офіційного опублікування. Відповідний проект
зареєстровано за № 2219 (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 22.04).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про Звернення
Верховної Ради України до Президента Російської Федерації про
необхідність дотримання Комплексу заходів щодо виконання Мінських
угод та звільнення незаконно утримуваного народного депутата України
VIII скликання Надії Савченко» (назва документа – за першоджерелом).
Метою та завданням прийняття Постанови є звернення до президента
Російської Федерації із закликом дотримання Комплексу заходів щодо
виконання мінських угод і звільнення незаконно утримуваного народного
депутата України VIII скликання Н. Савченко та інших громадян України, які
були захоплені в полон, перевезені на територію Російської Федерації та
всупереч їхній волі незаконно утримуються Росією. Прийняття Постанови
сприятиме дотриманню їхніх конституційних прав як громадян України.
Постанову ухвалено в редакції Комітету у закордонних справах.
Відповідний проект зареєстровано за № 2570 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 22.04).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про Рекомендації
парламентських слухань на тему “Про зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС, об’єкт “Укриття” та перспективи розвитку зони
відчуження”» (назва документа – за першоджерелом).
Зокрема, учасники слухань рекомендують:
• Президентові України:
– розглянути на засіданні Ради національної безпеки і оборони України
питання про стан реалізації заходів з подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи та зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення
об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.
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• Кабінету Міністрів України:
1. Внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів України:
– «Про внесення змін до Закону України “Про Загальнодержавну
програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта
“Укриття” на екологічно безпечну систему”», який уже пройшов попереднє
погодження із зацікавленими сторонами, та забезпечити належне
фінансування шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2015 рік» і наступні роки;
–
«Про
Загальнодержавну
програму
подолання
наслідків
Чорнобильської катастрофи на 2016–2021 роки та на період до 2026 року»,
передбачивши розв’язання проблем поліпшення медичного забезпечення та
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, придбання для них ліків; комплексного соціально-економічного
розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС, і місць компактного переселення громадян;
забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
моніторингу
радіологічних
наслідків
Чорнобильської
катастрофи, виробництва радіологічно безпечної сільськогосподарської
продукції; радіаційного захисту населення та екологічного оздоровлення
забруднених територій; інформування громадян про радіаційний стан
територій; наукового забезпечення робіт та інформаційних систем;
– «Про внесення змін до Закону України “Про цивільну відповідальність
за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення” щодо зменшення межі
цивільної відповідальності за ядерну шкоду оператора ядерної установки
Чорнобильської атомної електростанції»;
– «Про внесення змін до Податкового кодексу України в частині
відновлення дії положень, що стосуються питання реєстрації нерезидентів –
виконавців проектів міжнародної технічної допомоги на Чорнобильській
АЕС в податковому органі; пільг з оподаткування прибутку ДСП ЧАЕС та
прибутку підприємств, отриманого за рахунок міжнародної технічної
допомоги або за рахунок коштів, які передбачаються в Державному бюджеті
як внесок України до Чорнобильського фонду «Укриття»;
– «Про внесення змін до Земельного кодексу України стосовно
визначення повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері управління зоною відчуження у сфері
регулювання земельних відносин в частині розпорядження землями зони
відчуження, надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо
відчуження земельних ділянок для цілей, визначених Законом України “Про
правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи”»;
– Про внесення змін до законів України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про
правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи» з метою узгодження із діючими статтями у
зв’язку з ліквідацією зони посиленого радіоекологічного контролю та
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Державними гігієнічними нормативами «Норми радіаційної безпеки України
(НРБУ-97)» і результатами дозиметричної паспортизації населених пунктів
України» тощо.
2. Забезпечити належне виконання взятих Україною міжнародних
зобов’язань щодо сплати внесків України до Чорнобильського фонду
«Укриття» та Рахунку ядерної безпеки ЄБРР.
3. Забезпечити фінансування будівництва комплексу «Вектор» у
повному обсязі.
4. Завершити процедуру погодження проектів «Про схвалення технікоекономічного обґрунтування “Будівництва сховища для проміжного
зберігання високоактивних відходів, які повертаються з Російської Федерації
після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС”» і «Про
затвердження титулу на виконання проектно-вишукувальних робіт для
будівництва сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів,
які повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого
ядерного палива українських АЕС» з метою прийняття їх Кабінетом
Міністрів України. Розв’язати питання фінансування будівництва сховища.
5. Прискорити погодження всіх необхідних матеріалів для створення
Чорнобильського біосферного заповідника.
6. Надати розстрочку в перерахуванні реверсної дотації з бюджету м.
Славутич до державного бюджету тощо.
Згідно з документом Кабінет Міністрів України до 1 жовтня 2015 р. має
поінформувати Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій
парламентських слухань, схвалених цією Постановою.
Повний
текст
Постанови
див.:
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/107857.html.
Відповідний проект Постанови зареєстровано за № 2519 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 22.04).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі
громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами».
Законопроектом пропонується запровадити в кримінальне процесуальне
законодавство інститут громадського обвинувачення у сфері службових
злочинів з ознаками корупційних діянь.
Згідно з проектом, громадським обвинувачем є будь-яка фізична або
юридична особа, яка безпосередньо є потерпілою від кримінального
правопорушення або якій стало відомо про вчинення щодо інших осіб
кримінального правопорушення, стосовно якого допускається кримінальне
провадження у формі громадського обвинувачення, та яка подала слідчому,
прокурору заяву, повідомлення про вчинення відповідного кримінального
правопорушення та заяву про проведення кримінального провадження у
формі громадського обвинувачення. Громадськими обвинувачами можуть
виступати громадське об’єднання, потерпілий, та не може бути особа, яка за
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своєю посадою зобов’язана виявляти й розслідувати кримінальні та інші
правопорушення, вести боротьбу зі злочинністю.
Права та обов’язки громадського обвинувача виникають в особи з
моменту подання нею слідчому, прокурору заяви, повідомлення про
вчинення відповідного кримінального правопорушення, щодо якого
допускається кримінальне провадження у формі громадського обвинувачення
та заяви про проведення кримінального провадження у формі громадського
обвинувачення.
Проектом пропонується громадському обвинувачеві надати право
використовувати спеціальні технічні засоби негласного отримання
інформації. При цьому отримані таким чином докази за будь-яких умов
повинні визнаватися допустимими.
Законопроектом пропонується декриміналізувати такі діяння, як
контрабанда спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації
та незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних
засобів негласного отримання інформації, а також виключити ст. 195-5
Кодексу України про адміністративні порушення, якою передбачається
адміністративна відповідальність за незаконне зберігання спеціальних
технічних засобів негласного отримання інформації, внісши одночасно
відповідні зміни до ст. 15 цього Кодексу «Відповідальність
військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія
дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних правопорушень».
Законопроект зареєстровано за № 1165 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 22.04).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком
(Проект “Надзвичайна кредитна програма для відновлення України”)».
Фінансова угода передбачає, що Європейський інвестиційний банк
надасть Україні кредит у розмірі 200 млн євро на реалізацію Проекту
«Надзвичайна кредитна програма для відновлення України».
Ратифікація Фінансової угоди сприятиме реалізації заходів щодо
подолання негативних наслідків геополітичних подій у східних регіонах
України, розв’язання проблем, пов’язаних із забезпеченням потреб
внутрішньо
переміщених
осіб,
відновлення
основних
об’єктів
інфраструктури на території районів Донецької і Луганської областей,
підконтрольних Українській державі.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0014 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 22.04).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
статті 69 Податкового кодексу України щодо спрощення умов ведення
бізнесу».
18

Законодавчим актом запроваджується принцип мовчазної згоди у сфері
оподаткування, зокрема в частині повідомлення про взяття контролюючими
органами рахунків платників податків на облік, який здійснюється в режимі
реального часу.
Законом встановлено, що банки та інші фінансові установи матимуть
змогу відкривати/закривати поточні та інші рахунки платникам податків на
підставі відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної
реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців з повідомленням
контролюючого органу одночасно із відкриттям/закриттям рахунку.
Законом також скорочено з трьох до одного робочого дня після
надходження реєстраційної заяви до контролюючого органу термін внесення
до реєстру платників податку на додану вартість запису про реєстрацію
особи як платника цього податку.
Законопроект зареєстровано за № 2381 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 21.04).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону України “Про прокуратуру” (щодо відтермінування набрання
чинності)».
Законодавчим актом відтерміновано набрання чинності новим Законом
України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. до 15 липня 2015 р.
Законопроект зареєстровано за № 2665 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 21.04).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
внесення змін до Кодексу законів про працю (щодо випробування при
прийнятті на роботу)».
У законопроекті пропонується доповнити ст. 26 Кодексу законів про
працю України положенням, відповідно до якого випробування при
прийнятті на роботу не встановлюється для осіб, обраних на посаду;
переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади; осіб, які
пройшли стажування під час прийняття на роботу з відривом від основної
роботи; вагітних жінок, працівників із сімейними обов’язками, які мають
дітей віком до трьох років; осіб, з якими укладається строковий трудовий
договір. Пропонується також не зараховувати до терміну випробування дні,
коли працівник, незалежно від причин, фактично не працював.
Законопроект зареєстровано за № 1639 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 21.04).
***
21 квітня відбулося перше засідання депутатської
міжпарламентських зв’язків з Італійською Республікою.

групи

з
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Засідання депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з
Італійською Республікою відбулося за участі посла Італії в Україні
Ф. Романо. На засіданні було обговорено питання подальшої співпраці між
депутатською групою та Посольством Італії в Україні. Депутати обговорили
візит до парламенту Італії, який заплановано на кінець травня 2015 р. У
контексті запланованого візиту депутати визначили важливість висвітлення
української позиції в інформаційному просторі Італії, яка на сьогодні
представлена недостатньо, а також звернули увагу на важливість співпраці
країн у сферах залучення інвестицій, туризму та культури.
С. Алєксєєв, співголова депутатської групи, зокрема, зазначив, що
головною метою візиту є створення такої ж депутатської групи дружби з
Україною в парламенті Італії, проведення кампанії з інформування
італійських громадян і посадовців стосовно російської агресії в Україні та
незаконної анексії Криму.
Нагадаємо, що перші кроки в роботі депутатської групи вже були
зроблені. Зокрема, 14 квітня було організовано зустріч з Консультаційним
комітетом італійських підприємців і послом Італії з мером Києва В. Кличком.
Було обговорено питання захисту іноземних інвесторів в Україні.
Групою підготовлено пропозицію для Голови Верховної Ради України
В. Гройсмана виступити з ініціативою щодо запрошення спікера італійського
парламенту Л. Болдріні. Група вже звернулася з листом до парламенту Італії
з пропозицією ратифікувати Угоду про асоціацію України з ЄС і створити
відповідну групу дружби в Італії (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 22.04).
***
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення провів круглий стіл на тему: «Шляхи розв’язання проблем
щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати».
У заході взяли участь народні депутати, представники Адміністрації
Президента України, Кабінету Міністрів, міністерств, інших органів
державної влади, всеукраїнських профспілок та об’єднань організацій
роботодавців, науковці.
Голова комітету Л. Денісова звернула увагу на існування величезної
заборгованості із заробітних плат. Вона нагадала, що комітет у лютому
розглядав це питання, заслухав інформацію Рахункової палати щодо аналізу
стану заборгованості й тоді було ухвалено рішення заслухати це питання ще
раз у квітні.
За підсумками круглого столу учасники рекомендують Верховній Раді
прискорити розгляд законопроектів про перелік об’єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації, та деякі питання діяльності
об’єктів, що виключаються з такого переліку (№ 1567, доопрацьований) і про
внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного майна»
щодо механізму приватизації за № 2464.
Кабінету Міністрів рекомендовано забезпечити виконання Рішення
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Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення від 11 лютого 2015 р. «Про інформацію Рахункової палати
України щодо аналізу стану заборгованості з виплати заробітної плати»;
прискорити затвердження Порядку погашення заборгованості з виплати
заробітної плати, що утворилася внаслідок проведення антитерористичної
операції, а також виплати пенсії громадянам, які тимчасово переселені в інші
населені пункти України з територій, на яких проводиться антитерористична
операція.
Уряду також рекомендовано розглянути можливість надання органам
Державної служби України з питань праці дозволу на проведення перевірок з
питань, пов’язаних з порушенням законодавства про працю; створити реєстр
підприємств, установ, організацій усіх форм власності та фізичних осібпідприємців, які використовують найману працю, що мають заборгованість із
заробітної плати та забезпечити систематичне оновлення реєстру, публічний
доступ до нього на сайтах центральних органів виконавчої влади тощо
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 22.04).
***
В парламентской фракции «Батьківщина» отрицают, что
Ю. Тимошенко сменит О. Ляшко на должности координатора коалиции.
Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил народный депутат от
«Батьківщини» Г. Немыря (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3506444-vbatkyvschyne-otrytsauit-chto-tymoshenko-stanet-novym-koordynatoromkoalytsyy).
«Нет, я думаю, эта информация не соответствует действительности, это
будет решать сама коалиция. Я напомню, что в свое время, когда была
очередь координировать лидеру “Самопомочі”, он уступил эту очередь
Ляшко», – сказал Г. Немыря.
Напомним, во вторник, 21 апреля, в ходе заседания Верховной Рады
лидер Радикальной партии О. Ляшко заявил о сложении полномочий
координатора парламентской коалиции. К такому эмоциональному отказу
О. Ляшко привела дискуссия относительно отсрочки закона о прокуратуре.
Тогда же О. Ляшко заявил, что новым координатором коалиции станет
лидер фракции «Батьківщина» Ю. Тимошенко.
Как сообщал Корреспондент.net, 8 апреля О. Ляшко сменил замглавы
фракции «Народный фронт» А. Тетерука на должности координатора
парламентской коалиции. Отметим, координатор коалиции не избирается –
руководители парламентских фракций большинства по очереди занимают эту
должность. Первым координатором коалиции был руководитель фракции
«Блок П. Порошенко» Ю. Луценко, за ним эту должность занимал
А. Тетерук. В коалицию Верховной Рады Украины входят фракции «Блок
П. Порошенко», «Народный фронт», «Самопоміч», «Батьківщина»,
Радикальная партия О. Ляшко (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2015. – 22.04).
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко заявив, що питання про членство
України в НАТО є фундаментальним і він готовий провести референдум з
приводу вступу країни в Альянс. Про це він сказав в інтерв'ю французькому
телеканалу iTELE, передає УНН.
П. Порошенко заявив, що «очевидним» є те, що в Україні йде війна.
«Сьогодні... в Україні вмирають люди. Ми втратили вже понад 6 тисяч
військових і цивільних осіб», – зазначив він.
Президент України додав, що «припинення вогню дотримується не у
повному обсязі».
За його словами, Європа не може бути цілісною без України. При цьому
він додав, що знає, що його країна повинна провести «реформу зсередини,
відповідно до стандартів» Європи.
«Питання про членство України в НАТО є фундаментальним», – сказав
П. Порошенко
«Я проведу референдум, вирішувати будуть люди», – зазначив він.
Нагадаємо, що уряд України має намір підписати з НАТО угоду про
співпрацю в питаннях підтримки. Відповідальним за підписання документа
призначений глава місії України при НАТО І.
Долгов (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 23.04).
***
Президент України П. Порошенко зустрівся з президентом
Міжнародного комітету Червоного Хреста П. Маурером.
Під час зустрічі сторони обговорили перспективи подальшої співпраці.
Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий розширити діяльність в
Україні для вирішення складної гуманітарної ситуації, у якій опинилося
населення окупованих територій. Президент України відзначив важливість
співпраці України та МКЧХ задля доставки міжнародної гуманітарної
допомоги населенню Донбасу. П. Порошенко зазначив, що уряд перебуває в
постійній
співпраці
з
МКЧХ.
Президент
також
повідомив,
що напередодні під час зустрічі віце-прем’єр-міністра Г. Зубка з місією
МКЧХ було обговорено необхідність пришвидшення процедур для
проходження гуманітарних вантажів Червоного Хреста.
П. Маурер зазначив, що Червоний Хрест готовий значно збільшити
кількість вантажівок з гуманітарним вантажем. Загалом, за його словами,
діяльність МКЧХ в Україні є однією з п’ятьох найбільш масштабних і
пріоритетних операцій комітету у світі. Бюджет МКЧХ в Україні в 2015 р.
сягне 84,5 млн дол.
Президент України закликав Червоний Хрест задіяти всі свої можливості
для збільшення міжнародної гуманітарної підтримки для населення України,
яке опинилося в складних умовах через агресію Росії.
Глава держави поінформував про стан виконання мінських
домовленостей, акцентувавши на повному виконанні Україною своїх
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зобов’язань.
Президент П. Маурер зазначив, що за час дії режиму припинення вогню,
який, на жаль, не всюди дотримується, Червоний Хрест отримав більше
доступу до окупованих територій для здійснення гуманітарної діяльності.
Глава держави привернув увагу до невиконання пункту мінських
домовленостей стосовно звільнення заручників, зокрема українського пілота
Н. Савченко. П. Порошенко закликав Червоний Хрест посилити роботу для її
негайного звільнення.
Окремо співрозмовники обговорили питання стану утримання
ув’язнених на окупованих територіях.
Президент П. Маурер зазначив, що Червоний Хрест готовий брати більш
активну участь у процесі звільнення заручників, зокрема у їх безпечному
транспортуванні, та в пошуку зниклих безвісти.
Співрозмовники також обговорили питання соціального забезпечення
мешканців Донбасу, зокрема тих, що зареєструвалися поза межами
окупованих територій (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 21.04).
***
Президент України П. Порошенко зустрівся з президентом
Міжнародного олімпійського комітету Т. Бахом.
Президент України поінформував про реалізацію країною програми
реформ «Стратегія реформ-2020». Уже розпочалося реформування освіти та
охорони здоров’я, у яких спорту відводиться значне місце.
Президент МОК наголосив на тому, що спорт має позитивний вплив не
лише на охорону здоров’я та освіту, а й на мирний процес.
Співрозмовники обговорили перспективи розвитку олімпійського руху в
Україні. П. Порошенко висловився за розширення співробітництва між
Україною та Міжнародним олімпійським комітетом. Сторони домовилися
про спільну реалізацію проектів дитячої та юнацької спортивної освіти.
Президент МОК прийняв запрошення Президента П. Порошенка
відвідати Україну в зручний для нього час (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 21.04).
***
22
квітня
в
штаб-квартирі
Організації
економічного
співробітництва та розвитку в Парижі був підписаний План з реалізації
Меморандуму про взаєморозуміння щодо посилення співпраці між урядом
України та ОЕСD.
В уряді наголошують, що підписаний План є «дорожньою картою»
дворічної співпраці між Кабінетом Міністрів України та OECD. Документ,
зокрема, передбачає спільну роботу в пріоритетних для України питаннях:
боротьби з корупцією, заохочення інвестування, поліпшення бізнес-клімату,
державного управління та верховенства права.
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Такі кроки зарубіжних партнерів, на думку урядовців, засвідчують
підтримку реформ, що відбуваються в Україні (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 22.04).
***
Уряд України звернувся до Антимонопольного комітету почати
антимонопольне розслідування проти російської компанії «Газпром», яка
діє на дискримінаційних, фактично на неконкурентних умовах і завдає
збитки українській економіці. Про це повідомив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк.
Глава уряду повідомив, що щойно завершив розгляд матеріалів щодо
цього питання, які подані Міністерством юстиції України, Міністерством
енергетики та вугільної промисловості України та Антимонопольним
комітетом України.
«Ми також звернемося до наших партнерів із Європейського Союзу,
щоби спільно провести це розслідування і встановити факт монополізму
російської компанії “ВАТ “Газпром” не тільки в Європейському Союзі, але й
в
Україні»,
–
наголосив
А.
Яценюк
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 22.04).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк вимагає від міністра енергетики
та вугільної промисловості В. Демчишина забезпечити виконання
попередніх доручень і негайно внести на розгляд уряду України програму
реформування вугільної галузі.
На сьогодні урядом виділено 400 млн грн на погашення заборгованості із
заробітної плати на державних шахтах. Минулого тижня 300 млн уже
направлені шахтарям. Прем’єр-міністр поставив перед керівником
Міненерговугілля завдання невідкладно забезпечити виплату решти 100 млн.
Утім, за словами А. Яценюка, виконання цих оперативних доручень є
лиш «гасінням пожежі». Натомість потрібне системне розв’язання проблем
вугільної галузі через продуману програму реформування вугільної галузі,
яка, зокрема, має передбачати розвиток і приватизацію перспективних шахт і
консервацію та ліквідацію інших.
Доручення розробити програму змін і налагодити керівництвом
Міненерговугілля постійний робочий діалог із представниками галузі було
зроблене А. Яценюком два місяці тому.
Прем’єр-міністр України очікує від міністра енергетики та вугільної
галузі звіту за виконання рішень уряду та невідкладно представити Кабінету
Міністрів проект програми перетворень у вугільній сфері (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 22.04).
***
«Позиція Прем’єр-міністра України А. Яценюка є абсолютно
зрозумілою і чіткою: Угода про асоціацію з Європейським Союзом має
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бути виконана в повному обсязі без винятків і вилучень», – заявив радник
Прем’єр-міністра України Д. Лубківський на брифінгу в Будинку уряду
22 квітня.
За його словами, консультації, які відбуваються навколо цієї теми, мають
технічний характер і не впливають на вибір як держави Україна загалом, так
й українського уряду зокрема.
Перший заступник міністра закордонних справ Н. Галібаренко також
наголосила, що Україна не має намірів вносити зміни в текст Угоди про
асоціацію в частині всеохоплюючої та поглибленої зони вільної торгівлі
через позицію Росії. «Наша позиція є чіткою – як Україна, так і
Європейський Союз не будуть вносити зміни до тексту Угоди про асоціацію,
в тому числі в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.
Позиція чітка: з 1 січня 2016 р. Угода в частині ЗВТ набуває чинності», –
зазначила Н. Галібаренко.
Також вона зазначила, що Україна готова обговорювати конкретні
занепокоєння російської сторони щодо можливих для них наслідків дії ЗВТ:
«У цьому контексті ми донесли свою позицію: якщо є занепокоєння, то ми
готові точково зустрічатися і обговорювати шляхи їх вирішення» (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 22.04).
***
Уряд на засіданні 22 квітня прийняв рішення про утворення
міжвідомчої комісії для оцінки діяльності керівника Донецької обласної
державної адміністрації. Про це повідомив радник Прем’єр-міністра
України Д. Лубківський на брифінгу в Будинку уряду.
До складу комісії, зокрема, увійшли представники Служби безпеки
України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі, Міністерства
фінансів, Міністерства соціальної політики, Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та ряду інших
відомств.
«Комісія розгляне і дасть оцінку діяльності керівника Донецької ОДА та
самої адміністрації на предмет кількох показників. Зокрема, йдеться про
соціально-економічний стан, підтримку тимчасово переміщених осіб, стан
фортифікаційних споруд», – наголосив Д. Лубківський.
Він наголосив, що на роботу комісії відведено 14 днів, а за підсумком
своєї діяльності міжвідомча комісія представить уряду звіт: «На основі цього
звіту будуть прийняті відповідні рішення уряду України» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 22.04).
***
Міністерство аграрної політики та продовольства України
розпочало детальний аналіз діяльності та стану підпорядкованих
державних підприємств за всіма напрямами сільського господарства. Про
це голова міністерства О. Павленко написав на власній сторінці в соціальній
мережі Facebook.
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Першою галуззю стало шовківництво, його представляють близько
30 держпідприемств.
О. Павленко додав, що міністерство готове надати таким підприємствам
усебічну підтримку, але ключовою умовою має стати виведення аграрного
бізнесу, який на сьогодні перебуває «в тіні», до правового поля. «Ми готові
підтримати трудові колективи, які не допустили знищення держпідприємств
та організували сільськогосподарське виробництво. Якщо шовківництво
знищено, нехай фермери заробляють на рослинництві або тваринництві. Але
ж ця діяльність має бути легальною. Досягти цього дасть змогу приватизація
шляхом розпаювання», – підкреслив міністр.
Перевірки охоплять аграрні держпідприємства усіх галузей, включаючи
рослинництво, тваринництво, конярство, виноградарство, фумігацію,
сільпром тощо. Крім того, буде проаналізована діяльність і стан таких
великих підприємств, як ДПЗКУ та «Укрспирт» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 22.04).
***
Міністерство інфраструктури підготувало пропозиції щодо
розвитку інфраструктури в портах України. Серед пропозицій –
перспективні проекти з реконструкції існуючих, будівництва нових об’єктів і
розвитку припортових територій в Іллічівському, Ізмаїльському,
Маріупольському, Херсонському, Одеському, Бердянському, БілгородДністровському, Миколаївському та інших морських портах. Зазначені
проекти передбачають державно-приватне партнерство.
Фахівці транспортного відомства окреслили основні технічні
характеристики кожного з інвестиційних проектів, а також орієнтовну
вартість їх реалізації. Для зручності потенційних інвесторів до пропозицій
додаються карти портів, на яких схематично позначені заплановані для
співпраці об’єкти та території.
«Ми хочемо залучити інвесторів для розвитку портової інфраструктури
країни, працюємо над створенням ефективних умов для реалізації
інвестиційних проектів. Морські порти України володіють потужним
конкурентним потенціалом серед країн Чорноморського регіону, і ми
можемо навіть збільшити його, покращуючи інфраструктуру. Ми вже
зустрічалися з деякими потенційними інвесторами, відвідували порти та
наочно презентували існуючі можливості. І надалі продовжимо це робити,
адже бажаємо отримати якомога більше пропозицій та тісно співпрацювати з
бізнесом на вигідних і для нього, і для держави умовах», – зазначив
заступник міністра інфраструктури Ю. Васьков (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 22.04).
***
21 квітня міністр молоді та спорту України І. Жданов зустрівся з
Надзвичайним
та
Повноважним
Послом
Держави
Ізраїль
Е. Бєлоцерковські.
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У зустрічі, присвяченій обговоренню питань поглиблення українськоізраїльського співробітництва, узяли участь заступник міністра молоді та
спорту з питань європейської інтеграції М. Мовчан, директор департаменту
олімпійського спорту Р. Вірастюк, начальник відділу міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції Н. Радчук.
Під час зустрічі І. Жданов передав послу опрацьований міністерством
проект двостороннього меморандуму про співробітництво у сфері фізичної
культури і спорту, попередньо наданий ізраїльською стороною на розгляд
української сторони.
У свою чергу Е. Бєлоцерковські поінформував представників
міністерства про відзначення 25-річчя встановлення дипломатичних відносин
між Україною та Ізраїлем і запросив Міністерство молоді та спорту
приєднатися до заходів з цієї нагоди.
Під час зустрічі сторони також обговорили перспективні напрями
двостороннього співробітництва в галузі спорту, зокрема можливість
налагодження контактів і співпраці з розвитку футболу, баскетболу, інших
видів спорту (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 22.04).

ПОЛІТИКА
Европейский Союз не рассматривает возможность продления
отсрочки или пересмотра внедрения углубленной и всеобъемлющей зоны
свободной торговли (ЗСТ) с Украиной, заявил глава представительства
ЕС в Украине Я. Томбинский.
«Европейская комиссия готова детально рассмотреть беспокойство
России и попытаться найти решение по этим аспектам в рамках гибкости
углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Однако
дальнейшая отсрочка внедрения углубленной и всеобъемлющей зоны
свободной торговли или пересмотр соглашения не рассматривается», –
сказал дипломат, комментируя результаты трехсторонних переговоров
между
Украиной,
ЕС
и
Россией
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3506511-es-ne-nameren-prodlevatotsrochku-po-zst-s-ukraynoi-tombynskyi).
Напомним, во вторник Украина, Евросоюз и Россия обсудили на
техническом уровне все вопросы, которые вызывали обеспокоенность у
Москвы в аспекте создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС
в рамках Соглашения об ассоциации.
Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об
ассоциации 21 марта 2014 г. 27 июня Президент П. Порошенко подписал
Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объем. Вместе с тем действовать
положения Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС
начнут с 2016 г. В то же время Европейский Союз согласился продлить
действие режима автономных торговых преференций для украинских
27

экспортеров до конца 2015 г. (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 22.04).
***
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает, что
намерение боевиков устроить парад тяжелого вооружения в
оккупированных населенных пунктах в День Победы 9 мая будет
нарушением минских договоренностей. Об этом говорится в отчете за
21 апреля.
«Генерал-полковник вооруженных сил Российской Федерации в
Совместном центре по контролю и координации представил письма членов
Донецкой народной республики и Луганской народной республики, которые
были присланы специальной мониторинговой миссии и в которых
говорилось о намерении провести парад тяжелого вооружения в рамках
празднования Дня Победы 9 мая», – отмечается в отчете.
В связи с этим миссия отмечает, что «такие действия будут нарушением
минских договоренностей, как это было подчеркнуто главой СММ в его
письме от 10 апреля ко всем подписантам пакета минских соглашений».
Как известно, согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.
(четвертый пункт), оружие калибром более 100 мм следует вывести из всех
населенных пунктов Донбасса.
В меморандуме сказано: «В течение суток с момента принятия данного
меморандума отвод средств поражения калибром свыше 100 мм от линии
соприкосновения на расстоянии не менее 15 км с каждой стороны, в том
числе из населенных пунктов, что дает возможность создать зону
прекращения применения оружия шириной не менее 30 км – зону
безопасности. При этом отвести с линий соприкосновения сторон
артиллерийские системы калибра более 100 мм на отдаление их
максимальной
дальности
стрельбы»
(Главком
(http://glavcom.ua/news/288306.html). – 2015. – 22.04).
***
Пан Ги Мун напомнил П. Порошенко, что решение о миротворцах
принимает Совбез.
Решение о том, отправлять или нет миротворцев на Юго-Восток
Украины, должен принимать Совет Безопасности ООН, заявил представитель
Организации С. Дюжаррик со ссылкой на генсека Пан Ги Муна, передает
«Интерфакс» (http://korrespondent.net/ukraine/3506385-pan-hy-mun-napomnylporoshenko-chto-reshenye-o-myrotvortsakh-prynymaet-sovbez).
«Что касается международной миротворческой миссии с мандатом
ООН, то Генсек всемирной организации повторил, что этот вопрос решает
СБ ООН», – подчеркнул С. Дюжаррик.
По его словам, во время разговора Пан Ги Мун и П. Порошенко
обсудили продолжающийся конфликт на Востоке Украины и согласились с
тем, что необходимо в полной мере выполнять пакет мер в соответствии с
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минскими соглашениями. Пан Ги Мун также заявил, что ООН «выражает
поддержку и солидарность с народом Украины в этот трудный момент в
истории страны» (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
22.04).
***
Министр иностранных дел России заявил, что Украину необходимо
сохранить единой, а не растаскивать ее по кускам. Об этом он сказал в
интервью радиостанциям Sputnik, «Эхо Москвы» и «Говорит Москва».
«Мы хотим, чтобы в Украине был мир и покой. Для этого нужно
сохранить Украину единой, не позволить растащить ее по кускам, а такие
настроения уже высказываются кое-где в Европе, которые уступили в свое
время по итогам Второй мировой войны часть своих территорий
украинскому нынешнему государству, и там живут меньшинства», – сказал
он в интервью (http://korrespondent.net/world/russia/3506538-lavrov-ukraynunelzia-razdyrat-po-kuskam).
С. Лавров отметил, что для того, чтобы сохранить Украину стабильной и
дружественной по отношению и к России, и к Европе, «ни в коем случае
нельзя ее раздирать по кускам». «Исходим из того, что Украина – наш
ближайший сосед, народ нам братский. Мы хотим, чтобы на наших
ближайших рубежах людям, к которым мы очень хорошо относимся, жилось
хорошо. Чтобы это произошло, Украина должна оставаться единой», – заявил
российский министр.
Кроме того, С. Лавров заявил, что Украина может существовать только
как государство, которое признает «многообразие составляющих ее
регионов». «Говоря о ЛНР и ДНР, Украина может существовать только как
государство, которое признает многообразие составляющих ее регионов,
составляющих ее культур», – подчеркнул С. Лавров.
Ранее С. Лавров призывал Киев немедленно предоставить особый статус
отдельным районам Донбасса. При этом он заверял, что «второго Крыма» не
будет, ведь Москва однозначно поддерживает территориальную целостность
Украины (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 22.04).
***
В крупнейшей партии Европарламента призвали Евросоюз
предупредить Россию о готовности к войне.
Члены правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) во
время организованного политсилой заседания Европарламента (ЕП) заявили,
что Россия стала противником Европейского Союза, а лучшей политикой
сдерживания является готовность ЕС к войне. Об этом сообщает в среду
профильное
европейское
издание
EurActiv
(http://korrespondent.net/world/3506806-v-evroparlamente-zahovoryly-ohotovnosty-k-voine-s-rossyei).
Ранее с аналогичным заявлением выступил президент Эстонии
Т. Ильвес, сказавший, что отсутствие приверженности со стороны НАТО по
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защите его страны может означать смерть альянса, отмечает издание.
Как отметил румынский европарламентарий К. Преда, большинство его
соотечественников полагают, что В. Путин не остановится до тех пор, пока
он не объединит Россию с молдавским Приднестровьем через южные
территории Украины. К. Преда также является политическим координатором
Комитета по иностранным делам в ЕНП (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 22.04).
***
Евросоюз не будет расширяться еще 10 лет, отметил комиссар
ЕК по вопросам расширения и политике добрососедства ЕС Й. Хан.
В течение ближайшего десятилетия, как минимум, расширение
Европейского
Союза
не
планируется,
однако
переговоры
с
заинтересованными странами будут продолжаться. Об этом сообщил на ІІІ
Восточном форуме в Берлине комиссар ЕК по вопросам расширения и
политике добрососедства ЕС Й. Хан (http://korrespondent.net/world/3506700evrosouiz-ne-budet-rasshyriatsia-esche-desiat-let-evrokomyssar).
«Ближайшие 10 лет не будет приемов в ЕС», – сказал Й. Хан, добавив,
что «в силу обстоятельств» прием в ЕС в этот период «нереален». Однако,
успокоил еврокомиссар, «это не означает, что мы не ведем переговоров».
Он подчеркнул, что страны-кандидаты «должны приблизиться с
экономической точки зрения, чтобы наши (европейские) граждане были
готовы к этому».
Пока же, по словам Й. Хана, опросы показывают, что в настоящий
момент нет ни одной страны ЕС, где большинство выступало бы за
расширение. «Мы должны действовать целенаправленно, чтобы все
понимали, что новый член – очень ценный, а не объект дополнительных
выплат», – отметил он.
Представитель Еврокомиссии выразил надежду, что именно Сербия
станет «новой главой» в следующем периоде расширения Евросоюза.
Напомним, в июле минувшего года новоизбранный глава Еврокомиссии
Ж.-К. Юнкер исключил расширение ЕС в ближайшее время, но высказался за
укрепление партнерских отношений с Украиной. По его словам, ЕС не
намерен принимать новых членов в течение ближайших пяти лет
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 22.04).
***
В Оппозиционном блоке считают, что не стоит указывать, какого
цвета у ветеранов должна быть орденская лента.
Народный
депутат,
председатель
парламентской
фракции
«Оппозиционный блок Ю. Бойко считает, что Премьер-министру не следует
требовать от ветеранов Второй мировой войны, «какие ордена надевать и
какого цвета там будет орденская лента». «Нет ничего плохого в
копировании европейских символов, тем более что мы идем в Европу. Но
все-таки на этом пути хотелось бы не забыть, что у каждого народа есть своя
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история. И запрещать сегодня героям и победителям Второй мировой войны
9 Мая надеть ордена, заслуженные ими в боях и полученные за проявленный
героїзм, – это точно не прерогатива Яценюка», – заявил политик.
Ю. Бойко отметил, что Оппозиционный блок таким образом
намеревается поддержать и защитить ветеранов. «Мы не позволим принять
антиконституционный закон, который запрещает тысячам ветеранов носить и
хранить реликвии, которые им дороги, в том числе и военные награды, –
заявил парламентарий. – И еще, хочу напомнить Премьеру, что Вторая
мировая война закончилась 2 сентября 1945 г.».
В Оппозиционном блоке напоминают, что Премьер-министр А. Яценюк
рассказал о подготовке к празднованию 70-летия окончания Второй мировой,
напомнив, что символом празднования является мак. «Это европейский
символ», – уточнил А. Яценюк.
В свою очередь, в Оппозиционном блоке объяснили, откуда возник мак,
как символ Победы: «11 ноября по всей Великобритании отмечают День
Памяти погибших в войнах (Remembrance Day). С самого начала ноября
буквально повсюду можно увидеть бумажные красные маки – символ памяти
погибших на поле боя. Кульминация дней памяти ветеранов происходит
каждый год 11-го числа 11-го месяца в 11 часов утра (официальное время
окончания Первой мировой войны в 1918 г.), когда проходят две
общенациональные минуты молчания. Впервые минута молчания была
проведена в Лондоне 11 ноября 1919 г. Впервые мак в качестве символа был
использован Американским легионом для памяти американских солдат,
погибших во время Первой мировой войны. Широко распространѐн он в
странах Содружества – Великобритании и еѐ бывших колониях, а также в
Северной Америке и Австралии» (Главком (http://glavcom.ua/). – 2015. –
22.04).
***
После пикетирования Администрации Президента, Верховной Рады
и Кабмина шахтеры отправились пикетировать Министерство
энергетики и угольной промышленности.
Среди требований горняков – принятие программы развития отрасли,
которая бы в том числе регулировала процедуру закрытия шахт с учетом
мнения профсоюза и трудовых коллективов, разработка энергетического
баланса страны, погашение долгов по зарплате и отставка профильного
министра В. Демчишина.
Руководители шахтерских профсоюзов отмечают, что их акция носит
мирный характер.
Сообщается также, что Министерство энергетики и угольной
промышленности пригласило профсоюз шахтеров присоединиться к
разработке программы реформирования угольной промышленности. Об этом
заявил первый заместитель главы АПУ В. Ковальчук, передает пресс-служба
Президента. По словам В. Ковальчука, заместитель главы Минэнерго
И. Мартыненков предложил представителям профсоюзов «присоединиться к
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наработке концепции, чтобы выйти на реализацию конкретной программы».
Сообщается, что шахтеры обратились к П. Порошенко с просьбой
рассмотреть кризисную ситуацию в угольной промышленности и побудить
Кабмин к действиям, которые обеспечат стабильную работу угольных
предприятий всех форм собственности. Шахтеры также предлагают
инициировать специальное заседание СНБО, посвященное ситуации в
топливно-энергетическом комплексе (Главком (http://glavcom.ua/news). –
2015. – 22.04).
***
Государству вернули земли В. Януковича и его чиновников.
Прокуратура города Киева, Киевской, Волынской, Житомирской и
Одесской областей вернула в собственность государства земельные участки,
присвоенные бывшими чиновниками режима В. Януковича, общей
стоимостью на 1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры
(http://korrespondent.net/ukraine/3506671-hosudarstvu-vernuly-zemlyyanukovycha-y-eho-chynovnykov).
Всего подано 37 исков о возврате более 1,9 тыс. га земель стоимостью
1,1 млрд грн в Киеве и четырех областях – Киевской, Волынской,
Житомирской и Одесской.
«Земельные участки стоимостью 1 млрд грн уже возвращены
государству», – говорится в сообщении.
Как сообщал Корреспондент.net, в начале марта апелляционный суд
Киевской области отобрал у В. Януковича почти 9 га леса в границах
с. Сухолучье, расположенного возле столицы (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 22.04).

ЕКОНОМІКА
Европейская комиссия от имени ЕС во вторник перечислила Украине
транш на 250 млн евро. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
Как отмечается, это последняя выплата в рамках первой программы
макрофинансовой помощи ЕС.
Целью программы, согласно сообщению, является поддержка
экономической стабилизации Украины и реформ.
В частности, средства направлены на реформы в сферах управления
государственными финансами и борьбы с коррупцией, торговли и
налогообложения, энергетики и финансового сектора. «Европа стоит рядом с
Украиной в эти сложные времена, как политически, так и финансово.
Украина прилагает большие усилия, чтобы реформировать экономику и
управление в целях укрепления своей конкурентоспособности и
приближения к правилам и ценностям ЕС, в то время как мы поддерживаем
страну в ее борьбе за независимость и территориальную целостность», –
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отметил вице-президент Еврокомиссии В. Домбровскис.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит 250 млн евро
макрофинансовой помощи от ЕС в апреле (Европейская правда
(http://www.eurointegration.com.ua). – 2015. – 21.04).
***
МВФ задоволений виконанням Україною умов кредиту.
Недосконале антимонопольне законодавство – чи не остання перепона
на шляху інвесторів в Україну. Про це йшлося й під час весняної сесії МВФ.
До Вашингтона приїхали представники економічного блоку українського
уряду. Представники МВФ позитивно оцінили виконання умов фонду, а
іноземні інвестори підтвердили, що за певних умов готові вкладати гроші в
Україну.
Після рішення про довгоочікуваний кредит МВФ теперішня зустріч була
дуже важливою. Відбулося підбиття перших підсумків. Міністри
економічного блоку зустрічалися з американськими представниками й
ділових кіл, й урядових структур.
Є вже попередні результати. Державне американське інвестиційне
агентство OPIC готове значно збільшити свій портфель в Україні з нинішніх
200 млн дол. У фонді говорили, що з Україною можна й потрібно мати
справу. Але є моменти, які зовсім не влаштовують західних колег. «Дуже
скаржаться на наше антимонопольне законодавство. У першому півріччі ми
збираємося призначити нового главу і весь склад антимонопольного
комітету, у другому півріччі зобов’язуємося змінити законодавство», –
говорить А. Абромавичус, міністр економічного розвитку і торгівлі України.
Треба буде серйозно попрацювати і у сфері дерегуляції української
економіки. Але МВФ обіцяє свою допомогу. Директор-розпорядник
К. Лагард сказала, що фонд поки що задоволений тим, як умови отримання
кредиту виконуються українською владою.
Більше того, МВФ пообіцяв допомогти в реструктуризації частини
зовнішніх боргів України, які дуже гальмують розвиток країни. Але
головною проблемою тут продовжують бачити війну на Сході України. Тож
майбутні кроки фонду прямо залежатимуть від політичних рішень у Києві
(Подробности.UA
(http://podrobnosti.ua/2029814-mvf-zadovolenijvikonannjam-ukranoju-umov-kreditu.html). – 2015. – 21.04).
***
Країни ЄС попросили в України дозволу на транзит газу через її
територію.
НАК «Нафтогаз України» та його «дочка» «Укртрансгаз» отримали
запити від газотрейдингової компанії ЄС з організації газових потоків через
Україну між Угорщиною, Польщею, Болгарією, Грецією та Туреччиною,
однак їх реалізація стримується антиконкурентною поведінкою «Газпрому».
Про це повідомив голова правління НАК А. Коболєв, передає «ІнтерфаксУкраїна».
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«Через антиконкурентну поведінку “Газпрому” компанії ЄС не можуть
використовувати наявну інфраструктуру для вільної торгівлі на ринках інших
країн ЄС та на ринках, що не входять в ЄС», – ідеться в його заяві, у якій він
вітає пред’явлення Єврокомісією претензії «Газпрому» про зловживання
домінуючим становищем на ринку ЄС.
За його словами, «Нафтогаз» розраховує, що оголошене повідомлення
про претензії посприяє розблокуванню віртуального реверсу.
Згідно з поширеним у середу прес-релізом «Нафтогазу», це
повідомлення ЄК є важливим кроком у забезпеченні енергетичної безпеки
Європи, оскільки дії «Газпрому» на території ЄС не сприяють наявності
конкуренції в регіоні в цілому (Економічна правда (www.epravda.com.ua). –
2015. – 22.04).
***
У «Газпромі» назвали суму боргу за постачання газу на окупований
Донбас.
«Газпром» заявляє про заборгованість НАК «Нафтогаз» за постачання
газу на неконтрольовані України території Донецької та Луганської областей
174,2 млн дол. станом на 21 квітня і вважає за необхідне укладення окремого
прямого контракту на поставку газу в цей регіон. Про це йдеться в
повідомленні «Газпрому», пишуть «Українські новини».
«Єдине питання, яке є проблемним, пов’язане з поставками газу на
південний схід. З початку року, станом на 21 квітня, “Газпром” направив
споживачам південного сходу 554,6 млн куб. м газу. Сума заборгованості
“Нафтогазу” по цим поставкам досягла 174,2 млн дол. Це питання має стати
предметом спецпереговорів, думаємо, що доцільно розглянути можливість
укладення окремого прямого контракту компанії “Газпром” на поставку газу
на південний схід, – сказав голова правління “Газпрому” О. Міллер. –
Передоплата, отримана від “Нафтогазу” за квітневі поставки, з урахуванням
залишку від передоплати за березень, становила 75,85 млн дол. За дві декади
квітня за заявками “Нафтогазу” поставлено 180,7 млн куб. м газу. Усі спірні
питання, за винятком заборгованості за газ, поставлений “Нафтогазу”
минулого року, вирішені. Поточні поставки газу регулюються виключно
чинним контрактом від 2009 р.».
За його словами, знижка на газ, надана урядом Росії, і рішення не
пред’являти штрафи за умовою «бери або плати» не потребують підписання
будь-яких додаткових документів.
Як повідомлялося, 1 квітня «Нафтогаз України» та російський газовий
монополіст «Газпром» домовилися про постачання газу в Україну по
247,18 дол. за 1 тис. куб. м в ІІ кварталі.
На цей період, згідно з домовленостями, не застосовується принцип
«бери або плати», а поставки газу здійснюються за передоплатою
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 22.04).
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***
«Укрпошта» заробила за три місяці 13 млн грн.
Січень – березень державне підприємство поштового зв’язку
«Укрпошта» закінчило з чистим прибутком 13 млн грн. Про це під час пресконференції заявив в. о. генерального директора «Укрпошти» І. Ткачук.
«Прибуток за квартал – це близько 13 млн грн, що в порівнянні з аналогічним
періодом минулого року на 50 % більше», – заявив він.
Доходи підприємства за січень – березень становлять 1,2 млрд грн, це на
18 % більше, ніж за аналогічний період 2014 р.
І. Ткачук також додав, що в планах компанії за підсумками 2015 р.
отримати прибуток у розмірі 50–100 млн грн.
«Укрпошта» є монополістом поштового зв’язку України (Економічна
правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 22.04).
***
С начала года выплаты субсидий возросли в пять раз.
Средний размер субсидии в марте 2015 г. по сравнению с мартом 2014 г.
возрос втрое.
Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей
на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе – марте 2015 г.
составила 127,7 млн грн. Это на 102,7 млн грн, или в 5,1 раза, выше
показателя января – марта 2014 г.
Как сообщила Государственная служба статистики, указанные
показатели приведены без учета временно оккупированной территории
Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической
операции на востоке страны. Данные по Донецкой и Луганской областях
могут быть уточнены.
По данным ведомства, в январе – марте 2015 г. субсидии назначены
392 тыс. семей, что составляет 99,1 % общего количества обратившихся за
ними и в 2,3 раза выше показателя за январь – март 2014 г. При этом 60,6 %
семей, получивших субсидии в январе – марте 2015 г., состоят из одного
человека. Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату
жилкомуслуг на одну семью в марте 2015 г. возрос в три раза по сравнению с
мартом 2014 г. – до 273,9 грн.
Средний размер ЖКХ-субсидии в феврале составил 326,4 грн. По
сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель
увеличился в 2,3 раза. В целом, сумма назначенных в январе – феврале
субсидий также возросла впятеро: украинцам были назначены субсидии на
оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 100,7 млн грн.
При этом количество семей, получающих субсидии на оплату жилищнокоммунальных услуг, по оценкам Кабинета Министров, должно возрасти до
4 млн семей, или 12 млн человек.
Напомним, на сайте Кабмина появился электронный калькулятор для
ориентировочного расчета размера субсидии на оплату услуг ЖКХ
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 21.04).
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***
За результатами роботи підприємств промисловості в І кварталі
Вінницька область серед регіонів України посіла перше місце.
У січні – березні 2015 р. індекс промислового виробництва становив
114,9 % до відповідного періоду 2014 р., а виробництво у березні 2015 р.
збільшилось на 10,8 % порівняно з лютим поточного року і на 36,1 % більше
ніж у березні 2014 р.
Серед областей України Вінниччина за результатами роботи
підприємств промисловості за І квартал 2015 р. посіла перше місце (індекс
промислової продукції по Україні становить 78,6 %).
У січні – березні 2015 р. порівняно з відповідним періодом минулого
року обсяги виробництва продукції в добувній та переробній промисловості
збільшилися на 5,9 %, у переробній промисловості збільшення обсягів
становить 6,3 % [за рахунок збільшення обсягів у харчовій (10,9 %), легкій
(17,7 %) і хімічній (18,5 %) галузях, у виготовленні виробів з деревини
(2,4 %), виробництва фармацевтичної продукції (0,9 %)].
Проте в І кварталі поточного року зменшення обсягів виробництва
спостерігається в таких галузях, як виробництво будівельної продукції (–19,7
%), металевих виробів (–11 %) і продукції машинобудування (–16 %)
(Вінницька ОДА (http://vin.gov.ua). – 2015. –22.04).
***
Новый лоукост в Украине получил разрешение на полеты.
Atlasjet Украина, которая является «дочкой» турецкого AtlasGlobal,
получила разрешения на выполнение чартерных рейсов. Авиакомпания
Atlasjet Украины получила разрешение на осуществление чартерных
перевозок из Львова, сообщает «Интерфакс-Украина».
Так, 20 апреля Госавиаслужба удовлетворила заявку авиакомпании на
осуществление чартерных рейсов из Львова в Бургас (Болгария), Тиват
(Черногория) и Сплит (Хорватия). Осуществлять полеты авиакомпания
начнет в июне.
Напомним, AtlasJet Украина планирует выполнять 29 международных и
внутренних рейсов. Базовым аэропортом для авиакомпании станет «Львов».
Кроме того, полеты планируется осуществлять из Одессы, Харькова, Киева,
Винницы, Херсона и Николаева. Наряду с выполнением регулярных рейсов в
планах перевозчика также чартерные перевозки на популярные курорты
Турции, Черногории и Египта.
Как сообщал «Минфин», ранее «Визз Эйр Украина» заявила о
прекращении своей деятельности. Впрочем, позже стало известно, что
венгерская авиакомпания Wizz Air физически сохранит свою дочернюю
компанию в Украине. Как только они поймут, что уровень рисков для них
снижен, компанию перезапустят (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 21.04).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
вважає безперспективними 11 з 35 державних шахт, що на
контрольованій владою території, проте найближчим часом планує
закрити лише три з них. Про це повідомив міністр В. Демчишин.
«Якщо і закриватимуться шахти, то лише безперспективні. Наразі
йдеться про три з 35», – сказав глава Міненерговугілля, виступаючи на
ІІІ з’їзді шахтарів у Києві у вівторок. Він наголосив, що ці шахти є
безперспективними «щодо запасів, потужності й обладнання», а заощаджені
кошти доцільніше спрямувати на розвиток перспективних об’єктів.
Він уточнив, що в підготовленій відомством програмі реформування
вугільної галузі до безперспективних зараховано 11 шахт. «Але які закривати
й коли закривати – це питання аналізу. Я не кажу, що їх треба вже закривати,
я кажу про закриття трьох шахт», – сказав міністр.
Як повідомлялося, з 90 шахт, підпорядкованих Міненерговугілля,
35 шахт на території, контрольованій владою України, а 55 шахт (зокрема,
усі шахти, що видобувають вугілля антрацитової групи) розміщені на
території Донецької та Луганської областей, контрольованій сепаратистами.
Із шахт, що залишилися під контролем міністерства, близько десятка
працюють
у
режимі
підтримки
життєдіяльності
(ВинницаОК
(http://vinnitsaok.com.ua/2015/04/21/198963). – 2015. – 21.04).
***
1,5 млрд грн збитків отримав державний зернотрейдер у 2014 р.
Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) у 2014 р.
отримала 1,497 млн грн збитків. Про це йдеться в фінансовій звітності
державної компанії, яка є в розпорядженні «Економічної правди».
Як зазначається в документі, чистий дохід від реалізації товарів і послуг
за звітний період становив 7,053 млрд грн.
У звіті також повідомляється, що дебіторська заборгованість перед
компанією на кінець року становила 2,3 млрд грн.
Крім того, за попередніми даними, у І кварталі 2015 р. очікувана сума
збитків держкорпорації становитиме 1,986 млрд грн.
Нагадаємо, у 2013 р. ДПЗКУ також зазнала збитків – на суму
30,5 млн грн.
Раніше в. о. голови правління ДПЗКУ В. Томіленко заявляв, що через
корупцію в компанії держава щомісяця втрачала по 100 млн грн (Економічна
правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 22.04).
***
У січні – березні 2015 р. аеропорти України скоротили
пасажиропотік на 24,6 % порівняно з аналогічним періодом минулого року
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– до 2,006 млн осіб. Про це говорять дані Державної авіаційної служби
України.
Згідно з даними, пасажиропотоки на міжнародних лініях скоротилися на
21,4 % – до 1,768 млн осіб. При цьому на внутрішніх авіалініях скорочення
становило 42,1 %, до 237,2 тис. осіб.
У найбільших аеропортах ситуація виглядає так: Бориспіль – падіння на
7,4 %; Дніпропетровськ – 28,8 %; Київ (Жуляни) – 28,2 %; Львів – 12,8 %;
Одеса – 10,6 %; Ужгород – 46,4 %; Харків – 56,7 %.
Як повідомлялося, пасажиропотік українських аеропортів за 2014 р. впав
на 28 % (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 22.04).
***
На Буковині зросло безробіття, а також на 20 % зменшилася
кількість вакансій.
Як спрогнозувала в. о. директора Чернівецького обласного центру
зайнятості Л. Кожолянко, рівень безробіття може зрости до 11 %. «На ринку
праці спостерігається звуження попиту на робочу силу і зменшення
зайнятості населення, – розповіла Л. Кожолянко. – У період з 2013 по 2014 р.
рівень безробіття зріс з 7,4 до 9 %. Можна спрогнозувати, що надалі падіння
зайнятості дорівнюватиме і 11 %».
Кількість вакансій також зменшилася. Загалом по області припадає
15
осіб
на
одну
вакансію
(Молодий
буковинець
(http://molbuk.ua/chernovtsy_news/90131-na-bukovyni-prognozuyutzrostannya-bezrobittya-do-11-vidsotkiv.html). – 2015. – 20.04).
***
З вівторка, 21 квітня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав
виплати вкладникам неплатоспроможного «Надра банку» через вісім
фінансових установ.
Як повідомила прес-служба фонду, виплати почнуться з депозитів,
термін дії яких закінчився до 6 лютого включно, а також за поточними та
картковими рахунками в розмірі внеску та відсотків, нарахованих на день
введення в «Надра банк» тимчасової адміністрації, але не більше
200 тис. грн. Про це пише Еспресо.TV.
Крім того, фонд повідомив про створення для вкладників «Надра банку»
«гарячої лінії». Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 6
лютого ввів тимчасову адміністрацію в «Надра банк», який входить до
складу
Group
DF
Д.
Фірташа
(Espreso.tv
(http://espreso.tv/news/2015/04/22/fond_harantuvannya_vkladiv_pochav_vyplac
huvaty_borhy_banku_firtasha). – 2015. – 22.04).
***
Долг еврозоны обновил рекорд.
В 16 из 28 стран ЕС госдолг был выше максимально допустимых 60 %
ВВП.
38

Долговая нагрузка в еврозоне и в Европейском Союзе в целом
продолжила расти в 2014 г., обновив исторические максимумы. При этом
дефицит госбюджета в обоих случаях снизился и в абсолютном, и в
относительном выражении.
Согласно последним обнародованным данным Статистического
управления Европейского Союза, госдолг стран еврозоны увеличился в
прошлом году до 91,9 % ВВП с 90,9 % ВВП годом ранее. Для 28 стран ЕС
этот показатель поднялся с 85,5 до 86,8 %.
Еврозона в 2013 г. впервые с начала мирового кризиса вышла на уровень
бюджетного дефицита менее 3 % ВВП, соответствующий требованиям
общеевропейского законодательства, а в 2014 г. показатель продолжил
снижение – с 2,9 до 2,4 % ВВП. В ЕС, в целом, отрицательное сальдо
составило 2,9 % от объема экономики против 3,2 % годом ранее.
Греция по-прежнему фиксирует самую высокую долговую нагрузку в
Европе – 177,1 % ВВП в 2014 г. против 156,9 % ВВП в 2012 г., когда страна
получила второй пакет помощи. Договоренности Афин с международными
кредиторами предусматривают сокращение госдолга до уровня, который
будет «существенно ниже 110 % ВВП» в 2022 г. Дефицит греческого
бюджета сократился с 8,5 до 3,5 % ВВП.
По относительному уровню госдолга за Грецией следуют Италия
(132,1 %), Португалия (130,2 %) и Ирландия (109,7 %). Однако в этих странах
темпы роста задолженности существенно ниже греческих.
Уровень госзадолженности Германии снизился с 77,1 до 74,7 % ВВП в
2014 г. Во Франции наблюдался рост с 92,3 до 95 % ВВП, в Великобритании
– с 87,3 до 89,4 % ВВП (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
21.04).
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