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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Візит Президента України П. Порошенка до Німеччини
13–14 травня Президент України П. Порошенко перебуває з дводенним
візитом у Німеччині.
Під час візиту Президент України провів переговори з федеральним
канцлером А. Меркель.
П. Порошенко та А. Меркель ще раз підтвердили спільну позицію щодо
безальтернативності мирного врегулювання та деескалації на Донбасі
відповідно до мінських домовленостей.
Сторони закликали забезпечити негайне припинення вогню, повне
відведення важкої техніки, звільнення всіх заручників і доступ інспекторів
ОБСЄ до всіх об’єктів, включно з неконтрольованими ділянками українськоросійського кордону.
Федеральний канцлер Німеччини поінформувала Президента України
щодо візиту до Росії.
А. Меркель також позитивно оцінила початок роботи підгруп у рамках
тристоронньої контактної групи та підтвердила незмінність позиції, що
структура та формат роботи цих підгруп має чітко відповідати структурі
тристоронньої контактної групи, зокрема в частині головування
представників ОБСЄ.
П. Порошенко та А. Меркель обговорили підготовку до саміту Східного
партнерства в Ризі, зокрема кроки для запровадження для українців
безвізового в’їзду в країни Шенгенської зони.
14 травня в Аахені Президент України візьме участь у церемонії
вручення міжнародної премії ім. Карла Великого – престижній європейській
премії за внесок в об’єднання Європи. Там же відбудуться двосторонні
зустрічі П. Порошенка з європейськими лідерами (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 13.05).

Заява Президента України П. Порошенка для ЗМІ
під час візиту до Німеччини
Вельмишановна пані канцлер!
Шановні пані і панове!
Перш за все я хотів би подякувати великому другу України і надійному
партнеру канцлеру Німеччини Ангелі Меркель за дуже постійну і тверду
підтримку, яку Німеччина надає Україні в ці непрості часи.
Рука підтримки німецького народу сьогодні, як ніколи, потрібна Україні
й конкретні кроки – і щодо економіки, і щодо гуманітарної допомоги, де
німецький уряд активно допомагає нам у питанні влаштування переміщених
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осіб, і у питанні відновлення інфраструктури Донбасу, і в питанні подолання
економічної кризи, яка була викликана війною. Ми бачимо Німеччину не
лише надійним партнером у двосторонніх відносинах, але й лідером
Європейського Союзу, який сьогодні демонструє унікальну єдність і
солідарність з Україною. І величезна заслуга в цій єдності й солідарності
належить канцлеру Німеччини. Дуже дякую Вам за це.
Рішучу роль у підтримці європейських прагнень України Німеччина
продемонструвала і шляхом ратифікації Угоди про асоціацію, яка була
підписана 27 червня минулого року мною в присутності пані канцлер і
нещодавно була ратифікована бундестагом та бундесратом, і сьогодні
фактично готова до підписання. Ми можемо сказати, що темпи, якими
європейські країни сьогодні ратифікують Угоду про асоціацію, свідчать про
безумовну підтримку, яку Україна сьогодні має в ЄС. Більше 18 країн вже
ратифікували цю Угоду, а решта країн планує це зробити найближчим часом.
Безумовно, хотів би підкреслити, що роль Німеччини і особисто пані
канцлера в розробці й підписанні мінських угод, яке відбулося рівно три
місяці тому, є унікальною. Вісімнадцять довгих годин ми провели у дуже
непростих перемовинах, які дозволили нам сформувати документ, що зараз
має назву «Мінськ-2», або другі мінські угоди.
Хотів би наголосити, що Україна є абсолютно твердим прихильником
неухильного виконання всіх без виключення 13 пунктів мінських угод. Ми
демонструємо реальний прогрес і щодо забезпечення режиму припинення
вогню, і щодо відведення військ, і щодо початку робочих підгруп, що
відбулися на минулому тижні в Мінську. Туди делеговані найкращі фахівці, і
ми зацікавлені у вирішенні проблем, які сьогодні стоять перед робочими
группами, – і в частині безпекової площини, і в частині політичної площини,
і в частині економічної площини, і в частині гуманітарної площини.
На жаль, ми сьогодні змушені констатувати, що ми не маємо
припинення вогню. Україна кожен день втрачає найкращих своїх синів, не
може дочекатися звільнення з полону заручників. Сьогодні більше
400 заручників перебуває в нелюдських умовах, в умовах гуманітарної
катастрофи, в полоні бойовиків. Більше 30 українців сьогодні знаходиться в
застінках Російської Федерації. Ми наполягаємо та наголошуємо, що
«Мінськ» має бути виконаним безумовно і наші громадяни мають бути
найближчим часом звільнені, включаючи Надію Савченко, героя України,
депутата українського парламенту, члена Парламентської асамблеї Ради
Європи.
Ми також наполягаємо на безумовному виконанні пункту про відведення
важкої техніки та артилерії, про демілітаризацію Широкиного. Ми з пані
канцлером переконали це зробити під час телефонної розмови в
«нормандському форматі» і отримали чітке зобов’язання та гарантії того, що
в Широкиному, в Донецькому аеропорту і в 10 пунктах вдовж лінії зіткнення,
де йдуть найбільш запеклі протистояння, будуть розміщені постійно діючі
пости ОБСЄ, Широкино й інші зони будуть демілітаризовані. Це буде
сприяти деескалації.
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Однак, на жаль, ми поки не бачимо прогресу в цьому напрямі. Я хочу
лише підтримати заяву ОБСЄ, яку сьогодні зробив Олександр Хуг, заступник
керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, де він чітко наголосив, що
всі політичні процеси, всі економічні процеси, всі процеси, які потребують
вирішення, в тому числі в гуманітарній площині, мають бути розпочаті лише
тоді, коли ми забезпечимо тверде припинення вогню, гарантоване відведення
важкої техніки та артилерії, звільнення заручників, можливість інспекторів
ОБСЄ перевіряти всі без виключення пункти зберігання техніки та артилерії,
яка була відведена, забезпечити контроль над неконтрольованою ділянкою
українсько-російського кордону та припинити, нарешті, постачання
бойовикам російської зброї і перетину кордону регулярними частинами
російської армії.
Сьогодні наші переговори з пані канцлером будуть присвячені в тому
числі і мінському процесу. Ми висловлюємо тверду надію на те, що нам
вдасться забезпечити прогрес. Ми обговоримо і підсумки візиту пані
канцлера до Москви. Впевнені в тому, що альтернативи «Мінську» не існує. І
я як Президент України, безумовно, наголошую на мирному розвитку
процесу врегулювання агресії на Сході України.
Дякую (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 13.05).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Рябоконь, мл. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ

Реструктуризация госдолга Украины как необходимое
условие для возможности дальнейшего кредитования в
международных финансовых организациях
Успешное проведение переговоров Министерства финансов Украины с
частными держателями внешних долгов государства стало главным условием
продолжения кредитования со стороны МВФ. Эти переговоры пока не
привели к желаемому результату, а в позиции украинских переговорщиков
есть одно «слабое звено»: у Минфина почти нет времени. Если до начала
июня прогресс не будет достигнут, МВФ, судя по заявлениям его
представителей, пересмотрит программу сотрудничества с Украиной, что
существенно усилит негативные процессы в экономико-социальной сфере.
В марте нынешнего года Украина получила первый за больше чем
полгода транш МВФ в размере около 5 млрд дол. США. Как заявил тогда
руководитель миссии МВФ в Украине Н. Георгиев, фонд отправил Украине
первый транш финансовой помощи в размере 5 млрд дол., а всего в текущем
году ей планируется выделить 10 млрд. Без этого финансирования угроза
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дефолта могла бы стать реальностью уже в апреле.
Немногим ранее МВФ принял решение о выделении Украины
10 млрд дол. кредита на 2015 г. в рамках новой расширенной программы
сотрудничества. Согласно этому документу Украина может получить
17,5 млрд дол. в течение четырех лет. В общей сложности под эгидой фонда
будет выделено 40 млрд дол., включая 15 млрд дол. путем реструктуризации
долга и 7,5 млрд дол. от других кредиторов (2 млрд дол. поступят от
Евросоюза, 2 млрд. – от США, а прочее – от других стран G7).
Однако, чтобы получить означенную сумму в реальности, МВФ
поставил условие: реструктуризировать часть внешнего долга. Речь идет о
сокращении объема задолженности по внешним обязательствам перед
частными кредиторами. Согласно сообщению американской Financial Times,
основными держателями украинских облигаций являются американский
фонд Franklin Templeton, американская инвесткомпания BlackRock, немецкий
страховщик Allianz и американская финансовая корпорация Fidelity. Под
«стрижку» внешних обязательств предлагались как суверенные долги
Украины в виде еврооблигаций, так и долги корпораций, еврооблигации
которых были выпущены под госгарантии.
В апреле 2015 г. правительство Украины обнародовало перечень
внешних обязательств, по которым планирует изменить условия
заимствования по результатам переговоров с кредиторами. В список попали
облигации внешнего госзайма (еврооблигации), выпущенные в 2005–2013 гг.
Часть из них предъявляется к погашению в 2015 г. Это облигации,
выпущенные в 2005, 2010 г. и так называемый «российский займ» 2013 г.
К реструктуризации обязательств предлагаются также ценные бумаги с
погашением в 2016–2017 гг. и в период с 2020 по 2023 г. Среди
гарантированных государством долгов – еврооблигации госпредприятия
«Финансирование инфраструктурных проектов» («Фининпро»), выпущенные
при подготовке к Евро-2012 с погашением до 2018 г., еврооблигации
«Укрзалізниці» 2013 г. с погашением до 2018 г., а также обязательства
Укрэксимбанка на 2015 г. и на 2016 и 2018 г., еврооблигации «Ощадбанка» с
погашением в 2015 и 2017 г., а также еврооблигации Киева, которые должны
быть погашены в 2015 и 2016 г. В списке также фигурируют кредиты
«Укравтодора» с погашением соответственно в 2015–2017 гг., кредит
КБ «Южное» им. Янгеля с погашением в 2018 г. и кредит «Укрмедснаба» с
погашением в 2020 г.
В украинском правительстве хотели бы получить несколько
принципиальных решений от кредиторов: пролонгацию выплат долгов,
сокращение суммы обязательств и выплат доходов по ним. По мнению
украинских властей, такая «стрижка обязательств» позволит стране
сэкономить 15,3 млрд дол. США в течение четырех лет. По мнению же
экспертов МВФ, позволит привести соотношение государственного долга к
ВВП до отметки в 71 % до 2020 г., а долговое финансирование бюджета
должно составлять не более 10 % ВВП. На сегодняшний день соотношение
долга Украины к ВВП составляет 93 %, в объеме 50 млрд дол. США.
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Однако частные держатели долгов Украины сразу же не захотели вести
речь о списании долгов. Комитет частных кредиторов Украины во главе с
Franklin Templeton, который объединил пять крупнейших держателей бумаг
примерно на 10 млрд дол., выступил против списания основной суммы долга.
Консультантом кредиторов выступает Blackstone Group International Partners,
которая в начале апреля распространила заявление, в котором указано, что
Украина должна получить необходимую ликвидность, но без списания
долгов. Помимо этого, РФ также отказалась обсуждать вопрос
реструктуризации долга по займу 2013 г. Представители Минфина РФ
неоднократно заявляли, что в декабре 2015 г. ожидают погашения облигаций
на 3 млрд дол., хотя Москва могла бы потребовать досрочного погашения
займа, так как нарушено одно из условий договора: госдолг Украины
превысил 60 % ВВП.
Руководитель проекта «Успешная страна» А. Блинов отмечает, что
информация о переговорах достаточно скупая. «К сожалению, представители
Министерства финансов Украины ограничивают ее для украинских
экспертов и СМИ. Может, это и правильно, в связи с проблемой
реструктуризации долга и необходимостью некоей тайны переговоров», —
отметил он.
Однако в информации о переговорах появились и новые полутона.
12 мая Минфин Украины заявил, что обеспокоен отсутствием готовности
кредиторов Украины участвовать в переговорах по списанию долгов, но все
же надеется на достижение договоренностей по реструктуризации, как и
планировалось ранее, до июня. Ведомство отмечает, что сразу же после
презентации целей долговых операций 13 марта Министерство финансов
призвало владельцев долговых обязательств сформировать комитет
кредиторов, чтобы начать процесс переговоров в соответствии с принципами
Института международных финансов (Institute of International Finance).
«Несмотря на многочисленные призывы со стороны министерства, комитет
отказывается раскрыть свой состав, что является довольно необычным
отклонением от стандартной практики в подобных ситуациях и резким
контрастом с принципами IIF относительно прозрачности и раскрытия
информации», – заявляет Минфин. Также ведомство сообщило, что на
прошлой неделе министр финансов Н. Яресько предложила поговорить
непосредственно с одним из известных членов комитета и сделать
переговоры более сфокусированными, однако получила ответ, что этот
кредитор «недоступен для общения с ней».
Сама же Н. Яресько в тот же день заявила о том, что кредиторы Украины
затягивают
процесс
переговоров
по
реструктуризации
долгов:
«Я действительно думаю, что кредиторы очень тянут и не пришли к
пониманию серьезности нашей ситуации, фискальной и финансовой», –
сказала она, подчеркнув, что переговоры еще не завершены, и выразила
надежду, что кредиторы войдут в положение Украины и учтут тот момент,
что Киеву необходимо завершить этот диалог до решения МВФ о выделении
очередного транша финпомощи.
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По словам А. Блинова, ранее правительство Украины планировало
единым пакетом провести реструктуризацию, руководствуясь волной
массированной внешней поддержки, в частности выделением кредита МВФ.
«Предполагалось, что под общую гребенку пойдет долг государственных
компаний,
―Ощадбанка‖,
Укрэксимбанка,
―Укрзалізниці‖,
и
реструктуризация будет проводиться на достаточно жестких условиях,
предложенных украинской стороной, включая так называемую ―стрижку‖, в
виде списания долга до трети, сохранение процентных ставок и пролонгацию
тех же сумм кредитов», – напомнил он.
«Первый звоночек» надвигающихся проблем прозвенел уже в конце
апреля: Укрэксимбанк на 27 апреля не погасил еврооблигации на
750 млн дол. и на переговорах с кредиторами пока не достиг согласия на
реструктуризацию или пролонгацию долга. За месяц до срока погашения Н.
Яресько объявила, что долг гасить государство не будет и обязательства
включены в список долгов на переговоры с кредиторами. 31 марта
Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг
Укрэксимбанка в иностранной валюте и промежуточный кредитный рейтинг
до «C» по сравнению с «CC». Старт технического дефолта, таким образом,
пока не состоялся. По сообщению Укрэксимбанка, срок погашения
облигаций продлен до 27 июля: «По результатам конструктивного диалога и
эффективной работы с инвесторами, которая проводилась руководством
Укрэксимбанка при поддержке Министерства финансов Украины в рамках
общего процесса управления внешним долгом государственного сектора в
соответствии с договоренностями Украины с Международным валютным
фондом, обращение облигаций со сроком погашения в апреле 2015 г.
продлено на три месяца до 27 июля 2015 г.», – отметили в госбанке. В апреле
уже Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s понизило
долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до
«СС» c «ССС-», прогноз – негативный, говорится в сообщении агентства.
В течение трех месяцев банк планирует вести переговоры, которые
уточнят условия отсрочки погашения еврооблигаций. «Уже очевидно, что
этот вариант (реструктуризации долга на условиях Украины) не прошел. Это
видно на примере Укрэксимбанка, который продлил на три месяца
обращение своих старых бумаг. Была информация от банка, что он уже
предлагает кредиторам ничего не списывать, а выпустить бумаги на семь лет
с возможностью досрочного погашения половины суммы в 2019 г. При этом
повышается на 1,3 % ставка, то есть долг становится существенно дороже.
Как мы понимаем, сейчас по всем государственным корпоративным бумагам,
очевидно, будут формироваться именно такие предложения. Наверное,
отдельным образом будет выделяться долг перед РФ, хотя по этому долгу
точной информации пока нет», – пояснил текущую ситуацию А. Блинов.
«Вторым звоночком» стала появившаяся 12 мая в СМИ информация о
том, что украинские предприятия железнодорожного транспорта под
управлением
Государственной
администрации
железнодорожного
транспорта Украины («Укрзалізниця») не осуществили платежи по основной
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сумме по некоторым двусторонним кредитным договорам с украинскими
кредиторами. «Такие случаи невыполнения обязательств привели к
перекрестному невыполнению обязательств по некоторым другим кредитам,
включая займы относительно облигаций участия в займах на сумму
500 000 000 дол. США со ставкой доходности 9,5 % и сроком погашения в
2018 г., выпущенных Shortline plc (―еврооблигации‖), – говорится в
сообщении ―Укрзалізниці‖. – Возможно, наступление других случаев
невыполнения обязательств, и ―Укрзалізниця‖ в настоящее время
рассматривает влияние определенных событий на условия кредитов группы.
В частности, ―Укрзалізниця‖ сомневается по поводу осуществления
последующего контроля над Донецкой железной дорогой». Перевозчик
подчеркнул, что в течение ближайших недель начнет обсуждение с
кредиторами группы о возможной долговой операции реструктуризации с
целью решения вопроса по достижению группой устойчивого
экономического и финансового положения.
Исполняющий обязанности главы «Укрзалізниці» М. Бланк также
сообщил, что перевозчик сообщил кредиторам о наступлении технического
дефолта по определенным долговым обязательствам. Основная часть
переговоров о реструктуризации, сообщил он, пройдет в ближайшие два
месяца. М. Бланк заявил, что компания намерена реструктурировать
внутренний и внешний долг на сумму около 32 млрд грн. В то же время, по
его словам, долги «Укрзалізниці» перед Европейским банком реконструкции
и развития, «Эксимбанком» Кореи и рядом других официальных кредиторов
не подлежат реструктуризации.
Вместе с тем Министерство инфраструктуры 12 мая выразило надежду,
что кредиторы поддержат «Укрзалізницю» в реструктуризации долгов,
поскольку уверено в том, что долги образовались из-за боевых действий в
стране. «Сейчас вполне очевидно, что сегодняшнее решение – это следствие
бремени долгов прошлых периодов и нынешних сложностей, созданных
войной в стране», – говорится в сообщении пресс-службы Министерства.
В тот же день Министерство финансов заявило, что технический дефолт
«Укрзалізниці» по внутренним долговым обязательствам не повлияет на ее
обязательства перед государственными Укрэксимбанком и «Ощадбанком».
«Текущий технический дефолт не повлияет на обязательства ―Укрзалізниці‖
перед государственными Укрэксимбанком и ―Ощадбанком‖. И хотя в
будущем некоторые обязательства перед ―Ощадбанком‖ должны быть
включены в процесс реструктуризации, это не создаст материальных
проблем для банка из-за небольшого объема долга ―Укрзалізниці‖ перед ним,
– говорится в заявлении Минфина. – Министерство финансов подчеркивает,
что сегодняшнее объявление… «―Укрзалізницею‖ дефолта по внутренним
долговым обязательствам свидетельствует о серьезности ситуации в
компании».
Напомним, что ранее Международное рейтинговое агентство Standard &
Poor’s Ratings Services снизило долгосрочный кредитный рейтинг
Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины до
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суверенного уровня «СС». «В апреле мы понизили суверенный рейтинг
Украины до уровня ―СС‖ в свете озвученных переговоров по
реструктуризации части госдолга, в которую, в том числе, входят
квазигосударственные бонды, выпущенные ―Укрзалізницею‖ на 500 млн дол.
со сроком погашения в 2018 г., – говорится в сообщении. – Мы
рассматриваем намерение о реструктуризации долга как предпосылку к
дефолту. И потому понижаем рейтинг ―Укрзалізниці‖ до уровня ―СС‖ с
―ССС-‖. Негативный прогноз означает, что рейтинг госхолдинга будет
понижен и далее до уровня ограниченного дефолта ―SD‖, а рейтинг бондов –
до уровня ―D‖ по мере завершения реструктуризации».
В агентстве подчеркнули, что «Укрзалізниця», как государственная
компания, крайне зависима от ситуации в стране и действий украинского
правительства, которое, по оценкам агентства, сможет оказать финансовую
помощь железным дорогам, однако вероятность такой помощи снижена до
«относительно высокой» с «высокой». «Мы предполагаем, что помощь
украинского правительства железным дорогам стала более сомнительной,
чем мы думали ранее», – пояснили в агентстве. При этом в S&P подчеркнули,
что финансовые риски для «Укрзалізниці» остаются высокими на фоне
девальвации гривни и роста платежей по обслуживанию долга. При этом
профиль деловой активности для «Укрзалізниці» оценивается как слабый.
«Недавний рост тарифов на грузоперевозки и пассажирские перевозки
должен отчасти компенсировать потери госхолдинга, однако он вряд ли
покроет все затраты, включая затраты на восстановление железнодорожной
инфраструктуры в Донецкой области».
В Киеве начала работу оценочная миссия МВФ. По данным
Национального банка Украины, глава департамента внешних связей МВФ
Д. Райс в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне еще 30 апреля
подтвердил, что миссия фонда начнет работу в Киеве для первого просмотра
новой четырехлетней программы расширенного финансирования 12 мая.
Одним из ключевых условий программы МВФ является достижение
договоренностей с кредиторами о частичной реструктуризации обязательств
по еврооблигациям, в рамках которых украинская сторона рассчитывает
сэкономить на выплатах до 5,3 млрд дол. в 2015 г. и до 15,3 млрд дол. в
течение ближайших четырех лет.
Ранее НБУ сообщил, что миссия начнет работу для первого просмотра
новой четырехлетней программы расширенного финансирования. Однако,
пока главное условие кредитования – реструктуризация внешних
обязательств – не выполнено, вряд ли стоит ожидать серьезных результатов
от присутствия миссии МВФ в Украине.
По мнению А. Блинова, целью миссии будет обсуждение процесса
переговоров по реструктуризации долгов Украины. «Я не исключаю, что
миссия МВФ, которая ...начала работу в Украине, не является оценочной,
которая пересматривает программу, эта миссия еще впереди. Нынешняя
миссия – это представители К. Лагард, европейского департамента, которых
будут официально информировать об итогах консультаций с кредиторами, –
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предположил эксперт. – Мы знаем, что в апреле Яресько проводила
переговоры в США и Британии с кредиторами, и фактически Украина сейчас
будет просить разрешение у МВФ откорректировать программу с учетом
того, что не произойдет списание долга. Не исключено, что будут внесены
коррективы в те три известных параметра, о которых говорит Минфин, если
это действительно невозможно осуществить.
Информация, на мой взгляд, будет достаточно скудной, но по итогам
миссии нынешней Украина сформулирует официальную оферту кредиторам
с учетом того, на что согласился МВФ, и с учетом предложений, на которые
готовы согласиться кредиторы».
Согласен с этим и президент Украинского аналитического центра
А. Охрименко: «12 мая в Украину приехала миссия МВФ, которая должна
посмотреть, как идут дела в Украине, и сделать заключение: давать или не
давать больше Украине деньги. Сказать однозначно, каким будет решение
миссии МВФ, нельзя. Ибо, как правило, все переговоры идут за закрытыми
дверями, и только по итогам миссия делает официальное заявление, которое
тоже очень обтекаемое и красиво-дипломатическое. В любом случае в
прошлом году МВФ не сдержал своего слова. Согласно соглашению, которое
было заключено между Украиной и МВФ в конце апреля 2014 г., МВФ
обещал в 2014 г. предоставить Украине кредит на сумму 7 млрд дол., но
выдал только 4,6 млрд дол., и то второй транш с большой задержкой, а потом
вообще отказал. Но при этом Украина, как добросовестный должник, все
погасила и погасила все вовремя».
Директор Института развития экономики Украины А. Гончаров
обращает внимание и на возможные тенденции на рынке гособлигаций:
«Откровенно скажу, не верю, что Н. Яресько сумеет убедить американский
инвестфонд Franklin Templeton согласиться на получение части украинского
госдолга. Но и эту часть с чего платить?.. И теперь ключевой вопрос,
Н. Яресько понимает, что любой ―взрыв‖ – либо гособлигаций (ОВГЗ), либо
внешних долгов вызовет мощный эффект бегства в качество.
А на просадке товарных рынков (особенно в связи с большим обвалом
цен на железную руду) получим еще более мощный отток капитала из
Украины. Вопрос только времени: когда начнется коррекция или падение
рынка гособлигаций? Если это падение начнется в мае этого года, то
кредиторы и инвесторы, как обычно, побегут из высокодоходных облигаций.
И мы можем получить резкое падение рынка наших облигаций и очередную
резкую девальвацию гривни».
Для Украины в создавшейся ситуации серьезным риском остается
возможность прекращения кредитования со стороны МВФ, поскольку
решение МВФ является «маяком» и для других международных финансовых
институтов и центров. Например, в СМИ появилась информация, что
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.
«Это будет завершение процесса, возможное подписание меморандума о
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взаимопонимании, полная договоренность об условиях между ЕС и
Украиной. Это может быть подписано в Риге, таковы наши ожидания», –
сказал представитель ЕС, пожелавший остаться неназванным, в ходе 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.
Таким образом, до июня Украина должна выполнить «домашнее
задание» от МВФ в полном объеме, если оно не будет в очередной раз
откорректировано, или получить проблемы со вторым траншем кредита.
С этого момента угроза дефолта будет расти день ото дня. В течение 2015 г.
государство должно выплатить около 11 млрд дол. по внешним
обязательствам, и пиковые выплаты (около 8 млрд дол.) приходятся на
вторую половину года.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Звіт робочої групи з перевірки фактів можливих зловживань у
державному секторі економіки має відбутися 15 травня й бути
максимально публічним. Про це заявив Голова Верховної Ради України
В. Гройсман, відкриваючи пленарне засідання парламенту в середу,
13 травня.
В. Гройсман нагадав, що раніше парламент підтримав протокольні
доручення Голови Верховної Ради України щодо утворення робочих груп з
перевірки фактів можливих зловживань у державному секторі економіки та з
питань тарифоутворення.
Перша група, зазначив Голова Верховної Ради, за результатами
перевірки мала до 7 травня поточного року подати письмовий звіт з
висновками та пропозиціями на розгляд парламенту.
«7 травня з об’єктивних причин цього не було зроблено, тому учора під
час засідання погоджувальної ради було прийнято рішення, що у цю
п’ятницю група поінформує, що було зроблено за місяць, і далі парламент
визначиться, що потрібно робити далі з цим питанням. Тому я би попросив
всіх максимально в п’ятницю прибути, заслухати звіт і прийняти відповідні
рішення», – наголосив В. Гройсман.
Керівник парламенту зазначив, що цей захід має бути «максимально
публічним». «Я хотів би, щоб цей захід був максимально публічним, щоб
ніхто не приховував інформацію, а, навпаки, дав інформацію про те, що
досліджено, що зроблено, що підтверджено, що не підтверджено. Щоб ніхто
на цій темі не спекулював», – сказав В. Гройсман (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 13.05).
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***
У вівторок, 12 травня, до парламенту надійшло подання від
Генеральної
прокуратури
щодо
позбавлення
депутатської
недоторканності народних депутатів України С. Клюєва та
С. Мельничука. Про це заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман,
відкриваючи пленарне засідання парламенту в середу.
Керівник парламенту нагадав, що це питання розглядатиметься
відповідно до процедури, визначеної ст. 218 і 221 Регламенту Верховної
Ради.
Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради
України за наслідками розгляду вноситиме на розгляд депутатів відповідну
постанову
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 13.05).
***
Верховна Рада прийняла за основу проект Закону «Про додаткові
заходи щодо забезпечення індивідуальної безпеки осіб, які виконують
службові обов’язки в межах території, на якій введений воєнний стан
або проводиться антитерористична операція».
Законопроектом пропонується визначити додаткові особливі заходи
індивідуального захисту фізичних осіб, які виконують функції держави у
межах території, на якій введений воєнний стан або проводиться
антитерористична операція, від посягань на життя, здоров’я і майно таких
осіб у зв’язку із їх службовою діяльністю.
Проектом, зокрема, пропонується створити необхідні гарантії
забезпечення індивідуального захисту державних службовців, які постійно
або тимчасово виконують свої службові обов’язки у межах території, на якій
проводиться антитерористична операція.
Проектом передбачається поширити вказані гарантії захисту посадових
осіб під час виконання ними своїх службових обов’язків також в межах
території, на якій уведено воєнний стан, адже особливий період починається
згідно із законодавством не тільки з оголошення Президентом України
мобілізації, але й із дня введення воєнного стану.
Документом пропонується надати під час особливого періоду
можливість забезпечення визначених посадових осіб зброєю, бойовими
припасами до неї та/або спеціальними засобами індивідуального захисту і
сповіщення про небезпеку.
Згідно з проектом, рішення щодо надання зброї та спеціальних заходів
прийматиметься уповноваженим суб’єктом окремо щодо відповідної
посадової особи на підставі її особистої заяви, що містить дані, які свідчать
про наявність реальної загрози для життя або здоров’я такої особи.
Законопроект зареєстровано за № 2806 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 14.05).
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***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про особливості здійснення
права власності у багатоквартирному будинку».
Закон визначає особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку, регулює правові, організаційні та економічні
відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків
співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та
управління.
Предметом регулювання цього Закону є відносини, що виникають у
процесі реалізації прав та виконання обов’язків власників квартир та
нежитлових приміщень як співвласників багатоквартирного будинку.
Положення Закону застосовуватимуться до відносин, що виникають у
процесі реалізації прав та виконання обов’язків власників житлових та
нежитлових приміщень у гуртожитках, на які поширюється дія Закону
України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків».
Закон встановлює права та обов’язки співвласників багатоквартирного
будинку, їх відповідальність, форми управління багатоквартирним будинком,
прийняття рішень щодо управління багатоквартирним будинком зборами
співвласників, визначає повноваження управителя щодо управління
багатоквартирним будинком тощо.
Законопроект зареєстровано за № 1565 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 14.05).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної
професійної діяльності журналістів».
Законодавчим актом встановлено додаткові гарантії безпеки законної
професійної діяльності журналістів, зокрема посилено кримінальну
відповідальність за вчинення злочинів проти журналістів.
Законом доповнено Кримінальний кодекс низкою спеціальних складів
злочинів, якими передбачена кримінальна відповідальність за такі злочинні
діяння, як: погроза або насильство щодо журналіста (стаття 345-1), умисне
знищення або пошкодження майна журналіста (стаття 347-1), посягання на
життя журналіста (стаття 348-1), захоплення журналіста як заручника (стаття
349-1).
Законом також встановлено компенсаційні виплати в разі загибелі або
поранення журналістів під час виконання ними професійних обов’язків.
Відповідні доповнення внесено до Закону «Про державну підтримку
засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».
Законопроект зареєстровано за № 0924 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 14.05).
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***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування
нерухомості релігійних організацій».
Законом доповнено статтю 266 Податкового кодексу новим положенням,
згідно з яким звільняються від оподаткування житлова та нежитлова
нерухомість, яка перебуває у власності релігійних організацій України,
статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку,
та використовуються виключно для проведення богослужінь, релігійних
обрядів, церемоній та процесій, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність
засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки,
інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється
виробнича та/або господарська діяльність.
Законопроект за реєстровано за № 2226 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 14.05).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про Звернення
Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського
Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської
Асамблеї ОБСЄ, світових лідерів та всіх членів міжнародного
співтовариства
щодо
засудження
порушень
прав
і
свобод
кримськотатарського народу».
Народні депутати затвердили Звернення Верховної Ради України до
Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської
Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, світових лідерів та
всіх членів міжнародного співтовариства щодо засудження порушень прав і
свобод кримськотатарського народу.
Також доручено Голові Верховної Ради України невідкладно направити
текст Звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського
Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської
Асамблеї ОБСЄ та забезпечити направлення тексту Звернення до світових
лідерів.
Відповідний проект Постанови зареєстровано за № 2821 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 14.05).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про правовий режим
воєнного стану».
Закон визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його
введення та скасування, правові засади діяльності органів державної влади,
військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах воєнного
стану, гарантії прав і свобод людини та громадянина, прав і законних
інтересів юридичних осіб.
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Згідно із Законом, воєнний стан – це особливий правовий режим, що
вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи
загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній
цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади,
військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого
самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі
збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози
небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а
також тимчасове зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і
свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб із
зазначенням терміну дії цих обмежень.
Законом встановлено, що правовою основою введення воєнного стану є
Конституція України, цей Закон та Указ Президента України про введення
воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений
Верховною Радою України.
Законодавчим актом також унормовано порядок діяльності та
повноваження військового командування, органів державної влади в умовах
дії воєнного стану, військових адміністрацій – тимчасових державних
органів, що створюються Президентом України на територіях, на яких
введено воєнний стан, для забезпечення дії Конституції та законів України,
забезпечення разом з військовим командуванням запровадження та
здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, громадського
порядку та безпеки, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
тощо.
Законопроект зареєстровано за № 2541 (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 комітети Верховної Ради України”
(щодо доступу засобів масової інформації до засідань комітетів)».
Законопроектом № 1228 пропонується внести до Закону України «Про
комітети Верховної Ради України» зміни, якими передбачається право
представників засобів масової інформації бути присутніми та здійснювати
звукозапис, кіно- і відеозйомку, трансляцію по радіо і телебаченню на
відкритих засіданнях комітетів Верховної Ради України (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 13.05).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації
надання домедичної допомоги».
Метою законопроекту № 1516 є зменшення смертності населення
України шляхом розширення встановленого законодавством кола спеціально
підготовлених осіб, зобов’язаних надавати домедичну допомогу людям, які
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перебувають у невідкладному стані.
Для цього документом пропонуються відповідні зміни до Основ
законодавства України про охорону здоров’я (нова ст. 25-1) та Закону
України «Про екстрену медичну допомогу» (ст. 12), якими передбачається:
– розширити визначене законодавством коло осіб, які зобов’язані
надавати домедичну допомогу, долучивши до нього працівників
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та
підпорядкування;
– покласти на підприємства, установи та організації всіх форм власності
обов’язок щодо забезпечення власним коштом осіб, зобов’язаних надавати
домедичну допомогу, відповідною аптечкою;
– створити людський ресурс осіб, здатних надавати домедичну
допомогу, шляхом включення вимоги щодо обов’язкового набуття навичок з
надання домедичної допомоги до стандартів середньої, професійно-технічної
і вищої освіти;
– розробити та затвердити правила надання домедичної допомоги;
– встановити державний нагляд (контроль) за організацією надання
домедичної допомоги відповідно до Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Кількість працівників, яких роботодавець буде зобов’язаний направити
для проходження відповідної підготовки, має визначатися за нормами та на
умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Також законопроектом передбачається, що на період навчання та
перепідготовки за такими працівниками має зберігатися займана посада за
місцем роботи та середньомісячна заробітна плата (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 13.05).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку
тимчасового вилучення майна та проведення обшуку».
Законодавчим актом встановлено обов’язок слідчого, прокурора або
іншої уповноваженої особи надавати копію протоколу про обшук і тимчасове
вилучення майна.
Відповідні зміни внесено до ч. 3 ст. 168 «Порядок тимчасового
вилучення майна» та ст. 236 «Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла
чи іншого володіння особи» Кримінального процесуального кодексу
України.
Законопроект зареєстровано за № 2181 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 13.05).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо військового збору».
Законодавчим актом скасовано оподаткування військовим збором
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операцій з купівлі-продажу фізичними особами іноземної валюти,
виключивши з підпункту 1.7 п. 161 підрозділу 10 розд. XX Податкового
кодексу України цифри та знаки «165.1.51».
Законопроект зареєстровано за № 2436 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 12.05).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про Звернення
Верховної Ради України до Генеральних штатів (парламенту)
Королівства Нідерланди щодо ситуації навколо повернення до України
музейних цінностей».
Постановою затверджено Звернення Верховної Ради України до
Генеральних штатів (парламенту) Королівства Нідерланди щодо ситуації
навколо повернення до України музейних цінностей.
Голові Верховної Ради України доручено невідкладно направити текст
Звернення до Генеральних штатів (парламенту) Королівства Нідерланди.
У тексті Звернення йдеться:
«Висловлюємо членам Генеральних штатів Королівства Нідерланди
глибоку повагу та запевнення у незмінно дружніх стосунках між нашими
державами.
Український народ у горі війни стурбований ситуацією, яка склалася
навколо повернення до України частини виставки ―Крим. Золотий острів у
Чорному морі‖ з колекцій Кримської республіканської установи
―Центральний музей Тавриди‖ у кількості 132 музейних предметів
(451 од. зберігання), Кримської республіканської установи ―Керченський
історико-культурний заповідник‖ у кількості 190 музейних предметів
(190 од. зберігання), Національного заповідника ―Херсонес Таврійський‖ у
кількості 28 музейних предметів (28 од. зберігання) та Кримської
республіканської
установи
―Бахчисарайський
історико-культурний
заповідник‖ у кількості 215 музейних предметів (1442 од. зберігання), які
належать державному Музейному фонду України та експонувалася в Музеї
Алларда Пірсона – археологічному музеї Амстердамського університету
(МАП) з 6 лютого по 31 серпня 2014 р.
На сьогодні зазначена частина виставки зберігається в Амстердамі, та
існує реальна загроза втрати, знищення, пошкодження чи руйнування
українських культурних цінностей. Активні протиправні дії кримських
музеїв за підтримки Російської Федерації в напрямі судового повернення
музейних предметів державної частини Музейного фонду України на
територію окупованої Автономної Республіки Крим, неконтрольовану
Україною, є доказом такої загрози. ...Від імені народу України звертаємося
до членів Генеральних штатів Королівства Нідерланди з проханням
приділити належну увагу важливому для нас питанню повернення
українських культурних цінностей його власнику – народу України».
Відповідний проект постанови зареєстровано за № 2482 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 12.05).
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***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо заборони приватизації об’єктів
інженерної інфраструктури меліоративних систем та земель, на яких ці
об’єкти розташовані».
Законопроектом (реєстр. № 1128) розширено перелік об’єктів земель
комунальної та державної власності, які не можуть передаватися в приватну
власність. Зокрема, до таких віднесено землі під об’єктами інженерної
інфраструктури
внутрішньогосподарських
і
міжгосподарських
меліоративних систем, які перебувають у комунальній власності; землі під
відповідними
об’єктами
загальнодержавних
та
міжгосподарських
меліоративних систем, які перебувають у державній власності.
Крім того, у Законі України «Про приватизацію державного майна» до
переліку об’єктів загальнодержавного значення, які не підлягають
приватизації, включено в тому числі об’єкти інженерної інфраструктури
загальнодержавних,
міжгосподарських
і
внутрішньогосподарських
меліоративних систем, а також землі державної та комунальної власності, на
яких ці об’єкти розташовані (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 Податкового кодексу України (щодо зменшення
податкового тиску на платників податків)».
Законопроектом пропонується:
– віднести до повноважень центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної фінансової політики, оприлюднення
узагальнюючої податкової консультації;
– виключити положення стосовно визначення контролюючим органом
податкового зобов’язання платника податків у разі винесення
обвинувального вироку або закриття кримінального провадження за
нереабілітуючими підставами;
– уточнити умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих
органів до проведення документальних виїзних і фактичних перевірок;
– тимчасово, до 31 грудня 2016 р., звільнити платників податків від
сплати штрафних (фінансових) санкцій, зазначених у податковому
повідомленні-рішенні, у разі сплати податкового зобов’язання протягом
10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового
повідомлення-рішення.
Законопроект зареєстровано за № 2004 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 12.05).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону України “Про рекламу” (щодо частки реклами, яка
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розповсюджується на телебаченні і радіо)».
Законом № 2343 передбачається вилучити з чинного законодавства
положення щодо визначення квоти на рекламу в добовому обсязі мовлення
на телебаченні та зменшити до 15 % обсяг реклами протягом кожної
астрономічної години фактичного мовлення (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 12.05).
***
Верховная Рада лишила мандатов двух депутатов. Прекращены
полномочия депутатов А. Мирошника от «Самопомочі» и С. Барны из
фракции «Блок Петра Порошенко». За принятие соответствующих
постановлений № 2811 и 2812 проголосовали 229 и 263 депутата при
минимально
необходимых
226
голосах
(http://korrespondent.net/ukraine/3514425-rada-dosrochno-prekratylapolnomochyia-dvukh-deputatov).
Отметим, для принятия парламентом решения на основании личного
заявления А. Мирошника о сложении депутатских полномочий Верховной
Раде четыре раза не хватало голосов – постановление приняли только с пятой
попытки. Полномочия С. Барны также прекращены на основании его личного
заявления (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 13.05).
***
Государственное собрание (парламент) Словении ратифицировало
значительным большинством голосов Соглашение об ассоциации между
Украиной и Европейским Союзом. Об этом сообщает украинское
посольство
в
Словении
в
среду,
13
мая
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3514696-slovenyia-odobrylaassotsyatsyui-ukrayny-y-es).
Как говорится в сообщении, ратификация состоялась на внеочередной
сессии парламента, и ее поддержали 68 из 72 присутствовавших депутатов,
3 депутата проголосовали «против».
В настоящее время процедуру ратификации полностью завершили
15 из 28 стран-членов Европейского Союза, еще 6 стран близки к этому
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 13.05).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко на зустрічі в Києві з міністром
закордонних справ Норвегії Б. Бренде обговорив значний потенціал
розширення співпраці між країнами.
Президент подякував Норвегії за ефективну підтримку та допомогу.
Глава держави відзначив роль Норвегії та норвезької компанії Statoil у
диверсифікації поставок енергетичних ресурсів в Україну цієї зими.
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Президент подякував Норвегії за надання допомоги Україні у важкі для
країни часи та привітав підписання угоди про надання бюджетної допомоги
розміром 100 млн норвезьких крон.
Б. Бренде заявив, що Норвегія за останній рік збільшила рівень
підтримки України в рази й готова й надалі надавати допомогу.
Президент засвідчив намір керівництва країни продовжувати процес
реформ, незважаючи на агресію з боку Росії на Сході України. Глава держави
зауважив, що українська програма реформ отримала високу оцінку з боку
МВФ та європейських партнерів.
Глава МЗС Норвегії констатував початок проведення в Україні
фундаментальних реформ, зокрема в судовій сфері, державному управлінні
та боротьбі з корупцією. Це дає потужний сигнал норвезьким інвесторам,
зазначив він.
Глава держави також порушив питання про перспективи військовотехнічного співробітництва між Україною та Норвегією. П. Порошенко
подякував за норвезьку участь у трастовому фонді НАТО й направлення
військових радників та інструкторів. П. Порошенко також висловив подяку
за участь Норвегії в спостережній місії ОБСЄ на Донбасі (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 12.05).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
державним секретарем Сполучених Штатів Америки Д. Керрі.
Д. Керрі поінформував П. Порошенка щодо своїх переговорів у Росії.
Співрозмовники скоординували подальші дії задля деескалації на
Донбасі, а також обговорили кроки, які мають здійснити сторони для повного
виконання мінських домовленостей (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 12.05).
***
Президент підписав Закон № 346-VIII «Про ратифікацію Фінансової
угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект
“Надзвичайна кредитна програма для відновлення України”)».
Відповідно до Фінансової угоди, ЄІБ надасть Україні кредит у розмірі
200 млн євро на реалізацію протягом 2015–2020 рр. ряду заходів задля
подолання негативних наслідків геополітичних подій у східних регіонах
України, у тому числі забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб,
відновлення головних інфраструктурних об’єктів на території районів
Донецької та Луганської областей, які перебувають під контролем
Української держави.
Кредит надаватиметься у вигляді траншів у розмірі від 15 до
40 млн євро. Серед основних заходів – відновлення інфраструктури та
поліпшення умов постачання комунальних послуг (централізованого
водопостачання
та
водовідведення,
постачання
електроенергії,
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централізованого теплопостачання), ремонт автомобільних шляхів,
залізничних колій, мостів, а також ремонт пошкоджених адміністративних
будівель і соціальної інфраструктури.
Також у рамках Проекту передбачаються реалізація ряду
інфраструктурних проектів у Запорізькій, Дніпропетровській і Харківській
областях, створення умов для повернення тимчасово переміщених осіб у
місця їх попереднього проживання (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 12.05).
***
13 травня в рамках робочого візиту до Парижа Прем’єр-міністр
України А. Яценюк зустрівся з президентом Франції Ф. Олландом.
Прем’єр-міністр України обговорив з президентом Французької
Республіки кроки на підтримку України, а також стан виконання мінських
домовленостей. Прем’єр-міністр України поінформував Ф. Олланда про
кроки української сторони, спрямовані на дотримання мінських угод.
Ф. Олланд відзначив важливу роль спільних зусиль міжнародного
співтовариства на підтримку України, її європейського вибору та процесу
реформ. У цьому зв’язку глава уряду наголосив на важливості більш активної
участі французьких підприємців у відновленні української економіки.
Для презентації інвестиційного потенціалу України А. Яценюк і
Ф. Олланд домовилися провести в Парижі інвестиційний саміт уже восени
цього року.
Масштабна приватизація, яку розпочав уряд України, а також початок
функціонування зони вільної торгівлі між Україною та Європейським
Союзом 1 січня 2016 р. відкривають нові можливості для торгівлі та
інвестиційних проектів, наголосив Прем’єр-міністр України.
Важливим спільним пріоритетом є боротьба з корупцією. А. Яценюк і
Ф. Олланд домовилися залучити французьких експертів до боротьби з
відмиванням грошей і розслідування корупційних злочинів колишніх
українських посадовців, багато з яких приховали свої статки у Франції. Серед
інших перспективних напрямів – посилення співпраці у сфері банківського
нагляду і взаємодія між митними органами (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.05).
***
У рамках робочого візиту до Парижа Прем’єр-міністр України
А. Яценюк зустрівся з представниками французьких ділових кіл.
У заході, організованому Рухом підприємств Франції MEDEF, взяли
участь керівники провідних французьких фінансових і промислових кіл, які
мають ділові інтереси в Україні або зацікавлені в реалізації інвестиційних
проектів.
Під час зустрічі А. Яценюк зосередився на ключових реформах,
проведених урядом України для економічної і фінансової стабілізації та
відновлення сприятливого ділового клімату. Було оголошено про розпочату
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Кабінетом Міністрів масштабну приватизацію, яка відкриває нові
можливості для доступу французького бізнесу в Україну.
Серед головних тем розмови було спрощення регуляторного
середовища, залучення капіталу для реалізації інвестиційних проектів,
економічні переваги від початку функціонування з 1 січня 2016 р. зони
вільної торгівлі між Україною і ЄС.
Особливу увагу було приділено інвестиційним перспективам у
фінансовому секторі, сферах енергетики, інфраструктури, фармацевтики та
сільського господарства (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015.
– 13.05).
***
У рамках робочого візиту до Франції Прем’єр-міністр України
А.
Яценюк
відвідав
штаб-квартиру
Організації
економічного
співробітництва і розвитку та провів зустріч з генеральним секретарем
А. Гурріа.
Глава уряду обговорив з генсеком ОЕСР перспективні напрями розвитку
співпраці в рамках нещодавно підписаного Меморандуму про
співробітництво. Ідеться, зокрема, про допомогу з боку ОЕСР у залученні
інвесторів в українську економіку, зважаючи на оголошену урядом України
масштабну приватизацію. Іншою важливою темою є боротьба з корупцією, у
тому числі через стажування й тренінги для фахівців з розслідування
податкових злочинів і фактів відмивання грошей.
Прем’єр-міністр України відзначив принципову позицію ОЕСР, яка
об’єднує найпотужніші економічно держави світу, у припиненні взаємодії з
Російською Федерацією через агресивну політику Кремля в Україні
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.05).
***
12 травня Прем’єр-міністр України А. Яценюк прийняв міністра
закордонних справ Королівства Норвегія Б. Бренде.
Глава уряду України відзначив високий рівень політичної підтримки
України з боку Королівства Норвегія, свідченням якого є активна співпраця в
галузі сприяння реалізації реформ в Україні.
А. Яценюк і Б. Бренде приділили увагу зміцненню інвестиційного
співробітництва України та Норвегії, зокрема в галузі енергетики та
сільського господарства.
У цьому контексті відзначено важливість організації в Норвегії
спеціальних заходів для презентації інвестиційного потенціалу України
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 12.05).
***
13 травня міністр аграрної політики та продовольства України
О. Павленко взяв участь в інвестиційній конференції New Ukraine,
організованій Empire State Capital Partners.
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Учасниками заходу стали понад 300 представників вітчизняних і
закордонних компаній. У рамках першої панелі учасники обговорили
перспективи розвитку України, можливі перешкоди та шляхи їх подолання.
«Зараз в Україні склалися сприятливі умови для співпраці між парламентом,
урядом та бізнесом. Одним із пріоритетних напрямів нашої роботи є
дерегуляція, яка надасть підприємцям більше можливостей для вільного
розвитку. Міністерством уже було реалізовано понад 50 якісних змін, що
спрощують умови ведення бізнесу в Україні», – підкреслив О. Павленко під
час свого виступу.
За словами очільника аграрного відомства, українська економіка є
недокапіталізованою. Тому однією з цілей Мінагрополітики України є
залучення іноземних інвестицій до реалізації таких проектів, як відновлення
судноплавства р. Дніпро та р. Південний Буг, створення й модернізація
зрошувальних систем на Півдні України, розвиток виробництва біопалива.
«Україна є відкритою до нових напрямів співпраці в аграрному секторі.
Зараз – найкращий час інвестувати в Україну», – наголосив О. Павленко
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.05).
***
Мінінфраструктури оприлюднило законопроект «Про внутрішній
водний транспорт» для громадського обговорення.
Розробка законопроекту здійснювалася спільною робочою групою до
складу якої, крім фахівців Мінінфраструктури та Укрморрічінспекції,
увійшли представники Комітету з питань транспорту Верховної Ради
України, громадських організацій, провідних компаній, що здійснюють
перевезення та обслуговування вантажів і пасажирів на внутрішніх водних
шляхах України, галузеві експерти.
Основною метою зазначеного законопроекту є створення сприятливих
умов для розвитку перевезень вантажів і пасажирів внутрішніми водними
шляхами.
Законопроект містить такі новації: створення на базі існуючих
підприємств єдиного суб’єкта – державної установи «Адміністрація
внутрішніх водних шляхів»; введення цільового річкового збору; відкриття
внутрішніх водних шляхів для невійськових суден під іноземним прапором;
приведення умов проходження шлюзами, а також порядок їх утримання
відповідно до практики провідних країн ЄС тощо (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 12.05).
***
12 травня в Одесі пройшла робоча зустріч експертів з питань
відпрацювання пілотного проекту щодо реформування та розвитку
Військово-Морських сил Збройних сил України – концептуальної моделі
національного флоту майбутнього. У ній взяли участь представники
НАТО, а також національні представники США, Великої Британії, Швеції та
Норвегії.
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Як наголосив т. в. о. начальника штабу командування ВМС ЗС України,
голова робочої групи контр-адмірал Д. Таран, одним з основних завдань
пілотного проекту є створення таких Військово-Морських сил, які будуть
повністю взаємосумісними з флотами країн НАТО та Європейського Союзу.
«Як відомо, згідно з дорученням Президента України розпочато
відпрацювання пілотного проекту реформування і розвитку ВійськовоМорських сил Збройних сил України, – зазначив контр-адмірал Д. Таран. – У
квітні поточного року документ ―Модель розвитку Військово-Морських сил
Збройних сил України‖ виносився на колективний розгляд під час круглого
столу в Одесі за участі іноземних експертів, а також під час оперативностратегічного семінару в Міністерстві оборони України в Києві. Ми
врахували рекомендації, і сьогодні, зустрічаючись з експертами провідних
країн світу та країн-партнерів, ми теж розраховуємо на отримання експертної
оцінки», – додав голова робочої групи.
Матеріали пілотного проекту «Модель розвитку Військово-Морських
сил Збройних сил України» будуть представлені на затвердження
керівництву Міністерства оборони України і вищому воєнно-політичному
керівництву країни (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
13.05).
***
12 травня в Міністерстві аграрної політики та продовольства
відбулася робоча нарада з органами ліцензування, яку провела Державна
регуляторна служба України.
Як зазначила голова ДРС К. Ляпіна, «впровадження нового Закону
України ―Про ліцензування видів господарської діяльності‖ суттєво
спростить порядок отримання ліцензій, зменшить кількість видів
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, але для цього нам
потрібно відпрацювати всі практичні та процедурні питання».
Втілення положень нового Закону якісно вплине на регуляторне
середовище, значно скоротить кількість адміністративних процедур, зокрема
за рахунок відмови від обов’язкового оформлення ліцензії як документа у
паперовій формі, чіткого встановлення термінів виконання кожної дії
органом ліцензування, а також виключення норм, що можуть сприяти
корупційними діям. Усе це дасть змогу підвищити рейтинг України за
класифікацією Світового банку через утворення сприятливих умов розвитку
підприємництва, зростання інвестиційної привабливості України.
«Важливо обговорити всі гострі процедурні питання з органами
ліцензування, щоб новий механізм запрацював уже на момент набрання
чинності Закону», – наголосила голова ДРС (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.05).
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ПОЛІТИКА
«Большая семерка» обещала поддержать украинскую энергетику.
Министры энергетики ведущих индустриальных стран мира (G7)
выразили необходимость помочь Украине и другим европейским
государствам снизить зависимость от российского газоснабжения. В
принятом во вторник, 12 мая, совместном коммюнике, опубликованном на
сайте министерства экономики и энергетики ФРГ по итогам встречи в
Гамбурге
(http://korrespondent.net/business/economics/3514168-bolshaiasemerka-obeschala-podderzhat-ukraynskuui-enerhetyku).
В частности, говорится, что страны G7 «глубоко озабочены длительной
нестабильностью в Украине, которая представляет значительную угрозу
энергобезопасности в регионе». В документе содержится призыв к
международным финансовым институтам присоединиться к усилиям
«большой семерки» по обеспечению энергоподдержки Киева.
Как меру по снижению потребностей европейских стран в российском
газе министр энергетики США Э. Монис предложил в среднесрочной
перспективе доставлять танкерами в Европу американский сжиженный газ. В
G7 подчеркнули большое значение этого вида топлива для энергоснабжения
внутри ЕС.
Другой темой встречи G7 стало обсуждение перспектив глобального
соглашения по защите климата. Министр экономики и энергетики
З. Габриэль, в частности, заявил, что никогда прежде в этом вопросе между
членами G7 не было такого согласия.
Участники мероприятия заявили о хороших перспективах реализации
соглашения, которое предусматривает ограничение глобального потепления
до уровня, не превышающего два градуса, путем снижения выбросов
парниковых газов. Первая попытка принять документ в Копенгагене в 2009 г.
провалилась, из-за того что США и Китай не согласились с его условиями.
В G7 входят Германия, Франция, Италия, Япония, Канада,
Великобритания и США (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 12.05).
***
Канцлер Германии А. Меркель заявила, что отношения Украины и
Германии превосходны. Об этом она сказала перед началом переговоров с
Президентом Украины П. Порошенко в Берлине, сообщает Reuters.
«Могу сказать, что двусторонние отношения превосходные. Со стороны
федерального правительства мы стараемся помогать экономической
перестройке в Украине», – цитирует А. Меркель РИА «Новости»
(http://korrespondent.net/world/3514545-merkel-otnoshenyia-ukrayny-yhermanyy-prevoskhodnye).
Она также отметила, что реализация минских соглашений находится не
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на той стадии, на которой должна. «Говоря о минских соглашениях февраля,
мы можем констатировать, что мы пока находимся не совсем там, куда
хотели бы прийти. До сих пор нет полноценного прекращения огня, особенно
в Широкино и аэропорту Донецка. Все еще можно говорить о нарушениях
режима (прекращения огня. – Ред.), все еще есть погибшие», – сказала
А. Меркель (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 13.05).
***
Госсекретарь США Д. Керри назвал среди неотложных шагов по
урегулированию конфликта на Востоке Украины прекращение огня в
Широкино Донецкой области. Об этом он заявил на пресс-конференции по
итогам встречи с президентом РФ В. Путиным и министром иностранных дел
России
С.
Лавровым
в
Сочи
во
вторник,
12
мая
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3514214-kerry-ssha-schytauitneobkhodymym-polnoe-prekraschenye-ohnia-v-shyrokyno).
«Сегодня я говорил о том, какие шаги могут быть предприняты
сторонами в ближайшие недели и дни. Мы считаем, что подлинное
прекращение огня в Широкино должно произойти. Я думаю, что Сергей
(Лавров. – Ред.) и президент Путин согласились с тем, что это важно… Также
важна демилитаризация, выведение оружия и мониторинг ОБСЕ», – сказал
Д. Керри.
По его словам, на переговорах в Сочи с российскими политиками
обсуждались дальнейшие шаги по урегулированию кризиса в Украине –
«конфликт продолжается слишком долго». «Независимо от того, кто начал
этот конфликт, он продолжается слишком долго. Сегодня я говорил о том,
какие шаги могут быть предприняты сторонами в ближайшие недели и дни»,
– сказал Д. Керри.
Госсекретарь США отметил, что «необходимо, чтобы имел место
подлинный диалог в рамках рабочих групп минского соглашения
относительно выборов на Донбассе, а также по вопросу децентрализации».
«Гуманитарный доступ также должен быть обеспечен. Мы бы хотели
также, чтобы были освобождены политические заключенные, как
Н. Савченко», – добавил Д. Керри.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Д. Керри впервые за два года
побывал с визитом в России и встретился с президентом страны В. Путиным,
а также с главой МИД С. Лавровым. Центральной темой переговоров стало
урегулирование
конфликта
в
Украине
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 12.05).
***
Д. Керри предостерег П. Порошенко от попытки отбить аэропорт
Донецка.
Попытки Киева отбить аэропорт Донецка были бы деструктивным
шагом. Об этом заявил госсекретарь США Д. Керри по итогам встречи с
президентом РФ В. Путиным и главой МИД РФ С. Лавровым, сообщает РИА
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«Новости» (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3514224-kerry-predosterehporoshenko-ot-popytky-otbyt-aeroport-donetska).
По словам Д. Керри, Вашингтон будет весьма озабочен результатом
таких действий. «Но если действительно Президент Порошенко выступает за
то, чтобы сейчас начать какие-то силовые операции, мы бы предложили ему
прежде подумать, чем предпринимать такие действия, потому что минские
соглашения тогда окажутся под серьезной угрозой», – сказал госсекретарь
США. Д. Керри отметил, что «США будут весьма озабочены возможными
результатами таких действий». «Возможно, он говорил о действиях в
будущем в течение долгого времени. Сейчас, в данный момент, это было бы
очень деструктивным шагом», – сказал он.
Напомним, ранее Президент Украины П. Порошенко выразил
уверенность,
что
Украина
освободит
Донецкий
аэропорт
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 12.05).
***
В Кабмин направили советников НАТО.
В Анталье 13 мая состоялось заседание комиссии Украина – НАТО в
рамках встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса. Вопрос
увеличения поддержки реформ в Украине со стороны НАТО был одним из
главных во время заседания комиссии Украина – НАТО в рамках встречи
министров иностранных дел стран-членов Альянса.
Все 28 стран-членов Североатлантического альянса усиливают
поддержку Украины, в том числе в рамках НАТО. Союзники усилили Офис
связи НАТО в Киеве и направили советников в правительство Украины, в
том числе в Министерство обороны. Об этом говорится в совместном
заявлении комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел,
которое обнародовало МИД Украины.
«Наше все более тесное сотрудничество в рамках особого партнерства
усилит способность Украины обеспечить свою собственную безопасность и в
дальнейшем улучшать совместимость между силами Украины и НАТО. Как
было заявлено в Уэльсе, все 28 стран-членов Альянса усиливают поддержку
Украины, в том числе в рамках НАТО. Союзники усилили Офис связи НАТО
в Киеве и направили советников в правительство Украины, в том числе в
Министерство обороны. Мы делаем успехи относительно трастовых фондов
по командованию, контролю, связи и компьютеризации, логистике и
стандартизации, киберзащите, переподготовке военных, уволенных в запас, и
медицинской реабилитации раненых военных, а также рассматриваем
возможности создания дополнительных трастовых фондов в поддержку
Украины. Мы будем продолжать усиливать наше сотрудничество по мере
того, как Украина будет продвигаться в реформировании сектора
безопасности и обороны, стратегических коммуникаций и выполнении
проектов по развитию возможностей в рамках программы НАТО ―Наука
ради мира и безопасности‖. Мы с нетерпением ожидаем проведения в
Украине учений Евроатлантического координационного центра по
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реагированию на чрезвычайные ситуации, которые состоятся в сентябре
2015 г. в г. Яворов, что вблизи Львова. Украина ожидает дальнейшее
углубление стратегического диалога и обмена информацией с НАТО», –
говорится в заявлении.
Напомним, генсек НАТО Й. Столтенберг на пресс-конференции,
открывая заседание комиссии НАТО – Украина, заявил, что Украина может
рассчитывать на поддержку Альянса.
Также генсек НАТО Й. Столтенберг заявил об увеличении присутствия
НАТО в Восточной Европе, что обусловлено «российской агрессией» в
Украине (Главком (http://glavcom.ua). – 2015. – 13.05).
***
В среду, 13 мая, комиссия Украина-НАТО (КУН) призвала Российскую
Федерацию как можно быстрее освободить народного депутата
Украины Н. Савченко и других политических заключенных, находящихся
на территории России. Об этом говорится в совместном заявлении КУН,
которое распространили по окончании заседания комиссии в городе Белек
(Турция), передает УНН.
«Россия должна применить свое влияние на сепаратистов для того,
чтобы обеспечить соблюдение ими положений Минских договоренностей.
Все заложники и лица, которые незаконно содержатся, должны быть
освобождены, в частности Надежда Савченко и Олег Сенцов», – отмечается в
документе.
Как сообщал УНН, пресс-секретарь президента России Д. Песков,
комментируя переговоры госсекретаря США Дж. Керри с президентом РФ
В. Путиным и главой МИД С. Лавровым, заявил, что вопрос об
освобождении украинской летчицы Н. Савченко не имеет отношения к
реализации Минских соглашений (Украинские Национальные Новости
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 13.05).
***
Россия заявила о «беспрецедентном росте» полетов авиации НАТО у
ее границ. Также Москва обвинила НАТО в провокационных заявлениях и
ведении
«агрессивной
пропагандистской
кампании»
(http://korrespondent.net/world/3514613-rossyia-zaiavyla-o-bespretsedentnomroste-poletov-avyatsyy-nato-u-ee-hranyts).
В минувшем году самолеты тактической авиации НАТО стали вдвое
чаще летать в приграничных с Россией и Беларусью районах. Об этом
говорится в докладе «Россия – НАТО: Мифы и факты», опубликованном
постоянным представительством РФ при Альянсе.
«Общее количество вылетов самолетов тактической авиации НАТО в
приграничных с Россией и Беларусью районах в 2014 г. по сравнению с
2013 г. возросло в два раза и составило более 3 тыс. самолетовылетов», –
сказано в документе. При этом, как отмечается, только в балтийском регионе
число полетов разведывательной авиации США и стран Альянса достигло
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8–12 вылетов в неделю (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015.
– 13.05).

ЕКОНОМІКА
Канада вирішила виділити ще 12 млн дол. на будівництво нового
безпечного конфайнмента (об’єкт «Укриття») на Чорнобильській
атомній електростанції. Про це повідомив міністр закордонних справ
Канади Р. Ніколсон на своїй сторінці в мікроблозі Twitter. Міністр зазначив,
що Канада допомагатиме Україні й по інших напрямах.
Як
повідомлялося,
Канада
має
намір
виділити
Україні
38,5 млн канадських доларів на облаштування державного кордону,
підтримку малого та середнього бізнесу, ядерну безпеку.
Раніше міністр екології І. Шевченко повідомив, що Україні на сьогодні
вдалося залучити 540 млн євро із суми у 615 млн євро, яка необхідна на
добудову об’єкта «Укриття» (Економічна правда (www.epravda.com.ua). –
2015. – 13.05).
***
В прошлом году Нацбанк перевел в госбюджет рекордный объем
прибыли.
Национальный банк Украины в 2014 г. перевел в государственный
бюджет 63,8 млрд грн прибыли. Об этом во время заседания Комитета
Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской
деятельности заявил первый заместитель главы Национального банка
А. Писарук.
«Около 40 % государственного бюджета сейчас финансируется
Национальным банком. Мы в прошлом году перевели рекордный объем
прибыли – 63,8 млрд грн в государственный бюджет. Это ситуация, которая
не может быть всегда и она должна меняться», – заявил А. Писарук.
Как сообщал «Минфин» ранее, по итогам І квартала 2015 г. 45 из
133 платежеспособных украинских банков завершили период с убытками
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 12.05).
***
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації, заборонила операторам змінювати тарифні
плани при реєстрації абонентів без їхньої згоди. Про це йдеться в
повідомленні НКРЗІ.
Повідомляється, що 12 травня НКРЗІ затвердила зміни до порядку
реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги, без
укладення договору в письмовій формі. Зокрема, відповідно до вимог
оновленого нормативно-правового акта не допускається відмови оператора,
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провайдера телекомунікацій у задоволенні заяви споживача на здійснення
реєстрації при поданні всіх передбачених порядком документів.
Крім того, у порядку чітко визначено, що реєстрація абонента не є
підставою для зміни умов укладеного між ним та оператором, провайдером
договору про надання телекомунікаційних послуг.
Це означає, що оператор не може без згоди абонента змінювати умови
надання послуг, скорочувати або змінювати їх перелік, а також тарифи й
тарифні плани, умови та порядок оплати послуг, перетворювати внесені на
особовий рахунок абонента кошти в бонуси, бали тощо.
Документ буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
та набере чинності з дня його офіційного опублікування (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 13.05).
***
Україна продовжує збільшувати газові запаси у сховищах.
Станом на 12 травня в українських газових сховищах 8,951 млрд куб. м
блакитного палива. Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю та
пресою ПАТ «Укртрансгаз».
Як зазначається, з початку поточного року у вітчизняні газосховища
було закачано 1,388 млрд куб. м природного газу.
За оперативними даними Центрального диспетчерського департаменту
оператора вітчизняної ГТС, з 1 по 11 травня українські газові сховища були
поповнені на 0,525 млрд куб. м природного газу.
За оперативною інформацією, природний газ закачується в шість сховищ
у режимі 55,3 млн куб. м на добу (Економічна правда (www.epravda.com.ua).
– 2015. – 12.05).
***
У січні – березні телекомунікаційний оператор мобільного зв’язку
компанія «Київстар» інвестував у розвиток мережі 742 млн грн. Про це
йдеться в повідомленні «Київстару».
Згідно з ним, у І кварталі 2015 р. «Київстар» інвестував у
телекомінфраструктуру 742 млн грн (не включаючи сплачену вартість
ліцензії та конверсії радіочастотного ресурсу).
Ці кошти, в основному, спрямовані на створення сучасної
інфраструктури 3G-зв’язку.
При цьому, згідно з планами компанії, запуск послуг 3G відбудеться вже
в другій половині 2015 р.
Згідно з повідомленням, плата за ліцензію на 3G-зв’язок у розмірі
2,7 млрд була внесена оператором 1 квітня 2015 р.
Також компанія інвестувала 715 млн грн (34 млн дол. США) у конверсію
радіочастот.
Оплата здійснюється трьома траншами, перший з яких у розмірі 50 %
суми було сплачено у квітні 2015 р., а решта суми буде виплачена в
2017 і 2018 р. (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 13.05).
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***
Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про спільну розробку та
виробництво легкого транспортного літака Ан-132. Цей літак є
доопрацьованою моделлю Ан-32. Про це повідомляє прес-служба ДП
«Антонов».
Taqnia Aeronautics, дочірня організація саудівської компанії з питань
розвитку та інвестицій (Taqnia), підписала угоду з ДП «Антонов» про
розробку та виробництво легкого транспортного літака (Ан-132) в
Саудівській Аравії. Угода була підписана в присутності його величності
Доктора Турки Бін Сауд бін Мохаммеда Аль-Сауда, президента Науковотехнологічного центру ім. короля Абдулазіза (KACST) і голови Ради
директорів компанії Taqnia Aeronautics, ідеться в повідомленні.
Як зазначили в держпідприємстві, метою угоди є реалізація ряду
поставлених завдань, включаючи передачу технології авіаційного
виробництва в СА, а також підготовка представників СА до роботи у сфері
авіаційного виробництва, де їх навчатимуть українські фахівці в галузі
авіаційної промисловості.
Як інформував iPress.ua, 16 квітня в Києві на держпідприємстві
«Антонов» представили новітній український літак – транспортник Ан-178
(iPress.ua
(http://ipress.ua/news/ukraina_ta_saudivska_araviya_pochnut_spilnu_rozrobku
_ta_vyrobnytstvo_an132_123131.html). – 2015. – 13.05).
***
На «Южмаше» прокуратура выявила растрату на 300 тыс. грн.
Военная прокуратура Днепропетровского гарнизона Южного региона
возбудила производство по факту растраты на «Южмаше». Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
«Установлено, что должностные лица государственного предприятия
―Производственное объединение ―Южный машиностроительный завод им.
А. М. Макарова‖, ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности, не
проверили объем фактически выполненных ООО ―Капиталбудгруп‖ работ по
текущему ремонту предприятия, в результате чего в пользу последнего были
безосновательно перечислены денежные средства на сумму около
280 тыс. грн», – говорится в сообщении.
Уголовное производство возбуждено по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса
Украины (служебная халатность) (Главком (http://glavcom.ua). – 2015. –
13.05).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Нацбанк объяснил ускорение инфляции.
Ускорение потребительской инфляции в апреле до 14 % к предыдущему
месяцу и до 60,9 % в годовом выражении произошло благодаря повышению
цен на природный газ для населения в 5,5 раза. Об этом говорится в
аналитической записке Нацбанка «Оценка инфляции» за апрель.
Согласно записке, основной вклад в инфляцию (9,3 п. п.) обусловило
повышение цен на природный газ для населения (в 5,5 раза).
«В целом вклад административной составляющей в инфляцию составил
11,0 п. п. (в том числе из-за повышения тарифов на электроэнергию на
33,6 %)», – говорится в обзоре.
Кроме того, в НБУ отмечают, что рост цен по другим компонентам
потребительской корзины существенно замедлился, в частности базовая
инфляция – до 4,6 % за месяц, рост цен на сырые продовольственные товары
– до 2,6 %, что указывает на уменьшение влияния курсового фактора.
«Индекс цен производителей возрос на 4 %. Существенно повысились
цены в добыче сырой нефти и природного газа (на 86,2 %), в том числе из-за
увеличения ставки рентной платы за пользование недрами при добыче
природного газа для нужд населения. Рост цен производителей в
перерабатывающей промышленности замедлился до 1,3 % за апрель (с 9,5 %
за март)», – говорится в записке (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 13.05).
***
Миссия Международного валютного фонда будет работать в
Украине две-три недели, Украина по-прежнему рассчитывает на
получение транша в размере 1,7 млрд дол. Об этом сообщила министр
финансов Н. Яресько, передает «ЛІГАБізнесІнформ».
Она подтвердила, что миссия МВФ прибыла в Украину и приступила к
работе. «Мы рассчитываем получить 1,7 млрд дол.», – отметила она, добавив,
что Украина не рассчитывает на увеличение транша. «Надо было бы намного
больше, но у нас есть программа и мы по программе работаем», – отметила
она. По словам Н. Яресько, скорее всего, эти средства будут распределены.
Н. Яресько добавила, что в соглашении с МВФ прописаны все структурные и
дополнительные условия, которые Украина должна была выполнить в марте
– мае 2015 г. для получения второго транша кредита.
«Они будут просматривать, где и что мы сделали, где мы опаздываем,
где мы в процессе разных реформ… Кое-что уже сделано полностью, кое-что
в процессе», – отметила она.
На уточняющий вопрос, с какими реформами Украина опаздывает,
Н. Яресько ответила, что один из еще нерешенных вопросов касается
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НАК «Нефтегаз Украины». «Есть два законопроекта, которые связаны с
улучшением возможностей ―Нефтегаза‖ собирать свои дебиторские
задолженности. Речь идет о снятии разных существующих мораториев,
которые на сегодняшний день этого не позволяют. Один из этих
законопроектов, я знаю, стоит в повестке дня Верховной Рады в четверг, а
второй правительству придется подавать во второй раз, поскольку он не был
принят. Это структурный маяк», – отметила она.
Кроме того, Украина еще не приняла ряд законов по вопросом судебных
сборов, по дополнительному раскрытию бенефициариев и собственников
бизнеса. «Мы уже приняли закон, но нужны дополнительные изменения», –
сказала
министр
(EastKorr
–
Восточный
корреспондент
(http://www.eastkorr.net/ekonomika/ukraina-rasschityvaet-poluchit-ot-mvftransh-v-17-mlrd). – 2015. – 12.05).
***
Україна та власники боргових зобов’язань мають домовитися про
досягнення цілей прийнятного рівня боргового навантаження та
обслуговування боргу, що окреслено в програмі МВФ, до червня. Про це
йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.
«Міністерство фінансів висловлює свою стурбованість щодо підходу
Комітету кредиторів, які представляють власників зовнішніх боргових
зобов’язань України і відсутністю готовності з їхнього боку брати участь у
переговорах», – ідеться в повідомленні.
Міністерство вважає, що власники облігацій не можуть бути зацікавлені
в альтернативному розвитку подій у разі, якщо переговори щодо боргової
операції України не буде досягнуто. «Міністерство має намір домовитися з
власникам боргових зобов’язань у рамках процесу, що відбувається прозоро,
відповідально та сумлінно», – повідомляє прес-служба.
Як зазначається, одразу ж після презентації цілей боргової операції
України 13 березня Міністерство фінансів закликало власників боргових
зобов’язань сформувати комітет кредиторів, щоб у дусі співробітництва
розпочати процес переговорів відповідно до принципів Інституту
міжнародних фінансів.
«Незважаючи на численні заклики з боку міністерства, комітет
відмовляється розкрити свій склад, що є досить незвичайним відхиленням від
стандартної практики в подібних ситуаціях і різким контрастом з
принципами IIF щодо прозорості й розкриття інформації, – повідомляє
Мінфін. – Незважаючи на те, що Україна і МВФ неодноразово говорили, що
внаслідок боргової операції мають бути досягнуті всі три її цілі (ліквідність,
стійкість і платоспроможність), комітет у своїх публічних заявах
зосереджується виключно на аспекті ліквідності і відмовляється визнати
необхідність досягнення мети стійкості боргу».
Як наголошується, міністерство також стурбоване тим, що, замість того
аби взаємодіяти безпосередньо в процесі конструктивних переговорів,
комітет надає перевагу неконструктивним засобам спілкування через ЗМІ.
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Раніше стало відомо, що Комітет кредиторів виступив проти списання
боргів України (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 13.05).
***
Міжнародний валютний фонд підтвердив раніше опублікований
прогноз падіння економіки України за підсумками 2015 р. на рівні 5,5 %.
Про це йдеться в регіональному економічному огляді фонду, опублікованому
на корпоративному сайті, пише УНІАН.
«Країни Співдружності Незалежних Держави покажуть негативну
динаміку розвитку економіки. Причому найбільш значущим виявиться
падіння ВВП Росії – на 3,8 % та України – на 5,5 %», – сказано у звіті.
Як зазначається, основними причинами стануть падіння цін на нафту й
продовження режиму санкцій щодо Росії, а також подальше геополітичне
напруження на Сході України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВФ прогнозує падіння
економіки України на 5,5 % при інфляції 27 % (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 12.05).
***
«Укрзалізниця» оголосила технічний дефолт.
Державна адміністрація «Укрзалізниця», що об’єднує всі залізниці
країни, повідомила кредиторам про факт настання технічного дефолту за
своїми певними борговими зобов’язаннями та заявляє про плани
реструктуризації внутрішнього та зовнішнього боргу на суму близько
32 млрд грн. Про це повідомив в. о. голови «Укрзалізниці» М. Бланк на
брифінгу в Києві у вівторок, передає «Інтерфакс-Україна».
«Сьогодні ми повідомили нашим кредиторам про факт настання
технічного дефолту за низкою боргових зобов’язань ―Укрзалізниці‖», –
повідомив М. Бланк. – Сьогодні ми розпочали переговори, зокрема, щодо
внутрішнього боргу, після чого буде проведено переговори щодо
зовнішнього боргу, у тому числі стосовно 500 млн дол. за єврооблігаціями».
М. Бланк зазначив, що підставою для такої операції є вкрай складна
ситуація в країні, непідконтрольність цілої залізниці перевізному процесу,
керованому з центру, значне падіння товарообігу, а також «безгосподарність
та корупція, з якими ―Укрзалізниця‖ прожила останні роки».
Голова компанії уточнив, що під реструктуризацію, яка проводиться в
рамках загальної реструктуризації зовнішнього боргу України згідно з
програмою з МВФ, не підпадають борги «Укрзалізниці» офіційним
кредиторам, зокрема Європейському банку реконструкції і розвитку та
«Ексімбанку» Кореї (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. –
12.05).
***
Рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, составил в
І квартале 2015 г. 0,4 % в квартальном исчислении и 1 % – в годовом. Об
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этом сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства
Евростат.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста на 0,5 % в
квартальном и на 1,1 % в годовом выражении.
В то же время объем промышленного производства в еврозоне в марте
снизился на 0,3 % в ежемесячном выражении и возрос на 1,8 % в годовом.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, не ожидали изменения
показателя в ежемесячном выражении. В годовом выражении показатель
совпал с прогнозом.
В целом по ЕС в годовом выражении рост промышленного производства
в марте составил 2 %.
Производство товаров длительного пользования в марте в ежемесячном
выражении в еврозоне снизилось на 0,9 %, в ЕС – на 0,5 %. Производство
товаров краткосрочного пользования возросло на 2,3 % в еврозоне и на 2,1 %
в ЕС.
Производство в топливно-энергетическом комплексе еврозоны
снизилось на 1,7 %, в ЕС – на 1 %. Производство промежуточных товаров в
еврозоне снизилось на 0,9 %, а в ЕС – на 0,5 %.
Наибольший рост промпроизводства в отчетном месяце зафиксирован в
Латвии (+10,9 %), Дании (+4,6 %) и Ирландии (+3 %). Самое значительное
снижение отмечено в Нидерландах (–3,6 %), Литве (–3,4 %) и Эстонии (–1 %)
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 13.05).
***
Экономика Греции по итогам І квартала 2015 г. вновь оказалась в
состоянии рецессии. Об этом свидетельствуют данные Eurostat,
опубликованные 13 мая.
В январе – марте текущего года греческий ВВП сократился на 0,2 %
после спада на 0,4 % в IV квартале 2014 г.
Таким образом, экономика страны вступила в техническую рецессию,
определяющуюся как снижение ВВП в течение двух кварталов подряд. По
итогам 2014 г. экономике Греции удалось преодолеть худший со времен
Второй мировой войны спад, напоминает Bloomberg. За весь прошлый год
ВВП страны возрос на 0,8 %; ранее в течение шести лет показатель
сокращался.
На прошлой неделе Еврокомиссия сократила свой прогноз по росту
греческого ВВП в 2015 г. до 0,5 %. Ранее регулятор предполагал, что
экономика страны увеличится на 2,5 %.
Согласно данным Eurostat, в рецессии к концу І квартала оказалась также
Финляндия: ее ВВП уменьшился на 0,1 % в январе – марте и на 0,2 % в
октябре – декабре 2014 г.
В целом ВВП еврозоны за І квартал 2015 г. возрос на 0,4 %
(аналогичный рост был зафиксирован и для стран Евросоюза).
В IV квартале 2014 г. экономика еврозоны увеличилась на 0,3 %, а в ЕС
– на 0,4 % (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 13.05).
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