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Шановні ветерани, учасники бойових дій,
трудівники тилу, співгромадяни!
8 і 9 травня Україна відзначатиме День пам’яті і примирення
і 70-ту річницю Перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні.
Ці дні уособлюють героїзм, силу духу,
ратну працю й вічну скорботу за мільйонами
нерозквітлих українських доль,
нездійсненних мрій і задумів.
Для нас, нащадків захисників Батьківщини, найвищою життєвою
істиною є вірність їх справі і
громадянському обов’язку, довічна шана й повага.
Наш земний уклін усім, хто здобував перемогу, виніс роки
окупації, хто піднімав з руїн і відроджував
рідний край.
Міцного здоров’я Вам, успіхів і наснаги у Ваших
справах, щастя, радості й миру у Ваших оселях!
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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Схвалено Стратегію нацбезпеки і комплекс заходів
щодо посилення обороноздатності України
6 травня 2015 р. відбулося засідання Ради національної безпеки і
оборони України, на якому була схвалена Стратегія національної безпеки
України – основний документ оборонного планування. Стратегія розрахована
на реалізацію до 2020 р. пріоритетів політики національної безпеки, а також
реформ, передбачених Угодою про асоціацію між Україною і ЄС та
Стратегією сталого розвитку «Україна-2020». Про це повідомляє пресслужба РНБО.
«Головне в Стратегії – створення нової системи забезпечення
національної безпеки та оборони, здатної гарантувати державний суверенітет
і територіальну цілісність України від усього комплексу можливих загроз,
насамперед від збройної агресії», – уточнили в РНБО.
Також Радою національної безпеки і оборони розглянуто питання про
посилення обороноздатності держави та вжиття додаткових заходів для її
забезпечення. Ретельно проаналізовані військові загрози й можливі сценарії
розвитку ситуації, оброблені оперативні заходи з протидії військовій агресії.
Було схвалено комплекс заходів щодо прискорення будівництва
фортифікаційних ліній і рубежів, зміцнення оборони та безпеки можливостей
держави, розвитку системи медичного забезпечення військовослужбовців.
За зрив термінів будівництва оборонних рубежів отримали догани
голови Донецької та Закарпатської державних адміністрацій.
Прийнято важливі рішення щодо розвитку потенціалу та системи
управління оборонно-промисловим комплексом, забезпечення Збройних сил
України й Національної гвардії сучасним озброєнням і військовою технікою
національного виробництва, удосконалення ракетних технологій. Створена
міжвідомча комісія з питань оборонно-промислового комплексу (робочий
орган Ради національної безпеки і оборони України) (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 6.05; Главком
(http://glavcom.ua). – 2015. – 6.05).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
О. Ворошилов, ст. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ, канд. ист. наук

XVII саммит Украина – ЕС в оценках экспертов
27 апреля в Киеве прошел XVII саммит Украина – ЕС, ставший первым
саммитом между Украиной и Евросоюзом после событий на Майдане.
На мероприятии был рассмотрен ряд вопросов, среди которых
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макрофинансовая помощь из ЕС, поддержка Украины в условиях российской
агрессии и подготовки к Рижскому саммиту Восточного партнерства и др.
В работе саммита участвовали Президент Украины П. Порошенко и
Премьер-министр А. Яценюк, европейскую сторону представляли президент
Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер и Президент Европейского совета Д. Туск.
Предполагалось, что они обнародуют результаты ратификации Соглашения
об ассоциации с ЕС, однако в итоге речь шла лишь о перспективах
достижений в этом вопросе.
Основные надежды Украины определил Президент П. Порошенко во
время своего выступления. Это направление в Донбасс миротворческой
миссии, предоставление стране безвизового режима и перспектив членства в
ЕС. «Я призываю ЕС, поддерживая евроинтеграционные стремления
украинского народа, признать, что Украина, как любое другое европейское
государство, которое уважает и готово защищать общие ценности, может в
будущем стать членом ЕС. Конечно же, при условии достижения всех
критериев», – заявил Президент.
При этом П. Порошенко пообещал, что Украина за пять лет должна
достигнуть условий, необходимых для подачи заявки на членство в
Евросоюзе.
«Стратегическим
ориентиром
наших
стремлений
к
преобразованию является перспектива членства в ЕС. Это – ключевая цель,
ради которой проводятся реформы, это ключевая цель нашей программы
“Стратегия-2020”, и убедительная поддержка этого курса гражданами
постоянно подтверждается опросами общественного мнения», – подчеркнул
Президент.
Премьер-министр А. Яценюк в очередной раз призвал европейские
компании стать акционерами украинской газотранспортной системы, а также
обеспечить вступление в силу с 1 января 2016 г. соглашения о зоне
свободной торговли с Украиной.
В ходе работы саммита его участники признали европейские стремления
Украины и приветствовали ее европейский выбор, как определено в
Соглашении об ассоциации. Кроме того, было обсуждено и утверждено:
1. Лидеры приветствовали подписание и начало временного применения
соответствующих частей Соглашения об ассоциации и прогресс в подготовке
к временному применению УВЗСТ (углубленная и всеобъемлющая зона
свободной торговли) с 1 января 2016 г. Они подчеркнули важность
скорейшей ратификации Соглашения об ассоциации государствами-членами
ЕС в соответствии с их внутренними процедурами. Активизация процесса
реформ будет иметь решающее значение с точки зрения политической
ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС.
2. Они очертили первые мероприятия по внедрению реформ, принятых
Украиной в ключевых сферах, в частности конституционную реформу,
децентрализацию, борьбу с коррупцией, реформу системы судопроизводства,
реструктуризацию энергетического сектора и улучшение бизнес-климата.
Лидеры отметили, что имплементация этих реформ будет иметь ключевое
значение и должна быстро обеспечить дальнейшие конкретные результаты.
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В частности, они приветствовали:
– начало работы Конституционной комиссии;
– прогресс в процессе децентрализации (принятие законов о
добровольном объединении территориальных общин и о сотрудничестве
территориальных общин, внесение изменений в Налоговый и Бюджетный
кодексы);
– пересмотр законодательства об общественном вещании;
– принятие пакета антикоррупционного законодательства, включая
государственную антикоррупционную стратегию на 2014–2017 гг.,
законодательства о прокуратуре, системе судопроизводства и статусе судей;
– назначение директора Национального антикоррупционного бюро;
– внесение на рассмотрение парламента законопроектов о
государственной службе, в частности на уровне органов местного
самоуправления;
– принятие закона о Счетной палате Украины, законодательства о
государственной помощи, внесение изменений в законодательство о
государственных закупках, повышение прозрачности в деятельности
предприятий, находящихся в государственной собственности;
– продолжающуюся реформу тарифов и цен на энергоносители,
принятие нового законодательства о рынке газа в соответствии с
обязательствами в рамках Энергетического сообщества, внесение на
рассмотрение парламента законопроекта о национальных регуляторах рынка
газа и электроэнергии;
– прогресс в сокращении количества регуляторных и лицензионных
требований с целью упрощения ведения предпринимательской деятельности.
3. Лидеры согласились с необходимостью дальнейшего ускорения
реформ по ключевым системным вопросам, в частности:
– завершение внедрения инклюзивной конституционной реформы с
целью создания предпосылок для углубленной реформы судопроизводства,
децентрализации и ратификации Римского статута Международного
уголовного суда;
–
своевременное
завершение
реформы
соответствующей
законодательной базы накануне выборов в органы местного самоуправления;
– борьба с коррупцией и предотвращение ее с помощью
соответствующих институтов и независимых расследований, а также путем
создания Национального центра предотвращения коррупции;
– повышение уровня прозрачности, ответственности и независимости
системы судопроизводства;
– профессионализация и деполитизация системы государственной
службы, включая органы местного самоуправления;
– реструктуризация энергетического сектора в соответствии с
требованиями Третьего энергетического пакета, в частности разделение
функций НАК «Нефтегаз Украины», усиление внимания к проблемам
энергоэффективности;
– реформа сектора гражданской безопасности;
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– модернизация системы управления государственными финансами
путем более прозрачной системы государственных закупок, улучшенного
фискального менеджмента и усиленного внешнего аудита.
4. Лидеры приветствовали обязательства ЕС и европейских финансовых
институтов, представленные в марте 2014 г., о предоставлении Украине
финансовой поддержки в размере 11 млрд евро с целью поддержки
политической, экономической и финансовой стабилизации в Украине.
В настоящее время уже выделено 6 млрд евро в форме кредитов и грантов,
включая недавно согласованную дополнительную третью программу
макрофинансовой помощи Украине в размере 1 800 000 000 евро и
перечисления на прошлой неделе последнего транша в размере 250 млн евро
в рамках предыдущей программы макрофинансовой помощи. Лидеры
договорились о скорейшем заключении меморандума о взаимопонимании и
кредитного соглашения по третьей программе макрофинансовой помощи, что
позволит предоставить Украине первый транш, вероятно, уже к середине
2015 г.
5. Лидеры повторно акцентировали на своем решительном осуждении
явного нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины в
результате актов агрессии со стороны российских вооруженных сил, начиная
с марта 2014 г. Эти действия являются прямым нарушением Устава ООН и
Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе в 1975 г., а также конкретных обязательств РФ
уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках
Будапештского меморандума 1994 г. и двустороннего Договора о дружбе,
сотрудничестве и партнерстве от 1997 г.
6. Лидеры подтвердили свое решительное осуждение незаконной
аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и
г. Севастополь, которую они не будут признавать. Столкнувшись с этим
продолжающимся
нарушением
суверенитета,
независимости
и
территориальной целостности Украины и международного права, они
подтвердили свою решимость в полном объеме проводить политику
непризнания, в том числе путем ограничительных мер, и призвали
государства-члены ООН уважать Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН.
Они призывают к оказанию полного, свободного и беспрепятственного
доступа в Крым международных субъектов в области прав человека.
7. Сторона ЕС подтвердила свои обязательства решительно
поддерживать единство, суверенитет, независимость и территориальную
целостность Украины. Лидеры подчеркнули свою решительную поддержку
усилий, направленных на деэскалацию и политическое урегулирование,
основанное на уважении к независимости, суверенитета и территориальной
целостности Украины, в частности в рамках «нормандского формата». Кроме
того, они выразили свою полную поддержку минским договоренностям.
8. Лидеры призвали все стороны быстро и в полной мере выполнять
минские договоренности и свои обязательства, также подчеркнули, в связи с
этим, ответственность власти России. Они призвали к немедленному
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освобождению всех заложников и незаконно содержащихся лиц, включая
Н. Савченко. Лидеры призвали все стороны сотрудничать с органами
международного расследования и уголовно-процессуальных мер с целью
привлечения к ответственности тех, кто причастен к сбиванию самолета
рейса MH17.
9.
Лидеры
подчеркнули
необходимость
противодействовать
продолжающейся дезинформационной кампании России и согласились с
необходимостью
усилить
свои
соответствующие
стратегические
коммуникационные усилия.
10. Лидеры договорились активизировать свои усилия по оказанию
помощи для удовлетворения потребностей пострадавшего в результате
конфликта населения, независимо от места их пребывания, а также обсудили
перспективы более активного использования ресурсов, предоставляемых
международным сообществом. Они договорились о необходимости
предоставления социальной помощи внутренне перемещенным лицам в
кратко- и долгосрочной перспективе, а также о совершенствовании
механизма координации и устранения имеющихся правовых и
административных
препятствий
для
беспрепятственного
оказания
международной гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается.
11. Лидеры приветствовали прогресс в трехсторонних консультациях
между Украиной, ЕС и Российской Федерацией по поставкам газа из России
в Украину с целью повышения безопасности газоснабжения для Украины и
ее граждан, а также обеспечение стабильного, достаточного и
бесперебойного транзита газа в ЕС. Подчеркнув важность крепкого
энергетического партнерства между Украиной и ЕС, включая сферу
безопасности атомной энергетики, учитывая международные обязательства,
лидеры выразили готовность продолжать сотрудничество между Украиной и
ЕС в сфере неотложного реформирования энергетического сектора Украины,
совместной модернизации и эксплуатации украинской газотранспортной
системы и подземных газовых хранилищ, обеспечения поставок газа из
Европы в Украину, а также особо приветствовали принятие нового закона о
рынке природного газа.
12. Лидеры ожидают начала временного применения положений об
углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и
ЕС с 1 января 2016 г., а также на положительное влияние от ее создания. Они
также отметили важность продолжения трехсторонних консультаций по
имплементации УВЗСТ между Украиной и ЕС в конструктивном духе,
используя имеющиеся для договаривающихся сторон УВЗСТ гибкости.
13. Лидеры подтвердили свою приверженность намерению достичь
общей цели безвизовых поездок при условии выполнения определенных в
Плане действий по либерализации ЕС визового режима для Украины
предпосылок для хорошо контролируемого и безопасного передвижения лиц.
Они приветствовали достигнутый Украиной прогресс, подчеркивая
необходимость полного и эффективного выполнения всех критериев и
подчеркивая в связи с этим важность ожидаемого обнародования к Рижскому
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саммиту следующего доклада о прогрессе в выполнении Плана действий по
либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины.
14. Лидеры положительно оценили углубление межнациональных
контактов, в частности путем участия Украины в программе «Эразмус+»,
которая
поддерживает
мобильность
студентов,
академическое
сотрудничество и молодежные обмены. Кроме того, они приветствовали
стремление обеих сторон к ассоциированному участию Украины в
Программе ЕС «Творческая Европа», Программе Евратома по исследованиям
и обучению и Программе ЕС по повышению конкурентоспособности малых
и средних предприятий. Лидеры подтвердили важность заключения
Соглашения между Украиной и ЕС об Общем авиационном пространстве,
как указано в Соглашении об ассоциации, в наиболее короткий возможный
срок в 2015 г.
Подводя итоги саммита, в Министерстве иностранных дел Украины
акцентировали внимание на следующих основных достижениях
состоявшегося мероприятия. Как заявил посол по особым поручениям МИД
Украины Д. Кулеба, «я бы отметил три достижения саммита Украина – ЕС.
Европейский Союз бок о бок остается с Украиной в противостоянии с
агрессором, признается успешность реформ, которые начались уже в
Украине, потому что это открывает окно для укрепления дальнейшего
взаимодействия с Украиной. И третье – это то, что ни ЕС, ни Украина не
намерены откладывать вступление в силу Зоны свободной торговли далее,
чем на 1 января 2016 г.», – сказал дипломат.
Несмотря на это, ряд обозревателей СМИ, видимо ожидавших в
результате работы саммита существенного прорыва в отношениях Украины с
ЕС, высказывают разочарование его итогами. Например, Корреспондент.net
отмечает, что «конкретных результатов и серьезных прорывов саммит не
принес, основные вопросы, которые поставило украинское руководство
перед европейскими коллегами, так и остались без ответов. Вместо этого,
высокие гости ограничились дежурными фразами и словами поддержки».
«Сегодня» пишет о том, что «наши чиновники надеялись на четкий
сигнал от Евросоюза, что Украину там ждут и готовы помогать без оглядки.
Но Киеву в очередной раз напомнили, что вкладывать сюда деньги
европейский бизнес станет, как только страна изменится к лучшему. Утром –
реформы, вечером – деньги. Так коротко можно подвести итог саммита
Украина – ЕС».
По-разному оценивают итоги саммита Украина – ЕС украинские
парламентарии.
Так, например, лидер Радикальной партии О. Ляшко считает, что
саммит стал провальным по всем пунктам, поскольку ЕС отказал Украине во
вступлении в его ряды, отодвинул внедрение безвизового режима, присылать
своих миротворцев и рисковать их жизнью ЕС не хочет, хотя именно
Франция и Германия навязали Украине Минск и отговаривают США от
оказания военной помощи Украине. Также ЕС не списал долги Украине, не
предоставил квот на продукцию, не изменил аграрно-сырьевой характер
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будущей ЗСТ. Таким образом, отметил О. Ляшко, саммит
продемонстрировал, что Европа запугана В. Путиным и не собирается
оказывать Украине существенную поддержку. (Впрочем, подобная
«критичность» лидера радикалов вполне объясняется приближающимися
местными выборами, где возглавляемой им партии для получения
положительного результата придется так или иначе оппонировать
действующей власти).
Со своей стороны, рассказывая о ходе саммита, глава парламентской
фракции БПП Ю. Луценко отметил усталость, обиду и разочарование его
участников. «Мы – обиженные отказом в безвизовом режиме и перспективе
членства. Они – разочарованы медлительностью и хаотичностью реформ», –
написал он у себя в Facebook.
При этом, по словам Ю. Луценко, «хуже всего, что обе стороны правы».
В то же время лидер президентской фракции отметил, что на фоне всего
этого Киеву стоит избавиться от «подростковой привычки жить эмоциями» и
прекратить «надеяться на помощь старших в критический момент». «Должны
стать взрослыми и взять всю ответственность на себя», – подчеркнул он.
В этом контексте показательным является опрос среди немецких
экспертов относительно их мнения о грядущем событии, проведенный
Deutsche Welle накануне саммита в Киеве. Выяснилось, что политологи из
Германии не ожидают от мероприятия каких-либо серьезных решений,
указывая, что оно в первую очередь станет удобным поводом обсудить
важные вопросы между Киевом и Брюсселем. «Я не ожидаю никаких важных
решений, но жду откровенный обмен предложениями и идеями», – в
частности, сказал в комментарии DW старший аналитик Центра
исследований европейской политики С. Блокманс. Его коллеги
высказались в том же ключе, заверив при этом, что, несмотря на
определенный скепсис в Брюсселе относительно готовности Украины к
проведению реформ, их вряд ли поставят под сомнение.
Что же касается экспертов отечественных, то некоторые из них
отмечают застой в отношениях между Киевом и Брюсселем.
Как заявил глава правления Международного центра перспективных
исследований В. Филипчук, «учитывая тот факт, что нынешний саммит
стал первым подобным событием после Евромайдана, где граждане нашей
страны отдали свои жизни за европейскую идею, его результаты являются
неутешительными. Помимо отсутствия реформ, власти провалили даже такое
легкое задание, как безвизовый режим. Теперь каждый месяц будет только
усложнять его получение в связи с возрастающим количеством беженцев.
Мы теряем кредит доверия, который получили ценой человеческих жизней»,
– считает эксперт.
В
свою
очередь
политический
аналитик
Института
евроатлантического сотрудничества В. Горбач констатирует, что
«отношения между Украиной и Евросоюзом не выходят на новый уровень.
Новые инициативы не появляются на подобных встречах. Плохо, что
европейская бюрократия отстает в оценке происходящих событий и
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продолжает существовать в рамках реальности, которой уже нет. Никаких
новых месседжей и новых идей ни Туск, ни Юнкер в Киев не привезли. Как
будто ничего не произошло за последний год»,– уверен он.
Эксперт отмечает, что саммит не стал эпохальным и не открыл новую
страницу в истории отношений Украины с ЕС. Никаких новых инициатив
или решений, с которыми бы согласились обе стороны, не прозвучало: «Это
первый саммит в условиях выполнения Украиной Соглашения об
ассоциации, но не более того. Перехода к новому формату или уровню
сотрудничества не состоялось».
Однако, подчеркивает В. Горбач, проявились некоторые изменения в
риторике заявлений: украинская сторона и украинское руководство
«официально перешло с языка оправданий и просьб к ЕС на язык
требований. Это касалось, в частности, инициативы Президента
относительно необходимости предоставления Украине перспективы членства
в Евросоюзе и безвизового режима, и прозвучало не как просьба, а как
условие Украины. До этого момента нам навязывали мысль о том, что в
Украине главные проблемы – это коррупция, отсутствие реформ, и это дает
моральное право ЕС не помогать Украине в условиях войны с РФ. Это было
как оправдание ограничения помощи Евросоюза Украине в финансовом,
военном и других планах. Сейчас украинское руководство почувствовало,
что это проблема, и начинает говорить с другой моральной позиции: это ЕС
должен Украине, которая находится на переднем крае войны и отстаивает не
только свои, но и европейские интересы. Таким образом, на нынешнем
саммите произошло столкновение двух позиций – европейской и украинской.
И в результате никакого однозначного решения не было принято. Я думаю,
что ЕС надо дать больше времени для переоценки своего отношения к
Украине».
Кроме того, «отсутствие реакции на главные призывы украинских
властей» В. Горбач объясняет тем, что ни Ж.-К. Юнкер, ни Д. Туск не
являются политическими лидерами ЕС. «Их должности называются
президентами, но, по сути, они – чиновники. Они действуют в рамках своего
мандата, а право принимать политические и стратегические решения
принадлежит главам правительств стран ЕС. Думаю, в ЕС рассмотрят
предложения и посылы, которые представил Порошенко», – пояснил свою
точку зрения эксперт.
Кроме того, многолетней проблемой в отношениях Украины и ЕС
В. Горбач считает «несоответствие взаимных ожиданий Киева и Брюсселя».
«Мы ждем намного большего, чем ЕС готов нам не то что дать, а даже
рассматривать. На... саммите ЕС вновь продемонстрировал слабость и
неготовность к новой ситуации, в которой оказалась Украина и Евросоюз,
как ее сосед», – полагает аналитик.
По мнению же политолога П. Олещука, «вопрос относительно
европейского будущего Украины не получил однозначного ответа. С одной
стороны, ЕС продемонстрировал свое одобрение действиям Украины в
последнее время, но при этом европейские партнеры не дали нам никакой
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конкретики о перспективе членства в ЕС».
Эксперт отметил, что «отношения между Украиной и ЕС так и остались
на уровне деклараций и одобрения стремлений к изменениям. ...Саммит
прошел на нейтральной волне. Но сейчас эта нейтральность уже
воспринимается как негатив».
Политолог также разъяснил позицию европейцев: «Что бы они сейчас не
задекларировали, выполнить в ближайшее время это невозможно. Они по
объективным причинам не могут назвать конкретную дату, к примеру,
нашего вступления в Союз – ситуация в мире меняется ежесекундно. В ЕС
также боятся вызвать негативную реакцию России. Мы должны понимать:
если в ближайшее время наше европейское стремление не перестанет быть
декларативным и не наполнится конкретикой, то наши европерспективы
окажутся под большим сомнением».
Со своей стороны политолог Е. Магда отмечает, что саммит Украина –
ЕС не стал прорывом в двусторонних отношениях, но оказался лакмусовой
бумажкой в диалоге Киева и Брюсселя. «Его результаты сложно назвать
прорывом, скорее, речь идет об осознании формата украинской
евроинтеграции. Дело не только в заметной усталости Старого света от
наших проблем, а в необходимости понимания на всех уровнях, что путь
Украины в Европу не будет напоминать спринтерскую дистанцию. Скорее,
это будет марафон с препятствиями», – прогнозирует эксперт.
Он также считает, что «кристаллизация отказа» в безвизовом режиме, о
котором украинские руководители говорили с прошлого года как о
практически взятой высоте, свидетельствует не только о неэффективности
коммуникаций между Киевом и Брюсселем, в части демонстрации успехов
украинских преобразований. «Это еще и напоминание о том, что в
Европейском Союзе 28 стран, у каждой из которой есть собственные
интересы. И раз уж европолитики прыгнули выше головы в части введения
санкций против России, то и Украине нужно быть готовой, что ее не станут
баловать лишними “пряниками”. По крайней время, на нынешнем этапе
отношений и без демонстрации очевидных успехов», – подчеркнул Е. Магда.
Глава правления Центра прикладных политических исследований
«Пента» В. Фесенко акцентирует внимание на том, что прошедший в Киеве
XVII саммит Украина – ЕС был рабочим, следовательно, не стоило от него
ожидать каких-то принципиально новых решений. «Часто у нас оценивают
подобные мероприятия, впадая в крайности: либо всѐ прекрасно, либо всѐ
пропало. Хотя в первую очередь, необходимо понимать, что это был рабочий
саммит, то есть это не тот саммит, на котором должны были принять какието принципиально новые решения», – поделился мнением эксперт.
Он напомнил, что принципиальные решения по европейской интеграции
Украины были приняты в прошлом году, например, Соглашение об
ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом:
«Именно это решение будет определять наши отношения с ЕС на много лет
вперѐд, как минимум, на пять-семь лет. В этот период мы должны будем
работать над воплощением в жизнь этого соглашения.
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Я ведь почему настаиваю на том, что не нужно впадать в крайности?
Потому что некоторые говорят, мол, а почему нет решения о вступлении
Украины в Евросоюз. Я бы сказал, что это наивная и непрофессиональная
постановка вопроса: мы ещѐ толком не начали выполнять Соглашение об
ассоциации, а уже требуем решений по нашему вступлению в ЕС. Это наивно
и совершенно нереалистично.
Подчѐркиваю, это был рабочий саммит. У нас уже 17 лет продолжаются
такие отношения с ЕС. Но это первый саммит после Майдана и главное –
после Соглашения об ассоциации и ЗСТ. Потому сейчас основные усилия
направлены не на то, чтобы принять какие-то новые решения, а дискуссия
сосредоточилась на том, как выполнять то, о чѐм уже договорились.
Важно то, что в ходе этого саммита обе стороны продемонстрировали
готовность двигаться дальше и искать взаимоприемлемые решения. Он
продемонстрировал, что идѐт усердная работа над воплощением в жизнь
Соглашения об ассоциации, что мы перешли в рабочую фазу. И Евросоюз
продемонстрировал, что для европейцев Украина сейчас является важным
партнѐром и одной из главных тем его внешней политики. И Украина
продемонстрировала верность европейской интеграции и движение в этом
направлении. Так что идѐт общая работа над выполнением общих
обязательств».
Также в целом положительно оценивает итоги состоявшегося саммита и
руководитель Агентства моделирования ситуаций В. Бала. «Саммит
Украина – ЕС состоялся и, по моему мнению, таки положительно для
Украины. Да, действительно, еще не понятно, что будет с безвизовым
режимом, есть вопрос о миротворцах, не было Могерини... Но все, что
сегодня нам нужно в первую очередь, было подтверждено, вопрос санкций,
вопрос помощи Украине и, главное, имплементация Зоны свободной и
всеобъемлющей торговли, несмотря на “желание” России отсрочить ее,
начнет действовать, а это дает возможность нам для маневра в широком
смысле этого слова и во многих сферах. Поэтому власти необходимо только
работать и еще раз рабо тать», – заключает эксперт.
В целом же можно отметить, что украинская сторона ожидала от
саммита поддержки своих евроустремлений и подтверждения того, что
западные партнеры не оставят страну один на один с внутренними и
внешними проблемами – как политическими, так и экономическими.
Еврочиновники подтвердили, что ЕС всецело поддерживает Украину, хотя
пока что эта поддержка остается в основном на словах.
Одним из главных положительных итогов саммита можно назвать то,
что ЕС четко заявил о вступлении в силу ЗСТ между Украиной и ЕС с 1
января 2016 г. «Мы слишком много откладывали, так можно откладывать до
бесконечности», – заявил глава Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер.
Кроме того, Украина и ЕС больше не пойдут на уступки Российской
Федерации относительно введения в действие экономической части
Соглашения об ассоциации. Хотя Кремль требует отложить полноценный
запуск ЗСТ еще на год, несмотря на то, что до 1 января 2016 г. вступление в
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силу экономической части Соглашения и так откладывали по его просьбе. ЕС
поставил цель завершить ратификацию Соглашения уже в этом году, чтобы
оно вступило в силу, и тогда все разговоры об еще одном переносе начала
действия ЗСТ отпадут сами собой.
Также к позитиву можно отнести то, что на саммите подтвердили
сохранение европейских санкций против России и отметили наметившийся
прогресс в украинских реформах.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман зустрівся з головою Ради
міністрів Республіки Польща Е. Копач і міністром закордонних справ
Республіки Польща Г. Схетиною.
Сторони обговорили питання щодо перебігу реформ в Україні та
ситуацію, що склалася на Сході Української держави.
Під час зустрічі з головою Ради міністрів Республіки Польща
В. Гройсман подякував Польщі за підтримку реформ в Україні. У свою чергу
Е. Копач відзначила прогрес України на шляху реформ і закликала зберігати
їхню динаміку.
Керівник парламенту наголосив, що Російська Федерація не сприяє
врегулюванню ситуації на Донбасі, а, навпаки, загострює її. В. Гройсман
висловив переконання щодо необхідності посилення санкційного тиску на
Росію в разі, якщо вона й надалі ігноруватиме виконання мінських
домовленостей.
Е. Копач зазначила, що позиція Польщі щодо ситуації на Донбасі
«очевидна і однозначна від самого початку конфлікту». При цьому голова
Ради міністрів Республіки Польща підкреслила, що в рамках засідання
Європейської ради вона наголошувала на необхідності збереження санкцій
щодо Російської Федерації.
Е. Копач також поцікавилася очікуваннями України від саміту Східного
партнерства в Ризі. Голова Верховної Ради висловив сподівання, що саміт
стане доброю нагодою підтвердити підтримку євроінтеграційних перспектив
України з боку Євросоюзу, а також підтримку перспективи лібералізації
візового режиму для громадян України.
Під час зустрічі з міністром закордонних справ Республіки Польща
В. Гройсман високо оцінив доповідь Г. Схетини в польському Сеймі,
присвячену завданням зовнішньої політики Польщі у 2015 р., зокрема в
частині надання Україні перспективи членства у ЄС; можливості спільного
рішення ЄС щодо надання Україні військової допомоги в разі подальшої
ескалації конфлікту на Донбасі; сприяння внутрішнім реформам, які
імплементуються в Україні; підтвердження того, що суверенна,
демократична, проєвропейська Україна є елементом національних інтересів
Польщі.
Голова Верховної Ради також провів у четвер, 30 квітня, зустріч із
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представниками української громади в Польщі, під час якої наголосив, що
відносини між двома державами «мають особливе місце сьогодні і в
майбутньому». Він висловився за посилення використання інструментів
народної дипломатії для поглиблення українсько-польських взаємин.
Як повідомлялося раніше, Голова Верховної Ради України В. Гройсман
29–30 квітня перебував з офіційним візитом у Республіці Польща
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 30.04).
***
Голова
Комітету
з
питань промислової
політики та
підприємництва В. Галасюк перебував з робочим візитом у Вашингтоні
(США).
На запрошення Центру американсько-українських відносин і
Всеукраїнської громадської організації «Українська стратегія» відбувся
робочий візит народних депутатів України, військових експертів та
представників благочинних організацій до Сполучених Штатів Америки.
Метою поїздки було проведення ряду зустрічей з американськими
сенаторами, конгресменами, представниками органів державної влади,
політиками, експертами та громадськими діячами задля їх інформування
щодо ситуації на Сході України, щодо загрози нової агресії, ескалації
військового конфлікту і вивчення можливостей співпраці між Україною та
Сполученими Штатами Америки у розв’язанні питань, пов’язаних зі сферою
безпеки та оборони.
Під час спілкування з представниками, зокрема, Конгресу, сенату,
Державного департаменту, Адміністрації малого бізнесу (SBA), Світового
банку В. Галасюк наголошував на трьох невідкладних пріоритетах,
необхідних для виведення країни з економічної депресії. Серед таких:
подолання корупції та реформа державної служби, позбавлення України від
енергетичного та фінансового зашморгу, запровадження нової економічної
політики.
Доповідаючи про перебіг реалізації цих напрямів, голова комітету
поінформував про нещодавно прийнятий Верховною Радою України пакет
антикорупційних законів і наголосив на тому, що наразі питання набрання
чинності цими законами потребує відповідної політичної волі. Разом з
В. Галасюком економічні інтереси України під час робочого візиту до США
представляв голова підкомітету з питань промислової та інвестиційної
політики Комітету з питань промислової політики та підприємництва
О.
Дубінін
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 6.05).
***
Голова
Комітету
з
питань
екологічної
політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
М. Томенко взяв участь у засіданні Асамблеї вкладників Чорнобильського
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фонду «Укриття» та конференції зі збору коштів на об’єкт «Укриття» в
Лондоні.
Заходи відбулися в центральному офісі Європейського банку
реконструкції та розвитку (ЄБРР) у м. Лондон.
За підсумками переговорів М. Томенко зазначив, що підтримка ЄБРР і
європейських країн є важливою умовою, яка гарантує, що об’єкт «Укриття»
буде вчасно добудований і зданий в експлуатацію.
Як зазначалося під час заходів, на добудову об’єкта «Укриття» потрібно
615 млн євро; ЄБРР і країни «великої сімки» ухвалили рішення надати для
завершення будівництва «Укриття» близько 515 млн євро, ще 15,555 млн
євро – від решти країн. Частина країн відтермінували свої внески, ЄБРР
водночас є гарантом виконання угоди.
«Очікується, що ближчим часом остаточна сума буде зібрана (це майже
85 млн євро), і зведення саркофага буде завершено вчасно», – зазначив
М. Томенко.
За його словами, що стосується України, то професійна робота
нинішньої команди, яка займається будівництвом об’єкта «Укриття», і
відповідне фінансування з української сторони будуть забезпечені, що, у
свою чергу, означає, що всі зобов’язання з української сторони будуть
виконані й до листопада 2017 р. об’єкт «Укриття» зможе повноцінно
функціонувати. І щонайменше 100 років Україна і світ матимуть гарантії
безпеки
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 5.05).
***
Заступник голови Комітету з питань правової політики та
правосуддя В. Яніцький перебуває з робочим візитом у Канаді.
Візит В. Яніцького до Канади як представника комітету в складі
української делегації в рамках компонента українсько-канадського проекту
«Судова освіта для економічного розвитку» розпочався 5 травня й триватиме
по 16 травня 2015 р. Проект підтримується і впроваджується спільно з
урядом Канади та стосується досудового врегулювання спорів за допомогою
діючих суддів. Зокрема, серед іншого, передбачається напрацювання
рекомендацій щодо внесення відповідних змін до законодавства України.
Метою візиту є ознайомлення з практичним застосуванням процедури
досудового врегулювання спорів за допомогою діючих суддів у контексті
різних галузей права та напрацювання відповідних практичних рекомендацій.
Також у рамках візиту відбудуться робочі зустрічі з представниками
федерального уряду Канади. Зокрема, під час візиту заплановано
ознайомитися із системою державного управління Канади (повноваженнями
парламенту Канади, законодавчих органів провінцій, виконавчих і судових
органів), Конституцією Канади та судовою системою (організаційна
структура і устрій), юрисдикцією судів, судовими процедурами (судові
засідання, організація розгляду, попередні судові засідання, засідання з
врегулювання, інші питання), адміністративними судами.
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Також у програмі візиту заплановано ознайомитися з перебігом
проведення засідання законодавчого зібрання (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 6.05).
***
Члени Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій,
учасників АТО та людей з інвалідністю пропонують не оподатковувати
пенсії ветеранів.
Напередодні 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
зареєстровано законопроект № 2781, яким пропонується скасувати
оподаткування пенсій учасників бойових дій Другої світової війни, інвалідів
війни та пенсій членів сімей загиблих військовослужбовців. З відповідною
законодавчою ініціативою виступили члени Комітету у справах ветеранів,
учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю О. Третьяков,
Г. Загорій та М. Бурбак.
На сьогодні оподаткуванню підлягають пенсії, які перевищують три
мінімальних зарплати, тобто понад 3654 грн. Ставка становить 15 %. Це
стосується понад 400 тис. осіб, з них майже 23 тис. – інвалідів війни, майже
7 тис. – учасників бойових дій. Звільнення від оподаткування
поширюватиметься на пенсії інвалідів війни та сімей загиблих
військовослужбовців не лише Другої світової війни, а й учасників АТО,
афганців тощо (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 6.05).
***
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування рекомендує парламенту відправити на
доопрацювання проект закону «По внесення змін до Закону України “Про
статус депутатів місцевих рад” (щодо спрощення процедури відкликання
депутатів)».
Як зазначалося під час обговорення, запропоноване законопроектом
№ 2123 удосконалення механізму відкликання депутатів місцевих рад є
неможливим, оскільки відповідні зміни щодо ініціювання, підготовки й
проведення голосування про відкликання пропонуються до нечинного нині
виборчого закону 1998 р.
Члени комітету також погодилися із зауваженнями Комітету з питань
бюджету, що реалізація положень проекту може призвести до збільшення
видатків місцевих бюджетів, причому всупереч вимогам Бюджетного
кодексу України та Регламенту Верховної Ради України до проекту
законодавчого документа не було надано фінансово-економічного
обґрунтування
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 6.05).
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***
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу
проект закону про внесення змін до деяких законів України (щодо
поновлення гарантій пенсійного забезпечення виборним особам місцевого
самоврядування та науковим працівникам).
У законопроекті (№ 2554) пропонується скасувати тимчасову заборону
на виплату призначених пенсій у період служби в органах місцевого
самоврядування посадовим особам місцевого самоврядування, які обрані або
затверджені на виборні посади, встановивши їм право на отримання в цей
період пенсій в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150 %
прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили
працездатність.
Члени Комітету констатували, що встановлена Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного
забезпечення» № 213-VIII від 02.03.2015 заборона на період з 1 квітня 2015 р.
по 31 грудня 2015 р. на виплату призначених пенсій у період служби в
органах місцевого самоврядування посадовим особам, які обрані або
затверджені на виборні посади, змушує значну кількість осіб похилого віку,
які працюють на таких посадах, припиняти свої повноваження та йти на
пенсію.
Комітет наголосив, що, як наслідок, відбувається розбалансування
системи управління на місцевому рівні, дезорганізація роботи відповідної
ради та її виконавчого комітету, унеможливлення здійснення радами як
власних, так і делегованих повноважень та впровадження на місцях норм
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 7.05).
***
Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму
не підтримує проект акону «Про внесення змін до Закону України “Про
зайнятість населення” (щодо працевлаштування молоді)».
У законопроекті № 1524 пропонується:
– встановити підприємствам, установам та організаціям з чисельністю
штатних працівників понад 10 осіб квоту розміром 30 % середньооблікової
чисельності штатних працівників за попередній календарний рік для
працевлаштування молоді до 30 років;
– збільшити з двох до п’яти років термін працевлаштування осіб, що
потребують додаткових гарантій у працевлаштуванні, з метою отримання
роботодавцем протягом року компенсації фактичних витрат на сплату
єдиного соціального внеску;
– підвищити рівень відповідальності за порушення законодавства про
зайнятість населення шляхом значного збільшення штрафів за порушення.
Під час обговорення члени комітету підтримали законодавчу ініціативу
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щодо сприяння працевлаштуванню молоді, проте зазначили, що
запропонований варіант документа сприятиме посиленню навантаження на
роботодавця щодо прийому на роботу пільгових категорій молоді; не
сприятиме довготривалим трудовим відносинам і може призвести до
створення фіктивних робочих місць. Зазначалося також, що світовий досвід
щодо сприяння зайнятості населення говорить про недоцільність розв’язання
питання працевлаштування громадян шляхом посилення тиску на
роботодавців.
Тож на думку членів комітету, законопроект потребує істотного
доопрацювання
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 29.04).
***
Комітет з питань запобігання і протидії корупції визнав таким, що
не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, проект закону
про ломбарди та ломбардну діяльність.
У проекті акта (№ 1800) в окремих його положеннях виявлено ряд
невідповідностей (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 30.04).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Необхідно повернути в Стратегію національної безпеки майбутнє
членство України в НАТО, наголосив Президент України на РНБО.
Відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони України,
Президент зазначив, що загроза широкомасштабних бойових дій з боку
російсько-терористичних угруповань не лише зберігається, а й зростає, що
потребує додаткових заходів для забезпечення обороноздатності держави.
«Від проведення оперативного перегрупування військ та зайняття ними
обладнаних опорних пунктів, від уточнення завдань по п’ятій хвилі
мобілізації, від удосконалення протидесантної і протидиверсійної оборони
Маріуполя, Бердянська та всього Азовського узбережжя – і аж до Стратегії
національної безпеки», – наголосив Президент.
Глава держави зазначив, що проект Стратегії має передбачати
досягнення сумісності сектору безпеки й оборони України з відповідними
структурами країн-членів НАТО. Президент нагадав, що Росія на своєму
засіданні Ради безпеки істотно змінила стратегію, намагаючись
використовувати досвід агресії та війни.
«Наша Стратегія має забезпечити можливість набуття в майбутньому
членства України в Альянсі. Ми нарешті маємо повернути цю надзвичайно
важливу складову в цей документ», – підкреслив глава держави. За словами
Президента, це робиться для отримання дієвих гарантій суверенітету та
територіальної цілісності України. «Співпраця з Альянсом, а також
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відданість спільній безпековій та оборонній політиці ЄС червоною ниткою
проходить через весь цей документ», – сказав П. Порошенко.
Одночасно, як наголосив Президент, необхідно працювати над
зміцненням обороноздатності та створенням сучасних Збройних сил.
Сьогодні завдяки зусиллям військових і волонтерів в країні існує надійна,
високопрофесійна та дисциплінована армія, яка зупиняє агресію ворога. За
словами Президента, сумарне угруповання противника на Донбасі з
урахуванням бойовиків, незаконних збройних формувань становить понад
40 тис. осіб, а російське військове угруповання поблизу державного кордону
понад 50 тис. військовослужбовців, що майже в півтора раза більше, ніж у
липні 2014 р.
«Росвоєнторг продовжує регулярно поставляти бойовикам озброєння і
військову техніку, боєприпаси, речове майно і паливо. Рушниця, яка висить
на стіні, рано чи пізно вистрілює. Це правило стосується не лише звичайного
театру, але й театру воєнних дій також», – зазначив Президент.
Глава держави наголосив, що Україна повністю виконує мінські
домовленості. «У нас є переконливі докази, коли всіма сторонами
зафіксоване неухильне дотримання Україною мінських зобов’язань і
постійне порушення їх з боку бойовиків», – наголосив П. Порошенко. При
цьому бойовики не дають змоги міжнародним спостерігачам у належний
спосіб перевірити достовірність відведення свого важкого озброєння.
«Бойовики проводять регулярні обстріли українських позицій та мирних
мешканців, ведуть активну розвідувальну і підривну діяльність, провокують
бойові зіткнення з метою зриву мирного врегулювання конфлікту», –
підкреслив Президент (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 6.05).
***
Президент України П. Порошенко заявив, що в інтересах
енергетичної безпеки держави частка постачальника будь-якого виду
енергетичних ресурсів не має перевищувати 30 %.
«Наша стратегія виходить з того, що частка жодної сторони за жодних
обставин, за жодних цінових спокус не повинна перевищувати 30 %.
Тридцять відсотків і ні кубом більше, навіть якби газ давали задарма!» –
наголосив Президент, виступаючи на засіданні Ради національної безпеки та
оборони.
За словами глави держави, за останній рік країна досягла значного
прогресу в забезпеченні безпеки в питаннях постачання газу. «Перезимували
без буржуйок і каганців. Ми виграли зимову битву з “Газпромом”, хоча,
звичайно, про повну перемогу в цій війні говорити зарано. Монополії цієї
політико-енергетичної структури в постачанні нам газу, нарешті, вперше за
23 роки, покладено край», – сказав Президент, зазначивши, що частка
«Газпрому» в імпорті в Україну за підсумками І кварталу становила лише
37 %. «Решта – це поставки від наших європейських партнерів, причому
глибоко диверсифіковані: в реверсних постачаннях задіяні більше десяти
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компаній», – зазначив П. Порошенко (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 6.05).
***
Треба навести порядок і повернути конкуренцію в енергетичну галузь,
зазначив Президент П. Порошенко на РНБО.
П. Порошенко, відкриваючи обговорення на засіданні РНБО питань
енергетичної безпеки, наголосив на важливості демонополізації,
диверсифікації та деолігархізації енергетичного ринку як необхідних
принципах забезпечення його безпеки.
Глава держави зазначив, що в паливно-енергетичному комплексі
починають діяти європейські правила. Президент поінформував про
підписання днями Закону України «Про ринок газу», розробленого спільно з
Європейським енергетичним товариством. Президент наголосив: «Гарантую,
що ніхто більше не потрапить в рейтинг “Форбс”, знімаючи вершки з
використання можливостей державних монополій, з традиційно
корупційного середовища в газовому секторі. Держава ні для кого не буде
більше дійною коровою. Дикий капіталізм у цій галузі з прийняттям цього
Закону, відповідних нормативних актів має закінчитися. Хочу, щоб це
почули всюди: і в Києві, і у Відні. Саме в цьому напрямі слід розглядати і
арешт 500 млн кубів газу, який Генеральна прокуратура спільно з
Міністерством внутрішніх справ здійснила в компанії Osthem».
За словами Президента, це не є вибіркове ставлення. Раніше Верховна
Рада прийняла закон «про 50+1 акцію», який дає змогу державі повернути під
своє управління найбільшого монополіста в цій сфері – компанію
«Укрнафта».
Глава держави запевнив, що монополіям в електроенергетиці, як й
іншим монополіям, буде покладено край. «А то вже “лампочку Ілліча” хоч
бери та перейменовуй – настільки глибоко там все було приватизовано і
сконцентровано», – зазначив П. Порошенко.
«Політика деолігархізації і демонополізації цілком відповідає
національним безпековим інтересам. І я впевнений в тому, що ні я як
Президент, ні уряд, ні Верховна Рада від цього курсу не відмовляться, хто б і
чим би не намагався Україну і мене як Президента шантажувати, – ні так
званими шахтарськими батальйонами, дві третини з яких складали
“тітушки”, ні так званими приватними арміями, ні інформаційними
диверсіями, які сьогодні намагаються запускати проти мене і проти України.
Стояв, стою і стоятиму на сторожі національних інтересів. Незадоволення
“потерпілих” я розумію, але не раджу чинити спротив. Державі слід віддати
державне, а бізнес робити за рахунок власних приватних ресурсів, і не
включати ані кредитні борги, ані видатки на приватні армії, ані видатки інші,
які не мають відношення до собівартості, у вартість тони нафти, кубометра
газу, вартість кіловат-години», – заявив глава держави (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 6.05).
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***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з українськими
представниками в робочих підгрупах тристоронньої контактної групи з
мирного врегулювання ситуації на Донбасі В. Горбуліним, Є. Марчуком,
І. Геращенко та І. Веремієм.
Глава держави наголосив, що починається новий етап функціонування
тристоронньої контактної групи. Президент повідомив, що після
консультацій прийняв рішення делегувати для роботи в робочих підгрупах
досвідчених українських політиків. В усіх робочих підгрупах координацію
забезпечують представники ОБСЄ або міжнародних організацій, наголосив
П. Порошенко.
Президент зазначив, що структура робочих підгруп має відповідати
структурам тристоронньої контактної групи.
За словами Президента, робочі підгрупи розподілені за пріоритетами.
Зокрема, підгрупа з безпекових питань має узгодити й сприяти реалізації
заходів з припинення вогню. «Українська сторона розробила, погодила з
ОБСЄ та представниками “нормандського формату”, що ми готові далі йти в
забезпеченні припинення вогню та відведення важкої техніки», – повідомив
Президент. При цьому він додав, що має бути відповідність мінським
домовленостям усіх умов, кордонів і ліній, а також ефективний контроль за
цим з боку ОБСЄ.
Також безпекова підгрупа має обговорити модальність розгортання на
території України комбінованої місії з цивільним і військовим компонентом
під егідою ООН та ЄС. Під час останніх переговорів у «нормандському
форматі» російська сторона наголосила, що не заперечує проти розгортання в
Україні миротворчої місії. За словами Президента, миротворча місія не має
підміняти або відміняти мінські документи, а має працювати паралельно з
діяльністю ОБСЄ.
Підгрупа з політичних питань має допомогти в якісній підготовці
місцевих виборів, які мають бути проведені у відповідності до українського
законодавства та вимог ОБСЄ. Так, має бути забезпечено діяльність
політичних партій, принцип змагальності учасників політичного процесу,
роззброєння незаконних збройних формувань, відновлення діяльності
українських ЗМІ, повернення представників ЦВК і формування місцевих
комісій, роботу міжнародних спостерігачів.
Підгрупа з гуманітарних питань має сприяти невідкладному звільненню
всіх заручників. «Окреме питання логістики, зберігання та ефективного
розповсюдження гуманітарної допомоги в постраждалі райони Донбасу», –
зазначив глава держави. Це стосується української та міжнародної
гуманітарної допомоги.
Підгрупа із соціально-економічних питань має займатися економічною
відбудовою Донбасу.
Глава держави наголосив, що тематичні підгрупи не ухвалюють жодних
підсумкових зобов’язуючих документів, бо це є виключною компетенцією
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тристоронньої контактної групи.
Президент наголосив, що критично важливим є дотримання під час
переговорів послідовності й кроків з урегулювання ситуації на Донбасі,
результатом якого має стати повна деескалація конфлікту. «Першим
ключовим пунктом і комплексом заходів з виконання мінських угод є
забезпечення всеохоплюючого припинення вогню, яке має бути
верифіковано та підтверджено представниками ОБСЄ», – сказав глава
держави.
Президент також назвав принциповим забезпечення відведення важкої
техніки та артилерії у відповідності до процедури, яка зафіксована мінськими
домовленостями та документами ОБСЄ.
Третя ключова позиція стосується безумовного звільнення всіх
заручників. За словами Президента, бойовики гальмують цей процес,
посилаючись на очікування робочої групи чи відсутність точних даних
стосовно кількості заручників (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 5.05).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з міністром закордонних
справ Італійської Республіки П. Джентілоні.
Співрозмовники обговорили процес ратифікації парламентами країн ЄС
та імплементації Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
Глава держави закликав Італію прискорити процес ратифікації Угоди
двома палатами парламенту. «Враховуючи високий рівень наших
двосторонніх відносин, очікуємо позитивного рішення від парламенту
Італії», – сказав П. Порошенко.
Поінформувавши, що 12 травня буде оприлюднено результати оціночної
місії з виконання зобов’язань України щодо безвізового режиму з ЄС,
Президент зазначив, що Україна сподівається отримати позитивні висновки
та пропонує визначити конкретну дату для його запровадження, а також
встановити, що конкретно вона має зробити до цього часу. «Підсумковий
документ саміту у Ризі має відповідати новій динаміці відносин між
Україною та Європейським Союзом», – наголосив Президент. П. Порошенко
висловив сподівання на підтримку Італією позиції України в цьому питанні.
Глава МЗС Італії заявив про підтримку суверенітету та територіальної
цілісності України, а також про підтримку її руху в напрямі лібералізації
візового режиму з ЄС.
Співрозмовники також обговорили питання двосторонньої співпраці.
Президент поінформував про зрушення країни на шляху реформ, зокрема в
приватизації та боротьбі з корупцією, запевнивши, що приватизаційні
процеси проходитимуть максимально прозоро та відкрито, а також закликав
Італію інвестувати в сектори української економіки, зокрема енергетику,
агробізнес тощо (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 6.05).
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***
Президент П. Порошенко провів зустріч з міністром закордонних
справ та юстиції Сінгапуру К. Шанмугамом.
Співрозмовники обговорили питання міжнародної безпеки та
розширення сфер економічного співробітництва. Президент запросив
сінгапурський бізнес збільшити обсяги інвестування в Україну.
У свою чергу глава МЗС Сінгапуру заявив про підтримку суверенітету та
територіальної цілісності України та наголосив на тому, що його країна
засудила анексію Криму, як і засуджує будь-які спроби порушення
суверенітету інших держав.
Глава держави подякував за підтримку та заявив: «Я є оптимістом,
маючи таку підтримку у всьому світі, від різних країн, серед яких і Сінгапур,
і я гордий за свій народ, який бореться за мир, свободу та незалежність своєї
країни».
Також співрозмовники відзначили перспективність можливої співпраці в
рамках Асоціації держав Південно-Східної Азії АСЕАН.
Президент привернув увагу до масштабної приватизації та заходів для
створення нового інвестиційного клімату в Україні: «Наше співробітництво
може бути дуже плідним, особливо у галузях логістики, управління,
виробництва, авіації та космічних проектах, наукової та військово-технічної
співпраці, навколишнього середовища, інформації, комунікаційних
технологій та запровадження електронного врядування», – зазначив він.
К. Шанмугам також висловився за розширення співробітництва,
особливо в обміні досвідом державного управління, боротьби з корупцією,
економічній і безпековій сферах. Міністр поінформував про програму, за
якою урядовці з різних країн приїжджають до Сінгапуру, працюють там
деякий час і розробляють свої пропозиції. Він запросив Україну долучитися
до такої ініціативи, зазначивши, що її досвід також дуже цікавий для
Сінгапуру.
Глава держави подякував за теплий прийом під час його візиту до
Сінгапуру в грудні минулого року та особливо відзначив свої враження від
відвідання Антикорупційного бюро цієї країни.
Президент передав запрошення президенту та прем’єр-міністру
Сінгапуру відвідати Україну з візитом у зручний для них час (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 6.05).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з прем’єр-міністром
Молдови К. Габурічем.
Президент зазначив важливість для України сильної, політично
стабільної Молдови та наголосив на зацікавленості в координації дій з
європейської інтеграції та обміні досвідом із запровадження безвізового
режиму, в успішному втіленні спільних напрацювань у рамках Східного
партнерства, Угоди про асоціацію та ЗВТ.
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Президент зазначив, що необхідно максимально використати всі
переваги європейської інтеграції та зменшити ризики. «Координація наших
дій та ефективна взаємопідтримка є важливим фактором», – підкреслив
П. Порошенко.
Президент запевнив, що Україна підтримує Молдову та високо цінує
спільні проекти з економічного розвитку, фінансової стабільності й переваг
європейської інтеграції.
У свою чергу К. Габуріч зазначив: «Сьогодні, коли ситуація в світі так
швидко змінюється, важливо триматися разом і допомагати один одному».
Зокрема, за його словами, є багато економічних питань, у яких країни можуть
співпрацювати й розвиватися.
Прем’єр Молдови висловив зацікавленість у досвіді України в
проведенні реформ (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 6.05).
***
Президент України провів телефонну розмову з президентом
Казахстану. П. Порошенко привітав Н. Назарбаєва з перемогою на
президентських виборах.
Співрозмовники обговорили ряд питань двосторонніх економічних
відносин.
Президент Казахстану наголосив на необхідності мирного врегулювання
ситуації на Донбасі й на важливості повного виконання мінських
домовленостей.
Н. Назарбаєв запросив П. Порошенка здійснити влітку візит до
Казахстану (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 6.05).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон України «Про
ринок природного газу», який Верховна Рада прийняла 9 квітня і який
визначає правові засади функціонування ринку природного газу України та
покликаний створити ефективне конкурентне середовище на ринку
природного газу з урахуванням основних вимог законодавства ЄС.
Законом № 329-VIII встановлено, що ринок природного газу заснований
на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав споживачів і
безпеки постачання природного газу, а також здатний до інтеграції з ринками
природного газу держав – сторін Енергетичного співтовариства, у тому числі
шляхом створення регіональних ринків природного газу.
Закон України «Про ринок природного газу» закріплює усталені в
Євросоюзі, економічно обґрунтовані підходи до організації роботи газового
ринку та передбачає відокремлення функцій оператора від функцій
видобувників і постачальників, чітке окреслення функцій держави та
незалежність регулятора, а також вільне ціноутворення.
Законопроект було розроблено Міністерством енергетики та вугільної
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промисловості України разом з Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сферах електроенергетики та комунальних послуг
та Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» на виконання
державної політики імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 5.05).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон № 321-VIII від 9
квітня 2015 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
кредитних зобов’язань».
Проект документа розроблено на виконання вимог Закону України «Про
мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення
кредитів в іноземній валюті». Закон врегульовує ряд проблемних питань,
пов’язаних з погашенням заборгованості, вираженої в іноземній валюті, і
надає платникам податків певні податкові преференції.
Зокрема, законодавчим актом встановлено, що кредитор-банк має право
списати за рахунок створених страхових резервів суму збитків, які виникли
внаслідок анулювання (прощення), відповідно до Закону України
«Про реструктуризацію кредитних зобов’язань з іноземної валюти в
гривню», фізичним особам-позичальникам частини боргу (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 5.05).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон № 332-VIII від
9 квітня 2015 р. «Про внесення зміни до Податкового кодексу України
щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та
медичних виробів».
Прийняття цього Закону дасть змогу знизити вартість одиниці кожного
окремого лікарського засобу та медичного виробу, що закуповуються
міжнародними спеціалізованими організаціями. Закон дасть змогу здійснити
закупівлю в рамках державного фінансування більшої кількості лікарських
засобів і медичних виробів та, відповідно, надати необхідну допомогу
більшій кількості пацієнтів.
Затверджені Законом зміни до Податкового кодексу України
передбачатимуть тимчасове, до 31 березня 2019 р., звільнення від
оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну
територію України та першого постачання зареєстрованих лікарських засобів
і медичних виробів.
Перелік лікарських засобів і медичних виробів, які звільняються від
оподаткування, встановлюється Кабінетом Міністрів (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 5.05).
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***
Президент підписав Указ про демобілізацію військовослужбовців, які
були призвані в травні-червні 2014 р. та продовжив термін призову та
звільнення в запас до червня 2015 р.
Указом Президента України № 254/2015 від 6 травня 2015 р.
звільняються в запас військовослужбовці, які були призвані на військову
службу під час мобілізації на особливий період відповідно до Указу
Президента України від 6 травня 2014 р. № 454 «Про часткову мобілізацію».
Відповідно до Указу, Міністерству оборони України, Міністерству
внутрішніх справ України, Службі безпеки України, адміністрації Державної
прикордонної служби України, Державній спеціальній службі транспорту
України провести звільнення військовослужбовців, які були призвані на
військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період
відповідно до Указу Президента України від 6 травня 2014 р. № 454 «Про
часткову мобілізацію», у визначені терміни, перевезення звільнених
військовослужбовців до місць проживання (перебування) і забезпечити їх
комплектом польової форми одягу за сезоном та харчуванням під час
переміщення до місць проживання (перебування).
Крім цього, Президент підписав Указ про внесення змін до Указу
Президента України від 17 лютого 2015 р. № 88, який продовжує строки
проведення чергових призовів та звільнення в запас військовослужбовців у
2015 р. з травня на червень (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 7.05).
***
Під час зустрічі з головами районних державних адміністрацій
Президент України П. Порошенко говорив про підвищення
обороноздатності
країни
та
належний
соціальний
захист
військовослужбовців. Про це повідомив перший заступник глави
Адміністрації Президента В. Ковальчук.
За словами посадовця, «Президента обурили випадки порушення так
званими “тиловими щурами” прав демобілізованих». Зокрема, на Київщині,
Кіровоградщині, Хмельниччині та Чернігівщині на порушення вже
відреагувала прокуратура. За окремими фактами почато кримінальні
провадження.
Президент, за словами В. Ковальчука, доручив уряду підготувати
законопроект про посилення відповідальності керівників підприємств за
незбереження за працівниками, призваними на військову службу під час
мобілізації, місця роботи, посади і виплати заробітку.
«Через можливу загрозу вторгнення Президент досить вимогливий до
керівництва прикордонних областей», – заявив В. Ковальчук і повідомив, що
з метою реалізації державної регіональної політики, забезпечення реалізації
відповідних законів і прискорення процесу децентралізації главою держави й
було створено Раду регіонального розвитку.
Крім того, визначено конкретних посадовців, які будуть відповідальні за
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реалізацію проектів розвитку в конкретних прикордонних регіонах. «Поки
визначено кілька таких осіб. Наприклад, Р. Павленко відповідальний за
Херсонську область, а керівник Державного управління справами
С. Березенко – за Чернігівську», – повідомив В. Ковальчук.
За словами першого заступника глави Адміністрації Президента, такий
підхід дасть змогу в найкоротший термін досягнути поставлених завдань і
максимально швидко реагувати на спроби корумпованих чиновників
загальмувати процес реформ на місцях (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 30.04).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк звернувся до Верховної Ради
України на наступному пленарному тижні невідкладно ухвалити закон
про національну поліцію. Про це він повідомив під час відвідання
Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції
громадської безпеки, психологічної служби та Національної гвардії України,
де проходять підготовку кадети Патрульної служби МВС.
Глава уряду також наголосив на необхідності ухвалення нового
адміністративного законодавства, «щоб спростити його і щоб це
законодавство захищало як поліцейського, так і громадянина країни».
«Зараз ключова реформа – правоохоронної системи країни. Нова якісна
європейська українська поліція. З молодими людьми, які заробляють
достойну заробітну платню – до 10 тис. грн, мають відповідний соціальний
пакет, мають знання і повагу до громадянина і держави. І переконаний, що
вони отримають взаємну повагу від суспільства», – підкреслив А. Яценюк
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 6.05).
***
6 травня Прем’єр-міністр України А. Яценюк прийняв міністра
закордонних справ Італії П. Джентілоні.
Глава уряду відзначив важливість чіткої та однозначної позиції Італії на
підтримку України, у тому числі в рамках спільної політики ЄС щодо
протидії російській агресії. Українська сторона неухильно дотримується
мінських домовленостей і розраховує на підтримку офіційного Рима в
продовженні політичного й економічного тиску на Російську Федерацію для
того, щоб припинити порушення Москвою базових принципів міжнародного
права та взятих на себе зобов’язань, наголосив А. Яценюк.
Прем’єр-міністр України також обговорив з очільником італійського
зовнішньополітичного відомства перспективи залучення італійських
інвестицій, зокрема в енергетичній сфері. Було відзначено спільний інтерес у
реалізації інвестиційних проектів в управлінні та модернізації енергетичної
інфраструктури України (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015.
– 6.05).
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***
6 травня Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся з главою
уряду Республіки Молдова К. Габуричем, який прибув до Києва з робочим
візитом.
Очільники урядів двох країн приділили ключову увагу стану реалізації
реформ в Україні і Молдові, спрямованих на впровадження європейських
стандартів.
А. Яценюк підтвердив готовність української сторони активізувати
міжурядові
консультації
з
Молдовою
щодо
економічної
та безпекової ситуації в регіоні, зважаючи на агресивну політику, яку
продовжує Російська Федерація (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua).
– 2015. – 6.05).
***
Міністр закордонних справ України П. Клімкін провів переговори з
міністром закордонних справ Італійської Республіки П. Джентілоні,
який перебуває з візитом в Україні.
Під час зустрічі сторони наголосили на необхідності повного виконання
мінських домовленостей з метою врегулювання ситуації на Сході України. У
цьому зв’язку італійська сторона наголосила на своїй незмінній підтримці
державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Сторони обговорили перебіг реалізації структурних реформ в Україні,
висловивши обопільне переконання, що реформована Україна є важливою
для ЄС. Італія підтвердила свою рішучість дотримуватися єдиної позиції
ЄС у проведенні санкційної політики щодо Російської Федерації.
Міністри обговорили перспективи ратифікації найближчим часом Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС італійським парламентом і можливі
напрями двосторонньої взаємодії з метою її імплементації.
Глави зовнішньополітичних відомств домовилися найближчими
місяцями провести в Києві VIII засідання Українсько-італійської ради з
економічного, промислового і фінансового співробітництва, співголовами
якої вони є.
Домовлено, що пріоритетними питаннями двосторонніх відносин, які
обговорюватимуться під час засідання ради, будуть взаємодія в галузі
енергоефективності,
сільського
господарства,
фінансів,
розвитку
регіонального співробітництва, малого та середнього підприємництва.
П. Джентілоні зазначив, що Україна є стратегічним партнером Італії у
сфері енергетики, і висловив підтримку розвитку практичного
співробітництва між українськими та італійськими компаніями в цій сфері
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 6.05).
***
Міністр соціальної політики України П. Розенко сподівається, що
парламент розгляне та ухвалить внесений урядом пакет законопроектів
щодо реформування пенсійної системи до завершення роботи другої сесії
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ВР. На цьому міністр наголосив під час зустрічі з постійним представником
МВФ в Україні Ж. Ваше.
«Внесені урядом законопроекти щодо реформування пенсійної системи
містять основні параметри, прописані як у Коаліційній угоді і програмі
діяльності уряду, так і в меморандумі з МВФ», – сказав він, уточнивши, що
йдеться про запровадження трирівневої пенсійної системи.
За словами міністра, пенсійна реформа не зводиться лише до ухвалення
відповідних законів. «Ми будемо рухатися до того, щоб усунути ті фактори,
які сьогодні ведуть пенсійну систему до колапсу. Пенсійний фонд повинен
перетворитися на класичну страхову організацію, яка буде надавати
не соціальну допомогу в певних обсягах, а при настанні страхового випадку,
яким є вихід на пенсію, буде виділяти людям ті кошти, які вони реально
заробили», – пояснив П. Розенко.
У свою чергу Ж. Ваше підкреслив, що пенсійна реформа є чи не
найважливішою соціальною реформою, яку започаткував уряд, та запевнив у
тому, що фахівці МВФ готові надати всебічну експертну підтримку урядовим
ініціативам (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 6.05).
***
Віце-прем’єр-міністр України, міністр культури В. Кириленко на
брифінгу в Будинку уряду поінформував про формат відзначення Дня
пам’яті та примирення та 70-ї річниці Дня перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні. «У поточному році вперше 8 і 9 травня в Україні
відзначаються з новим змістом, у новий спосіб і у новому форматі», –
підкреслив В. Кириленко.
Віце-прем’єр-міністр нагадав, що парламент ухвалив ряд законопроектів,
які, зокрема, стосувалися пам’яті перемоги в Другій світовій війні, були
прийняті відповідні урядові рішення та Указ Президента: «Усі ці рішення
лягли в основу цих заходів, які матимуть місце 8 і 9 травня».
В. Кириленко підкреслив, що цього року відзначення 8 травня
розпочнеться відкриттям виставки в Національному музеї історії Великої
Вітчизняної війни 1941–1945 років «Родинна пам’ять про війну: Збережено»,
яке відбудеться за участі перших осіб.
Крім того, 8 травня вперше в Україні проходитиме акція «Перша
хвилина миру», яка розпочнеться о 22:00, і завершиться о 23:00. У цей час у
прямому ефірі транслюватиметься концертно-мистецька пам’ятна акція, яка
відбуватиметься на території Національного музею історії ВВВ за участі
провідних українських музичних та драматичних колективів, бійців і
ветеранів АТО.
Заходи продовжаться 9 травня. У цей день відбуватиметься державнопротокольна й церемоніальна частина. Зокрема, відбудеться покладання
квітів до могили Невідомого солдата та Вічного вогню в Парку Вічної Слави.
У цей день також проходитимуть пам’ятні заходи й на території
Національного музею історії війни.
Разом з цим відбудеться Марш миру, маршрут якого пролягатиме від
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Обеліска, що в Парку Вічної Слави, до Національно музею історії війни, у
якому братимуть участь військові духові оркестри з ряду країн. Завершиться
Марш миру парадом військових духових оркестрів. Перед цим Президент
України приведе до присяги курсантів.
За словами віце-прем’єр-міністра, пам’ятні заходи відбудуться не лише в
столиці, а й на території всієї України. Відповідні методичні пропозиції
розіслані в регіони по системі Міністерства культури та Міністерства освіти
та науки (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 6.05).
***
5 травня міністр молоді та спорту І. Жданов зустрівся з
Надзвичайним і Повноважним Послом Азербайджану Е. Мадатлі. Під час
зустрічі сторони обговорили поточні питання українсько-азербайджанського
співробітництва у сфері молодіжної політики та спорту.
Е. Мадатлі поінформував міністра про підготовку Баку до проведення в
червні цього року перших європейських спортивних ігор. Е. Мадатлі
зауважив, що вся інфраструктура, як спортивна, так і готельна та
транспортна, уже готова для зустрічі учасників і гостей заходу.
У свою чергу І. Жданов поділився інформацією щодо підготовки збірної
команди України до участі в найбільшій спортивній події цього року.
Також сторони обговорили питання, пов’язані з участю українських
спортсменів у іграх, зокрема щодо отримання сприяння азербайджанської
сторони в питаннях спрощеного перетину кордону членами української
делегації, участі перших осіб держави та керівництва міністерства в
церемоніях
відкриття
та
закриття
ігор
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 6.05).
***
Міністр економічного розвитку і торгівлі України А. Абромавичус
7–8 травня перебуває з робочою поїздкою в Брюсселі, де бере участь у
першому міністерському засіданні Східного партнерства з питань
торгівлі та проведе ряд зустрічей на найвищому рівні у європейських
інституціях.
Програмою візиту передбачені зустрічі А. Абромавичуса з комісаром ЄС
з питань торгівлі С. Мальмстрьом і головою Комітету з міжнародної торгівлі
Європейського парламенту Б. Ланге.
Під час міністерської зустрічі Східного партнерства з питань торгівлі
відбудеться дискусія стосовно умов, необхідних для успішного розвитку
торговельної складової Східного партнерства, ітиметься про можливості та
виклики, що впливають на торгівлю між країнами. Також учасники заходу
планують обговорити спільні кроки ЄС і його партнерів, спрямовані на
забезпечення ефективного впровадження поглиблених і всеохоплюючих зон
вільної торгівлі.
А. Абромавичус поінформує європейських колег про перебіг
економічних реформ в Україні, зокрема про подальші кроки з дерегуляції
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бізнес-середовища. Також обговорюватимуться питання підготовки до
імплементації торговельної частини Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС, починаючи з 1 січня 2016 р. (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua).
– 2015. – 6.05).
***
Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торговий
представник України Н. Микольська взяла участь у засіданні Генеральної
ради СОТ і зустрілася з генеральним директором СОТ Р. Азеведо.
У рамках відрядження до Швейцарської Конфедерації 4–5 травня 2015 р.
відбулися зустрічі з представниками делегацій ЄС, Канади, США та
представниками Секретаріату СОТ. Також Н. Микольська провела зустрічі з
представниками ЄЕК ООН.
Серед питань порядку денного засідання Генеральної ради СОТ
ключовими були: стан підготовки до проведення Х Конференції міністрів
(що має відбутися 15–18 грудня 2015 р. у Найробі, Кенія); діяльність СОТ
після попередньої конференції міністрів (у грудні 2013 р., Балі, Індонезія);
процес імплементації балійських домовленостей.
Участь у цих заходах сприятиме використанню переваг членства
України в СОТ для захисту торговельних інтересів держави й забезпечення
дотримання прав та інтересів України як члена СОТ, узгодженню
проблемних питань (зокрема, відновлення платіжного балансу), координації
дій з іншими країнами в рамках комітетів та органів СОТ і діяльності з
приєднання й імплементації Угоди про спрощення торгівлі та Угоди про
державні закупівлі. Також це нагода оптимізувати переговорні процеси з
країнами – кандидатами на вступ до СОТ (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 6.05).

ПОЛІТИКА
Представники ОБСЄ, України та Росії у Мінську у підгрупах
оприлюднили підсумки зустрічі.
У Мінську завершилася зустріч учасників Тристоронньої контактної
групи. Учасники переговорів з врегулювання конфлікту на Донбасі досягли
консенсусу і домовилися продовжувати співпрацю. Про це написала на своїй
сторінці у Facebook прес-секретар представника України в контактній групі
Л. Кучми Д. Оліфер (http://tsn.ua/politika/predstavniki-obsye-ukrayini-ta-rosiyiu-minsku-u-pidgrupah-oprilyudnili-pidsumki-zustrichi-425693.html).
«У Мінську закінчилося пленарне засідання учасників Тристоронньої
контактної групи з представниками т. зв. «ДНР» та «ЛНР». Як і планувалося
раніше, сьогодні відбулася перша зустріч представників ОБСЄ, України та
Росії у підгрупах... У всіх групах сторони досягли консенсусу і домовилися
працювати далі», – наголосила вона.
Окремо прес-секретар Л. Кучми зазначила, що від України
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представником у політичній підгрупі став радник президента, директор
Національного інституту стратегічних досліджень В. Горбулін, у групі з
безпеки – екс-міністр оборони Є. Марчук, з економічних питань – перший
заступник керівника Головного департаменту з питань впровадження реформ
Адміністрації Президента І. Веремій, з гуманітарних аспектів (біженці,
доставка гуманітарної допомоги, звільнення заручників, вирішення
соціальних проблем) – уповноважений Президента з питань мирного
врегулювання ситуації на Донбасі І. Геращенко та лідер громадського руху
«Український вибір» В. Медведчук. До того ж, як відомо, координаторами
підгруп є представники ОБСЄ (TCH.ua (http://tsn.ua). – 2015. – 6.05).
***
Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил проект
резолюции, призывающей к ужесточению санкций Евросоюза против
России в случае невыполнения минских соглашений Москвой. Документ
вынесут на голосование в июне, сообщается на сайте Европарламента
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3511557-v-evroparlamente-odobrylyrezoluitsyui-ob-uzhestochenyy-sanktsyi-protyv-rf).
«Если Россия будет продолжать дестабилизировать ситуацию на Востоке
Украины и не откажется от незаконной аннексии Крыма, ЕС должен усилить
санкции
и
рассмотреть
возможность
предоставления
Украине
оборонительных вооружений и другой военной помощи», – говорится в
документе.
В документе также отмечается, что возвращение Крыма является
жизненно важным для долгосрочного сотрудничества ЕС с Россией, а страны
ЕС должны активизировать свои оборонительные возможности.
«Размещая тяжелое вооружение в Крыму, Россия создает еще одну
стартовую площадку, по примеру Калининграда, на этот раз в Черном море.
В течение одного года оборонительные силы были превращены в ударную
группу, с которой Россия может угрожать Центральной Европе, Балканам,
Южной Европе, а также в Восточном Средиземноморье и даже на Ближнем
Востоке», – сообщил докладчик И. Паску.
Депутаты также выразили обеспокоенность усилением давления со
стороны России на восточные границы ЕС, в том числе на Румынию, Польшу
и страны Балтии.
Ранее канцлер Германии А. Меркель заявляла, что Евросоюз может
продлить санкции в отношении России на саммите в июне.
А. Меркель напомнила, что ЕС еще в марте решил увязать вопрос снятия
или продления ограничительных мер с выполнением Москвой минских
договоренностей (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
5.05).
***
Еврокомиссар по вопросам Энергетического союза М. Шефчович
заявляет, что Украина есть и будет одним из главных транзитеров газа
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в ЕС. Об этом он сказал во время конференции по энергетической
безопасности ЕС в Брюсселе, пишет радио «Свобода».
«Украина является одной из ведущих стран газового транзита между
Россией и ЕС вот уже несколько десятилетий и будет оставаться таковой в
обозримом будущем. В 2013 г. половина российского газа, импортируемого в
ЕС, прошла через Украину. Пусть в меньшей степени, но Украина также
играет важную посредническую роль в наших закупках нефти. Поэтому в
общих для Киева и Брюсселя интересах обеспечить Украине современную и
функциональную энергетическую инфраструктуру», – сказал М. Шефчович.
Кроме того, М. Шефчович приветствовал усилия украинского
правительства по продвижению реформы энергетического сектора
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 6.05).
***
Генсек ООН посетит Польшу, Украину и Россию.
Визит Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в Украину
8 мая является частью его восточноевропейского турне, во время которого
будут обсуждаться вопросы минских договоренностей, миротворцев и
гуманитарной помощи, сообщил спикер МИД Украины Е. Перебыйнис
агентству «Интерфакс-Украина».
«8 мая Украину посетит Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Этот
визит состоится в рамках его восточноевропейского турне – он посетит
Польшу,
Украину
и
Россию»,
–
сообщил
Е.
Перебыйнис
(http://korrespondent.net/world/3511527-hensek-oon-posetyt-polshu-ukraynu-yrossyui).
Целью визита, среди других вопросов, является обсуждение роли ООН в
поддержке выполнения минских договоренностей, в частности, связанных с
развертыванием международной операции по поддержке мира в отдельных
районах Донецкой и Луганской областей, предоставление гуманитарной
помощи пострадавшему гражданскому населению.
По словам Е. Перебыйниса, ожидается, что в Киеве Пан Ги Мун
встретится с руководством Украины, а также примет участие в торжествах,
посвященных 70-й годовщине Победы над нацизмом в Европе и
70-й годовщине завершения Второй мировой войны (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 5.05).
***
Тема урегулирования ситуации в Украине станет одной из ключевых
на переговорах президента РФ В. Путина с канцлером Германии
А. Меркель 10 мая, сообщил помощник президента РФ Ю. Ушаков.
Помощник президента сказал, что в Москве рассчитывают, что предстоящая
встреча двух руководителей «будет способствовать активизации российскогерманского межгосударственного сотрудничества в различных сферах»
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3511929-kreml-ukrayna-budetkluichevoi-temoi-vstrechy-putyna-y-merkel).
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Напомним, А. Меркель, как и большинство западных лидеров,
отказалась приезжать в Москву на военный парад 9 мая. Однако, несмотря на
конфликт вокруг Украины, канцлер ФРГ А. Меркель 10 мая приедет в
Москву, чтобы вместе с президентом России В. Путиным отметить 70летнюю годовщину победы над нацистской Германией (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 6.05).
***
Пресс-секретарь президента России Д. Песков опроверг прозвучавшие
в Киеве утверждения о том, что Россия дала согласие на присутствие
миротворцев в зоне украинского конфликта.
«До тех пор, пока не будут выполнены все тексты минских
договоренностей и конкретные их пункты, мы считаем, что поднимать
любые другие вопросы, в том числе и о миротворцах, абсолютно
неправильно», – сказал он журналистам в пятницу.
Вместе с тем Д. Песков отметил: «Россия никогда не оспаривала идею
миротворцев, но и согласия на ее осуществление ни Россия, ни другая
сторона дать не может. В первую очередь это должны сделать
заинтересованные стороны конфликта – Киев и Донбасс».
Он также добавил: «В настоящее время свою миссию должна выполнить
ОБСЕ – главная организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Существует документ, подписанный представителями Киева и Донбасса
и гарантированный тремя странами. Пункты этого договора необходимо
конкретно выполнять».
Накануне пресс-служба Администрации Президента Украины сообщила,
что во время состоявшегося в четверг телефонного разговора в
«нормандском формате» российский лидер В. Путин допустил возможность
размещения
в
Донбассе
миротворческой
миссии
(Минпром
(http://minprom.ua). – 2015. – 1.05).
***
«Правый сектор» заявил о разблокировании своей базы на
Днепропетровщине. Конфликты с десантниками ВСУ исчерпаны, заявили в
«Правом секторе».
Десантники 25-й и 95-й бригад Вооруженных сил Украины
разблокировали базу Добровольческого украинского корпуса «Правый
сектор», говорится в сообщении со ссылкой на командира корпуса
А. Стемпицкого (http://korrespondent.net/ukraine/3510743-v-pravom-sektorezaiavyly-o-razblokyrovanyy-svoei-bazy-na-dnepropetrovschynе).
Ранее 28 апреля лидер «Правого сектора» Д. Ярош заявлял, что
десантники из 25-й и 95-й бригад ВСУ заблокировали базу Добровольческого
украинского корпуса и попытались разоружить его бойцов.
В связи с этим на митинге под Администрацией Президента 29 апреля
ПС угрожал поджечь здание АП, если его требования не будут услышаны.
В конце концов Генштаб уладил конфликт с «Правым сектором»:
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добровольцев пообещали не разоружать силой. Сам ПС готов войти в состав
ВСУ.
Напомним, ранее в Минобороны назвали события возле базы «Правого
сектора» учениями ВСУ. Однако в самом «Правом секторе» считают, что
десантникам сказали, что ПС идет на Киев свергать П. Порошенко
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 3.05).
***
В НАТО призвали Украину ускорить процесс реформ в Вооруженных
силах Украины и Министерстве обороны. Об этом в интервью радио
«Свобода» заявил специальный представитель генерального секретаря
Альянса Д. Аппатурай.
«Украине нужно провести огромную работу. Вооруженные силы
Украины требуют глубинных изменений. Мы готовы помочь ей в этом. Для
этой цели предназначены трастовые фонды. Некоторые страны НАТО
помогают Украине на двустороннем уровне. Украинской стороне нужно
провести больше реформ, и это необходимо осуществлять быстрее», – сказал
Д. Аппатурай. По его словам, Президент, Премьер-министр и министры в
Украине хотят реформ и демонстрируют соответствующую политическую
волю. «На низшем уровне украинские структуры реформируются очень
медленно», – заявил представитель Альянса (Минпром (http://minprom.ua). –
2015. – 2.05).
***
Против оппозиционных депутатов открыли уголовное дело в связи с
якобы незаконным зачислением на работу помощников.
В Оппозиционном блоке заявляют, что Генеральная прокуратура
открыла уголовное производство против депутата от фракции этой партии
Ю. Левочкиной и двух депутатов прошлых созывов за якобы незаконное
зачисление на работу помощников в парламенте. Об этом сообщает прессслужба
партии
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3509739-voppozytsyonnom-bloke-zaiavliauit-ob-otkrytyy-del-protyv-ykh-deputatov).
«Нынешняя власть через провластных депутатов в очередной раз
пытается использовать правоохранительные органы для политического
преследования оппозиции. Генеральная прокуратура открыла уголовное
производство против депутата от Оппозиционного блока Ю. Левочкиной и
еще двух депутатов прошлых созывов – А. Кравца и Ю. Ковалевской – за
якобы незаконное зачисление на работу своих помощников в прошлых
созывах парламента», – говорится в заявлении.
В партии считают это политически мотивированными преследованиями,
цель которых – дискредитация оппозиции. «За восемь созывов Верховной
Рады народными депутатами были несколько тысяч человек, у которых
могло быть более 111 тыс. помощников, из которых почти 15 тыс. получали
зарплату в Раде, но депутатов от власти интересует абсолютно законное
принятие на работу только двух из них», – уточнили в Оппозиционном блоке
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(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 29.04).
***
Около тысячи человек пришли почтить память погибших на
Куликово поле в Одессе. Об этом сообщает местное издание «Трасса Е-95».
Одесситы пришли почтить память 42 человек, погибших там в
результате трагических событий 2 мая прошлого года. Траурный митинг
прошел и на Соборной площади, там собралось около 300 человек. Они
поминали погибших 2 мая активистов Евромайдана, прошел молебен
(Главком (http://glavcom.ua). – 2015. – 2.05).
***
В центре Киева прошло шествие по случаю годовщины пожара в
одесском Доме профсоюзов. Об этом в Facebook сообщил общественный
деятель Ю. Кот.
Участники шествия прошли по Крещатику с украинскими флагами и
транспарантами «Не забудем Одессу! Не забудем, не простим!»
(http://korrespondent.net/kyiv/3510601-v-kyeve-proshlo-shestvye-v-pamiat-osobytyiakh-v-odesse).
По утверждению активиста, участники шествия решили почтить не
только память жертв одесской трагедии, но и память недавно убитого
журналиста О. Бузины.
По словам Ю. Кота, в шествии приняли участие около 5 тыс. человек
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 2.05).
***
1 мая в Киеве состоялся митинг сторонников КПУ.
Митинг завершился принятием резолюции, в которой содержатся
призывы к досрочным выборам парламента и прекращению войны на
Донбассе.
Как известно, во время митинга правоохранители задержали 15 молодых
людей возле музея Великой Отечественной войны в Киеве, где проходила
акция коммунистов по случаю 1 мая. Территорию музея также покинули
молодые люди, которые намеревались пройти к месту проведения акции
коммунистов и были остановлены кордоном правоохранителей.
Группа из более 40 человек с национальным флагом проследовала по ул.
Лаврской в сторону метро «Арсенальная» в сопровождении милиции
(Главком (http://glavcom.ua). – 2015. – 1.05).
***
6 мая в Днепропетровске митинговали экс-работники ЖЭКов.
После ликвидации ЖЭКов в Днепропетровске стало на 400 безработных
больше. Работникам ЖРЭП начальство объявило об их увольнении,
сославшись на решение городских властей.
Дворники, слесари и другие работники центров предоставления
36

коммунальных услуг вышли на пикет к горсовету, чтобы отстоять свои
права. Люди говорят, что работали спокойно, получали заработную плату, и
вдруг исполком горсовета решил ликвидировать «временно созданные»
предприятия. Вместо этого, дали зеленый свет другим ячейкам –
жилсервисам. Митингующие с этим не согласны, сообщает 34 канал.
По окончанию митинга активисты подали меморандум об отмене
решения исполкома о ликвидации ЖЭКов. В самом горсовете заверили, что
никто из коммунальщиков без работы не останется (Dnepr.info
(http://dnepr.info/news/segodnya-v-dnepropetrovske-mitingovali-eks-rabotnikizhekov). – 2015. – 6.05).

ЕКОНОМІКА
Международная конференция доноров выделила 180 млн евро на
завершение строительства конфайнмента «Укрытие». Об этом
говорится в сообщении Европейского банка реконструкции и развития –
распорядителя средств доноров, пишет УНИАН.
«На конференции “большая семерка” и Европейская комиссия
подтвердили дополнительный взнос в размере 165 млн евро в
Чернобыльский фонд “Укрытие”, а другие страны взяли на себя
обязательство выделить 15 млн евро», – говорится в сообщении банка.
В ЕБРР напомнили, что в ноябре 2014 г. Совет управляющих банка уже
подтвердил предоставление дополнительных 350 млн евро. «До сих новых
обязательств в проекте НБК существовал дефицит финансирования в сумме
615 млн евро, который сейчас усилиями международного сообщества
сокращен до 85 млн евро», – отмечается в сообщении ЕБРР.
Согласно сообщению, новые средства позволяют продлить работы на
Чернобыльской АЭС без задержек.
«Между тем, усилия по привлечению дополнительных средств для
окончательной ликвидации дефицита финансирования продолжатся, причем
весь остаток необходимой суммы покроет ЕБРР», – подчеркивается в
сообщении.
Как сообщалось, государственное специализированное предприятие
Чернобыльской атомной электростанции (Киевская область) отмечает
необходимость привлечения 500 млн евро донорской помощи для
обеспечения финансирования строительства конфайнмента – объекта
«Укрытие».
Напомним, ранее сообщалось, что Европейская комиссия готова
выделить 70 млн евро для строительства конфайнмента над разрушенным
четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 30.04).
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***
США дали на чернобыльский саркофаг еще 40 млн дол.
Государственный департамент США подтвердил выделение со стороны
Соединенных Штатов Америки дополнительных 40 млн дол. как взнос в
фонд «Укрытие» ЧАЭС с целью обеспечения безопасного экологического
состояния вокруг станции. Об этом говорится в официальном сообщении
Госдепа, распространенном в четверг, пишет «Укринформ».
Эти деньги будут выделены в дополнение к более 330 млн дол., которые
США уже предоставили для этого проекта в течение предыдущих лет.
«Выделением этих средств Соединенные Штаты продолжат поддерживать
Украину и усилия многих стран в обеспечении экологически безопасного
состояния места аварии на Чернобыльской АЭС», – подчеркнули в Госдепе
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua/2015/05/01/6970196/). – 2015. – 1.05).
***
НБУ намерен бороться с инфляцией, содействовать стабильности
банковской системы и поддерживать экономический рост страны.
Действующий правительственный прогноз на 2015 г. содержит три
сценария с инфляцией (декабрь к декабрю) 26,7, 38,1 и 42,8 %, ни один из
которых не может быть использован как цель денежно-кредитной политики,
поскольку даже наименьшее значение противоречит понятию ценовой
стабильности. Об этом заявляет совет Национального банка Украины.
«В таких условиях основной задачей денежно-кредитной политики на
2015 г. является максимально возможное снижение темпов инфляции в
годовом измерении с целью cлома восходящего тренда в ее динамике и
создания основы для достижения среднесрочной цели (от трех до пяти лет) –
снижение темпов инфляции до 5 % год с допустимым отклонением
±1 процентный пункт», – такие обновленные принципы денежно-кредитной
политики на 2015 г. утвердил совет НБУ.
Согласно им, как операционные ориентиры денежно-кредитной
политики будут рассматриваться количественные критерии эффективности и
индикативные целевые показатели программы сотрудничества с МВФ по
чистым международным резервам, чистым внутренним активам и
монетарной базе.
«Целями Национального банка также является содействие стабильности
банковской системы и поддержка экономического роста, если это не
препятствует обеспечению ценовой стабильности», – говорится в документе.
Как сообщалось, при первом утверждении Основных принципов
денежно-кредитной политики на 2015 г. в сентябре прошлого года совет НБУ
предполагал такую ориентировочную траекторию прироста потребительских
цен в годовом измерении: на конец 2015 г. – 9 %, 2016 г. – 7 %, 2017 г. – 5 %.
Инфляция по итогам марта 2015 г. достигла 45,8 % – наибольшего
значения с ноября 1996 г., а Нацбанк прогнозирует, что по итогам года она
останется на уровне выше 30 % (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 6.05).
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***
НБУ запланировал с июля «перезагрузку» банков. Процесс очищения
банковской системы от неплатежеспособных банков должен завершиться до
30 июня, после этого начнется этап «перезагрузки», рассказала глава
Нацбанка В. Гонтарева (http://korrespondent.net/business/economics/3509573nbu-zaplanyroval-s-yuilia-perezahruzku-bankov).
«Первая стадия реформы банковского сектора – очищение, будет
закончена уже 30 июня 2015 г. Именно к этому времени 35 крупнейших
банков, которые прошли в 2014 г. стресс-тестирования, должны быть
докапитализированы. По сути, будет практически закончено очистку
системы от банков, которые несли системные риски», – сообщила она.
По ее словам, «с этого момента мы можем уже начинать перезагрузку
банковской системы – это второй этап нашей реформы». «Мы запустим
процедуру permanent supervision для того, чтобы никогда больше не
допустить в банковской системе того, что нашей команде досталось в
наследство летом 2014 г.», – акцентировала В. Гонтарева.
Она подчеркнула, что нынешняя задача НБУ – создать на банковском
рынке такие условия, при которых все проводимые реформы будут
необратимыми. «На перезагрузку нам понадобится не меньше года. Начнем с
постепенного снятия ограничений, сначала на рынке депозитов физлиц, а
впоследствии и на валютном рынке. Начнем снижать ставку
рефинансирования, как только обуздаем инфляцию. Усилим уровень
корпоративного управления в банках и уровень управления рисками», –
сказала В. Гонтарева.
По ее словам, самый главный третий этап – это устойчивое развитие
банковской системы по всем ее направлениям. «Мы, как регулятор, должны
быть к этому готовы. Наша цель – это достижение 5 % инфляции на
горизонте в три-пять лет», – подчеркнула глава НБУ (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 29.04).
***
Перевозчикам разрешили самим устанавливать цены на проезд в
городском пассажирском транспорте, а также на междугородных и
пригородных автобусных маршрутах.
Кабинет
Министров
Украины
отменил
государственное
и
муниципальное регулирование тарифов на пассажирские перевозки, за
исключением железнодорожных. Это решение закреплено постановлением
Кабинета Министров Украины № 240 от 25 марта 2015 г.
Согласно документу, из Постановления Кабмина № 1548 от 25 декабря
1996 г. «Об установлении полномочий органов исполнительной власти и
исполнительных органов городских советов относительно регулирования цен
(тарифов)» был исключен пункт о том, что областные органы
государственной исполнительной власти, а также Киевская и
Севастопольская горгосадминистрации имеют право устанавливать и
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регулировать тарифы на перевозки пассажиров и багажа автобусами,
работающими в обычном режиме движения, в пригородном и
междугородном, внутриобластном сообщении.
Также исключен пункт о том, что областные органы власти, Киевская и
Севастопольская горгосадминистрации, исполнительные органы Львовского
и Криворожского горсоветов регулируют тарифы на перевозку пассажиров и
стоимость проездных билетов в городском пассажирском транспорте –
метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе (работающих в обычном
режиме движения) (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 5.05).
***
В Украине в 2015 г. по сравнению с 2014 г. количество семей, которые
получили субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг,
увеличилось на 300 тыс. Об этом сообщил министр социальной политики
Украины П. Розенко во время селекторного совещания, пишет «РБКУкраина».
«После того как мы запустили такую мощную рекламную кампанию по
системе субсидий, у нас по старой системе субсидий, по старым правилам
оформилось на 300 тыс. семей больше, чем за аналогичный период прошлого
года. В прошлом году у нас получило субсидий по состоянию на 1 апреля
примерно 1 млн 100 семей, в этом году – более чем 1 млн 450 тыс. семей», –
заявил П. Розенко.
По его мнению, это произошло благодаря увеличению интенсивности
информационной кампании (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
5.05).
***
Украина импортировала из ЕС в четыре раза больше газа, чем из
России.
Украина в апреле 2015 г. импортировала из стран Европейского Союза
1,2 млрд куб. м газа, а из России – 0,3 млрд куб. м. В общей сложности
Украина с начала года импортировала почти 1,5 млрд куб. м газа. Об этом
сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».
Согласно оперативным данным центрального диспетчерского
департамента компании, в целом в апреле 2015 г. импорт газа из Европы
составил 1,178 млрд куб. м, в том числе из Словакии – 1,138 млрд куб. м, из
Польши – 0,034 млрд куб. м, из Венгрии – 0,006 млрд куб. м.
В целом, по итогам января – апреля 2015 г., импорт газа в Украину
составил 7,244 млрд куб. м. Это на 17,2 % меньше, чем за аналогичный
период 2014 г. (8,753 млрд куб. м).
В «Укртрансгазе» обращают внимание, что объем импорта газа со
стороны Европы по итогам января – апреля 2015 г. составил 4,8 млрд куб. м
газа, что почти соответствует объему поставок газа из Европы по итогам
всего 2014 г. (5 млрд куб. м).
Как сообщал «Минфин» ранее, Украина в 2014 г. импортировала
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14,5 млрд куб. м природного газа из России, что на 11,3 млрд куб. м меньше
показателей предыдущего года. При этом импорт газа из Европы возрос на
59 % – до 5,1 млрд куб. м (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
2.05).
***
В Украине снизили норму потребления газа потребителям без
счетчиков. Кабинет Министров издал постановление, которым сократил
норму потребления газа без счетчиков до 3 куб. м. Об этом сообщил и. о.
обязанности председателя НКРЭКУ Д. Вовк.
«Наша инициатива позволяет человеку платить меньше, стимулировать
облгазы устанавливать счетчики», – сказал он.
«Старые нормы потребления составляли 6 куб. м, теперь она будет
составлять 3 куб. м. В случае, если эти люди пользуются газовой плитой и
имеют централизованное или горячее водоснабжение. Там есть три градации.
Те, кто имеет газовую плиту и имеет централизованное, было 6, станет 3. Те,
кто использует газовую плиту и не имеют централизованного горячего
водоснабжения, норма была 9 куб. м, а сейчас будет 4,5 куб. м. И те, кто
пользовался газовой плитой и водонагревателями, предыдущая норма была
18 куб. м, теперь она станет 9 куб. м», – добавил он (Весь Харьков
(http://all.kharkov.ua/news/state/kabmin-snizil-normy-potrebleniia-gazapotrebiteliam-bez-schetchikov.html). – 2015. – 29.04).
***
За чотири місяці до зведеного бюджету зібрали 172,9 млрд грн.
У січні – квітні 2015 р. до зведеного бюджету зібрано 172,9 млрд грн, що
на 43,7 млрд грн, або на 33,9 % перевищує відповідний період минулого
року. Про це йдеться в повідомленні Держфіскальної служби.
До державного бюджету забезпечено 144,1 млрд грн, до місцевих
бюджетів – 28,8 млрд грн.
Надходження (збір) до Загального фонду держбюджету становили
144,1 млрд грн, індикативні показники Міністерства фінансів виконано на
110,5 %, додатково забезпечено 13,7 млрд грн.
У повному обсязі виконано завдання Мінфіну з податку на додану
вартість із ввезених на територію Україні товарів – 107,5 % (+2,9 млрд грн),
податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів – 119 %
(+5,4 млрд грн), податку на прибуток підприємств – 110,3 % (+1,6 млрд грн),
податку та збору на доходи фізосіб – 103,5 % (+0,4 млрд грн).
Крім того, ввізного мита – 108,4 % (+0,7 млрд грн), частини чистого
прибутку (доходу), що вилучається до держбюджету – 283,2 % (+0,5 млрд
грн), збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ
для споживачів усіх форм власності – 107,4 % (+0,1 млрд грн), рентної плати
за користування радіочастотним ресурсом – 275,3 % (+0,4 млрд грн) тощо.
З початку року платникам податків на рахунки відшкодовано
16,5 млрд грн податку на додану вартість.
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Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування становили 55,7 млрд грн (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 6.05).
***
Промисловість Житомирщини за три місяці 2015 р. реалізувала
продукції більше ніж на 5 млрд грн.
На Житомирщині обсяг реалізованої промислової продукції (без ПДВ та
акцизу) за основними видами діяльності за січень – березень 2015 р. становив
5 млрд 141 млн 444,8 тис. грн. Такі дані наводить управління статистики.
Найбільші прибутки бізнесу області, як завжди, приносить добувна та
переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря.
Основні суми доходів, а саме: 5 млрд 100 млн 352 тис. грн, припадали на
ці галузі. Нагадаємо, за січень – грудень 2014 р. обсяг становив 18 млрд 431
млн грн (Репортер Житомира (http://reporter.zt.ua). – 2015. – 5.05).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Тарифы на центральное отопление и горячее водоснабжение в
Украине с 1 мая 2015 г. увеличиваются в среднем на 72 %. Об этом
сообщил член Национальной комиссии, осуществляющей государственное
регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, А. Герус.
Ранее сообщалось, что соответствующее повышение должно было
произойти с 1 апреля 2015 г. «В силу определенных технических требований
по публикации документов это решение вступает в силу с 1 мая», – отметил
А. Герус.
Представитель НКРЭКУ напомнил, что с 1 апреля возросли тарифы на
газ, и государству был необходим определенный период времени для
подготовки необходимых документов для поднятия тарифов на услуги по
отоплению и ГВС для населения.
«Есть услуга, есть тепловая энергия, и на услугу тариф устанавливается
отдельно. В связи с тем, что сначала было поднятие цен на газ, а тариф на
услугу устанавливается отдельно, требуется определенное время для того,
чтобы обнародовать, для того, чтобы подготовить другие документы для
поднятия тарифа на услугу. Соответственно, тариф на услугу действительно
изменился с 1 мая. То есть человек в квартире в Киеве другую цену будет
видеть с 1 мая», – отметил А. Герус.
По его словам, рост стоимости тепла ожидается в среднем на 72 %.
Напомним, в Украине с 1 апреля вступили в силу новые тарифы на ЖКХ
(Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 1.05).
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***
Экономика Украины признана наихудшей в мире. Об этом говорится в
оценке британского журнала The Economist, передает в своем Twitter глава
аналитического подразделения издания Р. Уорд.
The Economist сравнил страны по динамике ВВП. Так, за год с апреля
2014 г. экономика Украины сократилась на 6,5 %. На втором месте – Ливия с
падением 6,4 %, на третьем – Макао с 6 %, на четвертом – Экваториальная
Гвинея с 5,5 %.
Пятая строчка досталась России – за год экономика страны сократилась
на 4 %.
Далее идут Венесуэла, Сьерра-Леоне, Йемен, Гвинея, Пуэрто-Рико,
Восточный Тимор, Бразилия, Кипр, Сербия и Греция.
Как сообщалось, Украина вошла в пятерку стран, имеющих самые
«несчастные» экономики мира по версии Bloomberg (Минпром
(http://minprom.ua). – 2015. – 30.04).
***
Инфляция в Украине в апреле 2015 г. составила 14 % по сравнению с
10,8 % в марте, 5,3 % в феврале и 3,1 % – в январе, сообщила
Государственная служба статистики в среду.
Согласно ее данным, в годовом измерении – по отношению к
аналогичному месяцу прошлого года – инфляция ускорилась до 60,9 % с
45,8 по итогам марта, 34,5 % – по итогам февраля, 28,5 % – по итогам января
и 24,9 % – по итогам прошлого года.
Как сообщалось, за 2013 г. потребительские цены в Украине возросли
на 0,5 %, тогда как годом ранее они снизились на 0,2 %.
Национальный банк Украины ухудшил прогноз снижения валового
внутреннего продукта (ВВП) страны в 2015 г. до 7,5 % по сравнению с
февральским прогнозом в 5,5 % из-за более негативной, чем ожидалась,
экономической ситуации в январе – феврале.
Нацбанк прогнозирует, что по итогам года инфляция окажется выше
30 % (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 6.05).
***
Казначейский счет Украины за апрель «похудел» на 3 млрд грн.
Остатки средств на едином казначейском счете (ЕКС) на начало мая
2015 г. составили 23,56 млрд грн, что в 6,2 раза превышает показатель на
начало мая 2014 г. За апрель этого года объем средств на ЕКС сократился на
3,11 млрд грн, или на 11,7 %.
В марте Международный валютный фонд выделил Украине первый
транш по новой программе расширенного финансирования EFF в размере
около 5 млрд дол., из которых около 2,7 млрд дол. получило правительство
для поддержки государственного бюджета (остальные средства – Нацбанк).
Благодаря этому остатки на ЕКС к концу апреля достигали
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26,67 млрд грн – рекордный уровень с декабря 2005 г., когда правительство
получило средства за продажу «Криворожстали».
Правительство располагает также валютными счетами, информация о
средствах на которых в настоящее время отсутствует.
Согласно данным НБУ, остаток средств на корсчетах банков в апреле
сократился на 3,45 млрд грн, или на 13 % – до 23,21 млрд грн.
Напомним, кроме того НБУ пополнил свои валютные резервы на
70 млн дол. По словам главы Нацбанка В. Гонтаревой, финансовый
регулятор планирует нарастить валютные резервы до 38,4 млрд дол. к концу
2019 г.
«Учитывая стабилизацию денежно-кредитного рынка, Национальный
банк сможет пополнять свои золотовалютные резервы, которые к концу
2015 г. должны составить 18,3 млрд дол., а в течение следующих четырех лет
– возрасти до 38,4 млрд дол. (к концу 2019 г.)», – отмечала В. Гонтарева
(Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2015. – 5.05).
***
Авторынок Украины в апреле обвалился на 61 %.
В апреле автопарк Украины пополнился новыми легковыми
автомобилями в количестве 3 тыс. 057 ед. Спрос на легковые авто по
сравнению с апрелем 2014 г. снизился на 61 %. Об этом сообщает
Ассоциация «Укравтопром». В то же время относительно результата
предыдущего месяца рынок новых легковых автомобилей возрос на 35 %
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 6.05).
***
Украинцы избавляются от долгов за услуги ЖКХ.
Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных
услуг в марте 2015 г. сократилась на 5,2 % по сравнению с февралем 2015 г. и
составила 12 млрд 588,8 млн грн, тогда как рост задолженности в феврале
2015 г. к январю 2015 г. составил 1,8 %.
Средний срок задолженности составил 2,5 месяца.
В январе – марте 2015 г., согласно официальной статистике, украинцы
уплатили за жилкомуслуги 15,1 млрд грн, что с учетом погашения долгов
предыдущих периодов составляет 99,1 % начисленных за этот период сумм.
Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги в стране на
одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из
расчета 150 кВт-ч) в марте 2015 г. возросли на 32,1 %, или 148,9 грн по
сравнению с мартом 2014 г. – до 612,6 грн.
В январе – марте 2015 г. с населением было заключено
7,9 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на
общую сумму 26,2 млн грн.
Напомним, в 2014 г. украинцы уплатили за жилкомуслуги
36,4 млрд грн, или 92,2 % начисленных за этот период сумм (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2015. – 5.05).
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***
МВФ спростував повідомлення про те, що на квітневій зустрічі
Єврогрупи МВФ виступив за часткове списання боргу Греції. Про це
повідомляє AFP з посиланням на заяву директора Європейського
департаменту МВФ П. Томсена.
«Під час засідання Єврогрупи в Ризі минулого місяця МВФ не виступав
за масштабне полегшення боргового тягаря, як про те заявлялося в деяких
повідомленнях ЗМІ», – наводяться слова П. Томсена в повідомленні фонду.
«Чим далі від початкових зобов’язань-2012 будуть узгоджені заходи і
цілі, тим вище буде необхідність у додатковому фінансуванні та полегшенні
боргового тягаря для (підтримання) збалансованого боргу країни», – зазначив
директор Європейського департаменту МВФ.
У понеділок видання Financial Times з посиланням на свої джерела
повідомляло про те, що під час засідання Єврогрупи П. Томсен відзначав
необхідність
часткового
списання
боргу
(Економічна
правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 6.05).
***
Прибыль «Газпрома» упала более чем в семь раз.
Чистая прибыль российского энергетического гиганта «Газпром»,
относящаяся к акционерам, по итогам 2014 г. сократилась более чем в семь
раз по сравнению с предыдущим годом – с 1,139 трлн (на 86 %) до 159 млрд
р. Об этом свидетельствует отчетность по МСФО за 2014 г., опубликованная
на сайте компании в среду (http://korrespondent.net/business/companies/
3509684-prybyl-hazproma-upala-bolee-chem-v-sem-raz).
Прибыль от продаж сократилась на 17 % (276,78 млрд р. в денежном
выражении). Выручка от продаж (за вычетом НДС, акциза и таможенных
пошлин) увеличилась на 339,84 млрд р., или на 6 % по сравнению с 2013 г.,
составив 5,589 трлн р.
Сокращение прибыли в компании объясняют, в частности, ростом
расходов по курсовым разницам в связи с ослаблением рубля к доллару и
евро (чистый убыток увеличился на 925,75 млрд р.).
К снижению прибыли также привело увеличение расходов по созданию
резервов, в том числе под обесценение активов, на сумму 245,51 млрд р.
«Это связано с ростом резервов по дебиторской задолженности
НАК “Нефтегаз Украины” на сумму 34 068 млн р., АО “Молдовагаз” на
сумму 5948 млн р., а также с начислением резерва предстоящих платежей в
отношении финансовых гарантий на сумму 47 407 млн р.», – говорится в
отчете (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 29.04).
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