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У ЦЕНТРІ УВАГИ
У Ризі стартує саміт «Східного партнерства»
У Ризі, столиці Латвії, країні, що нині головує в ЄС, у четвер, 21 травня,
стартує дводенний саміт «Східнщго партнерства», на якому лідери
Євросоюзу зустрінуться зі своїми партнерами із шести країн-сусідів:
Україною, Білоруссю, Грузією, Молдовою, Азербайджаном і Вірменією.
Ризький саміт «Східного партнерства» стане першим після зустрічі у
Вільнюсі в листопаді 2013 р., на якому тодішній президент України
В. Янукович заявив про відтермінування Україною Угоди про асоціацію.
Після подій на Майдані й повалення режиму В. Януковича Україна через
півроку Угоду з ЄС підписала.
Напередодні ризького форуму міністр закордонних справ України
П. Клімкін заявив, що головним результатом саміту «Східного партнерства»
в Ризі для української сторони має стати чіткий сигнал від ЄС про терміни
отримання безвізового режиму.
На цьогорічному саміті «Східного партнерства» Україна спочатку
сподівалася отримати безвізовий режим із ЄС, а потім хоча б визначену дату
в майбутньому, коли він міг би бути запроваджений. Минулого тижня
Європейська комісія оприлюднила звіт про виконання Україною умов
отримання безвізового режиму, у якому дала зрозуміти, що Україна не
отримає бажаного на цьому саміті: у звіті йдеться про те, що Україна ще не
виконала всіх необхідних умов. Але Брюссель повідомив, що може перенести
вже на кінець року щорічний звіт щодо готовності до безвізового режиму.
Якщо він буде позитивний, Україна може сподіватися на запровадження для
її громадян безвізового режиму з ЄС протягом 2016 р.
Програма «Східне партнерство» – ініціатива, започаткована країнами ЄС
2009 р. Вона поширюється на шість країн: Україну, Білорусь, Грузію,
Молдову, Азербайджан і Вірменію. Мета програми – поглиблення співпраці з
цими країнами в різних сферах, ідеться також про політичну асоціацію, зону
вільної торгівлі з цими країнами, а також перспективи візової лібералізації
(Радио свобода (www.radiosvoboda.org). – 2015. – 21.05).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Н. Тарасенко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Нові політичні проекти: переформатування політичного
поля чи політична технологія?
Напередодні очікуваних восени виборів до місцевих органів влади та на
тлі дедалі голосніших припущень щодо можливості позачергових
парламентських виборів значно посилюється увага експертів до нових
політичних проектів як одного зі способів впливу найбільших політичних
гравців на свої владні перспективи. Наразі в українському медіа-просторі
активно поширюється інформація про підготовку до створення нової
парламентської групи, яка, можливо, отримає назву «Укроп». Досі таку назву
носило
неформальне
об’єднання
депутатів,
орієнтованих
на
І. Коломойського, тож нову депутатську групу також пов’язують з відомим
олігархом.
Після відставки з посади голови Днiпропетровської ОДА
I. Коломойський не робив якихось публічних кроків чи заяв, які б вказували
на його політичні чи владні амбіції, однак, на переконання політологів, це не
виключає їх існування.
Т. Березовець, зокрема, вважає, що І. Коломойський з полiтики не пiде і
вкладатиме ще бiльше коштiв у свої полiтичнi проекти, придiлятиме їм ще
бiльше часу. За iнформацiєю експерта, найближчi радники І. Коломойського,
колишнi заступники в Днiпропетровськiй ОДА, переконували його, щоб вiн
iшов у полiтику сам i створив новий полiтичний проект «пiд себе». На їхню
думку, такий проект був би успiшним лише в тому разi, якщо б сам
І. Коломойський його очолив. Однак мільярдер вiд цього вiдмовляється, не
бажаючи поки що бути публiчним обличчям.
Тим
часом
представники
команди
колишнього
голови
Дніпропетровської ОДА, готуючись до мiсцевих виборiв i, звичайно, будучи
зацiкавленими в проведеннi дострокових виборiв до парламенту, активно
анонсують новi полiтичнi проекти. За інформацією «Української правди»
(http://www.pravda.com.ua/articles/2015/05/12/7067620/view_print),
дніпропетровська команда нині має три ідеї для політичних проектів.
Перший проект – партія «Україна майбутнього» нинішнього заступника
голови Дніпропетровської ОДА С. Олійника, на чолі якої він балотувався під
час парламентських виборів 2012 р. За інформацією керівника
Дніпропетровської обласної організації Комітету виборців України
С. Жолудєва, на парламентських виборах 2014 р. Україна майбутнього
набрала менше 1 % голосів виборців, але найвищу підтримку отримала в
Дніпропетровській області. Керівник обласного Комітету виборців висловив
сподівання, що політпроект С. Олійника покаже високий результат на
місцевих виборах в областях південного сходу. Він також зауважив, що
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колишній перший заступник І. Коломойського Г. Корбан не раз заявляв про
бажання розвивати політичний проект регіонального рівня «Україна
майбутнього». «Корбан, йдучи з ОДА, говорив, що це буде
правоцентристська партія на кшталт “Самопомочі”, тільки російськомовна,
зважаючи на мовні особливості більшості регіону», – повідомив С. Жолудєв
(http://apostrophe.com.ua/news/politics/2015-05-08/v-dnepropetrovske-rasskazalikakuyu-partiyu-mojet-sozdat-kolomoyskiy/23635).
Ще один проект – партія «Відродження». Однойменну депутатську
групу на початку березня створив народний депутат В. Хомутинник, якого
пов’язують з І. Коломойським. Хоча говорити про те, що у В. Хомутинника
вже є повноцінна політична сила, зарано. Фактично його депутатська група
складається з двох частин – люди Хомутинника – Коломойського та кілька
харківських депутатів. Утім, депутати з групи В. Хомутинника здебільшого
колишні «регіонали», тому співпраця з ними може іміджево нашкодити
І. Коломойському.
Третій проект – створення в парламенті депутатської групи, яка потім
може перерости в партію під назвою «Укроп». Цю ідею просуває соратник
І. Коломойського Б. Філатов, який від початку роботи Верховної Ради
VIII скликання веде переговори з різними депутатами про створення цієї
групи. Поки що Б. Філатову не вдалося назбирати необхідної мінімальної
кількості осіб для цього – 19 (саме стільки за законодавством повинна
налічувати депутатська група, щоб не бути менше фракції «Батьківщина»).
Тож поки що існує лише однойменне міжфракційне об’єднання, що очолює
Д. Ярош.
Про створення нової депутатської групи на основі неформального
депутатського об’єднання «Укроп» розповідали в інтерв’ю «Главкому»
Б. Філатов, А. Денисенко, В. Парасюк. Передбачається, що туди ввійдуть
дніпропетровські депутати та мажоритарники з різних фракцій. Як відомо, зі
складу Блоку Петра Порошенка (БПП) уже вийшли один з найближчих
соратників І. Коломойського Б. Філатов, а пізніше, під час публічного
конфлікту з Президентом, фракцію БПП покинули А. Денисенко, В. Купрій,
В. Дідич, О. Дубінін. Багато депутатів від БПП в роздумах (http://ord02.com/novosti-ukrainy/item/60014-kolomoyskiy-idet-va-bank-probuyaunichtozhit-poroshenko-timoshenko-i-lyashko).
До «групи Коломойського» ймовірно перейде й ряд депутатів від
«Батьківщини» та Радикальної партії О. Ляшка. За інформацією інтернетджерел, у фракції «Батьківщина» вже начебто погодилися на перехід у нову
депутатську групу п’ять депутатів. «Ротацією» в «Батьківщині» займається І.
Луценко, який прийшов у партію Ю. Тимошенко з громадянського сектору й
навіть за його голосуванням у Верховній Раді видно схильність цього
депутата мати власну позицію, яка відрізняється від лінії партії.
У Радикальній партії внутрішню групу І. Коломойського формує
А. Лозовий, якого раніше вважали найближчим соратником лідера партії
О. Ляшка. Нині він досить активно спілкується з Б. Філатовим і Г. Корбаном.
За інформацією інтернет-ЗМІ, А. Лозовий разом із забудовником
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С. Скуратівським, відомим рейдерськими захопленнями землі в Київській
області, уже переконали сім осіб піти в «групу Коломойського».
Показово, що саме з подачі Ю. Тимошенко Б. Філатов очолив
спецкомісію парламенту з питань приватизації, а І. Луценко та А. Лозовий
увійшли до складу цієї комісії, яка ймовірно стане головним інструментом
тиску І. Коломойського на інших олігархів.
Що стосується фракції «Народного фронту», то у її складі наявна значна
група депутатів, лояльних до І. Коломойського. Це насамперед серйозні
бізнес-партнери олігарха С. Пашинський та А. Іванчук, які очолюють
комітети Верховної Ради, екс-командир «Миротворця» А. Тетерук.
Навряд чи увійдуть до складу нової парламентської групи депутати від
«Самопомочі». У ЗМІ поширена версія про те, що мер Львова А. Садовий
стане ставкою І. Коломойського на наступних президентських виборах, тому
створювати йому негативний імідж через нестабільність у фракції
очолюваної ним партії було б недалекоглядно.
Обличчям нового політичного проекту може стати В. Парасюк – один із
сотників Майдану, пізніше боєць полку «Дніпро-1», який восени отримав
депутатський мандат, перемігши в окрузі № 122 у Львівській області з
результатом 55,79 %. На сьогодні 27-річний народний депутат не входить до
складу жодної з політичних сил, є членом фракції Блоку Петра Порошенка та
не виключає, що в близькому майбутньому стане членом або навіть лідером
нової парламентської групи. Про це він заявив в інтерв’ю виданню
«Главком» (http://glavcom.ua/articles/28672.html).
На запитання про перспективи оформлення нової парламентської групи
під назвою «Укроп» В. Парасюк відповів, що «наразі ідуть перемовини щодо
об’єднання чесних та порядних людей для того, щоб якось впливати на
державотворчий процес. Треба згрупуватись. Але прошу не вважати, що це
буде проект якихось олігархів. Дивлячись по голосуванню, особисто моє та
інших моїх колег, за проекти, які торкаються І. Коломойського, то ми
голосували за зміну менеджменту “Укрнафти” та “Укртранснафти”. В цій
країні всі повинні жити за правилами і законом».
Водночас В. Парасюк не заперечує теплих стосунків з
дніпропетровською командою олігарха І. Коломойського, сміливо називає
своїм другом депутата Б. Філатова, а Г. Корбана, іншого соратника
І. Коломойського, у розмові зараховує до хороших людей. Меседжі, які
озвучив В. Парасюк, добре вписуються в канву заяв дніпропетровської
команди, а несподівані компліменти на адресу О. Ляшка, який віднедавна
теж раптово здружився з І. Коломойським, лише підтверджують, що молодий
депутат входить у політичну орбіту впливу мільярдера.
В. Парасюк переконує, що І. Коломойський зробив для країни більше,
ніж П. Порошенко, бо не дав сепаратистам прорватися глибше в країну. Та на
пряме запитання, за чий рахунок фінансуватиметься його майбутня
політсила, В. Парасюк так і не відповів.
Ще одним яскравим політиком, який пов’язує своє майбутнє з
депутатською групою «Укроп», може стати один з найближчих соратників І.
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Коломойського, його екс-заступник у Дніпропетровській ОДА Г. Корбан.
23 квітня він заявив, що балотуватиметься в парламент по мажоритарному
округу № 205 у Чернігові. На парламентських виборах-2014 у цьому окрузі
переміг кандидат від БПП В. Куліч, але 31 березня П. Порошенко призначив
його губернатором Чернігівської області. В. Куліч ще не склав депутатський
мандат, і дата довиборів у цьому окрузі поки не призначена.
Колишнього заступника І. Коломойського нічого не пов’язує з
Чернігівщиною, натомість причини прагнення потрапити в парламент є. На
перший погляд, це фігурування в семи кримінальних справах, які порушила
Генеральна прокуратура та СБУ. Зокрема, Г. Корбана підозрюють у
причетності до компаній, які в зоні АТО займалися контрабандою. Крім того,
як заявляв ще в березні глава СБУ В. Наливайченко, Г. Корбан проходить у
справі про викрадення співробітника Дніпропетровської міськради О.
Величка.
У
своєму
акаунті
в
Facebook
(https://www.facebook.com/nabrok.military/posts/1435251163438449) Г. Корбан
написав, що в Адміністрації Президента йому запропонували обмін: якщо він
припинить критикувати владу й на деякий час поїде з України, проти нього
закриють кримінальні справи. «Я йду на вибори, щоб показати всім – угод із
совістю не буде. Я готовий відповідати за те, що зробив. І за те, що буду
робити. І таку ж відповідальність повинні нести “торгаші” у владі», – написав
Г. Корбан.
Утім, як припускає видання «Високий вал» (http://val.ua/uk/79446.html),
рішення Г. Корбана балотуватися по мажоритарному округу № 205, швидше
за все, має під собою більш серйозні мотиви. Справа в тому, що від БПП по
цьому округу планує балотуватися голова Держуправління справами С.
Березенко. Кілька тижнів тому інформацію про це опублікувала чернігівська
газета «Вєсть». Хоча сам С. Березенко заяви про намір балотуватися поки не
робив, за повідомленням поінформованих джерел, він уже навідувався в
Чернігів для вивчення ситуації. До того ж Президент П. Порошенко вже
призначив С. Березенка відповідальним за Чернігівщину в новоствореній
Раді регіонального розвитку.
Таким чином команда Президента готується до того, що в Кабмін на
посаду віце-прем’єра перейде працювати І. Кононенко, нинішній перший
заступник глави фракції БПП. Але фактично саме він керує президентською
фракцією, хоча номінально її очолює Ю. Луценко. До компетенції
І. Кононенка належить питання матеріального утримання апарату фракції.
Один з найближчих соратників Президента пояснює, що сьогодні у фракції
БПП немає людини, здатної замінити І. Кононенка після його «відходу» в
Кабмін.
Не виключено, що саме можливе висування С. Березенка по
мажоритарному округу № 205 викликало бажання Г. Корбана «кинути йому
виклик». Конфлікт команди І. Коломойського з С. Березенком розпочався під
час виборчої кампанії до Верхової Ради 2014 р. по деяких мажоритарних
округах Донецької області, зокрема на № 47, 49, 50, 52 і 59. Вибори на деяких
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з цих округів ледь не закінчилися збройним протистоянням між
представниками
міліції
та
представниками
добровольчих батальйонів. Інтеренет-видання
Insaider
(http://www.theinsider.ua/politics/5463136c51d42), аналізуючи розвиток подій
на цих округах, виокремило головних фігурантів конфлікту. Серед них,
зокрема, називали С. Березенка та людей І. Коломойського. За інформацією
видання, С. Березенко та І. Коломойський підтримували на цих округах
різних кандидатів. Одному з них народний депутат А. Денисенко навіть
відкрито
закидав
звинувачення
в
симпатії
до
сепаратистів
(http://censor.net.ua/news/310898/deputat_bloka_poroshenko_andreyi_denisenko_
gospodin_prezident_predatelstvo_na_59_okruge_separatista). Дійшло до того,
що голову ДУС С. Березенка звинуватили в причетності до фальсифікації
виборів на деяких округах. Також йому закидали «злив» ряду мажоритарних
округів одіозним «регіоналам». Зокрема, ішлося й про округ, де переміг екс«регіонал», донецький олігарх Ю. Звягільський. Сам С. Березенко в
коментарі інтернет-виданню «Главком» ці звинувачення, звісно, відкинув
(http://glavcom.ua/news/255162.html).
У свою чергу, команда І. Коломойського допомагала на скандальних
округах іншим кандидатам. Серед них були й бійці добровольчих
батальйонів. Ця ситуація й розсварила команду І. Коломойського з головою
ДУС С. Березенком. І тепер схоже, що обидві сторони протистояння обрали
Чернігів як плацдарм своєї подальшої боротьби. Звісно, що наразі публічний
виступ Г. Корбана та непублічне зондування ситуації С. Березенком – це,
швидше, заяви про наміри. Ще не оголошено дати довиборів, тож і до
офіційного висування кандидатів ще далеко. Але вже сьогодні не важко
припустити, що вибори будуть гучними. І йдеться тут не тільки про
протистояння кандидатів. Це насамперед протистояння між П. Порошенком
та І. Коломойським. Обидві команди мають доступ до потужних фінансових
та інформаційних ресурсів. Зокрема, канал «1+1» пов’язують з
І. Коломойським, С. Березенко ж може розраховувати на лояльність
державних телеканалів. Крім того, допомагати С. Березенку перемогти буде
В. Атрошенко, який пройшов у парламент по сусідньому округу (№ 206), що
розташований так само в Чернігові. Крім того, нового губернатора
Чернігівщини В. Куліча також прийнято вважати «людиною Атрошенка».
Водночас у Г. Корбана є свій союзник – лідер Радикальної партії
О. Ляшко, якого за півроку після парламентських виборів група
І. Коломойського шляхом кулуарних домовленостей змогла «перетягнути» на
свій бік. Нагадаємо, що на парламентських виборах лідер радикалів
користувався медіа-підтримкою телеканалу «Інтер», яким спільно володіють
С. Льовочкін і власник Group DF Д. Фірташ. У свою чергу, телеканал «1+1»
І. Коломойського протягом усієї кампанії у випусках новин регулярно
критикував О. Ляшка.
«Чернігівщина – це вотчина Ляшка, з яким у нас непогані стосунки,
тому я розраховую на його підтримку. Крім того, у мене багато друзів,
зокрема Д. Ярош, В. Парасюк, які є справжніми патріотами України, а якщо
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такі люди мене підтримають, то я можу розраховувати на перемогу», –
переконаний Г. Корбан. За його словами, у парламенті він має намір увійти
до депутатської групи «Уроп», яку намагається створити Б. Філатов.
На думку деяких експертів, обрання до Верховної Ради Г. Корбана
може підштовхнути депутатів, які орієнтуються на І. Коломойського та
«дніпропетровську команду», до консолідації їхньої діяльності та офіційного
оформлення у фракцію або депутатську групу. Зокрема, таку думку в ефірі
телеканалу «Еспресо ТБ» висловив заступник голови партії «Україна
майбутнього», медіа-експерт Д. Сіманський, коментуючи намір Г. Корбана
балотуватися до Верховної Ради по одному з мажоритарних округів у
Чернігівській області (http://ukr.obozrevatel.com/politics/86730-korban-staneliderom-dnipropetrovskoi-komandi-u-verhovnij-radi-ekspert.htm).
«Можливо, у Раді буде нарешті створена політична сила, яка буде
жорстко опозиційною до попередньої влади, до режиму Януковича і його
рудиментів у вигляді Вілкула – Ахметових. Але вона буде відрізнятися і від
тих, хто зараз перебуває на політичному Олімпі, буде жорстко критикувати
діючу українську владу, підштовхувати її до справжньої проукраїнської
реформаторської політики. Якщо ця третя сила буде створена і якщо її ядром
буде так звана “дніпропетровська команда”, яка довела свою ефективність
під час найгостріших періодів, то я буду тільки вітати», – зазначив
Д. Сіманський.
На його думку, насправді кількість депутатів, які орієнтуються на
політику І. Коломойського, може бути значно більшою, ніж це прийнято
вважати. «За моїми спостереженнями, у Верховній Раді і так існує близько
двох десятків людей, які уважно прислухаються до того, що говорить
Коломойський і пропонує робити “дніпропетровська команда”. Посилення її
Корбаном тільки створить яскравого лідера цієї депутатської групи і
остаточно її легітимізує», – заявив експерт.
Отже, судячи з активної інформаційної кампанії щодо створення нової
депутатської групи та виходячи з тієї чи іншої дотичності головних її
організаторів до сфери політичного впливу І. Коломойського, можна вважати
доволі ймовірним створення такого депутатського об’єднання. У перспективі
воно може стати основою для створення нової політичної партії, яка за умови
достатньої фінансової підтримки та кваліфікованого політтехнологічного
проектування отримає шанс стати помітним гравцем на політичному полі
України. Хоча, як заявив позафракційний народний депутат В. Купрій, в
ефірі радіо «Свобода», у парламенті міжфракційне об’єднання «Укроп» уже
створене. За його словами, до його складу входить до 20 народних депутатів.
«Воно діє. Там і В. Парасюк, Д. Ярош, Б. Філатов. Там ще певна кількість
людей»,
–
зазначив
В.
Купрій
(http://www.radiosvoboda.org/content/news/26994079.html). Він запевняє, що
наразі до цього об’єднання готові долучитися ще близько 15–20 народних
депутатів, але поки що вагаються.
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ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман заявляє про
налаштованість коаліції щодо подальшого здійснення реформ.
«Ми не провалили жодного важливого рішення», – наголосив він,
нагадавши, що коаліція вже проголосувала за пакет антикорупційних і
дерегуляційних законів, за закони щодо реформи силових відомств і
судоустрою.
В. Гройсман наголосив, що Верховна Рада демонструє «ефективність
прийняття рішень» у питаннях законодавчого забезпечення реформ. У цьому
контексті він повідомив про підготовку плану законодавчого забезпечення
реформ, що сприятиме систематизації роботи вищого законодавчого органу.
«Цей план доопрацьовується у фракціях і ближчим часом буде ухвалений
остаточно», – сказав він, заявивши про важливість перетворення України на
сучасну європейську державу, про важливість боротьби з корупцією,
створення самодостатніх повноцінних місцевих громад (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 20.05).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман відзначає підтримку з
боку Словаччини в непростий для України час, зокрема в питанні
збереження територіальної цілісності Української держави.
Під час зустрічі з президентом Словацької Республіки А. Кіскою в
середу, 20 травня, В. Гройсман подякував за всебічну підтримку позиції
України й підкреслив, що сьогодні стосовно України «є не лише військова
агресія з боку Росії, а й інформаційна, економічна, енергетична і політична».
При цьому В. Гройсман зазначив, що «Україна – мирна країна і те, що робить
Росія, очевидно для усього світу, через її дії проливається кров у суверенній
державі». Він наголосив, що зупинити конфлікт на Сході України означає не
лише зберегти територіальну цілісність України, а й захистити Європу і її
цінності. «Я переконаний, що ми отримаємо перемогу, і у нас, і в Європі
запанує мир», – сказав Голова Верховної Ради.
У свою чергу А. Кіска заявив, що Словацька Республіка «завжди стоїть
за Україну і вважає анексію Криму грубим порушенням міжнародного
права».
Президент Словаччини зазначив, що його країна підтримує розширення
Європейського Союзу та Україна має право на членство в ЄС.
Він відзначив складність ситуації в Україні двома аспектами: війна й
необхідність проведення складних реформ, зокрема з децентралізації,
демонополізації, дерегуляції, деолігархізації. А. Кіска зауважив, що для
сприйняття суспільством будь-яких реформ, а особливо непопулярних, вище
керівництво держави – Президент, парламент та уряд – повинно постійно
роз’яснювати їх необхідність. За його словами, для реформ «потрібен
функціональний парламент, який готовий буде ухвалити потрібні, хоча і
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непопулярні закони». У цьому контексті він заявив про готовність словацької
сторони надати Україні експертну допомогу.
Під час зустрічі В. Гройсман також поінформував про перебіг
конституційної реформи в частині децентралізації. В основу децентралізації,
зазначив він, покладено основні принципи Європейської хартії місцевого
самоврядування – субсидіарність, повсюдність, фінансову самодостатність.
Голова Верховної Ради висловився за необхідність внесення відповідних
змін до Основного закону до осені, наголосивши на необхідності
передбачити перехідний період для адаптації законодавства відповідно до
зміненої Конституції.
Сторони були одностайними в питанні необхідності розвитку
двосторонніх міжпарламентських відносин (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 20.05).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман презентував проект
«Електронний парламент».
«Переконаний, що саме впровадження електронних технологій в процес
законотворення і роботу українського парламенту зробить його роботу
відкритою, зрозумілою, доступною громадянам України», – сказав він під час
презентації відновленого Європейського інформаційно-дослідного центру
при Верховній Раді України в середу, 20 травня.
Керівник парламенту зазначив, що перед Верховною Радою стоять
завдання щодо запровадження сучасного електронного врядування, що дасть
змогу «автоматизувати процеси, підвищити якість, стати більш прозорими і
доступними для людей». «І у цьому плані технології є надзвичайно
важливими, щоб донести все те, чим ми займаємося, як працюємо і яка мета
стоїть перед нами», – зазначив В. Гройсман.
У цьому контексті Голова Верховної Ради України повідомив, що
підписав розпорядження щодо впровадження відповідних заходів для
реалізації програми «Електронний парламент».
Одним з першочергових завдань, які потребують реалізації, керівник
парламенту назвав розгляд законодавчих актів у другому читанні в
електронному вигляді. «Тільки цей невеликий крок дозволить зекономити
40 т паперу – 1,5 тис. дерев на рік. І найголовніше – те, що ми будемо робити
в електронному вигляді, дасть зовсім іншу якість роботи парламентарів», –
наголосив він, додавши, що таким чином будуть зекономлені значні
фінансові ресурси.
В. Гройсман також назвав дуже важливим контроль громадськості за
роботою парламенту. У цьому контексті він повідомив про започаткування
кампанії «Стоп прогульник!» у Верховній Раді України: «Ми відкрили дані
щодо відвідування, голосування».
Ще одним важливим проектом В. Гройсман назвав створення
електронного протоколу, який міститиме стенограми, протоколи засідань
комітетів, аудіо- і відеоконтент. «Це доступність до роботи Верховної Ради і
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контроль, форма якісної взаємодії з експертами і представниками
громадськості», – зазначив він.
Нині, сказав керівник парламенту, у стадії розробки й тестування
перебуває проект нового уніфікованого веб-сайту парламентських комітетів,
на якому розміщуватимуться, зокрема, дані щодо відвідування, стенограми та
протоколи. «Ми вперше запроваджуємо розробку порталу “Народна
законотворчість”», – сказав В. Гройсман, повідомивши, що в цій рубриці
планується акумулювати пропозиції громадян до законопроектів. За його
словами, цей проект планується актуалізувати вже цієї осені.
Портал «Відкриті дані», повідомив Голова Верховної Ради, заплановано
запровадити влітку поточного року.
Також розробляється концепція електронного робочого місця народного
депутата – з доступом до баз даних, можливістю здійснювати законотворчу
діяльність і спілкуватися з виборцями, а також розділ для розміщення
онлайн-звернень громадян та петицій, який планується відкрити восени
поточного року.
На завершення В. Гройсман подякував високим гостям за увагу і
висловив сподівання на плідну та взаємовигідну співпрацю задля успішної
реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
За його словами, Європейський інформаційно-дослідний центр при
Верховній Раді України дасть змогу оперативно ознайомлюватися з понад 30
базами даних законодавства Європейського Союзу, що сприятиме
якнайшвидшій адаптації вітчизняного законодавства до європейських
стандартів
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 20.05).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про затвердження
Заяви Верховної Ради України «Про відступ України від окремих
зобовязань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і
політичні права та Конвенцією про захист прав людини і
основоположних свобод».
У Постанові, зокрема, йдеться:
«Беручи до уваги Закон України від 16 вересня 2014 року № 1680-VII
«Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах
Донецької і Луганської областей», Постанову Верховної Ради України від
27 січня 2015 року № 129-VIII «Про Звернення Верховної Ради України до
Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської
Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської
Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів
держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором»,
Постанову Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 252-VIII
«Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської
областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого
самоврядування», Постанову Верховної Ради України від 17 березня
11

2015 року № 254-VIII «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл
Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями»,
Постанову Верховної Ради України від 21 квітня 2015 року № 337-VIII «Про
Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської
Федерації та подолання її наслідків» Верховна Рада України постановляє:
1. Схвалити Заяву Верховної Ради України про відступ від окремих
зобов’язань, визначених пунктом 3 статті 2, статтями 9, 12, 14 та
17 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статтями
5, 6, 8 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на
період до повного припинення збройної агресії Російської Федерації, а саме
до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, керованих,
контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських
окупаційних військ, їх військової техніки з території України, відновлення
повного контролю України за державним кордоном України, відновлення
конституційного ладу та порядку на окупованій території України.
2. Міністерству закордонних справ України на підставі інформації,
наданої Міністерством юстиції України, Службою безпеки України та
іншими органами державної влади інформувати про Заяву, зазначену в
пункті 1 цієї Постанови, та про стан безпекової ситуації в Донецькій та
Луганській областях, про зміну території, на яку поширюється відступ
України від зобов’язань за Міжнародним пактом про громадянські і
політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних
свобод Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй відповідно до
статті 4 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та
Генерального секретаря Ради Європи відповідно до статті 15 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод».
Відповідний проект постанови зареєстровано за № 2765 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 21.05).
***
Верховна Рада України ухвалила ряд законів про денонсацію угод між
урядом України та урядом Російської Федерації.
А саме, закони:
– «Про денонсацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської
Федерації про транзит через територію України військових формувань
Російської Федерації, які тимчасово знаходяться на території Республіки
Молдова». Відповідний законопроект зареєстровано за № 0015;
– «Про денонсацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Російської Федерації про взаємну охорону секретної інформації».
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0016;
– «Про денонсацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської
Федерації про організацію військових міждержавних перевезень та
розрахунки за них». Відповідний законопроект зареєстровано за № 0017;
– «Про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією про
співробітництво в галузі воєнної розвідки». Відповідний законопроект
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зареєстровано за № 0018;
– «Про денонсацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської
Федерації про співробітництво у військовій галузі». Відповідний
законопроект зареєстровано за № 0019 (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 21.05).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про
внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» (щодо удосконалення
та особливостей застосування окремих положень)».
Законопроектом пропонується внести зміни до статей 8, 8-1, 11, 13, 15,
39, 41, 51 Закону «Про прокуратуру», якими визначити перелік
адміністративних
посад
військових
прокуратур,
Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури і порядок призначення на ці посади, а також
чітко розмежувати суб’єкта призначення на адміністративні посади в
регіональних та місцевих прокуратурах.
Проектом з метою оптимізації структури регіональних та місцевих
прокуратур з урахуванням обсягу виконуваної роботи, обсягу мешканців
регіону та інших показників пропонується внести зміни до статей 10 і
12 Закону, встановивши, що визначення кількості заступників керівника
регіональної та місцевої прокуратури здійснюється залежно від об’єктивної
необхідності, але не більше трьох для заступників керівника регіональної
прокуратури та двох для заступників керівника місцевої прокуратури.
На «перехідний» період проектом пропонується встановити певні
особливості застосування Закону, які б дозволили здійснювати формування
професійного прокурорського корпусу.
Проектом також передбачається, що положення статті 12 та Додатку до
названого Закону щодо переліку та територіальної юрисдикції місцевих
прокуратур (зі змінами) набирають чинності з 15 грудня 2015 р. До створення
зазначених прокуратур їх повноваження здійснюватимуть міські, районні,
міжрайонні, районні в містах прокуратури, що діють на сьогодні, а за
прокурорами та керівниками цих прокуратур зберігатиметься відповідний
правовий статус, який вони мали до набрання чинності Законом, при
реалізації функцій прокуратури. Законопроект зареєстровано за № 2667
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 21.05).
***
Верховна Рада підтримала урядовий законопроект «Про особливості
здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та
місцевим боргом» (№ 2898) і відповідні зміни до Бюджетного кодексу
України (№ 2899), якими уряду України надається право на введення
мораторію на зовнішні виплати України за борговими зобов’язанням
перед приватними кредиторами.
Представляючи проекти законів на засіданні Верховної Ради України у
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вівторок, 19 травня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк підкреслив, що уряд
разом з парламентом «не один місяць проводять роботу для того, щоби
стабілізувати фінанси Української держави, наповнити бюджет, зменшити
боргове навантаження з українського бюджету і дати можливість людям
відчути те, що життєві стандарти змінюються: що заробітна плата може
зрости, можуть бути створені робочі місця, що доходи громадян можуть бути
проіндексовані. І що життя в Україні просто буде краще».
«Для цього парламент, уряд і коаліція разом із Президентом України
зробили дуже багато кроків для реформ країни. І ці кроки зараз відмічені в
першу чергу нашими зовнішніми кредиторами», – підкреслив глава уряду,
нагадавши, що після останнього саміту Україна – Європейський Союз
вперше в офіційних документах ЄС було зазначено, «що Україна не просто
говорить про реформи – Україна провела і Україна далі буде проводити ці
реформи».
А. Яценюк наголосив, що Україна отримує підтримку від міжнародних
партнерів, проте «цієї підтримки недостатньо, якщо ми з вами не будемо
приймати правильних і сильних рішень, не просто щоб збалансувати бюджет,
а щоб зняти боргове навантаження з прийдешніх поколінь».
«Щоб наші діти, наші онуки не платили по боргах В. Януковича – це
завдання цього парламенту», – підкреслив глава уряду.
У рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими
іноземними кредиторами в минулому році Україна отримала пакет
фінансової підтримки: «Ми отримали 9 млрд дол. кредитів від наших
західних партнерів. Але ми віддали 14 млрд дол. кредитів західним
партнерам. Чи є це справедливо для країни, яка знаходиться у війні й у вогні?
Думаю, що з боку приватних кредиторів країни повинні бути зроблені
реальні кроки по допомозі українському народу побороти російську агресію,
стабілізувати економічну ситуацію і насправді стати європейською державою
за європейським стилем життя».
Він нагадав, що торік, коли він був призначений Прем’єр-міністром
України, борг країни становив близько 72 млрд дол. США: «За рік ми
зменшили борги на 3 млрд дол. США. Це добре. Але ми не можемо
продовжувати жити за формулою: брати нові кредити, щоб погашати старі.
Ця формула повинна завершитись.
Загальний обсяг сьогоднішніх зобов’язань країни – на рівні 70 млрд дол.
США. Цифра зовнішніх боргів країни, наприклад, станом на 1 січня 2008 р.
була всього-на-всього 17,6 млрд. В. Янукович і його банда примудрилися за
три роки взяти 40 млрд дол., які пропали. Люди їх не відчули. Але державний
бюджет відчув навантаження, і це лягло боргом на кожного українця, на
кожну українську сім’ю. Я хочу, щоб ми звільнили український народ від
боргового ярма, яке сьогодні є в країні і створене Януковичем і його
поплічниками».
Глава уряду підкреслив, що лише в поточному році загальна сума,
передбачена Державним бюджетом на зовнішні виплати, рівна сумі, яка
передбачена на всю національну безпеку та оборону: «Дев’яносто мільярдів
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гривень ми повинні витягнути з бюджету і віддати нашим зовнішнім
кредиторам по боргах, які не ми брали».
Уряд України, підкреслив він, розпочав переговори з кредиторами щодо
реструктуризації боргу. Він наголосив, що загальний обсяг фінансової
допомоги від наших зовнішніх партнерів – Міжнародного валютного фонду,
від країн «великої сімки» та інших контрибуторів – становить на чотири роки
25 млрд дол. США: «При цьому з цих 25 млрд дол. максимум тільки 15 ми
можемо використати виключно на погашення зовнішніх боргів. А залишок
10 млрд дол. іде на поповнення золотовалютних резервів країни, які, до речі,
зросли і які зараз дають можливість утримувати валютно-курсову
стабільність. Тобто в нашому розпорядженні на найближчі чотири роки є
15 млрд дол. – це в активі».
Щодо пасивів, глава уряду підкреслив, що за чотири роки Україна
повинна віддати 30 млрд дол. США зовнішніх боргів і 17 млрд дол. США
внутрішніх: «П’ятнадцять маємо, а 47 – винні. Виникає питання: як платити?
З кишень українців ці борги ми платити більше не можемо».
А. Яценюк звернувся до зовнішніх кредиторів: «Ми просимо наших
зовнішніх приватних кредиторів прислухатися до пропозиції уряду України і
реструктуризувати борги України, якими володіють приватні кредитори, на
умовах, які запропонував український уряд. У найближчі чотири роки нам
необхідно додатково отримувати ресурс від цієї реструктуризації, зменшити
навантаження на Українську державу від зовнішніх боргів на суму загалом
близько 15 млрд дол. США».
Ухваленими законами Кабінету Міністрів надається право на введення
мораторію на зовнішні виплати України за борговими зобов’язанням перед
виключно приватними кредиторами за переліком зобов’язань, вказаних у
додатку до законодавчого акта.
А. Яценюк наголосив, що таким правом уряд може скористатися «у
випадку необхідності – якщо ми не домовимося з нашими кредиторами, а ми
сподіваємось, що домовимось із нашими кредиторами. Ми хочемо заплатити,
але ми хочемо заплатити на тих умовах, на яких пропонує український уряд і
Українська держава».
Він наголосив, що в законах ідеться виключно про приватних
кредиторів, які є власниками зовнішнього державного боргу України: «Мова
не йде про державні українські банки, які виплачують свої зобов’язання.
Ця боргова операція, яка проводиться урядом України разом із нашими
кредиторами, не має жодного негативного впливу ні на українські банки, ні
на валюто-обмінний курс, а, навпаки, буде мати позитив, тому що після
проведення цієї операції борги України будуть меншими, а це означає, що
довіра як кредиторів, так і інвесторів буде більшою, адже українська
економіка буде здоровішою».
Він звернувся до приватних кредиторів: «Якщо ви хочете підтримати
Україну, якщо ви справедливо відноситесь до українських громадян і до
Української держави, яка потерпає від російської агресії, потерпає від війни,
втратила 20 % економіки, втратила через російську військову агресію Крим,
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де десятки тисяч російських військових топчуть українську землю, –
допоможіть не словом, а доларом, а точніше, мільярдами доларів.
Український народ оцінить це, і це буде реальною і відповіддю, і допомогою
і Україні, і Європі в цілому».
Глава уряду звернувся до народних депутатів України ухвалити ці
законопроекти: «Давайте допоможемо українському народу зберегти гроші,
отримати ресурс для індексації грошових доходів громадян. І давайте
звільнимо наших дітей і прийдешні покоління від цього боргового ярма, яке
створено Януковичем і його попередниками».
Верховна Рада підтримала урядовий законопроект «Про особливості
здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та
місцевим боргом» (№ 2898) і відповідні зміни до Бюджетного кодексу
України (№ 2899). «За» проголосувало 256 і 246 народних депутатів
відповідно (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 19.05).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
внесення змін до Закону України “Основи законодавства України про
охорону здоров’я” (щодо соціальних гарантій працівників охорони
здоров’я)».
Метою законопроекту № 1332 є підвищення рівня оплати праці
працівників державних і комунальних закладів, установ, організацій охорони
здоров’я.
Для досягнення цієї мети законопроектом пропонується доповнити ст. 77
Основ законодавства України про охорону здоров’я положеннями, згідно з
якими медичним і фармацевтичним працівникам надається право на
отримання:
– щомісячної надбавки за вислугу років у відсотках посадового окладу
(ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи у сфері охорони здоров’я
в таких розмірах: понад три роки – 10 %; понад 10 років – 20 %; понад
20 років – 30 %;
– щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу
(ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових
обов’язків;
– допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу
(ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;
– щомісячної доплати в розмірі 25 % посадового окладу (ставки
заробітної плати) за роботу в державних і комунальних закладах охорони
здоров’я, розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 20.05).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо справедливого оподаткування доходів
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фізичних осіб в інтервалі від 10 до 17 розмірів мінімальної заробітної
плати».
Законодавчим актом з метою уніфікації розміру бази для утримання з
оподатковуваних місячних доходів фізичних осіб податку на доходи
фізичних осіб та єдиного соціального внеску внесено зміни до п. 167.1 ст. 167
Податкового кодексу та до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Законом збільшено базу оподаткування з 10 до 17 розмірів мінімальної
заробітної плати, коли ставка податку на доходи фізичних осіб становитиме
15 %. З розміру доходів, які перевищуватимуть 17-кратний розмір
мінімальної заробітної плати, ставка податку становитиме, як і сьогодні, 20
%, а також визначено максимальну величину бази нарахування єдиного
внеску, виходячи не з прожиткового мінімуму для працездатних осіб на
момент нарахування збору, а з мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного року.
Документом подовжено застосування знижувального коефіцієнту для
визначення розміру єдиного внеску на рівні 0,4 після 1 січня 2016 р.
Законопроект зареєстровано за № 2576 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 19.05).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантії
дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
Метою законопроекту № 2166 є вдосконалення чинного законодавства у
сфері надання допомоги внутрішньо переміщеним особам та посилення
гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та
спрощення процедури обліку таких осіб. Зокрема, таким законом
вирішується питання щодо надання права іноземцю або особі без
громадянства, які перебувають на території України на законних підставах та
мають право на постійне проживання на території України, на отримання
статусу внутрішньо переміщеної особи.
Законопроектом передбачається врахувати ряд окремих рекомендацій
Парламентської асамблеї Ради Європи та вдосконалити загальні процедури
обліку, реєстрації тощо, встановлені для внутрішньо переміщених осіб
Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб». Відповідно, пропонується зменшити бюрократичні перепони, що
стоять на шляху до отримання особою статусу внутрішньо переміщеної
особи
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 19.05).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
статті 7 Закону України “Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям” щодо соціального захисту сімей, члени яких
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мають у власності чи володінні земельні ділянки».
Законодавчим актом виключено абзац 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», відповідно до
якого державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям не
призначається у випадку, якщо у власності чи володінні малозабезпеченої
сім’ї (крім сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного
віку або є інвалідами I та II групи, і сімей, у яких є діти-інваліди) є земельна
ділянка площею понад 0,6 га, за винятком випадків, коли така земельна
ділянка з незалежних від сім’ї причин не приносить дохід.
Законопроект зареєстровано за № 1350 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 19.05).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного
забезпечення».
Законопроектом пропонується встановити, що перерахунок пенсії у
зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення
відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію
за цим законом, або у зв’язку із впровадженням для зазначених категорій осіб
нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок,
доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, не
проведений з вини органів Пенсійного фонду та/або державних органів, які
видають довідки для перерахунку пенсії, здійснюється з дати виникнення
права на нього без обмеження строком.
Законопроект зареєстровано за № 1466 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 19.05).
***
України

Делегація Верховної Ради
взяла участь у сесії
Парламентської асамблеї НАТО.
Постійна делегація Верховної Ради України в Парламентській асамблеї
НАТО на чолі з народним депутатом України І. Климпуш-Цинцадзе взяла
участь у черговій сесії ПА, яка відбувалася 15–18 травня 2015 р. в столиці
Угорщини Будапешті.
Робота форуму, який об’єднав понад 400 парламентарів з майже півсотні
країн, включала пленарне засідання і засідання шести комітетів асамблеї, на
яких були розглянуто понад 15 тематичних доповідей із ключової
проблематики діяльності Північноатлантичного альянсу. Значна частина з
них представляє безпосередній інтерес для України, зокрема доповіді
Комітету з питань економіки і безпеки «Нинішня кон’юнктура в Україні та її
перспективи» та «Санкції проти російської економіки: вартість і наслідки»,
доповідь Політичного комітету «Росія та євроатлантична безпека». У їх
обговоренні свою позицію активно висловлювали українські парламентарі.
При цьому було запропоновано внести деякі зміни до тексту документа, які
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було враховані.
Асамблея схвалила Декларацію «Про розширення НАТО», чим
висловила підтримку прагненням ряду держав набути членство в
Північноатлантичному альянсі. За ініціативою української делегації та за
активної підтримки делегацій, зокрема Великої Британії, Канади, Туреччини,
Литви, Польщі, Латвії, Швеції, до тексту було внесено поправки, що мали на
меті привернути увагу до євроатлантичних амбіцій України. Таким чином,
ПА визнала офіційне відновлення євроатлантичних прагнень Української
держави та закликала її парламент й уряд докласти максимум зусиль для
реформування країни відповідно до демократичних євроатлантичних норм,
що передусім важливо в умовах безпрецедентної агресії Російської
Федерації.
Іншою вагомою подією на сесії став виступ на її пленарному засіданні
першого заступника Голови Верховної Ради України А. Парубія. Промовець
детально виклав перед учасниками форуму поточну ситуацію в Україні,
назва загрози її національній безпеці, конкретні заходи реагування на них з
боку української влади, а також своє бачення подальшого співробітництва
між Верховною Радою та ПА НАТО.
У рамках сесії члени української делегації також мали ряд двосторонніх
зустрічей зі своїми іноземними колегами. Так, глава делегації І. КлимпушЦинцадзе поспілкувалася з головою ПА НАТО, американським
конгресменом М. Тернером. Вона поінформувала співрозмовника стосовно
скасування Верховною Радою позаблокового статусу України, відновлення
нею курсу євроатлантичної інтеграції, здійснення реформ з метою
досягнення відповідності критеріям членства в НАТО. Зі свого боку М.
Тернер наголосив на праві України розв’язувати будь-які свої питання без
жодного втручання ззовні, а двері НАТО залишаються відкритими для неї
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 19.05).
***
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення рекомендує Верховній Раді прийняти за основу
доопрацьований проект Трудового кодексу.
Голова Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення Л. Денісова зазначила, що до проекту Трудового кодексу №
1658 включені нові прогресивні положення, спрямовані на забезпечення
захисту прав працівників: «У доопрацьованому проекті визначено основні
принципи правового регулювання трудових відносин. Зокрема, збільшено
тривалість щорічної основної відпустки з 24 до 28 днів; виписано порядок
оприлюднення державними органами норм законодавства про працю;
конкретизовано поняття сторін та суб’єктів трудових відносин».
Проект Трудового кодексу передбачає додаткові гарантії для вагітних
жінок, зокрема за ними зберігається середній заробіток за час проходження
медичного огляду, пов’язаного з вагітністю.
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Ще однією новацією є пропозиція не вести облік робочого часу для
працівників, які планують свій робочий час самостійно.
За словами Л. Денісової, у проекті Трудового кодексу виписано
характеристики умов праці, зокрема ті, які належать до шкідливих і
небезпечних, особливого та роз’їзного характеру праці, легкої праці
неповнолітніх тощо (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 20.05).
***
Комітет з питань національної безпеки і оборони підтримав
законопроекти про денонсацію ряду угод між урядом України та урядом
Російської Федерації.
Члени комітету на засіданні 20 травня ухвалили рішення звернутися до
головного комітету – Комітету у закордонних справах з пропозицією
рекомендувати Верховній Раді прийняти в цілому проекти законів «Про
денонсацію Угоди між урядом України та урядом Російської Федерації про
транзит через територію України військових формувань Російської
Федерації, які тимчасово знаходяться на території Республіки Молдова» №
0015, «Про денонсацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом
Російської Федерації про взаємну охорону секретної інформації» № 0016,
«Про денонсацію Угоди між урядом України та урядом Російської Федерації
про організацію військових міждержавних перевезень та розрахунки за них»
№ 0017, «Про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією
про співробітництво в галузі воєнної розвідки» № 0018, «Про денонсацію
Угоди між урядом України та урядом Російської Федерації про
співробітництво у військовій галузі» № 0019.
За результатами голосування рішення прийнято всіма членами комітету
за винятком одного, який утримався (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 20.05).
***
У Верховній Раді України відбулося відкриття «Інформаційного
ярмарку-2015».
Виставка-презентація ресурсів громадянського суспільства та
міжнародних організацій «Інформаційний ярмарок-2015» організована
апаратом Верховної Ради України та Програмою Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID) «РАДА: підзвітність, відповідальність,
демократичне парламентське представництво».
Заступник Голови Верховної Ради О. Сироїд і директор регіональної
місії USAID Д. Бартон взяли участь у церемонії відкриття виставки.
О. Сироїд у вітальному слові зазначила: «Парламент – це не закриті
кулуари. Парламент – це кулуари, в яких є те, що потрібно для формування
політичної позиції. Тут повинна бути інформація, дискусія. Я бажаю всім
учасникам обміну думками, інформацією. Я бажаю вам знайти добрих
партнерів – і серед працівників апарату, і серед депутатів».
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Під час церемонії зазначалося, зокрема, що організатори виставки дбали
насамперед про те, щоб зробити законодавчу роботу українського
парламенту ефективнішою. Для цього були залучені близько 50 міжнародних
та українських організацій. Метою дводенного заходу є поширення
інформації серед народних депутатів, їхніх помічників-консультантів,
працівників апарату про наявні ресурси, які представляють нові спектри для
розвитку держави та популяризації ідей.
Проекти представляють муніципальну енергетичну реформу в Україні,
місцеве самоврядування й верховенство права, гендерне бюджетування,
освітні навчальні програми. Представництва організацій надають технічну,
аналітичну та консультативну допомогу Верховній Раді України.
За словами Д. Бартона, подія є ще одним чудовим прикладом успішного
партнерства Програми «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне
парламентське представництво» з українським парламентом. «Мені особливо
приємно бачити різні агентства й організації уряду США, що реалізують
проекти, наших європейських партнерів, ряд організацій громадянського
суспільства, які зібралися тут сьогодні з інформацією та ідеями, якими вони
хочуть поділитися з народними депутатами», – наголосив Д. Бартон.
Директор Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність,
демократичне парламентське представництво» Е. Рахімкулов сказав, що це –
уже сьома виставка, організована Агентством США з міжнародного розвитку
в тісній співпраці з апаратом Верховної Ради України (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 19.05).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Напередодні саміту «Східного партнерства» у Ризі Президент
П. Порошенко провів нараду щодо стану виконання зобов’язань з введення
безвізового режиму з боку Європейського Союзу для громадян України.
На нараді відзначалось, що більша частина технічних вимог, які
сформулювали європейські експерти, виконані повністю або в значній
частині. Серед критеріїв, над якими ще треба працювати, – забезпечення
безпеки системи первинної ідентифікації громадян, яка передбачає
біометричні паспорти та введення єдиної ідентифікаційної картки
громадянина.
Водночас глава держави розкритикував роботу Державної міграційної
служби з виконання завдань, які знаходяться у її сфері відповідальності,
щодо введення безвізового режиму. «Я просив би зробити з цього приводу
відповідні висновки», – заявив Президент.
Глава держави дав доручення щодо прискорення виконання зауважень
Європейської комісії та попередив про персональну відповідальність
керівників державних органів та установ за якість виконання цих доручень.
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У нараді також взяли участь Прем’єр-міністр А. Яценюк, віце-прем’єрміністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і житловокомунального господарства Г. Зубко, голова Служби безпеки України
В. Наливайченко, голова Державної міграційної служби С. Радутний, перший
заступник міністра внутрішніх справ Е. Згуладзе, Уповноважений Верховної
Ради з прав людини В. Лутковська (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 20.05).
***
Президент П. Порошенко сподівається, що на саміті Східного
партнерства в Ризі Україна отримає підтвердження її євроінтеграційних
прагнень і буде дано чіткий сигнал щодо безвізового режиму з ЄС, що
стане стимулом для країни врегулювати всі технічні питання.
Під час спільної прес-конференції з президентом Словаччини А. Кіскою
глава держави наголосив, що питання надання Україні безвізового режиму
Європейським Союзом має бути розділене на політичну та технічну складові.
«Політичне рішення про надання Україні безвізового режиму має бути чітко
зафіксоване, та має бути чіткий перелік технічних питань, і Україна повинна
до приїзду останньої місії щодо оцінки всі технічні питання виконати. Це
буде дуже чіткий і потужний сигнал щодо мотивації України виконати всі
технічні питання», – сказав Президент, додавши, що сподівається на таку
позицію на саміті в Ризі.
У свою чергу А. Кіска наголосив: «Сподіваємось, що це питання буде
вирішено якнайшвидше і Україна буде мати безвізові контакти з Європою».
Президент Словаччини зазначив, що його країна підтримує процес
розширення Євросоюзу: «Україна має право і шанс стати членом
Євросоюзу». Він зазначив, що його країна підтримує Україну на цьому
шляху й на саміті Східного партнерства він планує обговорити європейські
перспективи українських громадян.
Президент України повідомив також, що на саміті в Ризі планується
підписання угоди про надання Україні макрофінансової допомоги в сумі
1,8 млрд євро (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/32897.html). – 2015. – 20.05).
***
20 травня Президент України П. Порошенко провів зустріч із
Президентом Словацької Республіки А. Кіскою, який перебував в Україні з
офіційним візитом. Президенти обговорили важливість міжнародної
підтримки України в її інтеграції до Європейського Союзу, а також у
протидії агресії з боку Росії.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. П. Порошенко
наголосив, що Україна чітко дотримується мінських домовленостей. Однак
інша сторона не виконує своїх зобов’язань. Зокрема, Президент України
повідомив главі Словаччини про нещодавнє затримання в зоні АТО двох
російських кадрових військовослужбовців. П. Порошенко наголосив, що «це
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є ще одним підтвердженням агресії Росії проти України та неспростовним
доказом присутності Збройних сил Росії на українській території».
Президент України висловив сподівання на те, що на саміті
Європейського Союзу 19 червня питання про продовження санкцій стосовно
Росії буде пов’язано з повним виконанням мінських домовленостей.
У свою чергу президент Словаччини А. Кіска наголосив, що всі сторони
мають виконувати мінські домовленості, а процес повинен регулюватися й
контролюватися міжнародними спостерігачами. «Європейський Союз має
бути єдиним. Скасування санкцій повинно бути невід’ємно пов’язано з
реалізацією мінських домовленостей», – заявив президент Словаччини.
П. Порошенко зазначив, що Україна вимагає звільнення всіх
українських заручників, включно з Н. Савченко та О. Сєнцовим, що нині
перебувають на окупованій території та в Росії.
А. Кіска ще раз підтвердив, що Словаччина не визнає незаконної анексії
Криму. «Ми не приймемо ні політичних, ні військових, ні економічних
втручань у суверенітет України», – заявив він. Президент України подякував
Словаччині за чітку позицію в цьому питанні (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/32896.html). – 2015. – 20.05).
***
Президент України П. Порошенко та президент Словаччини А. Кіска
на зустрічі в Києві обговорили питання розвитку співпраці в енергетиці
задля диверсифікації постачання енергоносіїв в Україну та енергетичної
безпеки всього європейського континенту.
На спільній прес-конференції Президент України повідомив про
підписання 20 травня першої угоди з угорською компанією про
інтерконнектор. П. Порошенко наголосив на тому, що «в енергетичному
питанні також необхідна єдність Євросоюзу, бо Україна не є однією країною,
яка ризикує від політичного компоненту співпраці з “Газпромом”». «Ми зі
Словаччиною знаходимось в одному човні. Єдине, в чому ми зацікавлені, –
прибрати політичний компонент. Газ має бути звичайним товаром», – заявив
П. Порошенко, додавши, що ми дуже наблизилися до цього взимку, крок за
кроком наближаємось нині й чітко координуємо свої кроки з партнерами з
Євросоюзу, зокрема зі Словаччиною. У свою чергу президент А. Кіска
підтвердив, що реверсне постачання газу буде діяти й надалі.
Під час переговорів сторони також обговорили питання координації та
співпраці у військово-технічній і військових сферах: проведення спільних
військових навчань, подальшого розвитку та координації дій у рамках
спільного підрозділу «Тиса», участь Словаччини в трастових фондах НАТО,
у тому числі щодо реабілітації українських військовослужбовців, і
домовилися розширити цю взаємодію.
Крім того, президенти обговорили питання малого прикордонного руху:
започаткування спільних українсько-словацьких пунктів перетину кордону,
які спростять і пришвидшать рух через кордон та, з іншого боку, як сказав
23

Президент України, «фактично усунуть корупцію на кордоні».
Сторони також домовилися активізувати роботу міжурядової комісії й
загалом посилити двосторонню співпрацю, що збільшить товарообіг між
Україною та Словаччиною (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua/news/32898.html). – 2015. –
20.05).
***
Президент України провів телефонну розмову з президентом Польщі.
Президент України П. Порошенко поінформував президента Польщі
Б. Коморовського щодо останніх подій на Донбасі.
Співрозмовники обмінялися думками щодо саміту Східного партнерства
в Ризі (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/32894.html). – 2015. – 20.05).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
прем’єр-міністром Великої Британії Д. Кемероном.
Президент привітав Д. Кемерона з переконливою перемогою
Консервативної партії на виборах до британського парламенту, що відбулися
7 травня. П. Порошенко заявив, що ця перемога є для нього яскравим
прикладом того, як уряду потрібно робити рішучі та часом непопулярні
кроки задля економічного блага країни і все одно зберігати підтримку
громадян та вигравати на виборах.
Прем’єр-міністр Д. Кемерон подякував за привітання та запевнив
Президента П. Порошенка в подальшій підтримці України, а також у твердій
позиції на підтримку європейської єдності та солідарності.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Президент наголосив,
що Україна виконує мінські домовленості, зокрема відвела військову техніку,
що було підтверджено ОБСЄ.
П. Порошенко та Д. Кемерон також скоординували позиції перед
самітом Східного партнерства в Ризі та домовилися про двосторонню
зустріч.
Президент підкреслив, що Україна очікує від Європейського Союзу
більш чітких сигналів для запровадження безвізового режиму та визнання
перспектив її європейського майбутнього (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/32892.html). – 2015. – 20.05).
***
У середу, 20 травня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів
зустріч із президентом Словацької Республіки А. Кіскою, який перебував у
Києві з візитом.
Глава уряду України висловив вдячність словацькій стороні за міцну
позицію на підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності,
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європейського вибору та енергетичної незалежності.
Президент Словаччини підтвердив готовність до продовження
практичної допомоги та обміну досвідом у питаннях економічної стабілізації.
Ішлося, зокрема, про підготовку державних підприємств до приватизації та
покращення інвестиційного клімату.
А. Яценюк та А. Кіска також обговорили актуальні питання діалогу між
Україною і Європейським Союзом, зокрема спільні дії на підтримку
європейської інтеграції Української держави (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248172514&cat_id=2
44274130). – 2015. – 20.05).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк наголосив на неприпустимості
тривалої тяганини у вирішенні нагальних проблем постраждалих від
обстрілів терористів у Маріуполі та Краматорську.
Він доручив у триденний термін виконати завдання, визначені
розпорядженнями Уряду від 28 січня та від 12 лютого 2015 р. про виділення з
резервного фонду коштів для допомоги постраждалим внаслідок подій
24 січня в Маріуполі та 10 лютого в Краматорську.
Відповідне доручення глава уряду дав міністру охорони здоров’я
О. Квіташвілі, міністру соціальної політики України П. Розенку, міністру
економічного розвитку і торгівлі України А. Абромавічусу, віце-прем’єрміністру – міністру регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Г.
Зубку, міністру фінансів України Н. Яресько, а також голові Донецької
обласної державної адміністрації О. Кіхтенку (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 20.05).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк вимагає від міністра енергетики
та вугільної промисловості України невідкладно погодити і внести до
парламенту проект закону, що приводить до європейських стандартів
процедуру підключення до електричних мереж і демонополізує цей ринок.
Про це глава уряду заявив на засіданні Кабінету Міністрів у середу,
20 травня.
Глава уряду назвав монополію на енергетичному ринку при підключенні
до електричних мереж «однією з основних проблем».
Він нагадав, що півроку тому дав доручення міністру енергетики та
вугільної промисловості України разом з Національною комісією з
регулювання енергетики і комунальних послуг вирішити це питання. «За
півроку енергетичні компанії знову заробили цілу купу грошей, тому що
вони монопольно володіють правом підключення і мають монопольні
завищені тарифи. А питання не зрушилося на жоден крок. Це
неприпустимо», – наголосив він.
А. Яценюк повідомив, що відповідний проект закону «з’явився сьогодні
вранці (20 травня. – Прим. ред.), хоча повинен був з’явитися півроку тому»:
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«Більше того, проект закону не погоджений ніким. Вимагаю від міністра
енергетики невідкладно погодити і внести до парламенту проект закону, який
спрощує і приводить до європейських стандартів процедуру підключення до
електричних мереж, і демонополізувати цей ринок».
Він
повідомив,
що
цього
тижня
представить
керівника
Антимонопольного комітету України: «Думаю, що разом із новим
керівником Антимонопольного комітету України ми визначимо ключові цілі
демонополізації і деолігархізації країни. Але при цьому ключові монополії
знаходяться в першу чергу в енергетичному секторі».
А. Яценюк також повідомив, що на сьогоднішньому засіданні (20 травня.
– Прим. ред.) уряд України розглядає фінансові плани двох ключових
енергетичних компаній – «Енергоатом» та «Укренерго».
Він нагадав, що чотири місяці тому дав доручення Державній фінансовій
інспекції і звернувся до органів прокуратури та Служби безпеки України
розпочати розслідування щодо діяльності компанії «Енергоатом«: «Очікую
результатів фінансової перевірки і результатів розслідування діяльності цієї
компанії»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248171144&cat_id=2
44274130). – 2015. – 20.05).
***
«Уряд пропонує, щоби парламент дав можливість допускати
іноземні підрозділи збройних сил на територію України в тому випадку,
якщо такі іноземні підрозділи здійснюють операції з підтримки миру і
безпеки на підставі рішень ООН або Європейського Союзу», – наголосив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду в середу, 20 травня.
Глава уряду звернувся до парламенту України внести відповідні зміни
до закону про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних
сил інших держав на території України. Кабінет Міністрів, додав А. Яценюк,
звернеться до Президента України з тим, аби визначити цей законопроект як
невідкладний.
Він нагадав, що Президент України та Рада національної безпеки та
оборони України вийшли з ініціативою щодо запровадження миротворчого
контингенту на територіях Донецької та Луганської областей, які тимчасово
непідконтрольні українській владі. «Із метою виконання мінських
домовленостей та відновлення повноцінного контролю Української держави
над окремими територіями Донецької і Луганської області, а також
відновлення повноцінного контролю над державним кордоном України між
Україною і Російською Федерацією, ми звернулися з тим, щоби наші західні
партнери і Організація Об’єднаних Націй розглянули питання щодо
розміщення такого миротворчого контингенту», – зауважив він.
Після останніх зустрічей Президента України й глави уряду України з
Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй, підкреслив
А. Яценюк, «розглядається питання щодо розміщення Офісу підтримки ООН
саме на територіях Донецької та Луганської областей з тією метою, щоби
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забезпечити виконання мінських домовленостей і якомога швидше прибрати
російських окупантів і агресорів з території України і забезпечити мир і
стабільність
в
Україні
і
Європі»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248170779&cat_id=2
44274130). – 2015. – 20.05).
***
Уряд України виділив 1,9 млрд грн на субвенції з пільгового проїзду в
громадському транспорті. Органи місцевої влади повинні забезпечити
використання коштів і пільговий проїзд у громадському транспорті,
наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду в середу,
20 травня.
А. Яценюк підкреслив, що пенсіонери, інваліди та інші пільгові категорії
громадян мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті. Він
нагадав, що уряд України в поточному році виділив на субвенції по
пільговому проїзду громадян для всіх територій «суму, яка абсолютно
аналогічна сумі минулого року, – а це 1,9 млрд грн».
Міністерство фінансів, підкреслив А. Яценюк, забезпечило
фінансування субвенції: «Кошти відправляються в регіони, і я прошу регіони
забезпечити використання коштів і пільговий проїзд».
Глава уряду зазначив, що в постанову Кабінету Міністрів не
включається пільговий проїзд пенсіонерів у метрополітені Києва, Харкова та
Дніпропетровська: «Відповідно до законодавства, це компетенція органів
місцевої влади». А. Яценюк звернувся до органів місцевої влади цих міст
прийняти
відповідні
рішення
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248170586&cat_id=2
44276429). – 2015. – 20.05).
***
Кабінет Міністрів України підтримав розроблені Міністерством
юстиції спільно із фракціями коаліції проекти законів, що покращать
процедури надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації
та забезпечать передачу реєстраційних функцій місцевій владі,
нотаріусам, банкам і державним виконавцям.
Міністр юстиції П. Петренко під час презентації законопроектів на
засіданні уряду зазначив, що запропоновані документи повністю змінюють
філософію надання адміністративних послуг у сфері реєстрації бізнесу та
нерухомості.
За його словами, уряд запроваджує базові європейські принципи
децентралізації та наближення послуг до українського громадянина. Усі
послуги та сервіси, які раніше надавалися Міністерством юстиції,
передаються до повноважень місцевих органів влади.
Він звернув увагу на те, що разом з повноваженнями на місця
передаються всі кошти, які отримувала держава від надання цих сервісів. Це
додатковий ресурс, який громада зможе використати для розвитку своєї
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інфраструктури та підвищення якості надання послуг.
Ще однією новацією стане запровадження електронних сервісів за всіма
послугами, які надаватимуться новими суб’єктами реєстрації, через
електронний портал без необхідності контактувати з реєстратором (Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248172789&cat_id=2
44276429). – 2015. – 20.05).
***
Уряд на своєму засіданні 20 травня прийняв Розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про схвалення розробленого Державним агентством
з енергоефективності та енергозбереження плану імплементації деяких
актів законодавства ЄС».
Зокрема, документом передбачено затвердження плану заходів з
розроблення та затвердження шести технічних регламентів енергетичного
маркування енергоспоживчих продуктів (телевізорів, посудомийних машин,
кондиціонерів тощо) у відповідності до європейського законодавства.
Крім того, план імплементації актів законодавства ЄС має на меті
забезпечення ефективного функціонування системи технічного регулювання
та нагляду за обігом на ринку приладів, які споживають енергію, та розробку
національних стандартів, що відповідають європейським гармонізованим
стандартам.
Нагадаємо, розроблення та затвердження цього документа передбачено
п. 2 Розпорядження уряду від 17 вересня 2014 р. № 847 «Про імплементацію
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС». Положеннями Угоди
передбачено імплементацію деяких актів законодавства ЄС у сфері
енергетичного маркування (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
20.05).
***
Питання регіонального розвитку – одне з ключових у державі. На
цьому наголосив віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлового-комунального господарства України Г. Зубко під
час засідання з підбиття підсумків пост-моніторингу Конгресу місцевих і
регіональних влад Ради Європи в Україні та презентації «Дорожньої карти з
місцевої і регіональної демократії в Україні».
«Децентралізація і прийняття законів проводиться з одною метою –
розвивати регіони України для того, щоб вони могли конкурувати між собою,
підвищити якість життя на місцях і не очікувати, що центральні органи влади
або Київ вирішуватимуть все за них», – сказав Г. Зубко.
Він нагадав, що рекомендації Конгресу місцевих і регіональних влад
Ради Європи були отримані Україною ще у 2013 р. «Все, що було зроблено
згідно з цими рекомендаціями, було зроблено в дуже короткий термін», –
підкреслив він.
За словами віце-прем’єр-міністра України, «впровадження реформи
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децентралізації – вже на ходу». «Ми провели бюджетну і податкову
децентралізацію, прийняли закони про засади державної і регіональної
політики, про діяльність місцевого самоврядування, про добровільне
об’єднання територіальних громад, – зазначив він. – Ми повинні зробити ту
базу територіальних громад, на яку потім буде покладено практично всю
законодавчу базу – норми і Конституції України, і законів щодо розподілу
повноважень центральної і місцевої влади».
За його словами, головне завдання – «за новим законом про місцеві
вибори провести вибори і отримати нових лідерів територіальних громад, які
візьмуть на себе відповідальність і будуть працювати над тим, щоб
підвищити якість життя цих громад». «Це допоможе нам переконати людей,
що саме реформа децентралізації – це та реформа, яка підвищує якість життя
на місцевому рівні і дає свободу у прийнятті рішень: що, як і коли потрібно
робити», – зазначив він.
Віце-прем’єр-міністр України та президент Конгресу місцевих і
регіональних влад Ради Європи Ж.-К. Фрекон підписали заяву про
продовження співробітництва та втілення в життя Рекомендації
348, прийнятої Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи в
Україні (від 31 жовтня 2013 р.) за підсумками пост-моніторингу та
презентації «Дорожньої карти з місцевої і регіональної демократії в Україні»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248172188&cat_id=2
44276429). – 2015. – 20.05).
***
Перспективний план формування територій громад не є фактом
об’єднання громад, а лише баченням ефективного територіального
устрою на базовому рівні в межах відповідної області. Про це сказав
заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства В. Негода. Він спростував некомпетентні заяви
про те, що в процесі підготовки проектів перспективних планів формування
територій громад влада начебто насильно змушує громади до об’єднання.
«Примушення до об’єднання громад нікому не потрібне, його немає і
бути не може, адже примус не дасть результату, якого ми очікуємо від
добровільного об’єднання. Формування перспективного плану і його
затвердження не приводить до автоматичного об’єднання громад – це тільки
проектна модель ефективної територіальної організації місцевого
самоврядування на базовому рівні. А реалізувати його можливо лише з
безпосередньої участі відповідних територіальних громад, і ні обласні
адміністрація, рада, як і уряд не наділені законом повноваженнями приймати
рішення про об’єднання. Про це повинні знати всі – і не звертати увагу на
тих, хто дезінформує чи свідомо провокує зрив реформ», – підкреслив
В. Негода.
За його словами, без оптимізації системи територіальної організації
влади, децентралізації та передачі повноважень органам місцевого
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самоврядування не має можливості забезпечити сталий регіональний і
місцевий
розвиток
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248168802&cat_id=2
44277212). – 2015. – 19.05).
***
19 травня в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства відбулася відкрита презентація
проекту «Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні».
Передбачається, що цей проект має привернути увагу суспільства до
реформи місцевого самоврядування, надати інформаційну підтримку в
процесі добровільного об’єднання й прискорити процеси децентралізації в
Україні.
Проект об’єднує зусилля неурядових організацій, громад та органів
влади на місцях, українських і міжнародних експертів, залучаючи при цьому
грантову підтримку від Європейського Союзу.
Керівник проекту А. Гінкул зазначив, що особлива увага
приділятиметься спільній роботі представників неурядових організацій і
місцевих органів влади. Для цього в рамках проекту будуть проведені
конференції, інформаційно-освітні події та ряд робочих зустрічей і нарад.
«Також ми надаватимемо експертну підтримку робочим групам, які створені
при органах влади різного рівня, щодо організації процесу об’єднання
громад», – додав він.
Крім того, реалізація проекту включає проведення семінарів,
спрямованих на впровадження Концепції реформування місцевого
самоврядування в Україні, механізмів електронного врядування, надання
мінігрантів, забезпечення необхідної консультаційної підтримки для органів
місцевого самоврядування, неурядових організацій, ЗМІ.
Проект розрахований на два роки – він триватиме до 31 грудня 2016 р.
Бюджет проекту становить близько 740 тис. євро, з яких понад 660 тис. євро
– фінансування ЄС.
Проект реалізується в співпраці з Міністерством регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248169068&cat_id=2
44277212). – 2015. – 19.05).
***
Міністерство фінансів вітає рішення Верховної Ради України щодо
надання Кабінету Міністрів права в разі необхідності припинити
виплати за комерційними зовнішніми боргами держави.
19 травня Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про
особливості здійснення правочинів із державним, гарантованим державою
боргом та місцевим боргом», а також Закон України «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про
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особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою та
місцевим боргом”», що надають урядові відповідне право.
Україна перебуває у важкій економічній ситуації. Ще сім років тому, на
1 січня 2008 р., наш борг становив 17,6 млрд дол. США, а на 1 січня 2015 р.
це було вже 70 млрд дол. США. Таким збільшенням боргів Україна
«завдячує» попередньому режиму В. Януковича. За його урядування обсяг
боргів України збільшився на 40 млрд дол., що є безпрецедентним фактом
зростання боргового навантаження на Україну за короткий період часу.
Це – питання справедливості. Український народ робить надзвичайні
зусилля для європейського майбутнього. Наші дво- та багатосторонні
офіційні партнери йдуть нам назустріч і максимально залучилися до
підтримки народу України. Але важливо, щоб власники наших комерційних
зовнішніх зобов’язань також зробили свій внесок у ці зусилля.
Лише з початку 2015 р., отримавши кредитну підтримку обсягом
3,1 млрд дол. США, Україна сплатила за своїми валютними боргами
2,4 млрд дол США. Це обслуговування боргу є надважким для України та
українського народу, особливо під час зовнішньої агресії. Саме з цієї
причини, за погодженням із МВФ, уряд веде переговори з власникам своїх
комерційних зовнішніх зобов’язань.
Прийняті закони надають урядові право призупинити виплати за тими
зовнішніми державними та гарантованими зобов’язаннями, що окреслено в
периметрі боргової операції (крім двох державних банків і Укрзалізниці).
Таким чином вони дають право уряду захистити інтереси українського
народу, а в разі недобросовісних дій кредиторів щодо України – захистити
активи держави та державного сектору. Одночасно надання такого права
урядові України не створює будь-яких передумов для порушення
стабільності банківської системи країни або її валютного курсу. Будь-який
мораторій, оголошений відповідно до нового Закону, у майбутньому не
вплине на двосторонні й багатосторонні офіційні боргові зобов’язання
України, а також не впливатиме на її внутрішні зобов’язання (Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248168861&cat_id=2
44276429). – 2015. – 19.05).
***
20 травня в Мінсоцполітики відбулася зустріч фахівців міністерства
з делегацією Федеративної Республіки Німеччина та представниками
Посольства Франції. Ішлося про можливі варіанти полегшення пенсійних
виплат у частині Східної України, яка наразі не контролюється українською
владою.
Представники департаменту пенсійного забезпечення, департаменту
державної соціальної допомоги, управління організації соціального захисту
постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій та управління міжнародних
зв’язків міністерства надали гостям інформацію щодо організації пенсійного
забезпечення громадян України, зареєстрованих як внутрішньо переміщені
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особи (ВПО).
Гостей, з-поміж іншого, цікавив механізм встановлення особи
пенсіонерів і можливості виплати пенсій особам, що мешкають на тимчасово
неконтрольованих українською владою територіях.
Фахівці Мінсоцполітики надали відповіді на поставлені запитання.
Зокрема, було роз’яснено, що в Пенсійного фонду України немає зв’язку з
органами пенсійного забезпечення на окупованих територіях. Не вирішені й
питання безпеки доставки коштів на цю територію.
Для отримання пенсій чи допомог громадяни повинні звернутися з
паспортом і довідкою про тимчасову реєстрацію до органу соціального
забезпечення на території, контрольованій Українською державою, де вони
отримують статус внутрішньо переміщеної особи. У такому разі їм
відновлюється (або встановлюється) виплата пенсії.
Прозвучала інформація про актуальну кількість отримувачів пенсій на
Донбасі. Станом на 1 травня поточного року зареєстровані як ВПО й
отримують пенсії в Україні 1 млн 109 тис. мешканців Донецької та
Луганської областей. Водночас на неконтрольованій території залишилося
333,9 тис. пенсіонерів, які не мають змоги отримувати пенсії від України
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248173148&cat_id=2
44277212). – 2015. – 20.05).
***
У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості відбулася
зустріч міністра В. Демчишина з представниками Європейського банку
реконструкції та розвитку.
Зустріч проведено з метою обговорення питань співробітництва з ЄБРР
в енергетичній сфері щодо реалізації спільних проектів.
Представники ЄБРР запевнили, що Європейський банк реконструкції та
розвитку не має наміру знижувати темпи співпраці з Україною. Зокрема, під
час зустрічі говорили про поточний стан справ і нові проекти для реалізації в
електроенергетичній та нафтогазовій галузі.
Крім того, ішлося про прискорення реалізації проекту реабілітації
потужностей ВАТ «Укргідроенерго» та перспективи підготовки нових
проектів з ПАТ «Укргідроенерго» та НЕК «Укренерго», серед яких – проект
будівництва Канівської ГАЕС і розширення Каховської ГЕС, а також
побудови лінії 750 кВ Київська – Північноукраїнська.
За результатами зустрічі В. Демчишиним дано ряд доручень компаніям
«Укренерго» та «Укргідроенерго» провести додаткові відповідні консультації
з
ЄБРР
щодо
подальшої
співпраці
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248169447&cat_id=2
44277212). – 2015. – 19.05).
***
Міністр енергетики та вугільної промисловості В. Демчишин узяв
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участь у засіданні Громадської ради при Міненерговугілля України, яке
відбулося 19 травня в приміщенні міністерства.
Участь у засіданні взяли також представники Верховної Ради України,
НКРЕКП, енергопостачальних організацій, підприємств галузі.
В. Демчишин, виступаючи, наголосив на необхідності проведення
приватизації в енергетиці та подолання стереотипів про те, що тільки
держава завжди є надійним та ефективними управлінцем. Також зазначив,
що за умов приватизації власник забезпечує залучення капіталу, нових
технологій та ефективного менеджменту. Крім того, міністр укотре
наголосив, що повинні бути адекватні ціни на енергоносії, при яких
електроенергія буде конкурентоспроможною на європейському ринку, а
цього можна досягти шляхом модернізації та підвищення ефективності
роботи підприємств.
За словами В. Демчишина, в основі приватизації повинно бути
проведення відкритого публічного конкурсу та встановлення інвестиційних
зобов’язань, дотримання яких контролюватиметься, а також урахування
енергетичної безпеки держави.
В. Демчишин поділився думками щодо приватизації вугільних
підприємств і висловив сподівання, що програма реформування вугільної
галузі, підготовлена Міненерговугілля, буде затверджена найближчим часом.
Наголосив, що необхідно провести аудит кожної шахти, щоб оцінити її
перспективність і реальну вартість. На його думку, у шахти може інвестувати
той, хто стане власником генеруючої компанії, забезпечивши таким чином
поставки вугільної продукції.
Також під час засідання зазначив про необхідність залучення інвестицій
і будівництва нових ліній електропередачі, які б забезпечили надійне
електропостачання та зменшення втрат у мережах.
За підсумками засідання міністр запросив учасників зустрічі до
подальшої співпраці та запропонував надавати пропозиції щодо підвищення
економічної ефективності роботи галузі, які буде опрацьовано фахівцями
міністерства
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248170845&cat_id=2
44277212). – 2015. – 20.05).
***
19 травня делегація Збройних сил України на чолі з начальником
Генерального штабу, головнокомандувачем Збройних сил України генералполковником В. Муженком прибула до м. Брюссель з робочим візитом для
участі в заходах на рівні начальників генеральних штабів країн
Європейського Союзу та НАТО.
У перший день візиту делегація Збройних сил України взяла участь у
засіданні Військового комітету ЄС у форматі з Україною.
Також генерал-полковник В. Муженко провів консультації з головою
Військового комітету ЄС, заступником директора департаменту миротворчих
операцій ООН і начальниками генеральних штабів Збройних сил Грузії,
33

Канади,
Молдови,
Сербії
і
Швейцарії
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248169723&cat_id=2
44277212). – 2015. – 20.05).
***
Минобороны просит у Кабмина дополнительно 7,7 млрд грн, в связи с
ростом численности личного состава армии, сообщили в пресс-службе
ведомства.
«В связи с ростом численности личного состава ВСУ после принятия
Закона Украины “О численности Вооруженных сил Украины”, проведением
мероприятий частичной мобилизации, в 2015 г. Минобороны для
удовлетворения неотложных нужд дополнительно необходимо 7,7 млрд грн»,
– сказано в сообщении (http://korrespondent.net/ukraine/3516761-mynoboronyprosyt-novye-myllyardy-na-armyui).
Как отметили в министерстве, 3,9 млрд необходимо на выплату
денежного довольствия военным; 1,8 млрд – на вещевое обеспечение; 1,3
млрд – на питание; 432,5 млн – на выплату денежной помощи семьям
погибших и раненым в АТО; 181,8 млн – для обустройства учебных центров,
полигонов, полевых лагерей и блокпостов; 120 млн – на выплату
компенсации за поднаем жилья.
Министр обороны С. Полторак обратился с письмом к Премьеру с
предложением найти возможность обеспечения потребностей ВСУ.
Накануне А. Яценюк заявил, что силовые и правоохранительные органы
запросили финансирование до конца года в объеме 17,5 млрд грн. При этом
Премьер отметил, что правительству удалось накопить средства на едином
казначейском счете (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
19.05).
***
У Міністерстві оборони України розпочато пілотний проект з
упровадження в діяльність підпорядкованих медичних закладів сучасних
інноваційних рішень на основі телемедичних технологій. Першочергове
впровадження телемедицини буде здійснено на базі чотирьох військових
госпіталів.
Пілотний проект започатковано військово-медичним департаментом та
управлінням інформаційних технологій Міністерства оборони України за
безпосереднього сприяння й підтримки державного закладу «Медичний
центр телемедицини Міністерства охорони здоров’я України» (Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248170660&cat_id=2
44277212). – 2015. – 20.05).
***
19 травня між Державною службою у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції й громадською організацією
«Життя без меж» підписано меморандум про співпрацю.
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Від імені служби меморандум підписав голова служби А. Дерев’янко,
від громадської організації «Життя без меж» – її керівник А. Ромашко.
Підписання меморандуму стало підтвердженням доброї волі та
розумінням відповідальності інститутів громадянського суспільства й
державних органів влади перед тими, хто ціною свого життя відстоює
суверенітет України.
Таким чином, сторони меморандуму виявляють своє прагнення
докладати зусиль щодо підвищення рівня соціальної та правової захищеності
учасників антитерористичної операції, пошуку шляхів комплексного
розв’язання проблем постраждалих учасників антитерористичної операції,
пошуку алгоритмів ефективної взаємодії у формуванні нового статусу й
повернення поранених до мирного життя шляхом протезування та
комплексного реабілітаційного супроводу, налагодження взаємодії
державних органів влади та народної ініціативи – як з боку громадських,
волонтерських організацій, так і бізнесових структур – для ефективного
відновлення життя постраждалих в антитерористичній операції.
Одним з важливих питань співпраці сторони вбачають удосконалення
законодавства у сфері соціального захисту учасників антитерористичної
операції.
Сторони вважають, що цей документ буде спрямовано на поліпшення
співпраці державних органів влади з інститутами громадянського
суспільства.
Підписавши меморандум, сторони закріпили свої наміри щодо спільного
пошуку оптимальних і найефективніших шляхів для повернення до
нормального життя учасників антитерористичної операції, їх соціальної та
професійної адаптації, фізичної та психологічної реабілітації (Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248169145&cat_id=2
44277212). – 2015. – 20.05).
***
Дії посадовців лісової галузі, які саботують виконання замовлень
деревини для потреб АТО, можна розцінювати як державну зраду. Про це
заявив міністр аграрної політики та продовольства України О. Павленко на
розширеній нараді з працівниками галузі на території ДП «Тетерівське лісове
господарство» на Київщині.
Він повідомив, що загальна потреба фронту в лісових матеріалах
становить близько 100 тис. куб. м. Наразі фактично задокументовано
замовлень на 48 тис. куб. м, з них 22 тис. куб. м уже поставлено до зони АТО.
З обсягів заготування та відправлення деревини лідирують лісгоспи
Волинської області, серед аутсайдерів – Закарпатська. «На жаль, я
вимушений сказати, що не всі регіони нормально працюють. В дані часи,
коли вмирають наші бійці, невиконання цієї роботи – саботаж, який може
бути трактований, у тому числі, як державна зрада», – заявив О. Павленко.
Деревина, заготовлена державними лісгоспами, прямує безпосередньо
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до зони АТО. Вона необхідна для будування фортифікаційних укріплень,
опорних пунктів, бліндажів. Крім того, деревину відправляють на
відновлення населених пунктів, які були зруйновані та пошкоджені в
результаті активних бойових дій. Наприклад, лісові матеріали вже
відвантажили для Маріуполя, Краматорська, станції «Попасна».
О. Павленко доручив новому керівнику Державного агентства лісових
ресурсів О. Ковальчуку розробити чітку програму поставок деревини до зони
АТО, а також проаналізувати якість і своєчасність виконання цього завдання
з боку керівників обласних управлінь. «Я буду прислуховуватись до порад
нового керівництва та ініціювати відповідні кадрові зміни. По кожній
області, по кожному напряму, де є невиконання замовлень, зробити
детальний аналіз. Сьогодні це стратегічне завдання», – підкреслив міністр
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248170517&cat_id=2
44277212). – 2015. – 20.05).
***
У зв’язку з тим, що певна кількість учнів допустила серйозні
порушення під час проходження ДПА у формі ЗНО з української мови та
літератури та, як наслідок, їхні результати були анульовані,
Міністерство освіти і науки дало можливість таким випускникам
повторно пройти державну підсумкову атестацію з української мови
(лист МОН № 1/9-246 від 15.05.2015) безпосередньо у навчальних закладах.
Ці учні, у разі успішного проходження ДПА за місцем навчання,
зможуть отримати атестат про повну загальну середню освіту, однак не
можуть нагороджуватися золотими чи срібними медалями й цьогоріч
вступати
до
вищих
навчальних
закладів
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248169672&cat_id=2
44277212). – 2015. – 20.05).

ПОЛІТИКА
Сейчас Еврокомиссия не видит готовности Украины в получении
безвизового режима со странами Евросоюза. Об этом сказал генеральный
директор по вопросам соседства и переговоров по расширению Европейской
комиссии К. Даниельсон в общении с журналистами на конференции
гражданского общества в Риге накануне саммита Восточного партнерства.
Он, в частности, акцентировал, что о решении европейской стороны
относительно получения Украиной безвизового режима с ЕС будет известно
в пятницу, по завершению саммита Восточного партнерства. «Когда визовый
план действий будет выполнен, когда Еврокомиссия решит, что Украина
готова, тогда мы предложим это (введение безвизового режима. – Прим.
ред.) странам-членам ЕС. Но пока мы еще не видим этой готовности», –
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подчеркнул еврокомиссар.
При этом он отметил, что только в пятницу будет известно, какие
конкретные решения по безвизовому режиму для Украины будут приняты во
время саммита.
Отвечая на вопрос корреспондента УНН, возможно ли принятие
безвизового режима, учитывая, что часть границы с другим государством не
контролируется украинскими властями, К. Даниельсон сказал, что эксперты
ЕК обсуждают и это тоже, однако принятие решения зависит от выполнения
критериев от ЕК, а не из-за военного конфликта на Востоке. «Отмена
визового режима зависит от выполнения конкретных критериев плана
действий. Это один из вопросов (конфликт на Востоке Украины. – Прим.
ред.), который рассматривают эксперты, и не спрашивайте меня, я не эксперт
в этом вопросе», – ответил еврокомиссар (Главком (http://glavcom.ua). –
2015. – 20.05).
***
Девяносто пять депутатов Европейского парламента просят глав
стран-членов Евросоюза на саммите Восточного партнерства
установить сроки для завершения Плана действий по либерализации
визового режима и поддержать европейскую перспективу Украины. Об
этом говорится в письме, опубликованном накануне саммита, который будет
проходить 21–22 мая в Риге. Європейська правда опубликовала и сам
документ, и перевод текста этого письма.
«Мы с нетерпением ждем решительных действий во время саммита
Восточного партнерства в Риге с целью либерализации визового режима для
Украины и Грузии и открытия европейской перспективы для Грузии,
Молдовы и Украины», – говорится в документе (Главком (http://glavcom.ua).
– 2015. – 20.05).
***
Испания ратифицировала Соглашение об ассоциации между
Европейским Союзом и Украиной, сообщает МИД Испании. Принятый
испанским парламентом документ подписал король.
«Ратификация является подтверждением Испанией своих устойчивых
обязательств по отношению к Украине. Соглашение об ассоциации является
ключевым элементом в развитии отношений между Украиной и Европейским
Союзом и предусматривает амбициозную повестку дня реформ для взаимной
выгоды европейского и украинского обществ. Соглашением также
предусматривается создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной
торговли», – говорится в сообщении.
Таким образом, на данный момент полностью выполнили процедуру
ратификации 17 из 28 стран ЕС (Болгария, Великобритания, Венгрия, Дания,
Испания, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Польша, Румыния,
Словакия, Финляндия, Хорватия, Швеция, Эстония).
В ряде стран процедура ратификации не завершена. Об этом сообщает
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«Зеркало недели. Украина» (Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2015. –
20.05).
***
Коммунисты в парламенте Чехии ветировали предложение
ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и
Европейским Союзом. Об этом сообщает местное издание Parlamentni listy.
Таким образом, вопрос рассмотрения ратификации Украина – ЕС даже не
был внесен в повестку дня нижней палаты чешского парламента. При этом
блокирование ассоциации произошло именно в тот день, когда в Чехии с
визитом
находился
глава
МИД
Украины
П.
Климкин
(http://korrespondent.net/world/3517317-cheshskye-kommunysty-ne-pozvolylyodobryt-assotsyatsyui-ukrayna-es).
Вопрос внесения в повестку дня ратификации ассоциации будет поднят
на следующей встрече нижней палаты во второй половине июня. Как
отмечают чешские СМИ, Чехия – одна из восьми стран, которые еще не
ратифицировали ассоциацию Украина – ЕС.
Напомним, парламент Чехии поддержал Соглашение об ассоциации
Украина – ЕС в первом круге еще 2 апреля. Тогда критики обращали
внимание на многомиллионные затраты, которые предположительно
Евросоюзу придется потратить на Украину, и на то, что деньги могут осесть
в карманах олигархов (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015.
– 20.05).
***
В Москве не видят перспектив вступления Украины в НАТО и в
Евросоюз. Об этом заявил в среду, 20 мая, глава МИД РФ С. Лавров,
отмечая, что такие оценки подтверждаются контактами России с
европейскими государствами.
«Что касается вопроса о перспективах членства Украины в НАТО и
Евросоюзе, сами европейские страны говорят об этом весьма неохотно.
Недавно был саммит Украина – Евросоюз в Киеве, на нем были приняты
итоговые документы: ни слова там нет даже о перспективе членства Украины
в ЕС», – сказал С. Лавров в рамках «правительственного часа» в Совете
Федерации
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3517224-lavrovsomnevaetsia-chto-ukraynu-prymut-v-es-y-nato).
Москва не рассматривает стремление Киева укреплять связи с ЕС как
трагедию, но надеется, что при этом не будут ущемлены законные интересы
России, добавил С. Лавров. Также, по его словам, Россия не претендует на
монополию на постсоветском пространстве.
Напомним, ранее Президент Украины П. Порошенко в телефонном
разговоре с премьер-министром Великобритании Д. Кэмероном сказал, что
Украина ожидает от Евросоюза на предстоящем саммите Восточного
партнерства в Риге (21–22 мая) более четких сигналов для введения
безвизового режима и признания перспектив ее европейского будущего
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(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 20.05).
***
ЕС продолжит помощь украинской экономике, несмотря на
замораживание Киевом выплат по внешним долгам, заверяют в
Еврокомиссии.
Европейский союз остается при своих обязательствах помогать Украине
и украинцам, заявила официальный представитель Еврокомиссии
М. Андреева в связи с решением Киева о замораживании выплат по внешним
долгам (http://korrespondent.net/world/3517299-es-obeschaet-kyevu-fynansovuuipodderzhku-dazhe-posle-dolhovoho-moratoryia).
«Это было ясно заявлено на последнем саммите ЕС – Украина, и у нас
нет более специфической реакции, – сказала пресс-секретарь, отвечая на
вопрос на брифинге в Брюсселе в среду. – Мы работаем, чтобы поддержать
украинцев и украинскую экономику благодаря той помощи, которую мы
оказываем». По ее словам, саммит Восточного партнерства в Риге будет
хорошим поводом для обсуждения этого вопроса.
Напомним, во вторник, 19 мая, Верховная Рада дала полномочия
правительству вводить мораторий на выплаты по внешнему коммерческому
долгу (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 20.05).
***
США и Россия договорились об альтернативном формате
«нормандской четверки» по урегулированию кризиса в Украине. Об этом
сообщил Интерфаксу замглавы МИД РФ Г. Карасин.
Формат «нормандской четверки?» предполагает переговоры на уровне
руководства четырех государств – России, Украины, Франции и Германии по
урегулированию
ситуации
на
Востоке
Украины
(http://korrespondent.net/world/russia/3516800-moskva-ssha-y-rossyia-nashlyzamenu-normandskoi-chetverke).
Москва не видит необходимости расширять «нормандский формат» для
урегулирования конфликта в Украине, но не против подключения США к
процессу на двусторонней основе, сказал Г. Карасин, комментируя итоги
состоявшихся накануне в Москве переговоров с помощником госсекретаря
США В. Нуланд.
По словам дипломата, Москва и Вашингтон договорились установить
двусторонний диалог для разрешения украинского кризиса. «Форматы уже
все есть – есть “нормандский формат”, есть контактная группа, сейчас после
встречи (с В. Нуланд. – Прим. ред.) мы договорились установить
двусторонний диалог по этой теме, так что все это органично должно
дополнять друг друга», – пояснил Г. Карасин.
Говоря о сроках возможной встречи в «нормандском формате»,
Г. Карасин отметил, что все будет зависеть от развития ситуации. На 22 мая
назначена первая встреча рабочей подгруппы по политическому
урегулированию, на этот же день намечена встреча самой контактной
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группы, пояснил он.
Ранее поездку В. Нуланд прокомментировал представитель госдепа
Д. Раттке. Он заявил, что, несмотря на ее попытки активно дать ход
исполнению минских договоренностей, прорыва пока нет.
В. Нуланд прибыла в Москву с однодневным визитом в понедельник,
18 мая, и встретилась с заместителями министра иностранных дел России
С. Рябковым и Г. Карасиным. Как рассказала сама В. Нуланд журналистам в
резиденции американского посла в Москве, с С. Рябковым и Г. Карасиным
она говорила «о развитии того задела, который был сделан в Сочи».
Напомним, в Сочи 12 мая состоялись длительные переговоры госсекретаря
США Д. Керри ??с министром иностранных дел России С. Лавровым, а
потом
четырехчасовая
беседа
с
президентом
В.
Путиным
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 19.05).
***
Самопровозглашенные ДНР/ЛНР должны остаться в составе
Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России С. Лавров в
опубликованном интервью «Российской газете». По его словам, в
представленном ДНР и ЛНР собственном проекте Конституции речь идет об
их украинском статусе.
С. Лавров подчеркнул, что конституционная реформа в Украине должна
«этот статус закрепить на постоянной основе». При этом регионы будут
частью страны на условиях децентрализации власти.
Глава МИД России утверждает, что с такими обязательствами
согласились на переговорах в Минске канцлер ФРГ А. Меркель и Президент
Франции Ф. Олланд. Об этом сообщает Deutsche Welle (Електронні Вісті
(http://elvisti.com). – 2015. – 20.05).
***
Очередная встреча трехсторонней контактной группы состоится
22 мая в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента
Украины Л. Кучмы Д. Олифер на своей странице в Facebook.
«На встрече планируется обсудить первые результаты работы
тематических подгрупп», – сообщила она.
Д. Олифер напомнила, что 14 мая состоялось заседание экономической
подгруппы, 19 мая – подгрупп по гуманитарным вопросам и вопросам
безопасности, а на 22 мая запланирована встреча подгруппы по
политическим вопросам. Как сообщалось, последняя минская встреча
состоялась 6 мая. На ней сторонами было принято решение о создании
рабочих подгрупп (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 20.05).
***
Россия обратится в международный суд в случае, если Украина
прекратит выплату внешних долгов. Об этом заявил министр финансов
России А. Силуанов. Глава Минфина также отметил, что Москва не вела
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переговоры с Киевом о моратории на платежи по кредиту на 3 млрд дол.
По словам А. Силуанова, Москва потребует уплату долга по условиям
эмиссии и будет принимать меры в случае неплатежа.
19 мая правительство Украины внесло в парламент страны законопроект,
положения которого позволяют государству в случае необходимости
отказаться от выплат по международным долгам (Електронні Вісті
(http://elvisti.com). – 2015. – 20.05).
***
20 мая в газете «Голос Украины» опубликованы законы о
декоммунизации: «Об осуждении коммунистического и националсоциалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и
запрет пропаганды их символики», «О доступе к архивам репрессивных
органов коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов»,
«Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–
1945 годов» и «О правовом статусе и памяти борцов за независимость
Украины в ХХ веке».
Документами
запрещается
советская
символика,
осуждается
коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и
признаются борцами за независимость Украины УПА и другие организации.
Эти законы были приняты народными депутатами на утреннем заседании
Верховной Рады 9 апреля текущего года большинством голосов, а Президент
подписал эти четыре закона 15 мая (Четверта Влада (http://4vlada.net). –
2015. – 20.05).
***
Россия примет меры для защиты своей безопасности, если Украина
разместит на своей территории элементы противоракетной обороны
(ПРО) США. Об этом заявил в среду, 20 мая, пресс-секретарь президента РФ
Д. Песков.
Ранее стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности
и обороны Украины А. Турчинов не исключает проведения консультаций по
установке ПРО на территории страны для «защиты от ядерной угрозы со
стороны
России»
(http://korrespondent.net/world/russia/3517204-kremlobeschaet-pryniat-mery-v-sluchae-poiavlenyia-v-ukrayne-ynostrannoi-pro).
«Если имеется в виду, что Украина хочет разместить элементы
американской ПРО, то, конечно, это можно воспринимать только негативно,
потому что это будет представлять угрозу для безопасности РФ», – сказал
Д. Песков, оговорившись, что не знаком детально с такими заявлениями
украинских представителей.
Накануне А. Турчинов сказал, что не исключает размещения в Украине
систем противоракетной обороны. «Не исключаю, что для защиты от
ядерной опасности мы вынуждены будем проводить консультации по
размещению компонентов системы ПРО на территории Украины», – сказал
А. Турчинов.
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Он отметил, что усилий только Украины в противодействии противнику,
который, по его мнению, «угрожает миру мощным ядерным потенциалом»,
недостаточно. «Для того чтобы реально противостоять безумцу, который
угрожает миру мощным ядерным потенциалом, одних усилий нашей страны
недостаточно. Нужно взаимодействие и системная координация усилий всех
ведущих стран мира. Это должен быть комплекс экономических,
политических и военных мер. В том числе и значительное усиление
совместной системы защиты от ядерной угрозы и развертывания
дополнительных позиций системы ПРО», – отметил глава Совбеза.
Напомним, в апреле А. Турчинов заявил, что Украина намерена
восстановить систему противоракетной обороны. «Особое внимание будет
уделено восстановлению ракетного щита Украины. Эта работа ведется без
нарушения наших международных обязательств», – заявилон, презентуя
проект Стратегии национальной безопасности в Главном ситуационном
центре СНБО.
Кроме того, в проекте Стратегии указано, что основной задачей
украинского оборонно-промышленного комплекса является запуск процесса
изготовления
высокоточного
оружия
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 19.05).
***
На Донбасі люди страйкують проти «влади» ДНР.
У м. Єнакієве, розташованому на території Донецької області,
контрольованому незаконними збройними формуваннями, працівники
трамвайного депо оголосили страйк. Про це повідомляють «Новини
Донбасу» з посиланням на користувачів соцмереж.
Як стверджують працівники підприємства, страйк був оголошений у
зв’язку з тим, що їм не виплачують заробітну плату із жовтня 2014 р. «Поки
не буде виплачена заборгованість із заробітної плати, виїжджати вагони не
будуть», – пишуть працівники заводу (Західна iнформаційна корпорація
(http://zik.com.ua/ua/news/2015/05/19/na_donbasi_lyudy_straykuyut_proty_vlad
y_dnr__zmi_590883). – 2015. – 19.05).

ЕКОНОМІКА
Национальный банк Украины поддерживает принятие закона о
предоставлении Кабинету Министров права в случае необходимости
остановить выплаты по внешним коммерческим долгам государства,
отмечая отсутствие рисков от его принятия для внутреннего
финансового рынка. Об этом, как передают «Комментарии», говорится в
сообщении на официальном сайте НБУ.
«Предоставление такого права правительству Украины не создает
никаких предпосылок для нарушения стабильности финансового рынка, в
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частности банковской системы страны или ее валютного курса», – сообщили
в НБУ.
По мнению центробанка, такой законодательный акт всегда должен
присутствовать в общем арсенале мер по стабилизации ситуации на рынке
любой любого государства. «Таким образом обеспечивается экономическая
безопасность государства, защита общественных интересов и интересов
государства в связи с погашением и обслуживанием государственного и
гарантированного государством долга», – говорится в сообщении.
Нацбанк отмечает, что закон лишь предоставляет правительству право в
случае необходимости воспользоваться возможностью прекратить выплаты
по коммерческим внешним долгам государства, однако не обязывает его к
этому. «Таким образом, закон может и не получить своего практического
применения в случае положительного течения переговоров с кредиторами», –
подчеркивают в НБУ.
Нацбанк надеется и ожидает успешного завершения переговоров и
выполнения, таким образом, требований Международного валютного фонда
в полном объеме (Главное (http://glavnoe.ua/news/n226703). – 2015. – 19.05).
***
Україна на третину збільшила обсяг імпорту російського газу.
Україна з 12 по 17 травня збільшила середньодобові обсяги імпорту
природного газу з Російської Федерації, порівняно з першою декадою травня,
на 29,7 % – до 25,433 млн куб. м. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на
дані оператора ГТС України держкомпанії «Укртрансгаз».
Згідно з даними, середньодобові обсяги імпорту газу з Росії з 1 по
11 травня становили 19,596 млн куб. м.
За даними держкомпанії, Україна 12 травня імпортувала з РФ
20,37 млн куб. м газу, 13 травня – 18,659 млн куб. м, 14 травня –
23,36 млн куб. м, 15 травня – 31,941 млн куб. м, 16 травня – 29,303 млн куб.
м, 17 травня – 28,964 млн куб. м.
Разом з тим, за даними оператора ГТС Словаччини компанії Eustream,
середньодобові обсяги імпорту газу зі Словаччини з 1 по 10 травня становили
23 млн куб. м, а з 11 по 17 травня збільшилися до 24,4 млн куб. м.
Імпорт природного газу з Угорщини й Польщі з початку травня не
здійснюють
(Інформаційна
агенція
«Вголос»
(http://vgolos.com.ua/news/ukraina_na_tretynu_zbilshyla_obsyag_importu_rosiy
skogo_gazu_180759.html). – 2015. – 19.05).
***
Украина готова закупать газ в Румынии.
Украина готова закупить в 2016 г. в Румынии 1–2 млрд куб. м газа,
сообщил журналистам во вторник, 19 мая, глава оператора газотранспортной
системы «Укртрансгаза» И. Прокопив.
«Румыны ожидают профицит собственной добычи газа от 1 до
2 млрд куб. м газа. Они ищут рынок сбыта, а нам был бы интересен для
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диверсификации этот газ… Мы находимся с ними в переговорах, то есть на
2016 г. видим, что мы готовы покупать тот миллиард или два у румын», –
сказал И. Прокопив.
«Укртрансгаз» ранее сообщал, что Украина в 2014 г. импортировала из
Европы 5,1 млрд куб. м газа, что на 59 % больше уровня предыдущего года.
Рост произошел за счет начала поставок по реверсу из Словакии, откуда
поступило 3,6 млрд куб. м. Со стороны Польши и Венгрии было
импортировано 0,9 и 0,6 млрд куб. м соответственно (Главное
(http://glavnoe.ua/news/n226703). – 2015. – 19.05).
***
Объем гривневых депозитов в украинских банках в апреле впервые с
начала года возрос на 0,4 % и составил 347,5 млрд грн. Об этом сообщили в
Национальном банке.
Рост депозитов в национальной валюте обусловлен ростом остатков на
счетах физических лиц в апреле на 2,4 % (с начала года сократились на
7,8 %) – до 180,7 млрд гривен. При этом вклады юридических лиц снизились
в апреле на 1,6 % (с начала года снизились на 1,8 %) – до 166,9 млрд грн.
По информации Нацбанка, с начала года гривневые депозиты снизились
на 5 %, валютные – на 16,3 %.
Объем депозитов в валюте в апреле сократился на 3,1 % – до
16,3 млрд дол.
Снижение валютных депозитов зафиксировано и по юридическим, и по
физическим лицам на 5,6 % – до 4,9 млрд дол., и на 2 % – до
11,4 млрд дол. соответственно.
В апреле остатки по кредитам в гривне снизились на 0,4 % (с начала года
на 7,3 %) – до 514,2 млрд грн, по кредитам в иностранной валюте – на 1,3 %
(с начала года на 7,3 %) – до 27,8 млрд дол.
Объем корсчетов банков в НБУ снизился за месяц на 13 % (с начала года
на 14,8 %) – до 23,2 млрд грн. Сумма обязательных резервов к
формированию согласно установленным нормативам с 11 марта до 10 апреля
составляла 48 млрд грн, с 11 апреля до 10 мая – 43,4 млрд грн.
Как сообщал «Минфин» ранее, объем гривневых депозитов в марте
уменьшился на 2 % (с начала года на 5,7 %) – до 345,2 млрд грн
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 20.05).

***
Державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» в травні має
намір розпочати проведення конкурсів з вибору постачальників із
застосуванням електронних засобів. Про це йдеться в прес-релізі
підприємства.
«Таким способом буде здійснюватися проведення процедур закупівлі
товарів, робіт і послуг, які не підпадають під дію Закону “Про здійснення
державних закупівель”», – наголошується в повідомленні.
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Найближчим часом всі філії ДП «Укрпошта» будуть зареєстровані в
системі електронних державних закупівель ProZorro, а також на
електронному майданчику Prom.ua.
«Наша мета – прозоре й ефективне витрачання коштів, а також
запобігання корупції завдяки громадському контролю і розширенню кола
постачальників», – цитується в повідомленні в. о. генерального директора ДП
«Укрпошта» І. Ткачука (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. –
20.05).
***
Сімдесят відсотків сільськогосподарських виробників виступають
проти скасування мораторію на продаж землі в Україні. Про це говорять
результати опитування, проведеного серед сільгоспвиробників агенцією
AgriSurvey у травні 2015 р., повідомляє прес-служба Українського клубу
аграрного бізнесу.
Як зазначається, 56 % аграріїв проти ринку землі як такого, ще 14 %
вважають, що ринок землі варто запроваджувати, але не сьогодні, лише 13 %
опитаних підтримують ідею продажу земель сільгосппризначення в Україні,
тоді як решта 17 % аграріїв не змогли відповісти на це питання.
За даними дослідження, основними причинами негативного ставлення
до продажу землі є недовіра до держаних органів влади через їхню високу
корумпованість, брак коштів для придбання землі та страх перед
конкуренцією з аграрними холдингами.
Так, 26 % сільськогосподарських виробників вважають, що вводити
ринок землі «ще зарано». На їхню думку, перед тим, як дозволяти продаж
землі, необхідно зменшити корупцію серед органів державної влади та
стабілізувати політичну й економічну ситуацію в країні. Найближчі
10–15 років аграрії таких реформ не очікують. «Негативне ставлення до
продажу землі також пов’язане з неготовністю купувати землі через брак
коштів (особливо недоступність зовнішнього фінансування)», – ідеться в
прес-релізі.
Так, 57 % сільгоспвиробників зазначили, що не готові купувати землю
сільгосппризначення у випадку зняття мораторію у 2016 р.
Крім того, ставлення до зняття мораторію формується й доволі
поверхневим знанням про ринок землі: 25 % сільгоспвиробників не знають,
якою мала б бути ціна на землю у випадку її продажу, 17 % опитаних аграріїв
вважають, що земля має коштувати до 5 тис. дол. за 1 га, з них 9 % вважають
1тис. дол. достойною ціною за 1 га.
«За півроку до припинення дії мораторію на продаж землі в Україні
немає ні соціальних, ні інфраструктурних, ні законодавчих передумов для
введення ринку землі в Україні», – зазначив генеральний директор асоціації
УКАБ Т. Висоцький. За його словами, складається ситуація, у якій аграрії
виступають проти зняття мораторію на продаж землі, оскільки вони не
довіряють чиновникам і не вірять в ефективність системи регулювання ринку
землі через їхню корумпованість (Економічна правда (www.epravda.com.ua).
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– 2015. – 20.05).
***
«Київстар» запускає 3G-мережу в Борисполі.
20 травня «Київстар» починає технічне тестування 3G-мережі в ще
одному місті Київської області – Борисполі. Мережа охоплює повністю як
місто, так і аеропорт, ідеться в повідомленні компанії.
«Бориспіль став 28 населеним пунктом України, де “Київстар”
проводить тестування мережі третього покоління зв’язку в масштабах міста.
Вже тривають налагоджувальні роботи у Києві, Львові та їхніх передмістях, а
також у Кам’янці-Подільському на Хмельниччині. Тим часом у Броварах на
Київщині “Київстар” відкрив 3G-мережу для усіх абонентів», – ідеться в
повідомленні компанії.
У Борисполі, за аналогією з усіма тестовими містами, доступ до 3Gмережі отримають 2 % випадково обраних абонентів. Їм надійде
повідомлення із запрошенням приєднатися до тестування.
Таке запрошення може отримати й абонент, мобільний пристрій якого не
підтримує 3G. Але щоб скористатися тестовим доступом до мережі, такому
абоненту потрібно встановити свою SIM-картку в телефон, який підтримує
стандарт зв’язку третього покоління. Для клієнтів, які беруть участь у
тестуванні, користування зв’язком у мережі 3G безкоштовне, а трафік не
обмежується.
Раніше, «МТС Україна» у квітні оголосила про тести 3G в метро в
Харкові (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 20.05).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Долг финучреждений перед НБУ увеличился.
В апреле задолженность ФГВФЛ и банков перед НБУ возросла на
6,36 млрд грн. Общая сумма обязательств Фонда гарантирования вкладов и
коммерческих банков перед Нацбанком достигла 136,6 млрд грн. Об этом
говорится в сообщении НБУ.
Сумма предоставленных кредитов составила 15,4 млрд грн, объем
возвращенных средств – 9,02 млрд грн. В итоге долг ФГВФЛ и банков за
апрель зафиксирован регулятором на уровне 6,36 млрд грн.
В частности, в апреле два стабилизационных кредита получил
ПриватБанк (695 и 1 220 млн грн), государственный «Укрэксимбанк»
получил 500 млн грн в рамках операции прямого РЕПО и 600 млн грн в
качестве кредита рефинансирования, 240 млн стабкредита получил Platinum
Bank, а Фидобанк и банк «Хрещатик» получили кредиты рефинансирования
на 117 и 85 млн грн соответственно.
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Как сообщал «Минфин» ранее, Национальный банк Украины обязал
коммерческие банки до 29 мая текущего года предоставить перечень всех
связанных с финучреждением лиц по состоянию на 1 мая текущего года
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 20.05).
***
Тіньова економка в Україні за результатами 2014 р. сягнула 42 %
ВВП, збільшившись на 7 % порівняно з 2013 р. Такий рівень став
рекордним, починаючи з 2007 р.
Відповідні дані наведені в аналітичному огляді тенденцій тіньової
економіки, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і
торгівлі, передає УНІАН. Згідно з документом, до цього призвели військовий
конфлікт на території України, фінансова дестабілізація (дефіцит платіжного
балансу, цінові та курсові шоки, а також збитковість виробництва),
збільшення адміністративного тиску та панічних настроїв у бізнессередовищі.
При цьому в топ-5 найбільш «тінізованих» галузей економіки ввійшли
добувна промисловість, операції з нерухомим майном, переробна
промисловість, транспорт і торгівля. Також в огляді наголошується, що
показник тіньової економіки на рівні вище 40 % у регіональному розрізі
характерний для країн Латинської Америки та Африки.
Як повідомляв УНІАН, за даними експертів, у 2012 р. частина тіньового
сектору економіки України становила близько 32 % ВВП, у 2013 р. – 35 %
ВВП, а в І кварталі 2014 р. – 40 % ВВП (Інформаційне агентство
RegioNews (http://regionews.ua/news/143087). – 2015. – 19.05).
***
Оборот розничной торговли в январе – апреле 2015 г. снизился на
25,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. – до 300,499 млрд
грн. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.
Розничный товарооборот в Киеве за отчетный период снизился на 19 % –
до 45,1 млрд грн.
Больше всего снизился оборот розничной торговли в Луганской (на
90,4 % до 1,7 млрд грн) и Донецкой областях (на 69,2 % до 12,2 млрд грн).
Наименьшее сокращение розничного товарооборота в январе – апреле
наблюдалось в Ривненской (на 11 %, до 7,3 млрд грн), Винницкой (на 11,9 %,
до 10,2 млрд грн) и Ивано-Франковской (на 13,1 %, до 10 млрд грн) областях
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 19.05).
***
Объемы строительства в Украине упали на 32 %.
Строительные предприятия Украины в январе – апреле 2015 г. сократили
объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
32,6 % – до 11,9 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные
Государственной службы статистики Украины.
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Предприятия уменьшили объем работ по строительству зданий на 26,1 %
– до 6,4 млрд грн. В том числе объем работ по строительству жилых зданий
сократился на 5,3 % – до 3,7 млрд грн, нежилых – на 44,1 %, до 2,7 млрд грн.
Объем работ по строительству инженерных сооружений снизился на 39,2 % –
до 5,4 млрд грн.
Работы по новому строительству, реконструкции и техническому
перевооружению в январе – апреле составили 85,6 % от общего объема,
работы по капитальному ремонту – 6,8 %, по текущему ремонту – 7,6 %.
Строительные предприятия Киева за январь – апрель снизили объемы
работ на 23,6 % – до 3,1 млрд грн, выполнив 26,4 % от общего объема работ в
стране (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2015. – 20.05).
***
Падение промпроизводства в Украине ускорилось до 21,7 %, а рост в
промышленности в апреле этого года был зафиксирован в Сумской
области и семи областях на запад от столицы. Об этом сообщает портал
«Дело»
со
ссылкой
на
Государственную
службу
статистики
(http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/152219).
По отношению к марту этого года промышленное производство в апреле
сократилось на 2 %, а в целом за январь – апрель его падение к аналогичному
периоду прошлого года составило 21,5 %. Госстат уточняет, что при расчете
этих данных не учитывалась часть зоны АТО. Помимо того, как и в
предыдущие кварталы 2014 г. и первые месяцы 2015 г., показатель дан без
учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым
и Севастополя. В Донецкой области промпроизводство в апреле упало на
49,5 % (в марте – на 49,4 %, в феврале – на 59,4 %, в январе – на 49,9 %), а в
Луганской рухнуло на 89 % (в марте – на 90 %, в феврале – на 89 %, в январе
– на 87 %), хотя показатели по обеим областям могут быть уточнены.
Рост в промышленности в апреле этого года был зафиксирован в
Сумской области и семи областях на запад от столицы (Винницкой,
Тернопольской, Ривненской, Волынской, Житомирской, Хмельницкой и
Черновицкой), тогда как месяцем ранее промпроизводство увеличилось
только
в
шести
областях
западнее
Киева
(Данкор
онлайн
(http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/152219). – 2015. – 19.05).
***
Убыток украинских банков достиг 14,3 млрд грн. Апрель
платежеспособные банки закончили с прибылью 1,9 млрд грн.
Отрицательный финансовый результат за первые четыре месяца 2015 г.
сформировался за счет существенных отчислений в резервы на возможные
потери от активных операций (в частности, по кредитам проблемных
должников). Сумма таких отчислений за отчетный период в 4,9 раза
превысила аналогичный показатель за январь – апрель 2014 г. Об этом
сообщила пресс-служба НБУ.
Общая сумма убытков платежеспособных финучреждений в этом году
48

составила 14,3 млрд грн, при том что в апреле банки сумели показать
позитивную динамику и выйти на совокупную прибыль в 1,9 млрд грн.
Неплатежеспособные банки за четыре месяца нарастили убыток до
68,5 млрд грн, что составляет 82,7 % от общего убытка банковского сектора
страны.
Как сообщал «Минфин» ранее, общая сумма обязательств Фонда
гарантирования вкладов и коммерческих банков перед Нацбанком достигла
136,6 млрд грн (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 20.05).
***
Министерство финансов США намекает владельцам украинского
долга на необходимость компромисса в переговорах с украинским
правительством.
Владельцам долга Украины, вероятно, необходимо будет пойти на
жертвы в дискуссии с правительством относительно реструктуризации долга.
Об этом заявил во вторник, 19 мая, министр финансов США Д. Лью, пишет
УНИАН со ссылкой на Reuters.
Напомним, Украина ведет переговоры о реструктуризации суверенного
и гарантированного государством долга, чтобы закрыть 15 млрд дол.
дефицита бюджета.
Однако переговоры зашли в тупик на прошлой неделе после того, как
держатели облигаций вновь отрицали любую возможность списания
основного долга, а Киев заявил, что этой позиции не хватает «доброй воли».
«Думаю, что в этой ситуации необходима комбинация готовности пойти
на жертвы и следования собственным интересам», – сказал во время
конференции Д. Лью (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
20.05).
***
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings во вторник,
19 мая, снизило рейтинги более 20 крупнейших банков Европы после
пересмотра вероятности получения ими государственной поддержки в
случае кризиса. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
В частности, были снижены долгосрочные кредитные рейтинги Deutsche
Bank AG, Commerzbank AG, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA и Bankia SA.
Всего рейтинговые действия затронули, помимо двух крупнейших банков
Германии, пять финкомпаний из Испании и по четыре из Италии,
Португалии, Ирландии и Австрии.
«По мнению Fitch, ряд законодательных, регулятивных и политических
инициатив снизили вероятность получения государственной поддержки
банками США, ЕС и Швейцарии», – говорится в заявлении агентства
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 20.05).
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