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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Виступ Президента України під час урочистостей з нагоди
Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Дорогі ветерани!
Дорогі захисники Української держави!
Дорогі українці!
Товариші генерали і офіцери, сержанти та солдати!
Вітаю вас з Днем Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні!
Тут, на берегах Дніпра-Славутича, священної нашої ріки, схиляємо
голови перед пам’яттю мільйонів співвітчизників, які загинули у Другій
світовій війні 1939–45 рр.: на її фронтах, в партизанському та національновизвольному підпіллях, рухах опору, концентраційних таборах та на
примусових роботах.
Україна, не будучи в ті роки незалежною державою, за фактом, – за
астрономічною сумою свого колосального внеску в розгром нацизму, – стала
членом антигітлерівської коаліції. А український народ по праву приєднався
до кола націй-переможниць і засновників Організації Об’єднаних Націй.
Щонайменше шість мільйонів українців, які воювали в лавах Червоної
армії, перед Богом та історією є головними свідками неправедності і
кричущої несправедливості московського пропагандистського міфу, нібито
Росія виграла б війну і без України.
Ще більший цинізм, до речі, – створювати нашій країні образ начебто
фашистської держави. Ясно, це робиться лише з однією метою – в очах
власного, російського народу обґрунтувати і виправдати свій злочин, а саме
агресію Росії проти України.
Та, повертаючись до років Другої світової, слід зазначити, що при
очевидній провідній ролі Червоної армії, українських фронтів та радянських
партизанських з’єднань всередині України другий фронт боротьби з
фашистськими окупантами відкрила Українська повстанська армія. Вона,
йдучи попереду часу, вже тоді бачила Україну незалежною державою, а не
частиною радянської імперії.
Українство всього світу долучилося до боротьби з нацизмом. У складі
армій країн антигітлерівської коаліції – американської, британської,
канадської та інших. В рухах опору різних європейських країн. На фронтах
Європи, Північної Африки та Південно-Східної Азії, на Тихому та
Атлантичному океанах.
Досі ці складові українського внеску в перемогу або перекручувалися,
або взагалі були невідомі широкому загалу. І лише зараз, після Революції
гідності, на фоні російської агресії, яка переважній більшості українців
розкрила, нарешті, очі на справжню стратегію наших сусідів щодо України,
виникли умови для того, щоби День Перемоги відзначати в нашій власній
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українській системі координат.
Ми більше ніколи не святкуватимемо цей день за російським сценарієм,
який передбачає холоднокровне використання Дня Перемоги для апології
експансіоністської політики щодо сусідів, для утримання їх у своїй орбіті,
для відродження імперії.
У нашому ж українському календарі 9 травня, День Перемоги, завжди
буде червоним, як ці маки, що символізують пам’ять про всіх загиблих.
Ми шанували, шануємо і завжди будемо шанувати ратний патріотичний
подвиг наших дідів і прадідів. І на доказ тому низько вклоняємося перед
усіма ветеранами – як присутніми тут, на цьому святому місці, так і перед
тими, хто святкує на інших площах та вулицях України, чи хто вже не зміг
вийти і відзначає цей день вдома.
Започатковуємо і нову традицію. Вчора вперше на державному рівні
разом з усіма європейськими країнами відзначили День пам’яті та
примирення. Щоби не забувати про жертви тієї страшної війни, в якій
загинуло понад півсотні мільйонів людей в усіх країнах світу. Із яких майже
кожен п’ятий, на жаль, – з України.
Одним із символів такого примирення стало урочисте засідання
Верховної Ради, в якому брали участь і ветерани Червоної армії, і ветерани
УПА. І знаєте, хто їх найбільшою мірою об’єднав? Присутні у тій же сесійній
залі онуки та правнуки – українські воїни, які забезпечують існування нашої
держави, захищаючи її від російської агресії. Так само як діди й прадіди
захищали її в роки Другої світової.
Держава і народ тільки тоді мають майбутнє, коли вони спроможні
надійно себе боронити. Це – висновок з усієї нашої історії.
В цій боротьбі за незалежність Україну підтримує увесь світ. Одним із
проявів такої підтримки став широкий міжнародний бойкот сьогоднішнього
параду на Красній площі в Москві.
Та найголовніші наші союзники – Збройні сили України, Національна
гвардія, інші військові структури. І зараз на вірність Батьківщині урочисту
присягу складатимуть ще 500 українських воїнів – молоде поповнення
окремого полку Президента України та 101-ї окремої бригади охорони
Генерального штабу Збройних сил України.
Хай назви нікого не збивають з пантелику. Воїни з цих підрозділів вже
пройшли крізь горнило війни на Донбасі. Так, за час проведення
антитерористичної операції в ній взяли участь 476 військовослужбовців
101-ї бригади та 34 – з Окремого полку Президента. З них за мужність і
героїзм дев’ятеро офіцерів, сержантів та солдат відзначено високими
державними нагородами.
У частини військовослужбовців, які сьогодні присягають, рідні й близькі
беруть участь в АТО. І це ще один символ спадкоємності поколінь
захисників Вітчизни, яку ми наочно спостерігаємо в ці дні. Це наше свято
зібрало разом і сивочолих ветеранів і, образно кажучи, ще безвусих хлопців,
які, тим не менш, надзвичайно потужно, відповідно традиції вже захищають
Батьківщину.
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Вірю, що військовослужбовці, які стоять в цьому строю, своєю
сумлінною службою та відданістю Україні примножать славу своїх старших
товаришів і своїх предків.
Дорогі молоді воїни!
Щохвилини та щомиті будьте готові захистити ваші родини, батьків і
матерів, братів та сестер, рідні міста та села, захистити нашу з вами Україну.
Будьте гідними спадкоємцями героїв Другої світової війни!
У цей святковий день бажаю молодим воїнам, їхнім рідним і близьким
міцного здоров’я, широких життєвих горизонтів, наснаги та сил у
благородній справі служіння Батьківщині.
І щоб вгамувати хвилювання батьків, ще раз наголошую: за моїм
наказом молоді призовники не направляються на службу в зону АТО.
Четверта хвиля мобілізації, яка нещодавно завершилася, і п’ята, котра щойно
почалася, концентруються на підборі старших, головне, досвідчених і
професійних кадрів.
І моя мрія як Президента, щоб наші воїни набували досвіду й
майстерності в місцях постійної дислокації та на полігонах – в навчальних
умовах, наближених до бойових, але не на справжній війні. Та не все, на
жаль, залежить від нас.
І ми приймаємо цей виклик долі й гідно захищаємо свою країну,
суверенітет та територіальну цілісність держави, її незалежність. І,
пам’ятаючи ваш подвиг, наших ветеранів, які визволили Україну понад 70
років тому, ми покажемо: ми перемогли окупантів тоді, переможемо і тепер!
Робив, роблю і робитиму все, що можливо і що неможливо, для того,
щоб в Україні запанував мир.
І я в це вірю. І це моє головне святкове побажання всім українцям.
Слава ветеранам!
Слава Збройним силам!
Слава Україні!
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/32822.html). – 2015. – 9.05).

Виступ Президента України П. Порошенка на панельній
дискусії «Наслідки Другої світової війни через 70 років»
«Європейська інтеграція як урок після Другої світової війни.

Що це означає?»
Шановний президент Коморовський!
Ваші високоповажності, пані та панове!
Для мене велика честь бути тут з вами сьогодні і говорити від імені
народу України – героїчної нації, яка розділяє славу Великої Перемоги
людства проти нацизму.
Це дуже символічно, що ми зібралися тут, у Гданську, місті, де
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пролунали перші постріли Другої світової війни. Тут все нагадує всім нам,
яким вразливим був світ у 1939 р. і яким залишається у 2015.
Я завжди з трепетом приїжджаю до Польщі, яка в дусі гданського руху
«Солідарність» стала головною рушійною силою європейської інтеграції і
демократичних перетворень у Центральній та Східній Європі. Великих
досягнень останніх десятиліть, які мають бути вшановані та захищені.
ЄС виник на уламках Другої світової війни і став єдиним засобом для
розуміння того, що трагедія такого роду може статися знову.
Але європейська інтеграція ще не завершена. Боротьба триватиме до
того часу, поки східні кордони ЄС не збігатимуться з кордонами
європейських цінностей.
Безпека на континенті буде крихкою, доки Європейський Союз не
охопить країни, що прагнуть європейського майбутнього; до тих пір, поки
буде конфлікт між рішучістю і політикою, цінностями і матеріальними
інтересами.
Сьогодні ми повинні переконатися, що помилки 1930-х років ніколи не
повторяться, оскільки масштабний збройний конфлікт в Європі здається
ближчим, ніж будь-коли раніше.
Після аншлюсу Австрії та окупації Гітлером Судетської області Польща
першою зазнала нацистського удару. Ця нація також першою зазнала дію
пакту Молотова – Ріббентропа, коли великий східний сусід вторгнувся на її
територію.
Спільний радянсько-нацистський парад вересня 1939 р. в Бресті буде
завжди згадуватись як згода на визначення ліній поділу та створення сфер
впливу в Європі; фатальний шаблон, який не можна допустити знову.
Нацизм і комунізм, антисемітизм та етнічна ненависть, пропаганда і
тортури – все це стоїть в одному ряді злочинів, з яких взяли початок основні
звірства XX ст. Злочини, які, незважаючи на жорстокі уроки, вчиняються
сьогодні, в ХХІ ст., в агресії проти моєї країни – України.
Дивно, але ми знову бачимо спробу заспокоїти агресора.
Зараз, у той час як Україна повністю дотримується букви і духу мінських
домовленостей, агресор збільшує свою військову міць на Донбасі, плануючи
через два дні парад, який повністю суперечить всім принципам мінських
домовленостей, на якому буде задіяна найсучасніша російська зброя та важка
артилерія всього у кількох сотнях метрів від лінії розмежування.
Завтра, 8 травня, народ України приєднається до європейської традиції
вшанування жертв Другої світової війни вперше в історії.
У той час як наступного дня в Москві, під приводом Великої Перемоги,
армія агресора буде гриміти своєю смертельною міццю на весь світ. Деякі з
підрозділів всього кілька днів тому були у Донецьку і з’являться на
військовому параді у Москві.
Від імені народу України я вдячний багатьом із світових лідерів за
відмову брати участь у цьому параді цинізму.
Тенденція ігнорувати уроки минулого повинна бути зупинена до того, як
стане занадто пізно.
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Сьогодні Європейський Союз стикається з найбільш важким завданням в
своїй історії – реальним тестом на єдність, солідарність та фундаментальні
принципи.
У цей непростий час для всіх нас важливо зберегти нашу єдність і
рішучість, як 70 років тому. Продовження тиску на Росію є ключовим до тих
пір, поки мінські угоди не будуть реалізовані в повному обсязі.
Сьогодні Україна є новою передовою лінією Європи. Післявоєнний урок
європейської інтеграції буде тривати до тих пір, поки Україна не інтегрується
в європейську сім’ю.
Але тепер майбутнє Європи випробовується в Україні, де люди б’ються
до смерті, бо вони глибоко вірять у те, на чому стоїть Європа:
справедливість, солідарність, свобода і єдність.
Відмова від України означатиме відмову від них і відмову від пам’яті
про тих, хто боровся у минулих війнах за свободи, якими ми насолоджуємося
сьогодні.
Пані та панове, уроки Другої світової війни спонукають до створення
міжнародної системи безпеки, заснованої на співпраці, відповідальності,
поваги до суверенітету і прав людини.
Я пишаюся тим, що Україна є одним із співзасновників ООН,
співавтором Статуту ООН і членом Генеральної Асамблеї ООН з моменту її
створення.
І ключовим є те, що в період найбільшої потреби ця організація буде
розширювати свої миротворчі зусилля щодо країни, яка заслужила світового
визнання в якості держави, що зробила головний внесок у мир.
І я також хотів би підкреслити, що будь-яка спроба перегляду
глобальних правил безпеки задля подолання надмірних проблем може бути
непродуктивною і навіть небезпечною.
Я переконаний, що головною проблемою в нинішній системі безпеки є
відсутність відповідальності та узгодженості з боку одного з важливих
міжнародних гравців.
Напередодні 40-ї річниці Гельсінкського заключного акта, може бути
розглянутий новий статут європейської відповідальності, щоб підтвердити
наші попередні міжнародні зобов’язання, забезпечити чіткі механізми
покарання за їх порушення, відновити відповідальність і надійне
партнерство.
Пані та панове, полум’я Другої світової війни принесло спустошення на
трьох континентах, зашкодило 62 країнам, стерло цілі міста з лиця землі.
Навіть сьогодні кількість загиблих від цієї війни досі не визначена.
Тільки в Україні число жертв оцінюється у 8 млн життів. Українські
жертви становлять 40 % тих, хто загинув в Радянському Союзі.
Але, незважаючи на страшну величину цієї трагедії, жодні стратегічні
інтереси не варті втрати бодай одного людського життя.
Так само й сьогодні нашою кровоточивою раною є щоденна втрата
життів українських героїв і невинних мирних мешканців на Донбасі. Біль від
цієї рани може в кінцевому підсумку бути знятою, але інфекція пошириться
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без жодних ілюзій.
Ми не можемо собі дозволити, щоб історія повторилася. Анексії і
вторгнення під приводом захисту етнічних меншин. Спокуса закривати очі.
Корозія європейської солідарності. Все це може стати нашою новою
реальністю залежно від вибору Європи: вибору під назвою «Україна».
Цей вибір є політичним, по-друге, і економічним, по-третє. Але в першу
чергу він є моральним.
І як будь-який моральний вибір, він залишиться з нами назавжди.
Нехай наші уроки будуть вивчені.
Через кілька тижнів ми скликаємо саміт Східного партнерства.
Напередодні цього саміту я закликаю Європу відповісти українському
народові, який все ще бореться проти багатьох зол, які були залишені з
найтрагічніших десятиліть минулого.
Наша боротьба за європейські цінності триває, але наш народ вже
заслужив право розділяти і користуватись спільними європейськими
свободами: свободою пересування і свободою вибору – європейського
вибору.
І ми переможемо знову, поки ми разом!
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/32809.html). – 2015. – 7.05).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Нова стратегія національної безпеки України в умовах
зовнішньої загрози
У минулому році Президент України П. Порошенко доручив у
найкоротший термін підготувати проект нової стратегії національної безпеки
країни. Спільним недоліком усіх попередніх стратегічних документів у
питаннях національної безпеки був їхній відверто декларативний характер,
до того ж, російська агресія проти України звела нанівець більшість
основоположних принципів, закладених у попередніх концепціях стратегії.
Під час підготовки нової редакції Стратегії національної безпеки
України системоутворюючим став науковий підхід, що включав у себе як
фахові експертні оцінки, так і математичні моделі прогнозування. Проект
розроблявся відкрито й прозоро із широким залученням вітчизняних і
міжнародних експертів, зокрема представників НАТО, країн ЄС і США. 9
квітня проект нової стратегії було презентовано, а 6 травня схвалено на
засіданні Ради національної безпеки і оборони.
Стратегія національної безпеки України розрахована на термін до
2020 р. Основними її цілями є:
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– мінімізація загроз державному суверенітету та створення умов для
відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародновизнаного державного кордону;
– відновлення мирного розвитку Української держави;
– набуття нової якості економічного й гуманітарного розвитку,
забезпечення інтеграції України до Євросоюзу та її майбутнього як
демократичної, правової, соціальної держави.
Стратегія відносить до основних загроз національній безпеці:
– агресивну політику Росії;
– неефективність системи забезпечення національної безпеки України;
– корупцію та неефективну систему державного управління;
– економічну кризу, виснаження фінансових ресурсів держави, зниження
рівня життя населення;
– загрози енергетичній, інформаційній, екологічній і техногенній
безпеці.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України О. Турчинов
назвав нову Стратегію національної безпеки першим документом, що був
розроблений винятково з практичною метою комплексного захисту
національної безпеки й територіальної цілісності України.
Він наголосив, що Стратегія національної безпеки є документом
відкритим і обов’язковим для виконання. «На базі Стратегії будуть
відпрацьовуватись військово-технічні програми, які будуть реалізовані у
воєнно-промисловому комплексі. Її реалізацію забезпечує Кабінет Міністрів
України, органи виконавчої влади, органи сектору безпеки і оборони та інші
державні органи відповідно до їхньої компетенції», – зазначив О. Турчинов.
Також секретар РНБО повідомив, що фінансове забезпечення Стратегії
національної безпеки є основним пріоритетом бюджетної політики держави.
«Обсяг фінансування становить не нижче 5 % від ВВП країни», – запевнив
О. Турчинов.
Як відзначив академік Національної академії наук України, радник
Президента України, директор Національного інституту стратегічних
досліджень В. Горбулін, вперше за всю історію створення таких документів
ця Стратегія містить конкретний варіант програмних дій з точки зору
забезпечення стратегії національної безпеки України. За його словами, до
розробки проекту Стратегії безпеки було залучено близько 30 провідних
наукових установ та організацій. «Ніколи попередні стратегії не
завершувались механізмом виконання всією державною структурою
управління безпеки країни. У цій же Стратегії останні рядки чітко
визначають, що головне керівництво питаннями, пов’язаними з
національною безпекою країни, здійснює Президент, консолідацію і
контроль виконує РНБО, безпосередню реалізацію програмних завдань
виконує Кабінет Міністрів», – зазначив В. Горбулін.
Стратегія національної безпеки України чітко визначає два блоки загроз:
зовнішній і внутрішній. Зовнішня загроза – Росія. Як зазначають автори
документу, вперше в історії одна з держав-постійних членів Ради Безпеки
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ООН, яка володіє ядерною зброєю, використовує цей фактор для залякування
міжнародного співтовариства, нехтує міжнародним правом, використовує
свій військовий потенціал для анексії та захоплення території європейської
країни. Внутрішніми загрозами нацбезпеці названо неефективність системи
забезпечення нацбезпеки; корупція та неефективна система державного
управління; економічна криза і виснаження фінансових ресурсів держави;
зниження рівня життя населення; загрози енергетичні, інформаційні,
екологічні та техногенна безпека.
Багатьох політиків, зокрема російських, турбує переорієнтація України
на стандарти НАТО. Як інформують ЗМІ, прийнята Стратегія національної
безпеки розглядає російську військову агресію як довготривалий чинник, а
можливості України, значна частина яких спрямовується на відбиття цієї
агресії, є обмеженими. У цьому зв’язку, уперше після відмови від
позаблокового статусу держави чіткіше акцентується увага на міжнародних
системах колективної безпеки та можливому членстві в НАТО. «Ми бачимо у
членстві в НАТО єдину надійну зовнішню гарантію державного суверенітету
і територіальної цілісності країни. Пріоритетом є впровадження стандартів
НАТО, досягнення сумісності нашої армії і спецслужб зі службами і
засобами відповідних країн-членів НАТО, що забезпечить у майбутньому
набуття членства України в Альянсі», – наголосив О. Турчинов.
У свою чергу в Раді безпеки РФ пообіцяли проаналізувати документ на
предмет загрози інтересам Росії. Росія занепокоєна наміром України
інтегруватися в НАТО, що передбачено Стратегією національної безпеки
України,
заявив
секретар
Ради
безпеки
Російської
Федерації
М. Патрушев. «Уже сьогодні можна сказати – нас турбує, що ключовими
загрозами країни (для України) названа політика Росії, а пріоритетом
розвитку держави є членство в НАТО і зменшення економічних відносин між
нашими країнами», – зазначив він.
Натомість народний депутат (НФ), голова Комітету ВР з питань
національної безпеки і оборони С. Пашинський заявив, що росіян налякала
українська Стратегія національної безпеки, тому що вона правильна.
«Останні 20 років Україна використовувала в якості стратегії шаманські
танці, розповідаючи, що ми всіх любимо, всі люблять нас, тому все добре. Рік
тому Путін довів нам, що у нас не все добре. Пора ставити крапки над “і”.
По-перше, це факт російської агресії. Це – найголовніше. Ми хочемо миру?
Так, але гарантом нашого миру має бути сучасна, озброєна до зубів армія», –
наголосив С. Пашинський.
Сьогодні перед Україною стоїть важке завдання стабілізації економіки й
подолання кризи на Сході України – усе це має вирішуватися в короткі
терміни. Крім того, Стратегія включає напрями реформ, передбачені Угодою
про асоціацію України та Європейського Союзу, і Стратегію сталого
розвитку «Україна-2020». Можна припустити, що при досягненні успіху в
проведенні широкомасштабних реформ у державі чутливе питання для
української громадськості щодо вступу чи невступу в НАТО може відпасти
саме по собі, якщо, наприклад, заяви Президента України щодо виконання
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всіх необхідних критеріїв для отримання перспективи членства у Євросоюзі у
2020 р. справдяться. Як відомо, кількість тих, хто підтримує ідею вступу
України до НАТО зростає, але є ще значна частина противників, і з ними
варто рахуватися, особливо в умовах військової й терористичної загрози.
Адже російська пропаганда спрямована саме на тих, хто проти НАТО.
Разом з тим проглядається чітка лінія намірів влади до 2020 р. здійснити
прорив по всім фронтам. Очевидним видається те, що подання заявки на
отримання членства в НАТО на фоні одночасного отримання перспективи
членства у ЄС є найбільш вірогідною перспективою. Саме такою є позиція
представників влади.
Стратегія пропонує підхід, відповідно до якого вбачається за
необхідність забезпечувати власними зусиллями готовність держави, її
економіки й суспільства до оборони та відбиття зовнішньої агресії в будьяких формах і проявах, підвищення рівня обороноздатності, нарощування
оборони й безпекових спроможностей України, зміцнення здатності країни
до самозахисту. Саме Україна має потурбуватися про свою безпеку, не
чекаючи на військову допомогу Заходу. На це спрямована нова Стратегія
національної безпеки.
Як інформують ЗМІ, у Стратегії особливу увагу приділено відновленню
ракетного щита України, але більш детальна інформація, за словами
очільника РНБО, є державною таємницею. За словами О. Турчинова, така
робота здійснюється без порушень узятих Україною міжнародних
зобов’язань і в цьому питанні держава повинна розраховувати на власний
потенціал. У цій ситуації доконаним фактом є те, що Україні треба
замислюватися над розміщенням ефективної системи протиракетної оборони
для адекватної реакції на можливі загрози ззовні. Треба розуміти, що Україна
повинна зайняти чітку позицію в таких питаннях, як система ПРО перед
усіма країнами, які зобов’залися бути гарантами національного суверенітету
відповідно до Будапештського меморандуму 1994 року.
У цілому, ключовим пріоритетом є реформування Збройних сил України
з метою забезпечення ефективності, мобільності й оснащення сучасним
озброєнням, військовою та спеціальною технікою – на основі цього буде
спроможність надійно обороняти державу. У Стратегії передбачається
посилення контролю за витрачанням державних асигнувань, а також
контролю за якістю продукції для потреб армії та оборони. Важливим
чинником визначається проведення боротьби з корупцією та реформування
неефективної системи державного управління.
Стратегія національної безпеки також наголошує на необхідності
реформування розвідувальних органів, зокрема, посиленні агентурної й
технічної розвідки, створенні сучасної системи аерокосмічної розвідки.
На думку керівників країни, важливу роль тут має зіграти об’єднаний
Комітет з питань розвідувальної діяльності, на який покладено завдання
вдосконалення
системи
керівництва,
координації,
узгодженого
функціонування та контроль за діяльністю розвідувальних органів України.
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Стратегія національної безпеки України охоплює також питання, що
стосуються забезпечення інформаційної безпеки, кібербезпеки, нових
підходів щодо енергетичної, екологічної та інших видів безпеки, але
головним є те, що Українській державі вже відступати нікуди.
Уже стало зрозуміло, що гальмування або нехтування проведенням
відповідних реформ може трагічно вплинути на існування самої держави та
незалежності країни. Є сподівання й надія, що цього разу Стратегія
національної безпеки створить необхідні параметри та механізми, за яких
безпека держави буде посилена та впроваджена разом з побудовою сталої
системи верховенства права, демократії та економічного добробуту
громадян.
Проект Стратегії національної безпеки обговорювався в науковому
середовищі ще до його презентації. Зокрема, як зазначив провідний науковий
співробітник відділу воєнно-технічної політики В. Тютюнник, також
готуються проекти ряду документів оборонного планування, зокрема Воєнної
доктрини і Стратегічного оборонного бюлетеня У цих доктринальних
документах, а також у відповідних державних цільових програмах достатньо
докладно визначатимуться засади, пріоритети, напрями та заходи воєнної,
військово-економічної, військово-технічної та оборонно-промислової
політики України. Таким чином, у Стратегії в максимально стислому форматі
викладено найбільш актуальні воєнні загрози національній безпеці
Української держави; головні пріоритети в справі підвищення
обороноздатності держави; пріоритетні завдання щодо реформування та
подальшого розвитку Збройних сил, інших військових формувань і
спеціальних органів.
У свою чергу в. о. директора департаменту воєнної політики та
стратегічного планування Міністерства оборони України В. Павленко
наголосив, що нова Стратегія національної безпеки має стати важливим
елементом огляду сектору безпеки й оборони, який є визначальним кроком у
напрямі підвищення обороноздатності держави. Він зазначив, що головною
загрозою для України сьогодні є загроза застосування воєнної сили, усі інші
загрози є похідними від неї. В. Павленко також запропонував більш чітко
виписати в кінцевому документі намір України набути в майбутньому
членство в НАТО, відмовитися від згадки про гарантування іншими
державами безпеки Україні та більш конкретно визначити шляхи
реформування сектору безпеки.
Натомість радник голови СБУ О. Бєлов закликав оновити українське
законодавство у сфері національної безпеки, нагадавши, що в законі США
про національну безпеку 1947 р. відсутнє визначення національної безпеки,
проте містяться механізми взаємодії суб’єктів забезпечення національної
безпеки. Він відзначив як безумовне досягнення проекту нової редакції
Стратегії те, що цей документ спрямований безпосередньо на розв’язання
проблем у сфері національної безпеки, а не взагалі всіх державних проблем.
Варто зазначити, що російські «науковці», як і їхні можновладці
негативно відгукуються на Стратегію, що і не дивно. Адже будь-які
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намагання України провести зміни без узгодження з Росією там викликають
роздратування. Тому Стратегія національної безпеки України також стала
об’єктом різкої критики. Зокрема, Л. Усова, старший науковий співробітник,
яка представляє сектор європейських країн СНД і Балтії, заявила, що
«київська влада» дедалі більш виразно демонструє агресивний настрій у
внутрішній і зовнішній політиці, прагнення тлумачити мінські домовленості
виключно з позиції своїх інтересів і конфронтаційну лінію в російськоукраїнських відносинах. «Ця логіка пронизує зміст Стратегії національної
безпеки України, підготовленої в Національному інституті стратегічних
досліджень під керівництвом В. Горбуліна, який очолив цю установу
відповідно до Указу П. Порошенка. Виходить, що ті ж політики, хто сприяв
сповзання України у прірву, і тепер прописують рецепт, який може
коштувати “пацієнту” життя», – зазначає Л. Усова.
Узагалі риторика цього науковця схожа на пропагандистські заяви
російських політиків і журналістів, які вбачають в усьому провину України
та руку США, а Росія – миротворець.
Не дивно, що Л. Усова намагається шукати проблему в історії,
біографіях тощо. Вона навіть згадала, що В. Горбулін колись був
функціонером ЦК Компартії України в радянську епоху, у період
президентства Л. Кучми і В. Ющенка виступав як один з головних
прихильників курсу України на вступ до НАТО. Тому вона робить висновок,
що невипадково в проекті Стратегії національної безпеки, підготовленій під
його керівництвом, акцент зроблено на досягнення до 2020 р. «сумісності
сектору безпеки і оборони України з відповідними силами країн-членів
НАТО», а також на перегляд політики позаблоковості України, яка була
зафіксована в Законі України 2010 р. «Про засади внутрішньої і зовнішньої
політики».
І ні слова про анексію Криму, про вторгнення на Донбас, що
підштовхнуло Україну шукати шляхи для захисту від агресії. Натомість
«науковець» невдоволено зазначає, що Україна шукає собі інших партнерів.
За її словами, усе це супроводжується запевненнями своїх західних партнерів
у «європейській цивілізаційній ідентичності України», у чому немає нічого
дивного не тільки з точки зору світогляду сучасної київської влади, а й з
цілком прагматичних міркувань, так як без західної фінансової допомоги, яку
надавати ніхто не поспішає, як показав останній візит А. Яценюка в
Брюссель, Україні загрожує банкрутство. «Поряд із США стратегічними
партнерами України називаються Велика Британія, Німеччина, Франція і
Польща, а в розряд так званих привілейованих партнерів ставиться Канада,
Австралія, Японія, країни Прибалтики, Швеція, Норвегія і Румунія.
Примітно, що на цьому тлі автори Стратегії національної безпеки України
визнають не тільки фактичне “руйнування” відносин стратегічного
партнерства з Росією, але й прагнуть сформувати в особі Росії образ якогось
головного ворога», – зазначила Л. Усова.
Тобто лише Україна завинила перед Росією. Навіть не Україну вона
звинувачує, а «київську владу», підкреслюючи, що нині діюча влада не
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легітимна, адже, за словами Л. Усової, ця влада виникла внаслідок
«перевороту в лютому 2014 р.».
За словами Л. Усової, у Стратегії об’єктивний аналіз ситуації в Україні
підміняється висуненням претензій до Російської Федерації в окупації,
агресії, тероризмі, веденні «гібридної війни», висуваються вимоги
«відновлення територіальної цілісності України», під якими мається на увазі
повернення Україні Криму. «Про це в останні дні зробили відповідні заяви в
польському Сеймі Президент України П. Порошенко, а також войовничо
налаштований новий секретар РНБО О. Турчинов», – наголосила вона.
На її переконання, при цьому, явно відриваючись від реальності, як і їхні
західні спонсори, вони намагаються не помічати того факту, що
«возз’єднання Криму з Росією стало результатом широкого і вільного
народного волевиявлення на кримському референдумі і ніякому перегляду не
підлягає, що ще раз підкреслив у своєму посланні Федеральним зборам
президент Російської Федерації В. Путін».
Крім того Л. Усова звинувачує Україну в підступності та зазначає, що
Україна планує підірвати економіку Росії зсередини. За її словами, займаючи
конфронтаційну лінію по відношенні до Росії, закликаючи позбутися
залежності від Росії в економічній, енергетичній гуманітарній та
інформаційній сферах, автори Стратегії оголошують пріоритетними
партнерами України на пострадянському просторі Білорусію й Казахстан,
виступаючи за пошук нових умов двостороннього торговельно-економічного
співробітництва з цими державами, «з урахуванням їх членства в
Євразійському економічному союзі». «За цим ховається колишній намір
України і європейських структур використовувати Білорусію і Казахстан для
безконтрольного проникнення українських та європейських товарів на ринки
країн ЄАЕС і його фактичного підриву зсередини», – заявила «науковець».
Разом з тим вона наголосила, що при всіх надіях на допомогу Заходу, що
буквально пронизує зміст документа, украй важка соціально-економічна
ситуація в Україні змушує авторів визнати, що для сучасної України
характерні «безробіття, бідність, соціальна несправедливість, олігархічна
модель економіки, протестні настрої в суспільстві». «Однак, замість реальних
шляхів оздоровлення ситуації в країні, крім безоглядної віри в західні
інститути, робиться висновок про необхідність всебічного зміцнення
Збройних сил, Прикордонних військ, особливо Служби безпеки України,
структур розвідки держави, включаючи розробку цілої програми
розвідувальної діяльності. Таким чином, автори проекту Стратегії прагнуть
догодити панівним настроям у владних структурах України і роблять ставку
на подальшу мілітаризацію України», – зазначає російський «науковець», а
швидше черговий пропагандист, який забуває про військовий бюджет РФ і
готовність цієї країни застосувати силу проти будь-кого.
Висловлювання Л. Усової співзвучні з позицією вищого військового
керівництва Росії, яке продовжує звинувачувати Україну в конфлікті на
Донбасі та погрожує силою. Як заявив начальник Генштабу РФ генерал армії
В. Герасимов, військові дії Києва на Сході України можуть бути спрямовані
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проти Росії. «По суті, в Україні йде громадянська війна, жертвами якої вже
стали тисячі людей. Складно передбачити, чим все це закінчиться. Ми не
знаємо, які вказівки отримує нова українська влада від західних “кураторів” і
куди може бути спрямована агресія Києва в подальшому», – зазначив В.
Герасимов під час конференції з безпеки в Москві. При цьому він наголосив,
що в будь-якому випадку така невизначеність не виключає військової
небезпеки для Росії.
Також В. Герасимов заявив, що нова українська влада намагаються із
застосуванням військової сили приборкати населення Донбасу, яке
висловило недовіру «нелегітимній владі і не згодне із проведеною в державі
русофобською політикою».
Подібні оцінки науковців і вищого військового політичного керівництва
сусідньої країни вже самі по собі підтверджують, що нова Стратегія
національної безпеки на часі і від її найскорішого втілення в життя залежить
подальша доля України. Сьогодні не повинно бути іншого виходу, як йти
шляхом перемоги. Хочеться вірити, що наміри будуть підкріплені
відповідними діями. Головне, чого не вистачало українській владі при
реалізації попередніх стратегій безпеки, – відсутність бажання й політичної
волі працювати в цьому напрямі. Сьогодні спостерігається, що така воля у
влади є і, що більш важливо, влада готова нести спільну відповідальність за
результати своїх починань (Робота написана з використанням інформації
таких джерел: Олександр Турчинов: Нова стратегія національної безпеки
– це перший не декларативний, а винятково практичний документ //
http://www.rnbo.gov.ua/news/2094.html. – 2015. – 9.04; Круглий стіл
«Стратегія національної безпеки України в умовах радикальних змін
внутрішнього
і
зовнішнього
безпекового
середовища»
//
http://www.niss.gov.ua/articles/1726. – 2015. – 23.01; РФ встревожена новой
Стратегией
национальной
безопасности
Украины
//
epublic.com.ua/article/36757-RF-vstrevojena-novoy-Strategiey-nacionalnoybezopasnosti-Ukrainy.html. – 2015. – 13.04; Проект новой стратегии
безопасности Украины – стратегия тупика // http://riss.ru/analitycs/7127. –
2015. – 16.04; Генштаб РФ: События в Украине могут быть направлены
против России // http://korrespondent.net/world/worldabus/3504202-henshtabrf-sobytyia-v-ukrayne-mohut-byt-napravleny-protyv-rossyy. – 2015. – 16.04).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Український парламент докладатиме усіх зусиль до звільнення
Н. Савченко. Про це заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман,
відкриваючи пленарне засідання парламенту у вівторок, 12 травня.
В. Гройсман нагадав, що 11 травня народний депутат, Герой України
Н. Савченко відзначала свій День народження. На переконання керівника
парламенту, найкращим подарунком для Н. Савченко від колег-депутатів
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«будуть дві речі». «Перше: ми зробимо все залежне від українського
парламенту, щоб Надія була звільнена. І український парламент робитиме все
для того, щоб Україна була успішною, розвивалася, щоб рішення, які ми
приймаємо, були якісними, – заявив В. Гройсман. – Це все надаватиме сил не
тільки українському суспільству, а й нашій колезі Надії Савченко»
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 12.05).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону
України “Про боротьбу з тероризмом” щодо оперативного управління
антитерористичними операціями».
Законодавчим актом збільшено кількість керівників оперативного штабу
з управління антитерористичною операцією з огляду на можливе одночасне
проведення на території нашої держави декількох антитерористичних
операцій, територія проведення яких може не збігатися з адміністративнотериторіальним поділом, що ускладнює здійснення одночасного
оперативного керівництва і Антитерористичним центром при Службі безпеки
України,
і
декількома
оперативними
штабами
з
управління
антитерористичними операціями в районах їх проведення.
Законопроект зареєстровано за № 2030 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 12.05).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проходження
військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без
громадянства».
Законопроектом пропонується внести до законів України «Про
військовий обов’язок та військову службу», «Про Збройні Сили України» та
«Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» зміни, якими
передбачається регламентувати вступ на військову службу і її проходження
іноземцями та особами без громадянства за контрактом на посадах рядового
– старшинського складу в Збройних Силах України та інших військових
формуваннях.
Проектом також пропонується викласти у новій редакції статтю
447 Кримінального кодексу України «Найманство».
Законопроект зареєстровано за № 2389 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 12.05).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про
внесення змін до Закону України “Про Статут внутрішньої служби
Збройних Сил України” щодо використання персональних пристроїв
безпроводового доступу».
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Законопроектом пропонується посилити контроль за витоком
інформації, зокрема з районів проведення антитерористичної операції та
бойового зіткнення, вжити заходів щодо запобігання визначенню
противником точних координат підрозділів ЗС України через джерела
радіовипромінення шляхом запровадження правил використання особистих
пристроїв безпроводового доступу до телекомунікаційних мереж, що
належать військовослужбовцям України під час виконання ними службових
обов’язків.
Проектом передбачається доповнити Статут внутрішньої служби
Збройних Сил України додатком № 20 щодо встановлення вимоги стосовно
використання
персональних
пристроїв
безпроводового
доступу
військовослужбовцями Збройних Сил України.
До статті 59 Статуту пропонується внести зміни, які визначають
повноваження командира підрозділу у сфері використання таких пристроїв.
Законопроект зареєстровано за № 2154 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 12.05).
***
8 травня у Верховній Раді України відбулося урочисте засідання,
присвячене 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, місцю та ролі
українського народу у Другій світовій війні.
В урочистому засіданні взяли участь Президент України П. Порошенко,
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, ветерани Другої світової війни,
народні депутати України, Прем’єр-міністр України А. Яценюк і члени
уряду, керівники центральних органів виконавчої влади, президенти України
Л. Кравчук, Л. Кучма та В. Ющенко, колишні голови Верховної Ради
України, колишні прем’єр-міністри України, Голова та члени
Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України та голови
вищих спеціалізованих судів, Генеральний прокурор України, голова
Національного банку України, секретар Ради національної безпеки і оборони
України, київський міський голова, предстоятелі церков і релігійних
об’єднань України, представники іноземних парламентів, дипломатичного
корпусу, громадських організацій і засобів масової інформації.
Урочисте засідання відкрив перший заступник Голови Верховної Ради
України А. Парубій.
У сесійній залі прозвучав Гімн України.
А. Парубій виступив з короткою промовою. Він зазначив, що Україна
заплатила за перемогу над нацизмом найвищу ціну: «Загальні втрати
українців у цій кривавій війні – понад 8 млн людських життів».
Перед учасниками урочистого засідання з промовою виступив
Президент України П. Порошенко.
Перед виступом учасники засідання подивилися відеокадри з історією
ветерана Другої світової війни І. Залужного, який втратив свого онука
лейтенанта Національної гвардії І. Гутника-Залужного в АТО.
П. Порошенко розповів про подвиг 23-річного молодшого лейтенанта
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І. Залужного, який, рятуючи своїх товаришів, загинув 10 серпня минулого
року під Амвросіївкою на Донеччині. П. Порошенко сказав, що полковник
І. Залужний нині перебуває в сесійній залі. Він підійшов до нього й
подякував за онука-патріота. Президент України наголосив, що такі величні
подвиги не забуваються і в історію карбуються золотими літерами. «Тому що
наша країна, проти якої здійснюється військова агресія, більше, ніж будь-яка
інша, цінує мир, який тривав майже 70 років. Тому що, сказав би О.
Довженко, знову Україна в огні. Тому що надто очевидними є паралелі між
подіями в Європі наприкінці 30-х років минулого століття і тепер».
Перед учасниками урочистого засідання виступив почесний голова
Всеукраїнського об’єднання ветеранів, Герой України, народний депутат
чотирьох скликань, видатний український учений, державний і громадський
діяч І. Юхновський. Він зазначив, що вклад українців у перемогу над
Німеччиною був одним з вирішальних. «Є внутрішньою справою кожної з
держав колишніх республік Радянського Союзу, як визначати себе стосовно
цієї війни. Але ми беззастережно вважаємо, що Україна є державоюпереможницею у Другій світовій війні. В результаті переговорів у Тегерані,
Ялті та Потсдамі незалежними стали Польща, Чехословаччина, Румунія,
Болгарія, Югославія. Україна ж не стала, бо не мала своєї держави. І тепер,
коли ми її маємо, кожен українець, кожен громадянин держави повинен
знати, що його моральне, матеріальне і нарешті фізичне існування може бути
забезпечене тільки в незалежній Україні. І пам’ять про Другу світову війну –
пам’ять незалежної Держави Україна», – зазначив І. Юхновський.
Він, відзначивши, що Верховна Рада після Революції гідності й перед
лицем агресії Росії є доленосною Радою в історії України, звернувся до
народних депутатів із пропозицією на базі нинішньої Верховної Ради
створити двопалатний парламент – сенат і національні збори, 100 на 350.
«Перший створює стратегію і регламенти, другий – закони. Місцеве
самоврядування має бути тільки на рівні громад і районів. Області – це
проміжна ланка, яка не має свого власного бюджету і є об’єднуючою між
державною владою і самоврядними районами. Треба вирішити питання
дублювання державної виконавчої влади між Президентом і Прем’єрміністром: або президентська республіка – тоді за жодних обставин не
можуть бути розпущені національні збори, або парламентська республіка –
Президент виконує протокольні обов’язки», – сказав він.
І. Юхновський як солдат минулої війни й учасник боїв привітав усіх із
Днем Перемоги та з Днем примирення.
До учасників урочистого засідання від імені військовослужбовців
Збройних сил звернувся Герой України, учасник антитерористичної операції
В. Гринюк: «Ми, нинішнє покоління захисників Вітчизни, особливо
вклоняємося перед ветеранами Другої світової війни, бо саме наші діди й
прадіди спільно з бойовими побратимами з інших країн звільнили Європу та
відстояли право народів на мирне життя. Тоді, у 1945 р., здавалося, що
довгоочікуваний мир на багатостраждальну землю Європи та України
прийшов назавжди. Проте через 70 років цей мир густо окроплений кров’ю
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воїнів Другої світової війни був підступно порушений. У 2014 р. Російська
Федерація розв’язала проти України та всього світового порядку справжню
військову агресію, яка отримала назву гібридної війни. Але планам
захоплення нашої держави не судилося здійснитися». В. Гринюк зазначив,
що стійкість і мужність учасників антитерористичних операцій у поєднанні з
всеукраїнським волонтерським рухом на підтримку армії стали
несподіванкою для озброєних російсько-терористичних військ. Українські
військові зупинили агресора, обмеживши його просування вглиб Української
держави окремими районами Донецької та Луганської областей.
В. Гринюк також зазначив, що за останній рік багато зроблено щодо
зміцнення боєздатності української армії. Збройні сили України набули
безцінного бойового досвіду, поповнилися навченим і підготовленим
особовим складом, новим озброєнням та військовою технікою.
Перший заступник Голови Верховної Ради України А. Парубій оголосив
урочисте засідання закритим.
У сесійній залі пролунав Гімн України (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 8.05).
***
У Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності відбулася зустріч з представниками консультативної місії
Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки в України.
У зустрічі, яка відбулася 7 травня, узяли участь голова місії К. Міжей,
радник зі стратегічних питань роботи правоохоронних органів К. Мюрей і
голова відділу з питань юстиції Р. Бауер.
Голова комітету А. Кожем’якін ознайомив гостей з діяльністю комітету
та його підкомітетів, а також поінформував представників місії про актуальні
законопроекти у сфері реформування правоохоронної системи, що
перебувають на розгляді в комітеті. Зокрема, ішлося про опрацьований у
комітеті проект закону «Про Державне бюро розслідувань» за № 2114,
прийняття якого дасть змогу сформувати систему досудового слідства, а
відтак виконати вимоги Перехідних положень Конституції України та
Прикінцевих і Перехідних положень КПК України.
А. Кожем’якін також зазначив, що наразі в комітеті здійснюється робота
щодо підготовки до розгляду Верховною Радою України законопроектів, які
спрямовані на реформування органів внутрішніх справ.
Голова комітету також звернув особливу увагу на необхідності
завершення реформи органів прокуратури. Він зазначив, що Верховна Рада
України має невідкладно ухвалити відповідний закон, який повинен
виправити незначні недоліки Закону України «Про прокуратуру»,
прийнятого 14 жовтня 2014 р., а саме стосовно питань добору кадрів для
формування місцевих і регіональних прокуратур. «У Верховній Раді України
зареєстровані відповідні законопроекти, і комітет вже прийняв по них певні
рішення» – підкреслив А. Кожем’якін.
У свою чергу К. Міжей привітав роботу комітету над зазначеними
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законопроектами та поінформував про діяльність місії, яка розпочала свою
діяльність після підписання Президентом України Закону «Про ратифікацію
Угоди між Україною та Європейським Союзом щодо статусу
Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору
цивільної безпеки України (КМЄС в Україні)».
«Метою місії є посилення спроможностей України у врегулюванні кризи
шляхом реформування правоохоронних органів з пріоритетом на
забезпеченні верховенства права та з метою відновлення довіри і підтримки
населення, а також удосконалення системи управління правоохоронними
органами із забезпеченням демократичного контролю», – зазначив К. Міжей.
Учасники
зустрічі
визначили
можливі
шляхи
майбутнього
співробітництва
над
удосконаленням
чинного
законодавства
у
правоохоронній сфері (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 8.05).
***
У Комітеті з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства відбулося чергове засідання Робочої групи
щодо обґрунтованості підвищення цін/тарифів на енергоносії та
комунальні послуги.
Голова робочої групи, заступник голови комітету А. Бабак нагадала, що
відповідно до доручення Голови Верховної Ради України необхідно було
внести узгоджені пропозиції до 7 травня, але до комітету надійшов
величезний обсяг інформації, який необхідно опрацювати. Вона сповістила,
що направила лист Голові Верховної Ради із запитом про відтермінування
терміну надання пропозицій робочої групи до 14 травня.
За її словами, пропозиції робочої групи можуть бути надані у форматі
попереднього звіту, що, імовірно, потребуватиме більше часу на
доопрацювання.
А. Бабак поінформувала учасників засідання про попередні висновки,
зроблені після аналізу наданих робочій групі матеріалів. На початку вона
зазначила: «У нас є підстави сьогодні офіційно заявити про необхідність
перегляду тарифів з метою забезпечення їх обґрунтованого визначення».
Голова робочої групи, говорячи про тарифи на газопостачання для
населення, повідомила, що станом на 7 травня 2015 р. немає прогнозного
балансу надходження та розподілу природного газу на поточний рік, який
мав би бути затверджений Кабінетом Міністрів. За її словами, немає офіційно
підтвердженого обсягу планового придбання газу, видобутого в Україні та
імпортованого для потреб населення, і даних про розмір виробничотехнологічних витрат, які мають бути складовою прогнозного балансу. А.
Бабак сказала, що немає обґрунтування того, чому газ у підземних сховищах
не використовується для потреб населення, хоча його обсяг, за даними звіту
за 2014 р., становить близько 4,3 млрд куб. м, що фактично є половиною
обсягу, попередньо врахованого в розрахунках як імпортованого (8,5 млрд
куб. м передбачалося імпортувати).
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А. Бабак звернула увагу на те, що немає пояснення скорочення обсягів
власного видобутку газу більше як на 15 % від підприємства
«Укргазвидобування» у 2015 р. порівняно з 2014 р., як й обґрунтування чому
не закуповується газ в інших підприємств, частка держави в статутних
капіталах яких становить 50 % і більше.
Стосовно отриманих матеріалів щодо тарифів на електропостачання А.
Бабак повідомила, що під час аналізу інформації, наданої Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, можна зробити висновок, що блоки споживання
електричної енергії, визначені Національною комісією, не є обґрунтованими.
«Національна комісія посилається на Постанову Кабінету Міністрів “Про
затвердження соціальних норм споживання комунальних послуг” і керується
тим, що саме блок споживання 100 кВт/год електроенергії на місяць – це
соціальна норма. Якщо уважно ознайомитися з цією Постановою, то
побачимо, що ця норма встановлена лише для домогосподарств з однією
особою і це – домогосподарство, яке не використовує електроенергію для
електроплит. Для кожної додаткової особи в сім’ї цей соціальний норматив
збільшується і не повинен перевищувати в різних випадках від 230 до 250
кВт/год на місяць. Обґрунтування, яке було нам надано, нас не задовольнило,
тому що є суперечність», – пояснила вона.
На думку А. Бабак, на сьогодні є потреба в доведенні до відома робочої
групи інформації про розмір витрат електроенергії в мережах, адже
показники, надані Національною комісією робочій групі комітету говорять
про те, що витрати в електричних мережах коливаються від 24 до 29 %
енергії, яка подається. «Чому такі величезні коливання витрат в мережах за
кілька останніх місяців?» – запитала вона.
Голова робочої групи, говорячи про тарифи у сфері теплопостачання,
повідомила про надану інформацію по 193 ліцензіатах Національної комісії
підприємств теплопостачання. За її словами, для того щоб проаналізувати цю
інформацію, слід використовувати спеціальні методи аналізу, тому що
представлені тарифи – це тарифи на теплову енергію для населення, для
бюджетних підприємств та установ, а також на централізоване опалення й
централізоване постачання гарячої води.
А. Бабак зазначила, що попередньо можна сказати про відсутність
прозорості у встановленні норм витрат тепла для потреб опалення та
гарантування обґрунтованості цих показників, оскільки встановлення таких
норм згідно з чинним законодавством є повноваженням місцевих органів
самоврядування.
Щодо інформації про тарифи на водопостачання. За словами А. Бабак,
було надано дуже багато матеріалів. «Натомість складно робити такий аналіз
у короткий термін, не маючи детальної інформації», – наголосила вона.
У засіданні робочої групи взяли участь народні депутати, представники
Кабінету Міністрів, Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НАК «Нафтогаз
України», Антимонопольного комітету, профільних асоціацій, громадських
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організацій, експерти.
Члени робочої групи, заслухавши представників державних органів
виконавчої влади, висловили пропозиції щодо надання додаткових матеріалів
для підготовки комітетом підсумкового документа (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 7.05).
***
Комітет з питань запобігання і протидії корупції визнав такими, що
відповідають вимогам антикорупційного законодавства, 75 проектів
законодавчих актів.
Дев’ять законопроектів визнано такими, що містять корупціогенні
фактори та не відповідають вимогам антикорупційного законодавства.
Зокрема, комітет визнав таким, що містить корупційні ризики та не
відповідає вимогам антикорупційного законодавства, проект закону «Про
створення та функціонування вільної економічної зони “Донбас”», № 2419.
На думку членів комітету, документ суперечить вимогам Закону України
«Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних)
економічних зон», у тому числі розд. ІІ Закону щодо порядку створення
спеціальної (вільної) економічної зони.
Законопроекти № 2420, 2421, 2422, подані в розвиток законопроекту №
2419, також визнані такими, що не відповідають вимогам антикорупційного
законодавства.
Крім того, комітет ухвалив рішення звернутися до громадських
організацій з метою подання в 10-денний термін на розгляд комітету
кандидатур членів конкурсної комісії з відібраних Національним агентством
з питань запобігання корупції. Відповідне рішення комітету буде
опубліковано в газеті «Голос України».
Також на засіданні комітету виступив директор Національного
антикорупційного бюро України А. Ситник, який доповів про початок своєї
роботи та наголосив на необхідності внесення змін до чинного законодавства
з метою врегулювання окремих питань, пов’язаних із забезпеченням
діяльності бюро (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 7.05).
***
Комітети з питань європейської інтеграції та закордонних справ
парламентів Грузії, Молдови та України в рамках тристоронньої
міжпарламентської конференції у м. Тбілісі прийняли спільну декларацію.
Комітет з питань європейської інтеграції парламенту Грузії провів
тристороннє парламентське засідання на тему: «Нові підходи щодо
співробітництва між асоційованими країнами Східного партнерства, а саме
Молдовою, Грузією та Україною», яке відбулося 4–5 травня 2015 р. у Тбілісі.
Україна й Грузія очікують від саміту Східного партнерства, що
відбудеться в Ризі 21–22 травня, позитивного сигналу щодо запровадження
безвізового режиму з ЄС. Про це йдеться, зокрема, у спільній декларації
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комітетів з питань європейської інтеграції та закордонних справ парламентів
Грузії, Молдови та України, прийнятій у Тбілісі в рамках тристоронньої
міжпарламентської конференції.
Спільна декларація також містить домовленість про створення
тристороннього парламентського механізму співпраці та координації країн
Східного партнерства, що підписали Угоду про асоціацію з ЄС. Від
Верховної Ради України декларацію підписали голова Комітету з питань
європейської інтеграції І. Геращенко та перший заступник голови Комітету у
закордонних справах І. Климпуш-Цинцадзе. Зазначений документ був
надісланий керівництву Європарламенту та національних парламентів країн
ЄС.
В Україні сподіваються, що саміт у Ризі «стане важливим етапом у
взаєминах між країнами Східного партнерства та ЄС, а Київ і Тбілісі
отримають позитивні чіткі, а не розмиті сигнали відносно перспектив
членства і впровадження безвізового режиму», зазначила І. Геращенко. При
цьому вона наголосила, що відсутність відповіді на ці ключові питання
«стане радісною новиною для Москви». Також народний депутат
підкреслила, що українська влада робить все необхідне для виконання
технічних передумов для впровадження безвізового режиму в контексті
виконання другої фази Плану дій лібералізації візового режиму.
Значний внесок у розробку зазначеного документа здійснив глава
постійної делегації Верховної Ради України у ПА ЄВРОНЕСТ Б. Тарасюк.
Під час тристоронньої міжпарламентської конференції він наголосив, що
головними викликами Східного партнерства є прийняття Резолюції щодо
військової агресії Росії проти України у Єревані, імплементація Угоди про
асоціацію та візова лібералізація. Однією із сильних сторін Східного
партнерства є спільна зовнішня і безпекова політика ЄС.
Також під час візиту українських політиків до Грузії в Тбілісі, за участі
спікера грузинського парламенту, у Музеї радянської окупації відбулося
відкриття фотовиставки, присвяченої подіям на Донбасі. На відкритті
експозиції І. Геращенко зауважила, що, на жаль, Російська Федерація стала
правонаступницею найгірших якостей колишнього СРСР, таких як неповага
до суверенітету й незалежності інших народів і країн. «Україна сьогодні
платить надзвичайно високу ціну за нашу незалежність, і Грузія нас розуміє і
підтримує», – наголосила вона. І. Геращенко поінформувала присутніх
грузинських політиків, представників дипломатичного корпусу, журналістів
про ситуацію на Сході України та порушення бойовиками й РФ мінських
угод. Вона зазначила, що Україна чекає від світу посилення солідарності та
тиску на агресора. При цьому І. Климпуш-Цинцадзе зазначила, що агресія
проти України стала можливою тільки тому, що в 2008 р. світ недостатньо
жорстко відреагував на агресію проти Грузії і дав змогу РФ розв’язати війну
проти незалежної країни. «Це не повинно повторюватися, ми маємо разом
зупинити агресію проти незалежних держав», – зазначили українські
політики
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 7.05).
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***
Голова
Комітету
з
питань
екологічної
політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
М. Томенко провів черговий прийом громадян.
Під час прийому понад 20 відвідувачів з Києва, Київської, Донецької,
Житомирської, Кіровоградської областей порушили питання щодо
соціального захисту учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, законодавчих
ініціатив із природоохоронної діяльності, збереження археологічних
пам’яток і допомоги переселенцям із зони АТО.
Голова комітету наголосив, що за наслідками розгляду отриманих
звернень комітет, відповідно до предметів відання, найближчими днями
проведе роботу з метою оцінки ситуації, пошуку шляхів розв’язання та
надання максимально можливої практичної допомоги в кожному випадку
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 8.05).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з Генеральним
секретарем ООН Бан Кі-муном.
Генсек ООН подякував Президенту України за гостинність під час його
візиту до Києва та за можливість разом з українським народом вшанувати
пам’ять загиблих у Другій світовій війні.
Бан Кі-мун поінформував Президента України про результати візиту до
Москви, де він так само, як і в Києві, обговорював запуск Офісу ООН на
підтримку виконання Мінських домовленостей. Президент наголосив, що
необхідно добитися їх повного виконання.
П. Порошенко та Бан Кі-мун також обговорили можливість розміщення
миротворчої місії ООН на Донбасі.
У день народження Надії Савченко Президент П. Порошенко та Бан Кімун домовилися і далі докладати всіх зусиль для її звільнення (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 11.05).
***
Президент України П. Порошенко під час робочого візиту до Польщі
провів зустріч із президентом Б. Коморовським і Генеральним секретарем
ООН Пан Гі Муном.
Співрозмовники відзначили важливість і символічність зустрічі в
Гданську, куди приїхали лідери багатьох європейських держав для
вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та відзначили
відсутність повного доступу для верифікації відведення техніки та
припинення вогню.
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П. Порошенко наголосив на тому, що ООН має відігравати більшу роль
у врегулюванні ситуації на Донбасі та, зокрема, направити туди миротворчу
місію.
Глава Української держави також зазначив, що в зоні конфлікту складна
гуманітарна ситуація і відсутній доступ та можливість поставок української й
міжнародної гуманітарної допомоги.
Генсек ООН наголосив на важливості виконання в повному обсязі
мінських домовленостей усіма сторонами та окремо зазначив важливу роль
П. Порошенка в мирному врегулюванні ситуації (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/32808.html). – 2015. – 7.05).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
прем’єр-міністром Швеції С. Льовеном.
Прем’єр-міністр Швеції привітав Президента України із 70-річчям
завершення Другої світової війни у Європі та відзначив вагомий внесок
українців у перемогу.
Співрозмовники визнали, що ситуація на Донбасі залишається
напруженою, та обговорили шляхи уникнення подальшої ескалації.
С. Льовен наголосив, що мінські домовленості мають виконуватися в
повному обсязі. П. Порошенко підкреслив, що цьому сприятиме розміщення
миротворчої місії на Донбасі.
Президент України та прем’єр-міністр Швеції також скоординували дії
щодо лібералізації візового режиму для українців під час саміту Східного
партнерства в Ризі (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua/news/32819.html). – 2015. – 8.05).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з міністром закордонних
справ Канади Д. Ніколсоном.
Глава держави відзначив потужну підтримку України з боку Канади та
жорстку реакцію на агресію Росії проти України. «Це не лише питання
української незалежності, це питання глобальної безпеки», – наголосив
Президент.
У свою чергу міністр закордонних справ Канади зазначив, що підтримка
України, зокрема врегулювання ситуації на Донбасі, є одним з пріоритетів
Канади в зовнішній політиці.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. П. Порошенко
наголосив, що Україна чітко виконує мінські домовленості, однак інша
сторона їх порушує. Особливо Президент відзначив відсутність виконання
частини щодо звільнення заручників, включно з Н. Савченко, яка
утримується в Росії, проте демонструє міцний дух і мужньо тримається.
Стосовно української льотчиці, яка відзначає день народження 11 травня,
Президент наголосив, що Україна робить усе можливе для її звільнення.
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Президент подякував канадській стороні за військову та технічну
допомогу, зокрема за направлення місії у складі 200 інструкторів для
тренування українських військових. «Маємо позитивний досвід із США,
Польщею та іншими країнами. Підвищення рівня та професіоналізму
української армії є нашим пріоритетом», – сказав П. Порошенко.
Співрозмовники відзначили зацікавленість у розвитку відносин в
економічній сфері та в залученні канадських інвесторів. Так, під час
майбутнього візиту прем’єр-міністра Канади очікується подальше
обговорення питання двосторонньої Угоди про зону вільної торгівлі. «Маємо
продемонструвати прогрес. Ми відкриті для співпраці», – зазначив глава
держави. У свою чергу міністр закордонних справ Канади наголосив на
зацікавленості збільшення товарообігу між країнами.
Окремо Президент України звернув увагу на питання спрощення
візового режиму Канадою для українців, зокрема щодо збільшення термінів
дії віз.
П. Порошенко також відзначив підтримку України з боку Канадського
агентства міжнародного розвитку. «Проведення реформ – питання
виживання. Для нас надзвичайно цікавий ваш досвід в державному
управлінні», – зазначив Президент.
Міністр закордонних справ Канади наголосив, що його країна
продовжуватиме підтримувати Україну. Зокрема, планується виділення
понад 30 млн канадських доларів допомоги Україні на гуманітарні цілі та
розвиток демократичних інституцій. Він також нагадав слова прем’єрміністра Канади, що «світ змінюється, але, що наступні п’ять днів, чи п’ять
місяців, чи 50 років ви можете розраховувати на підтримку України з боку
Канади» (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/32837.html). – 2015. – 11.05).
***
Під час відвідання навчального центру «Десна» (Чернігівська
область) Президент П. Порошенко повідомив, що відвідає Німеччину
13–14 травня, де, зокрема, у м. Аахен проведе зустрічі зі світовими
європейськими лідерами стосовно мирного врегулювання на Донбасі.
П. Порошенко відзначив роль канцлера Німеччини А. Меркель і
президента Франції Ф. Олланда в забезпеченні виконання мінських
домовленостей. «Наше ключове завдання – єдність Європи, єдність та
солідарність з Україною», – наголосив глава держави.
Президент підкреслив важливість донесення об’єктивної інформації про
те, що відбувається в зоні АТО. Глава держави наголосив, що Україна
неухильно дотримується всіх без виключення мінських зобов’язань, однак
бойовики постійно здійснюють провокації проти України. «Про це має знати
весь світ», – сказав Президент.
«Ми маємо забезпечити ефективну координацію дій, щоб ті
домовленості, яких було досягнуто, а це в першу чергу рішуче припинення
вогню та відведення важкої техніки та артилерії, дотримувались», – сказав
25

П. Порошенко. Президент наголосив, що техніка не була відведена, як про це
зазначено в мінських домовленостях. Яскравою демонстрацією порушень з
боку бойовиків стали так звані паради в Донецьку та Луганську.
П. Порошенко також повідомив, що під час зустрічі з Генсеком ООН і
європейськими лідерами обговорювалося питання розміщення миротворчого
контингенту під егідою ООН та ЄС. «Миротворча операція є методом
забезпечення імплементації мінських домовленостей», – сказав Президент.
Під час переговорів з Пан Гі Муном досягнуто домовленості відкрити в Києві
офіс підтримки ООН для допомоги в забезпеченні імплементації мінських
домовленостей, у тому числі і з координацією з ОБСЄ.
Глава держави нагадав, що 21 травня в Ризі відбудеться саміт Східного
партнерства. Україна очікує, що в спільній декларації буде відображено
просування в напрямі визначення європейської перспективи України та
отримання безвізового режиму (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua/news/32835.html). – 2015. –
11.05).
***
Президент П. Порошенко відвідав 169 навчальний центр Сухопутних
військ Збройних сил «Десна» (Чернігівська область), де йому було
продемонстровано високоточну зброю, протитанкові ракетні комплекси
та керовані ракети.
В огляді взяли участь секретар РНБО та керівництво силових структур, у
тому числі Міністерства оборони, СБУ, Генштабу, Національної гвардії, а
також «Укроборонпрому».
Глава держави зазначив, що Україні необхідно зміцнювати
обороноздатність. За його словами, проведені бойові стрільби на базі
НЦ «Десна» стали демонстрацією найсучасніших можливостей українського
оборонпрому.
Президент зазначив, що тільки ті зразки, які пройшли вдале
випробування на полігонах, будуть поставлені війську на озброєння.
Президент звернув увагу на важливість експорту української зброї. За
його словами, валютні надходження дадуть змогу купувати за кордоном
модернізовані сучасні зразки озброєння та деталі для техніки українського
виробництва. Глава держави наголосив, що буде зроблено все можливе для
імпортозаміщення.
П. Порошенко висловив задоволення високим рівнем взаємодії між
«Укроборонпромом», Міністерством оборони та Генеральним штабом
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/32833.html). – 2015. – 11.05).
***
Президент П. Порошенко доручив збільшувати обсяги державного
замовлення на оборонних підприємствах.
Під час проведення навчань на полігоні «Десна» Президент доручив
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Міністерству оборони, ДК «Укроборонпром», Чернігівській обласній
державній адміністрації і відповідальному від Адміністрації Президента за
Чернігівську область, керівнику Державного управління справами
С. Березенко вивчити питання та доповісти про те, які додаткові кроки
необхідно зробити для того, щоб збільшити навантаження чернігівських
підприємств. Зокрема, за словами глави держави, це стосується
«171
Чернігівського
ремонтного
заводу»
(Офіційне
інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/32834.html). – 2015. – 11.05).
***
У день 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі Президент
України П. Порошенко вшанував пам’ять воїнів, які загинули в роки
Другої світової війни. Разом з ветеранами глава держави поклав квіти до
пам’ятника на могилі Невідомого солдата на Алеї слави в Києві.
Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто віддав життя,
захищаючи Батьківщину. Воїни Почесної варти відсалютували з особистої
зброї шістьма залпами та пройшли урочистим маршем.
У церемонії також взяли участь Прем’єр-міністр України А. Яценюк,
перший заступник Голови Верховної Ради України А. Парубій, голова
Київської міської державної адміністрації В. Кличко, голова Київської
обласної державної В. Шандра, глава Адміністрації Президента України
Б. Ложкін (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/32821.html). – 2015. – 9.05).
***
Президент П. Порошенко під час робочого візиту до Польщі в
Гданьску взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у Другій
світовій війні на меморіальному комплексі «Пам’ятник героям
Вестерплятте.
У церемонії також узяли участь президент Польщі Б. Коморовський,
глави іноземних делегацій, у тому числі Генеральний секретар ООН
Пан Гі Мун і Президент Європейської ради Д. Туск, президенти Литви,
Естонії, Болгарії, Кіпру, Чехії, Румунії, Хорватії.
Програма церемонії включала звукові і світові інсталяції, а також
демонстрацію фільму про Другу світову війну. Пролунали 20 артилерійських
залпів. Почесна варта поклала вінок до пам’ятника. Присутні хвилиною
мовчання
вшанували
пам’ять
загиблих
(Офіційне
інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/32812.html). – 2015. – 8.05).
***
Президент П. Порошенко виступив на урочистому засіданні
Верховної Ради України, присвяченому 70-й річниці Перемоги над
нацизмом у Європі. Глава держави присвятив виступ місцю та ролі
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українського народу у Другій світовій війні та її урокам.
Глава держави від імені українського народу привітав всі нації світу із
70-річчям Перемоги над нацизмом.
Президент звернувся із словами подяки до ветеранів: «В лавах Червоної
армії та радянських партизанських загонів, в лавах Української повстанської
армії, у військових з’єднаннях країн антигітлерівської коаліції та
європейських рухах опору ви рятували цілий світ. Ви відбили агресію проти
України із заходу. І низький вам за це уклін». Президент зауважив, що
учасники українського національно-визвольного руху чи не вперше присутні
на подібній церемонії на такому високому державному рівні (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/32817.html). – 2015. – 8.05).
***
Президент П. Порошенко призначив Надзвичайним і Повноважним
Послом України в Латвійській Республіці Є. Перебийноса.
Відповідний Указ № 261/2015 глава держави підписав 10 травня
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/32830.html). – 2015. – 10.05).
***
Президент П. Порошенко звільнив М. Єжеля з посади Надзвичайного
і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь.
Глава держави підписав відповідний Указ № 262/2015 (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 12.05).
***
Президент України разом з дружиною відвідав прем’єрний показ
документального фільму «Аеропорт» та поспілкувався з безпосередніми
учасниками подій, відображених у стрічці, – захисниками Донецького
аеропорту в різні періоди його оборони.
У цьому документальному фільмі, який був знятий про події кінця літа –
осені 2014 року, достовірно відновлені деталі захисту Донецького аеропорту.
Стрічка показує відважних захисників ДАПу, яких за мужність, витривалість,
військову звитягу та героїзм почали називати «кіборгами». Президент
звернувся до «кіборгів» зі словами: «Те, що ви зробили, ваш подвиг, відродив
бойовий дух української армії. Якщо б не ви і не такі, як ви, мужні воїни, які
боронять нашу країну, ворог був би по усій Україні», – сказав Президент.
«Ми навчилися боронити державу», – сказав глава держави та подякував
«тим воїнам і волонтерам, солдатам і генералам, які за дуже короткий термін
створили українську армію». «Сьогодні вона є і вона має свої перемоги і
своїх героїв. Слава Україні і Слава Героям!» – сказав П. Порошенко.
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх загиблих в
Донецькому аеропорту.
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Глава держави також подякував творчому колективу фільму за
небайдужість та документальну фіксацію незламності духу справжнього
українського воїна (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 11.05).
***
Рада з питань судової реформи при Президентові України
підтримала ініціативи Міністерства юстиції, спрямовані на
реформування системи примусового виконання судових рішень. Про це
повідомив заступник міністра юстиції С. Шкляр.
Під час засідання члени ради схвалили ряд законопроектів, які
розроблялися за участі Міністерства юстиції: «Про державну виконавчу
службу і приватних виконавців», «Про виконавче провадження», а також
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку із
вдосконаленням процедури примусового виконання рішень судів та інших
органів (посадових осіб)».
«Ухвалення цих документів забезпечить впровадження змішаної
системи примусового виконання рішень державними та приватними
виконавцями, реформує процедури примусового виконання рішень судів та
інших органів, автоматизує процес виконання рішень завдяки новій
електронній системі виконавчого провадження», – зазначив С. Шкляр.
Разом з тим, за його словами, зазначені документи передбачають
створення відкритого реєстру боржників. Крім того, запропоновані
Мін’юстом ініціативи забезпечать встановлення чітких і максимально
коротких термінів прийняття рішень та вчинення виконавчих дій
виконавцями, усунуть формальні підстави для відмови в прийнятті
виконавчих документів до виконання і створять умови для реалізації
земельних ділянок у виконавчому провадженні (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248145937&cat_id=2
44277212). – 2015. – 8.05).
***
Міністерство закордонних справ України прокоментувало Доповідь
про виконання Україною другої фази плану дій щодо лібералізації
ЄС візового режиму.
«8 травня цього року Європейська комісія оприлюднила Доповідь про
виконання Україною другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським
Союзом візового режиму. Удокументі відзначається прогрес, якого досягла
наша держава в умовах сучасних викликів, і загалом позитивно оцінюється
виконання критеріїв другої фази Плану дій. При цьому сторона ЄС
висловлює розуміння щодо необхідності додаткового часу для завершення
українською стороною окремих системних реформ, зокрема реформування
правоохоронних органів та створення Національного антикорупційного бюро
України і Національного агентства України з питань запобігання корупції.
Українська сторона вітає готовність ЄК надавати Україні подальшу
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допомогу в завершенні виконання критеріїв, необхідних для запровадження
безвізового режиму для громадян України.
Висловлені в Доповіді рекомендації будуть уважно вивчені українською
стороною. Подальші кроки з їх імплементації планується обговорити на
робочому засіданні старших посадових осіб безвізового діалогу України з
Європейським Союзом 11 травня ц. р. у Брюсселі» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248147197&cat_id=2
44276429). – 2015. – 8.05).
***
8 травня 2015 р. в Міненерговугілля відбулася зустріч міністра
енергетики та вугільної промисловості України В. Демчишина з
делегацією Комітету з питань енергетики та торгівлі Конгресу США на
чолі
з
головою
комітету,
представником
Республіканської
партії Ф. Аптоном.
Під час зустрічі сторони обговорили широкий спектр двосторонніх
відносин у сфері енергетики. Зокрема, було обговорено питання
реформування енергетичного сектору України. В. Демчишин поінформував
представників американської сторони, що 5 травня 2015 р. Президент
України П. Порошекно підписав Закон України «Про засади функціонування
ринку природного газу», що є одним з основних елементів загальної реформи
енергетичної галузі України.
Крім того, міністр енергетики та вугільної промисловості України
повідомив, що з метою приведення функціонування ГТС України у
відповідність до вимог Третього енергетичного пакета було прийнято
Постанову Кабінету Міністрів України «Про невідкладні заходи щодо
реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою
України», якою передбачено утворення публічних акціонерних товариств
«Магістральні газопроводи України» та «Підземні газові сховища України».
Також під час зустрічі сторони підкреслили необхідність поглиблення
співпраці у сфері ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу з
огляду на необхідність диверсифікації постачань енергоресурсів до України.
Водночас було наголошено на необхідності продовження спільної
роботи з розроблення Національного плану реагування на надзвичайні
ситуації в паливно-енергетичному комплексі в осінньо-зимовий період.
За результатами зустрічі сторони домовилися продовжувати
інтенсифікацію діалогу щодо співробітництва у сфері енергетики між двома
країнами
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248146709&cat_id=2
44277212). – 2015. – 8.05).
***
8 травня 2015 р. в Будинку уряду відбувся брифінг міністра екології
та природних ресурсів України, під час якого міністр І. Шевченко розповів
представникам ЗМІ про результати своєї робочої поїздки до Лондона,
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акцентуючи увагу на питанні залучення 540 млн євро із 615 млн євро,
необхідних на добудову об’єкта «Укриття».
І. Шевченко зазначив, що брав участь у конференції зі збору коштів на
об’єкт «Укриття», на якій учасники дійшли згоди щодо надання фінансової
підтримки Україні в розмірі 350 млн євро від ЄБРР і 180 млн євро від країндонорів (165 млн євро надали країни «великої сімки» та Єврокомісія, ще
15 млн євро інші країни-донори).
Очікується, що частина з відсутніх поки 75 млн євро покриється
країнами-донорами, які заявили про готовність брати участь у фінансуванні,
проте не змогли поки назвати конкретні суми. Дефіцитну частину ж,
необхідну на добудову, надасть ЄБРР, який є гарантом виконання умов
фінансування об’єкта «Укриття».
Міністр також повідомив, що за триденну робочу поїздку вдалося
провести багато важливих заходів, зокрема І. Шевченко зустрівся з
українською громадою в Лондоні та членами Британсько-української
асоціації юристів (BULA), де обговорив теми про реформи в Міністерстві
екології та природних ресурсів, ініціативи по боротьбі з корупцією,
екологічні проблеми на тимчасово окупованих територіях і нагальні питання
української
політики
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248147224&cat_id=2
44277212). – 2015. – 8.05).
***
На Форумі приватного сектору щодо продовольчої безпеки в
південній та східній частині Середземноморського регіону в Барселоні
українська делегація отримала підтримку західних партнерів і досягла
домовленостей щодо залучення найкращих світових експертів до
реалізації реформ у сільському господарстві. Про це повідомив міністр
аграрної політики та продовольства України О. Павленко.
Зокрема, домовлено про співробітництво з експертами Світового банку
щодо реалізації в Україні проекту аграрних розписок. «Експерти Світового
банку готові надати нам технічну допомогу в запровадженні аграрних
розписок. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми зможемо запустити
його у семи-восьми регіонах України», – повідомив міністр.
Крім того, Світовий банк готовий надати технічну та експерту допомогу
в реалізації проекту з модернізації системи зрошення в південних областях
України.
Зі свого боку, Європейський банк реконструкції та розвитку підтвердив
намір у вересні організувати міжнародну інвестиційну конференцію для
підтримки українських аграріїв.
Окрема увага була приділена питанням збільшення експорту
українських товарів, зокрема до країн ЄС, Єгипту, Тунісу тощо (Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248145023&cat_id=2
44277212). – 2015. – 8.05).
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***
З метою забезпечення доступу громадськості до контролю над
витратами
державних
коштів
і
покращення
ефективності
витрат Міністерство фінансів України долучилося до процесу
проведення допорогових державних закупівель в електронному форматі.
Міністерство фінансів підписало договори з двома електронними
торговими площадками SmartTender.biz та E-Tender для проведення
електронних закупівель через систему ProZorro (http://prozorro.org), яка була
створена за ініціативи громадських організацій, IT-компаній і комерційних
електронних майданчиків та за підтримки державних органів України.
Через зазначені майданчики Мінфін проводитиме закупівлі, які не
підпадають під дію Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Це стосується закупівель товарів, робіт і послуг, вартість предмета закупівлі
яких (без урахування податку на додану вартість), товару (товарів), послуги
(послуг) не перевищує 100 тис. грн, а робіт – 1 млн грн.
«Проведення допорогових закупівель через електронні майданчики
дозволять залучити до них більшу кількість постачальників, що, у свою
чергу, дозволить знизити ціну і зменшити витрати державних коштів», –
зазначила заступник міністра фінансів, керівник апарату О. Маркарова
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248144684&cat_id=2
44277212). – 2015. – 8.05).
***
Уряд України розробив закони з енергоефективності, які
сприятимуть ощадливому використанню енергетичних ресурсів і
створенню нового масштабного ринку енергосервісу з тисячами робочих
місць. Нові закони спрямовані на створення більш комфортних умов у
лікарнях, дитячих садках, школах та в інших бюджетних установах за
рахунок залучення приватних інвесторів для проведення масштабної
енергомодернізації.
Закони наберуть чинності вже з жовтня 2015 р., на початку
опалювального сезону. Органи місцевого самоврядування зможуть укладати
з приватними компаніями контракти на послуги з енергозбереження.
Заощаджені завдяки впровадженню енергоефективних заходів кошти
гарантовано повертатимуться державою інвестору. Бізнес отримає поштовх
для розвитку і створення нових робочих місць, а бюджети всіх рівнів –
додаткові джерела фінансових надходжень.
Необхідні інвестиції в енергоефективність бюджетної сфери становлять
4,4 млрд євро.
Сьогодні близько 100 тис. бюджетних установ потребують
проведення термомодернізації, яка дасть змогу зекономити у 2020 р. до
200 млн куб. м газу та інших ресурсів (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248147589&cat_id=2
44276429). – 2015. – 8.05).
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***
Міністр соціальної політики України П. Розенко заявляє, що кошти
накопичувального пенсійного фонду спрямовуватимуться на розвиток
економіки й перебуватимуть під жорстким контролем держави.
«Накопичувальна система запустить фондовий ринок. Кошти будуть
направлені в розвиток економіки. Держава жорстко стежитиме за тим, куди
вкладатимуть ці кошти. Пенсійний фонд створить накопичувальний фонд.
Той формуватиметься урядом, який залучатиме три-чотири компанії для
управління пенсійними активами. Їх суворо охоронятиме і контролюватиме
держава. Будуть обмеження: в ризиковані операції кошти не залучатимуть»,
– зазначив міністр. Він також зауважив, що отримати накопичені кошти
можна буде лише поступово. «Одноразово пенсіонер не отримає кошти, які
накопичив. Виплати відбуватимуться поступово», – наголосив П. Розенко.
Водночас він підкреслив, що накопичувальну пенсійну систему треба
вводити на етапі зростання економіки: «За оптимістичного прогнозу,
наприкінці 2015 – на початку 2016 економіка стабілізується, а з середини
2016 почнеться зростання. А з січня 2017 – стабільне зростання, коли
підніматимуться зарплати. Це стане прекрасним стартом для
накопичувальної
системи»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248146171&cat_id=2
44277212). – 2015. – 8.05).
***
У рамках люстраційного процесу з підрозділів МВС звільнено
15 керівників. Наказ про звільнення підписаний 8 травня. Про це повідомив
міністр внутрішніх справ України А. Аваков.
Відповідно до Закону України «Про очищення влади» та наказу МВС
України від 14 листопада 2014 р. № 1229 «Про організацію виконання вимог
Закону України “Про очищення влади”» в Міністерстві внутрішніх справ
пройшов другий етап перевірки керівників територіальних органів, які
обіймали сукупно не менше одного року посаду (посади) керівника,
заступника керівника територіального (регіонального) органу внутрішніх
справ у період з 25 лютого 2010 р. по 22 лютого 2014 р. На підставі п. 8
ч. 1 ст. 3 Закону України «Про очищення влади» вказані керівники
підлягають звільненню із забороною займати посади в органах державної
влади
протягом
десяти
років
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248147752&cat_id=2
44276429). – 2015. – 8.05).
***
Міністерство культури визначило правила та процедуру проведення
конкурсу на заміщення вакантних посад керівників держпідприємств
сфери управління Міністерства.
Положення про комісію для проведення конкурсного відбору керівників
суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до
33

сфери управління Міністерства культури України, затверджене наказом віцепрем’єр-міністра, міністра культури В. Кириленка.
Комісія є колегіальним органом, який створюється Мінкультури для
проведення кадрового конкурсу і діє на постійній основі. Рішення про
утворення або ліквідацію комісії, її кількісний та персональний склад
затверджуються наказами Мінкультури. До складу комісії включаються
керівники структурних підрозділів Мінкультури, органів виконавчої
влади; керівники підприємств, установ, організацій, що належать до сфери
управління Мінкультури, видатні діячі культури і мистецтва та незалежні
експерти, які мають вищу освіту, не менше п’яти років досвіду на керівних
посадах у сфері культури; досвід роботи в експертних радах, комісіях,
робочих групах, інших дорадчих органах і бездоганну ділову репутацію.
Члени комісії працюють на громадських засадах.
Відповідно до Положення, комісія розробляє та затверджує вимоги до
претендентів на участь у конкурсному відборі; організує всі етапи
проведення конкурсу та оголошує у встановленому порядку на своєму
засіданні переможця конкурсного відбору. Пропозиції щодо призначення
переможців та укладання з ними контракту комісія вносить міністру
культури
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248145237&cat_id=2
44277212). – 2015. – 8.05).

ПОЛІТИКА
В Киеве состоялись концерт «Голос героев» и мемориальнохудожественная акция «Первая минута мира», которые проходили на
территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
На мероприятия были приглашены ветераны Второй мировой войны, в
том числе Красной армии и Украинской повстанческой армии, а также
военные – участники АТО. Перед собравшимися выступил Президент
Украины П. Порошенко (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3513065-vkyeve-vpervye-otmetyly-pervuui-mynutu-myra).
В 23:01 было объявлено Первую минуту мира и зажгли чашу с вечным
огнем. Присутствующие почтили минутой молчания погибших. После этого
в небо запустили шарики со светодиодами – маки памяти, прозвучал гимн ЕС
«Ода радости» (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 9.05).
***
Германия и Россия будут продолжать работу по восстановлению
территориальной целостности Украины. Об этом, как передает ТАСС, в
Кремле на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России
В.
Путиным
заявила
канцлер
ФРГ
А.
Меркель
(http://korrespondent.net/world/3513432-hermanyia-y-rossyia-prodolzhat34

vosstanavlyvat-tselostnost-ukrayny-merkel).
«Нам необходимо давать себе отчет в том, о чем идет речь при
реализации минского комплекса мер. Речь идет о том, чтобы суверенитет и
территориальная целостность Украины были восстановлены. Мы будем
продолжать совместно над этим работать», – сказала канцлер, добавив, что
«это сложный путь».
Она призналась, что отношения России и Германии сейчас в непростой
ситуации, но для нее было важно приехать в Москву, чтобы отдать дань
памяти советским воинам, погибшим во время Второй мировой войны. «Я
прибыла в Москву в непростой ситуации для российско-германских
отношений. Но для меня было важно приехать сюда по случаю 70-летия
Победы во Второй мировой войне, чтобы почтить память погибших в ней», –
подчеркнула канцлер.
В. Путин призвал Киев прекратить экономическую блокаду Донбасса.
Он также выразил уверенность в необходимости прямого диалога между
сторонами конфликта в Украине. «Убежден, что обеспечить надежное,
долгосрочное урегулирование можно только путем налаживания прямого
диалога между Киевом, Донецком и Луганском. Считаю, что это одно из
ключевых условий урегулирования вообще», – заявил он.
В. Путин также заявил о необходимости прекращения экономической
блокады Донбасса, восстановления финансовой и банковской систем, а также
проведения
конституционной
реформы
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 10.05).
***
Перемирие в Украине не соблюдается, проблемы с его соблюдением с
обеих сторон, но со стороны сепаратистов нарушений значительно
больше. Об этом сказала канцлер ФРГ А. Меркель по итогам переговоров с
президентом РФ В. Путиным.
«Этот процесс очень сложный. Мы надеялись на то, что будет
достигнуто перемирие. К сожалению, так не произошло, в Дебальцево шли
бои, за Дебальцево. Потом сепаратисты заняли Дебальцево. Но у нас и
сегодня нет еще перемирия», – сказала А. Меркель, отвечая на вопрос
журналистов о том, какие пункты минских договоренностей не выполняются
сейчас. «Сегодня мы получаем каждый день отчеты ОБСЕ, которые
достаточно объективно объясняют, почему это перемирие не соблюдается.
Здесь мы не можем сказать, что одна сторона на 100 % это выполняет, другая
сторона вообще не выполняет, однако у нас есть информация о том, что и со
стороны сепаратистов очень много нарушений перемирия», – отметила она
(Главком (http://glavcom.ua/news/292688.html). – 2015. – 10.05).
***
Россия намерена участвовать в переговорах об ассоциации Украины
и ЕC.
Российская делегация намерена 17–19 мая посетить Брюссель для того,
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чтобы принять участие в переговорах по договору об ассоциации Украины и
Евросоюза. Об этом сказал президент России В. Путин, передает Интерфакс
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3513449-rossyia-namerena-uchastvovatv-perehovorakh-ob-assotsyatsyy-ukrayny-y-eC).
«Хочу вас проинформировать, что 17–19 мая этого года в Брюссель
должна выехать наша делегация во главе с министром экономического
развития», – заявил он во время встречи с канцлером ФРГ А. Меркель.
В. Путин добавил, что необходимо продолжать переговоры об
ассоциации Украины с ЕС «применительно к российским экономическим
интересам» (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 10.05).
***
9 мая в Парке Славы на активистов Общественного движения
«Украинский выбор» напали люди в камуфляже. Об этом сообщил сам
лидер движения В. Медведчук.
«В день Великой Победы на активистов Общественного движения
“Украинский выбор”, пришедших почтить память героев к могиле
Неизвестного солдата в Киеве, было совершено нападение. Фашиствующие
молодчики, поднявшие голову в Украине, безнаказанно и с удовольствием
бросались на мирных демонстрантов, среди которых были ветераны и дети,
вырывали флаги», – так описывает политик инцедент в своем заявлении,
опубликованном на сайте движения.
В. Медведчук подчеркнул, что День Великой Победы навсегда останется
священным праздником для каждого украинца. «И использовать его для
организации драки у подножия монумента в киевском Парке Вечной Славы –
кощунство. Общественное движение “Украинский выбор” и миллионы
наших сограждан не позволят безнаказанно глумиться над ветеранами и
памятью Героев Великой Отечественной войны», – заверил В. Медведчук
(Главком (http://glavcom.ua/news/292500.html). – 2015. – 9.05).
***
Генеральный секретарь НАТО Й. Столтенберг видит хорошую
перспективу для сотрудничества Североатлантического альянса с
Европейским Союзом в сфере противодействия гибридным войнам. Об
этом
он
заявил
в
Брюсселе,
передает
«Интерфакс-Украина»
(http://korrespondent.net/world/3513681-hensek-nato-rasskazal-kak-borotsia-shybrydnymy-voinamy).
«Гибридная война – это комбинация военных и невоенных средств. Речь
идет об использовании тайных операций, об обмане, о применении
“экономического оружия”, об информационных компаниях, и мы должны
быть готовыми дать достойный отпор этой угрозе», – сказал генсек НАТО в
Брюсселе на пресс-конференции в связи с предстоящей 13–14 мая встречей
глав МИД стран альянса в Турции.
Не называя конкретный источник такой угрозы, Й. Столтенберг
обосновал ею необходимость, в первую очередь, военных средств. «И в этом
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НАТО располагает уникальными в своем роде возможностями, но мы
нуждаемся также в других средствах, чтобы иметь возможность защищать
наших союзников против гибридной войны», – отметил глава
Североатлантического альянса.
«Можно подумать, например, об экономических мерах. Есть еще
энергетическая область, а также кибернетическая. Вот сфера, где существует
настоящая возможность сотрудничества между Европейским Союзом и
НАТО», – считает Й. Столтенберг.
Он назвал ряд направлений, по которым НАТО уже реагирует в связи с
якобы этой угрозой. В первую очередь Й. Столтенберг указал на высокую
готовность сил НАТО как форму сдерживания. По его словам, очень важны
как хорошая защита от гибридной войны силы специального назначения.
Важно также лучше знать и понимать ситуацию, то есть речь идет о разведке,
в том числе использовании разведывательных беспилотников – направление,
которое особенно активно разрабатывается в НАТО.
И в конце генсек упомянул «стратегическую коммуникацию». «Нужно
быть готовыми давать отпор потокам дезинформации, которые
подключаются к этим гибридным атакам», – объяснил Й. Столтенберг
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 11.05).
***
Еврокомиссия отметила прогресс Украины в либерализации визового
режима.
Несмотря на исключительные условия, с которыми столкнулась
Украина, Киеву удалось достичь заслуживающего внимания прогресса.
Европейская комиссия одобрила пятый доклад по оценке исполнения
Украиной Плана действий по либерализации визового режима. Об этом
сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
«Значительные усилия, осуществленные украинскими властями, привели
к
гармоничному
законодательству,
а
также
обязательствам
институциональных реформ», – отметили в пресс-службе Еврокомиссии.
Вместе с тем, как заявили в пресс-службе, «значительные усилия всех
заинтересованных сторон будут необходимы для реализации рекомендаций»,
которые содержатся в пятом докладе.
Приоритетами остаются вопросы реализации законодательства в сферах
предоставления убежища, борьбы с коррупцией, организованной
преступностью, торговлей людьми и в вопросах борьбы с дискриминацией
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 8.05).
***
Украина не получит безвизовый режим с ЕС на саммите в Риге.
Выступая в Брюсселе после того, как Еврокомиссия обнародовала свой
ежегодный отчет относительно визового режима с обеими странами,
представитель ЕК Н. Берто заявила, что комиссия знает о желании Украины
и Грузии получить безвизовый статус на саммите, но это «очень амбициозно
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с точки зрения сроков».
Она добавила, что Еврокомиссия готова двигаться дальше в следующем
отчете в конце 2015 г. при условии достижения прогресса, сообщает радио
«Свобода».
В отчете Еврокомиссии говорится, что и Украине, и Грузии надо сделать
больше в сфере борьбы с коррупцией и торговлей людьми. Грузию призвали
достичь прогресса в борьбе с оборотом наркотиков, в то время как Брюссель
призвал Украину активизировать законы, касающиеся организованной
преступности
и
борьбы
с
дискриминацией
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 9.05).
***
ЕС и Украина могут договориться о финпомощи на саммите в Риге.
Евросоюз планирует на саммите Восточного партнерства в Риге
21–22 мая подписать меморандум о взаимопонимании с Украиной,
необходимый для выделения Киеву пакета макрофинансовой помощи в
размере 1,8 млрд евро. Об этом сообщил представитель ЕС.
«Это будет завершение процесса, возможное подписание меморандума о
взаимопонимании, полная договоренность об условиях между ЕС и
Украиной. Это может быть подписано в Риге, таковы наши ожидания», –
сказал представитель ЕС, во время дня открытых дверей в евроинститутах.
Меморандум, в котором прописаны условия предоставления кредита,
необходим для начала выделения средств. Ранее источник в ЕС сообщал, что
первый транш в размере 600 млн евро может быть перечислен уже в конце
июня 2015 г., если меморандум будет подписан в середине мая.
ЕС в апреле одобрил выделение Украине третьего пакета
макрофинансовой поддержки на 1,8 млрд евро. Эти средства будут
перечислены Киеву в 2015 и 2016 гг. тремя равными частями
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 10.05).
***
Рабочая группа по вопросам экономического урегулирования на
Донбассе может собраться в Минске 14 мая. Об этом заявил 11 мая «так
называемый премьер-министр» самопровозглашенной Луганской народной
республики Г. Цыпкалов.
«Было принято решение, что первой соберется подгруппа по экономике,
будут обсуждать вопрос снятия экономической блокады Донбасса», – сказал
он Интерфаксу. Кроме того, еще одной ключевой темой остается отвод
сторонами конфликта на Донбассе тяжелых вооружений.
«Сначала необходимо обсудить два главных ключевых вопроса – снятие
экономической блокады и отвод техники, затем будем смотреть, насколько
продуктивно проходят эти встречи и проходят ли в принципе, – сказал
Г. Цыпкалов. – В случае позитивного результата можно будет обсуждать и
другие темы, в том числе политического характера, включая выборы»
(Главком (http://glavcom.ua). – 2015. – 11.05).
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***
В Москве на акции #FreeSavchenko задержали украинскую
журналистку и еще семеро человек.
Полиция задержала журналиста «Украинской правды» А. Рингис. Об
этом журналистка сообщила по телефону из автозака, куда ее и еще пятерых
участников акции забрала полиция. «Никаких лозунгов я не выкрикивала,
плакатов не держала. Задержали просто так», – отметила журналистка.
В эфире 5 канала адвокат Н. Савченко М. Фейгин заявил, что А. Рингис
могла быть задержана полицией «как случайный свидетель акции» (Главком
(http://glavcom.ua/news/292822.html). – 2015. – 11.05).
***
На майдане Незалежности в Киеве около 200 человек собрались,
чтобы отметить день рождения летчицы и народного депутата
Украины Н. Савченко (http://korrespondent.net/ukraine/3513609-v-kyeve-namaidane-prokhodyt-aktsyia-v-chest-savchenko).
Люди с флагами Украины, фотографиями Н. Савченко и поздравлениями
скандируют «С Днем рождения» и «Надя, мы с тобой» (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 11.05).
***
Протестующие в Волынской области шахтеры намерены
перекрывать мост через р. Западный Буг, пока не будет погашена
задолженность по зарплатам. Об этом корреспонденту телеканала
«112 Украина» сообщил один из участников протеста В. Дусь.
«Мы через каждые 15 мин отпускаем по три машины, или с ребенком,
или из АТО. Этих пропускаем, а так большие машины стоят», – сказал
В. Дусь.
Напомним, горняки шахты «Нововолынская» № 10, которым задолжали
зарплату за четыре месяца, 7 мая в 10:00 перекрыли мост через р. Западный
Буг в с. Литовижи. Сообщалось, что глава Минэнергоугля В. Демчишин на
съезде шахтеров пообещал полностью рассчитаться с горняками до 1 мая, но
этого
не
произошло
(Информационное
агентство
112.ua
(http://112.ua/obshchestvo/v-volinskoi-obl-shakhteri-obeshchaiut-perekrivatmost-cherez-zapadnii-buh-do-viplati-zarplat-227194.html). – 2015. – 7.05).
***
Учебный центр «Правого сектора» в Десне грозились разогнать
вечером 9 мая, сообщили в партии Д. Яроша.
Лидер партии «Правый сектор» Д. Ярош заявил о достижении
договоренности о том, что учебный центр Добровольческого украинского
корпуса (ДУК) ПС в Десне пока не разгонят. Об этом он написал в соцсети
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3513170-yarosh-dohovorylsia-s-vlastuichto-pravyi-sektor-poka-ostaetsia-v-desne).
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В то же время он признал, что «надежд на понимание ситуации
Порошенко – все меньше». Накануне бойцы Добровольческого украинского
корпуса «Правого сектора» заявили, что их учебный центр «Десна» 9 мая
могут разогнать: «Из Генштаба сообщили: в случае, если “Правый сектор” не
освободит учебный центр в Десне к вечеру 9 мая, будет применен силовой
разгон».
Также сообщается, что «Правый сектор» пригласил ВСУ на совместные
учения (http://korrespondent.net/ukraine/3513564-pravyi-sektor-pryhlasyl-vsu-nasovmestnye-uchenyia). Как сообщает пресс-служба, Добровольческий
украинский корпус проведет свои учения 12 мая на территории дислокации
своих подразделений в Донецкой и Днепропетровской областях.
Ранее 28 апреля лидер «Правого сектора» Д. Ярош заявлял, что
десантники из 25 и 95 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»: добровольцев пообещали
не разоружать силой. Сам ПС готов войти в состав ВСУ (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 9.05; 11.05).

ЕКОНОМІКА
Норвегия выделила 5 млн евро на гуманитарную помощь
переселенцам из Донбасса. Об этом во время брифинга в Харькове после
встречи с руководством местной облгосадминистрации, сообщил министр
иностранных дел Норвегии Б. Бренде.
По его словам, эти средства в течение месяца будут переданы Обществу
Красного Креста, организации «Спасите детей» и другим, которые, в свою
очередь, в зависимости от потребностей переселенцев будут распределять
помощь.
Дипломат уверил, что Норвегия и в дальнейшем будет помогать
Украине. При этом он обратил внимание, что необходимо увеличить объем
гуманитарных грузов от ООН, которая на сегодняшний день удовлетворяет
только 20 % запросов от Украины.
Кроме того, по данным норвежских дипломатов, Украине будет
предоставлено 35 млн евро помощи различным секторам экономики
(Главком (http://glavcom.ua). – 2015. – 11.05).
***
Меморандум по урегулированию вопроса реструктуризации
потребительских кредитов в иностранной валюте вступил в силу. Об
этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины.
Как сообщается, меморандум был предложен банками, которые имеют
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наибольший портфель кредитов физических лиц в иностранной валюте, и
предусматривает
реструктуризацию
потребительских
кредитов
в
иностранной валюте, полученных под залог недвижимости, остаток по
основной части которых не превышает 2,5 млн грн по официальному курсу
гривни к иностранной валюте, установленному Нацбанком на 1 января
2015 г.
«Важнейшим основанием практической реализации положений
Меморандума стало подписание 5 мая 2015 г. Президентом Украины Закона
Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины
(относительно реструктуризации кредитных обязательств с иностранной
валюты в гривню)», – подчеркнули в НБУ.
Как отмечается, другое требование относительно вступления в силу
меморандума также выполнено. «В частности, в отдельные нормативноправовые акты Национального банка Украины внесены изменения
относительно неприменения санкций к банкам вследствие нарушения
нормативов в результате проведения реструктуризации валютных кредитов
и/или прощения (аннулирования) части долга, а также о дальнейшей
классификации этих кредитов, их учета и т. п.», – уточнили в пресс-службе
регулятора.
Вместе с тем, по мнению сопредседателя Общественного совета
С. Аржевитина, требование об отмене моратория на обращение взыскания на
имущество, которое является обеспечением по кредитам физических лиц,
является сегодня нецелесообразным, ведь может вызвать напряжение в
обществе.
«Меморандум о реструктуризации валютных кредитов стал
компромиссным решением проблемы валютных кредитов – без потерь для
вкладчиков и без бюджетных денег – по договоренности всех
заинтересованных сторон», – отметила сопредседатель Общественного
совета Я. Авраменко.
По ее словам, именно меморандум может решить вопрос
реструктуризации потребительских кредитов в иностранной валюте, ведь
согласно подпункту «С» пункта 19 меморандума Украина-МВФ об
экономической и финансовой политике переговорный процесс между
заемщиками и банками по реструктуризации валютных ипотечных кредитов
должно быть добровольным.
«Государство и НБУ не должны вмешиваться в двусторонние
переговоры между заемщиками и банками. Если будет принят закон,
который потребует принудительной конвертации валютных ипотечных
кредитов в гривневые, Президент наложит вето на закон», – указано в
меморандуме (Главком (http://glavcom.ua). – 2015. – 8.05).
***
НБУ: Международные резервы Украины в апреле сократились на
3,4 %.
Объем международных резервов на сегодня является достаточным для
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выполнения обязательств и текущих операций правительства и НБУ.
Международные резервы Украины на 1 мая 2015 г. составили 9,631 млрд
дол., что на 339 млн дол., или 3,4 % меньше, чем месяцем ранее, сообщил
Национальный банк Украины 7 мая.
«Динамика резервов в апреле текущего года была обусловлена, прежде
всего, необходимостью осуществления платежей по погашению и
обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в
иностранной валюте в сумме 737 млн дол.», – отмечает НБУ.
Центробанк уточняет, что по облигациям внешнего государственного
займа и государственным ценным бумагам было выплачено 387 млн дол.,
Международному валютному фонду – 218 млн дол.
«Кроме того, на уровень международных резервов повлияли
интервенции Национального банка Украины по продаже иностранной
валюты на сумму 240 млн дол., из которых 140 млн дол. было продано по
адресным интервенциями НАК “Нефтегаз Украины”. Объем интервенций по
покупке иностранной валюты составил 158 млн дол.», – добавляет регулятор.
Он указывает, что увеличению объема международных резервов в
апреле способствовало получение 161 млн дол. от конвертации китайских
юаней на международном валютном рынке и поступления средств от
Европейской комиссии в сумме 250 млн евро в пользу правительства
Украины.
«Объем международных резервов Украины на сегодня является
достаточным для выполнения обязательств и текущих операций
правительства и НБУ», – подчеркивается в сообщении Нацбанка.
В целом с начала 2015 г. международные резервы Украины возросли на
2,098 млрд дол., или на 27,8 % (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 8.05).
***
За январь – апрель 2015 г. в общий фонд местных бюджетов, без
учета трансфертов, поступило 28,8 млрд грн. Это на 8,3 млрд грн, или на
40,2 %, больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает
Министерство финансов Украины.
Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета территорий, не
подконтрольных украинским властям.
Поступления от налога на доходы физических лиц возросли на 15,1 % –
до 15 млрд грн, от платы за землю – на 25,4 %, до 4,371 млрд грн.
От налога на недвижимость за этот период поступило 232,6 млн грн, от
акцизного налога – 1,823 млрд грн.
На 1 апреля 2015 г. местные бюджеты получили 40,050 млрд грн
трансфертов, что составляет 92,8 % плановых ассигнований на этот период
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 9.05).
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***
Киев выплатил 10 млн дол. кредиторам.
Внешний займ Киевского городского совета в размере 250 млн дол.
США осуществлен в 2005 г. под 8 % годовых сроком на 10 лет. Лидменеджерами по этому займу Киевсовета выступили банки Citigroup и Credit
Suisse
Банк «Хрещатик», как платежный агент Киевского городского совета,
выплатил проценты по облигациям внешнего займа, выпущенным в 2005 г.
на общую сумму 250 млн дол. США.
Как сообщила пресс-служба банка «Хрещатик», выплата состоялась
7 мая. «Сумма выплаты составляет 10 млн дол. США. Проценты выплачены
своевременно и в полном объеме. Таким образом Киевский муниципалитет в
очередной раз подтвердил свой статус надежного заемщика, который
гарантированно обслуживает все свои обязательства даже в сложных
экономических условиях, формируя тем самым положительную кредитную
историю на внутреннем и международном рынках заимствований», –
отмечается в сообщении банка (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 9.05).
***
На українському авторинку намітилося пожвавлення.
Продажі в квітні виявилися кращими, ніж місяцем раніше, проте дуже
далекі
від
рівня
2014
р.
(http://ua.korrespondent.net/business/
economics/3512268-na-ukrainskomu-avtorynku-namitylosia-pozhvavlennia).
У квітні 2015 р. автопарк України поповнився новими легковими
автомобілями в кількості 3057 од., що на 35 % більше, ніж у березні. Однак
порівняно з рівнем минулого року продовжує зберігатися негативна динаміка
продажів: попит на легкові авто порівняно з квітнем 2014 р. знизився на
61 %. Про це говорять дані асоціації «Укравтопром».
Усього за період з січня по квітень поточного року в Україні було
зареєстровано 10 837 первинних продажів нових легкових автомобілів, що на
76 % менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Як повідомляв Кореспондент.net, український ринок нових легкових
автомобілів почав 2015 р. з антирекорду. За даними асоціації «Укравтопром»,
за перший місяць 2015 р. в країні було продано та поставлено на облік у ДАІ
2597 нових легкових автомобілів, що в 4,6 раза менше, ніж рік тому.
Виробництво автомобілів в Україні скоротилося більше ніж на 40 %
порівняно
з
показниками
2013
р.
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 7.05).
***
Международный аэропорт «Борисполь» составил рейтинг самых
пунктуальных авиакомпаний по результатам осенне-зимнего периода
2014–2015 гг. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Так, наиболее пунктуальной авиакомпанией в категории «7 и более
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рейсов в неделю» первое место заняла польская авиакомпания LOT, которая
выполняла регулярные полеты из аэропорта «Борисполь» в Варшаву.
«Все полеты польского перевозчика были выполнены по расписанию с
показателем регулярности в 97,8 %», – отмечается в сообщении.
В категории «от 2 до 6 рейсов в неделю» первое место заняла
авиакомпания Estonian Air с показателем регулярности – 94,8 %.
Авиакомпания осуществляла регулярные полеты из аэропорта «Борисполь» в
Таллинн (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 10.05).
***
Підприємствам Сумщини з початку року відшкодовано понад
290 млн грн ПДВ.
У січні – квітні 2015 р. 26 підприємств області отримали на рахунки
291,1 млн грн у вигляді відшкодування податку на додану вартість. З них в
автоматичному режимі – 105,3 млн грн. Це більше, ніж за аналогічний період
минулого року на 172,4 млн грн (у січні – квітні 2014 р. відшкодовано всього
118,7 млн грн) (http://sumy.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/196312.html).
Значну суму відшкодування підприємства Сумщини отримали у квітні
цього року – 198 млн грн. Найбільше коштів з початку року отримали:
акціонерне товариство «СЗ НЕМ “Насосенергомаш”» – 116,7 млн грн,
публічне акціонерне товариство «СМВО ім. М.В. Фрунзе» – 47,8 млн грн,
ТОВ «Гуала Кложерс Україна» – 26 млн грн, ТОВ «Мотордеталь – Конотоп»
– 20,6 млн грн.
«Повернуті державою кошти мають пришвидшити процес оздоровлення
економіки в регіоні, – зазначив Ю. Больбіт, начальник Головного управління
ДФС у Сумській області. – У травні ми також очікуємо та активізацію цього
процесу, щоб підприємства Сумщини вчасно отримували кошти і
спрямовували їх для розвитку своїх виробництв» (Державна фіскальна
служба України (http://sumy.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/196312.html). –
2015. – 7.05).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

В апреле 2015 г. золотовалютные резервы Национального банка
Украины сократились на 3,4 %, или на 340 млн дол., составив на
1 мая 9,631 млрд дол. США.
Как передает «Цензор.НЕТ», об этом говорится в сообщении прессслужбы Национального банка Украины.
По информации Нацбанка, резервы в иностранной валюте на конец
апреля составили 8 664,92 млн дол., резервная позиция в МВФ –
0,03 млн дол., специальные права заимствования – 38,05 млн дол., золото –
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927,89 млн дол.
Динамика резервов в апреле была обусловлена прежде всего
необходимостью осуществления платежей по погашению и обслуживанию
государственного и гарантированного государством долга в иностранной
валюте в сумме 737 млн дол., в том числе по облигациям внешнего
государственного займа и государственными ценными бумагами
(387 млн дол.), а также Международному валютному фонду (218 млн дол.).
Кроме того, на уровень международных резервов повлияли интервенции
Национального банка по продаже иностранной валюты на сумму
240 млн дол., из которых 140 млн дол. было продано по адресным
интервенциям НАК «Нефтегаз Украины».
Объем интервенций по покупке иностранной валюты составил
158 млн дол.
Увеличению объема международных резервов в апреле способствовало
получение 161 млн дол. от конвертации китайских юаней на международном
валютном рынке и поступление средств от Европейской комиссии в сумме
250 млн евро в пользу правительства Украины.
«Объем международных резервов Украины на сегодня является
достаточным для выполнения обязательств и текущих операций
правительства и Национального банка Украины», – отмечено в сообщении.
С начала 2015 г. золотовалютные резервы Национального банка
увеличились на 27,85 % с 7 533,23 млн дол. до 9 630,89 млн (GlavPost.Com
(http://glavpost.com). – 2015. – 7.05).
***
Национальный банк сообщает об убыточности 58 банков. Об этом
говорится в финотчетности, обнародованной на сайте Нацбанка.
Такие результаты получены по итогам І квартала 2015 г. По итогам
квартала, ущерб показали 58 финучреждений, тогда как в 2014 г. убыток был
зафиксирован у 52 банков.
Общий суммарный убыток в этих банков составил 181,5 млрд грн.
Наибольший убыток по итогам І квартала получили Дельта Банк
(33,3 млрд грн), банк «Надра» (21,7 млрд грн), Укрэксимбанк (4,5 млрд грн),
Имэксбанк (4 млрд грн), Златобанк (2,5 млрд грн), Сбербанк (2 млрд грн),
Укрсоцбанк (1,9 млрд грн) и «Райффайзен Банк Аваль» (1,8 млрд грн).
В то же время наиболее прибыльными оказались следующие банки:
«Ситибанк» (337 млн грн), Уникомбанк (115,6 млн грн), «Креди Агриколь
Банк» (92,2 млн грн), Укринбанк (91,4 млн грн) и «Ощадбанк» (86,8 млн грн)
(УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2015. – 7.05).
***
Инфляция в Украине побила рекорд – цены растут со скоростью
1996 г.
Эксперты винят рост тарифов и прогнозируют улучшение ситуации.
В апреле базовая инфляция в Украине замедлилась до 4,6 %. В марте
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этот показатель составлял 10,8 %. Как сообщили в Госстате, в целом с начала
года базовая инфляция достигла 25,3 %, а в годовом измерении – 47,1 %
(http://www.segodnya.ua/economics/enews/inflyaciya-v-ukraine-pobila-rekordceny-rastut-so-skorostyu-1996-goda-613972.html).
Потребительская инфляция, которая, в отличие от базовой, учитывает
рост тарифов, составила 14 % (10,8 % в марте). В годовом измерении – и
вовсе 60,9 %. Такого не было с 1996 г.
При этом, как прогнозирует эксперт информационно-аналитического
центра Forex club в Украине А. Шевчишин, потребительская инфляция в мае
может составить 1,8 %, после резкого роста до 14 % в апреле. Годовые темпы
роста в таком случае замедлятся до 57,8 %, считает эксперт.
«Рост цен на продукты питания в мае может замедлиться на фоне
сезонных факторов, стабилизации валютного рынка и цен на топливо.
Дополнительно стоит отметить опережение темпов роста цен на продукты
темпов роста цен производителей, что также закладывает перспективы
стабилизации. Вместе с тем, вероятно, домохозяйства продолжат
перекладывать возросшие затраты на конечных потребителей, и будут
пытаться удерживать цены для покрытия существенно повысившейся
стоимости удобрений, посевного материала и топлива для проведения
посевной. В итоге, для реализации запасов рост цен на продукты старого
урожая может приостановиться, однако возобновится рост цен на продукты
нового урожая, в частности, тепличных овощей», – прогнозирует
А. Шевчишин.
В то же время, по мнению эксперта, динамика курса на фоне
стабилизации наличного и безналичного рынков не окажет значительного
влияния на инфляцию. Однако открытым остается вопрос запланированного
повышения цен на пассажирские железнодорожные перевозки (Сегодня
(http://www.segodnya.ua/economics/enews/inflyaciya-v-ukraine-pobila-rekordceny-rastut-so-skorostyu-1996-goda-613972.html). – 2015. – 7.05).
***
контроль над

Держава втрачає
проблемами переселенців,
відзначають аналітики.
Це може призвести до додаткового навантаження на бюджет і різкого
збільшення
відсотка
безробітних
у
країні
(http://ua.korrespondent.net/ukraine/3511900-derzhava-vtrachaie-kontrol-nadproblemamy-pereselentsiv-analityky).
Відсутність в Україні системного підходу до питання переселенців з
Донбасу найближчим часом може призвести до додаткового навантаження на
бюджет і різкого збільшення відсотка безробітних загалом у країні. Про це
говорять дані аналізу державної політики щодо роботи з тимчасово
переміщеними особами в 2014 р., проведені Українським інститутом
стратегій глобального розвитку та адаптації.
Фахівці інституту підрахували, що кількість внутрішньо переміщених
осіб в Україні перевищила 1,2 млн осіб, з яких 323 тис. звернулися за
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фінансовою допомогою. Крім того, за їхніми даними, тільки 6 тис.
переселенців офіційно працевлаштувалися, ще 40 тис. намагаються знайти
роботу, але поки безуспішно.
На думку експертів інституту, держава поступово втрачає контроль над
проблемами переселенців, пускаючи на самоплив адаптацію, соціальний
захист і багато інших важливих питань. Замовчування та накопичення
проблем у цій сфері неминуче призведе до розростання проблеми до
всеукраїнського рівня. Одна з причин цього – відсутність єдиної державної
програми щодо роботи з переселенцями: усі заходи ведуться в рамках
відомчих нормативних актів.
Експерт інституту В. Гуржи переконаний, що такий підхід призводить до
неефективного витрачання бюджетних і донорських коштів, збільшення
витрат, спричиняє не позитивний, а негативний ефект серед громадян.
Він зазначає, що нині держава зосередилася переважно на наданні
гуманітарної та фінансової допомоги переселенцям. Однак Україні необхідно
поступово переходити до розвитку та підвищення самодостатності осіб, які
виїхали з Донбасу.
«Необхідно прийняття єдиної державної програми для внутрішньо
переміщених осіб, у якій має бути передбачена участь волонтерських і
донорських організацій. Такий підхід дозволить об’єднати зусилля і
отримати відчутний позитивний ефект», – стверджує В. Гуржи.
Він переконаний, що двома першочерговими питаннями, які має
вирішити програма, є питання житла та працевлаштування переселенців. «У
світі є приклади, коли завдяки грамотному державному підходу одночасно
вирішувалися проблеми з працевлаштуванням, і з житлом. Переселенці з
зони конфлікту або стихійного лиха самі будували собі житло в рамках
спеціальних програм. Тобто це і забезпечення роботою, і одночасне
вирішення житлового питання. Чому б нам не запропонувати переселенцям
облаштовувати собі житло самостійно? Будувати нове та ремонтувати старе.
До речі, згодом, можна на законодавчому рівні дозволити переселенцям
приватизувати таке житло за символічні гроші», – запропонував експерт.
Нагадаємо, в Україні станом на початок квітня 2015 р. зареєстровано
1,213 млн внутрішньо переміщених осіб з Криму та Донбасу.
За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, із зони АТО і
Криму продовжують прибувати переселенці.
Український інститут стратегій глобального розвитку та адаптації –
міжнародна ініціатива вчених, які об’єдналися для вивчення кризи та
збройного конфлікту в Україні.
Мета інституту – всебічно досліджувати глобальні та локальні
проблеми, які призвели до кризи, і запропонувати свої варіанти їх вирішення
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 6.05).
***
НАК «Нефтегаз Украины» требует от ОАО «Киевэнерго» и КГГА
принять меры по уплате задолженности за потребленный природный газ
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для возобновления горячего водоснабжения в столице. Об этом говорится в
заявлении, распространенном пресс-службой «Нефтегаза».
«По оперативным данным на 7 мая текущего года Киевэнерго является
крупнейшим в Украине должником за потребленный газ. Задолженность
общества составляет 3,447 млрд грн или более 13 % от общей задолженности
субъектов хозяйствования перед “Нефтегазом” (25,733 млрд грн). При этом
за газ, поставленный Киевэнерго для производства электроэнергии, общество
задолжало “Нефтегазу” 2,468 млрд грн, для производства тепловой энергии –
0,979 млрд грн. Эта задолженность была накоплена Киевэнерго с 2011 г., а
большая ее часть сформирована за четыре месяца 2015 г. (2,295 млрд грн) и в
2014 г. (0,957 млрд грн)», – говорится в заявлении.
В «Нефтегазе» акцентируют, что население, которое является
крупнейшим потребителем услуг по централизованному отоплению и
горячему водоснабжению (около 80 % потребления), рассчитывается с
Киевэнерго вовремя и практически в полном объеме.
Учитывая наличие значительной задолженности, тенденцию к ее
увеличению и отсутствие реагирования на призывы «Нефтегаза»
рассчитаться за потребленный газ, компания была вынуждена по окончанию
отопительного сезона отправить в газораспределительное предприятие ОАО
«Киевгаз» и КГГА поручение на отключение Киевэнерго от газоснабжения.
«Значительная задолженность Киевэнерго за потребленный газ
затрудняет выполнение “Нефтегазом” своих обязательств перед
поставщиками импортированного газа. Условия закупки импортированного
газа для теплокоммунэнерго не дают “Нефтегазу” возможности поставлять
этот газ без оплаты, и, фактически, кредитовать частные компании», –
подытожили в «Нефтегазе».
Напомним, ранее Киевэнерго заявило, что с 23 апреля «Киевгаз» начал
ограничение газоснабжения теплоисточников Киевэнерго, что приводит к
снижению температуры горячей воды или приостановлению ее снабжения.
Газоснабжение ограничено в связи с задолженностью компании за
потребленный газ для производства тепловой энергии.
Сообщалось, что долги Киевэнерго за газ, использованный для
производства теплоэнергии, составляют около 1,2 млрд грн. В свою очередь,
потребители задолжали Киевэнерго за тепло 2,5 млрд грн, утверждают в
компании.
При этом власти Киева призвали «Нефтегаз» возобновить поставки газа
в
котельные
(Информационное
агентство
112.ua
(http://112.ua/ekonomika/naftohaz-trebuet-ot-kyevenerho-pohasyt-dolhy-yobeshchaet-vozobnovyt-hazosnabzhenye-227215.html). – 2015. – 9.05).
***
Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) в январе – апреле 2015
г. по сравнению с соответствующим периодом 2014 г. уменьшил выпуск
грузовых вагонов на 87,6 % – до 57 штук. Об этом говорится в сообщении
горисполкома Кременчуга.
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«В январе – апреле 2014 г. завод произвел 461 грузовой вагон, а в январе
– апреле 2015 г. – всего 57. С начала года КВСЗ не произвел ни одного
пассажирского вагона», – говорится в сообщении. В 2014 г. завод уменьшил
выпуск грузовых вагонов на 54,7 % – до 2,4 тыс. ед. и завершил год с
убытком 357,6 млн грн (РБК Україна (http://www.rbc.ua/rus/news/kvsz-nvareaprele-g-umenshil-vypusk-gruzovyh-1431003898.html). – 2015. – 7.05).
***
Европейская комиссия повысила прогноз роста экономики еврозоны
на 2015 г. до 1,5 % с ожидавшихся в феврале 1,3 %. На 2016 г.
Еврокомиссия подтвердила прогноз на уровне 1,9 %, говорится в сообщении
комиссии.
Помимо этого, прогнозируется увеличение потребительских цен в
странах валютного блока в текущем году на 0,1 %, а не снижения на 0,1 %,
как в феврале. Тем самым, региону, скорее всего, удастся избежать первой в
истории евро годовой дефляции. Оценка инфляции на 2016 г. повышена с 1,3
до 1,5 %.
Целевой показатель инфляции Европейского центрального банка (ЕЦБ)
находится на уровне «немного ниже 2 %».
«Восстановление экономики в странах ЕС укрепляется, однако
неопределенность вокруг экономического прогноза остается высокой», –
заявил зампредседателя ЕК В. Домбровскис.
«Наследие кризиса будет ощущаться еще долгие годы, – заявил глава
департамента экономики при ЕК М. Бути. – Сможет ли экономика перейти к
устойчивому и сбалансированному расширению после ликвидации всех
временных поддерживающих факторов? Ответ на этот вопрос не столь
очевиден».
Безработица в еврозоне в этом году сократится до 11 с 11,6 % в 2014 г., в
2016 г. – упадет до 10,5 %, прогнозируют в ЕК. Прогнозы улучшены по
сравнению с февральскими оценками, составлявшими соответственно 11,2 и
10,6 % (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 10.05).
***
ЕС не рассматривает варианты на случай дефолта в Греции.
У ЕС нет «плана Б» на случай банкротства Греции, поскольку это
означало бы отказ от «плана А». Об этом заявил вице-президент
Еврокомиссии Ф. Тиммерманс в интервью немецкому изданию Welt am
Sonntag. По его словам, сейчас самое важное то, чтобы Афины
демонстрировали прогресс.
На вопрос, рассматривает ли Еврокомиссия варианты на случай дефолта
в Греции, Ф. Тиммерманс ответил отрицательно. «Если вы рассматриваете
план Б, это означает, что вы отказались от плана А», – сказал он, добавив, что
в настоящее время все участники переговоров делают все возможные, чтобы
они были результативными.
«Что нам нужно – это конкретный прогресс. ЕЦБ и МВФ делают все
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возможное для того, чтобы его достичь», – отметил он в преддверии встречи
с Еврогруппой.
Ранее сообщалось, что несколько министров еврозоны предлагают
обсудить «план Б» на случай, если переговоры по новой кредитной помощи
Греции не достигнут успеха (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015.
– 11.05).
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