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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент України П. Порошенко
назвав критерії вступу України до ЄС
Для вступу в Європейський Союз Україна має відповідати
Маастрихтським і Копенгагенським критеріям – це стосується рівня освіти,
промисловості, ВВП, демократії, свободи, боротьби з корупцією,
незалежності судової гілки влади. Про це сказав Президент України
П. Порошенко під час зустрічі з лідерами шкільного самоврядування у День
захисту дітей, повідомляє прес-служба глави держави.
За словами П. Порошенка, це «велика кількість реформ, які, впевнений,
доведеться робити мені, політичним силам і з вашою допомогою. Я на вас
дуже розраховую».
За його словами, українці продемонстрували чітке бажання інтеграції з
ЄС і змінили ставлення європейців до перспективи членства України.
«У листопаді 2013 р. українці вийшли на вулиці не для того, щоб
вимагати підвищення зарплат чи зниження податків, вони прагнули свого
європейського майбутнього. Думаю, що дуже мало країн в Європі так
боролися за своє майбутнє і заплатили таку велику ціну, як це зробила
Україна», – сказав Президент.
П. Порошенко позитивно оцінив ініціативи зі створення шкільних
«парламентів», «Кабінетів Міністрів». За його словами, «це добрий спосіб
підготуватися до дорослого життя і приймати це вже як свідомий та
відповідальний вибір».
Відповідаючи на запитання школярів, зокрема про потребу
реформування системи інтернатів і будинків дитини, П. Порошенко сказав,
що такі заклади є радянським залишком і в Європі такого немає. Президент
упевнений, що має бути змінено ставлення до сиріт і ліквідовано
бюрократичні перешкоди для всиновлення дітей.
Раніше Президент повідомляв, що Україна має виконати умови для
подачі заявки на членство в ЄС через п’ять років (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
–1.06).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Т. Гранчак, заввідділу СІАЗ НБУВ

Призначення М. Саакашвілі головою Одеської ОДА:
чи відбудеться «грузинське диво» в українських реаліях
Кінець минулого тижня відзначився резонансною подією –
призначенням
екс-президента
Грузії
М.
Саакашвілі
головою
облдержадміністрації Одеської області.
Загалом після відставки з поста губернатора Дніпропетровщини
І. Коломойського кадрові зміни на Одещині були очікувані. Адже попередній
губернатор регіону – І. Палиця – вважався людиною І. Коломойського. Отже,
відставка І. Коломойського з достатньою долею ймовірності тягнула за
собою і позбавлення посади І. Палиці. Водночас вибір Президентом
П. Порошенком кандидатури М. Саакашвілі додав події сенсаційності.
За повідомленням «Фактів.ICTV», інформацію про те, що Кабмін
рекомендував Президенту України призначити М. Саакашвілі губернатором
Одеської області, розмістив у своєму Facebook увечері 29 травня міністр
екології
та
природних
ресурсів
України
І.
Шевченко
(https://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1552318).
«Ще один мерітократ призначений на керівну посаду в Україні!
Михайло Саакашвілі – губернатор Одеської області!!!», – написав міністр у
соціальній мережі, а пізніше уточнив, що Кабінет Міністрів дійсно прийняв
рішення щодо М. Саакашвілі, але це рішення було не про призначення, а про
рекомендацію Президенту України призначити М. Саакашвілі губернатором
Одеської області.
«Остаточне рішення за Президентом України, як це передбачено
Конституцією!!! Дуже сподіваюся, що Президент підтримає подання уряду і
призначить М. Саакашвілі на цей відповідальний пост!!!», – зазначив міністр.
Наступного дня – у суботу, 30 травня – на сайті Президента України
було розміщено інформацію про підписання П. Порошенком Указів
№ 304/2015 «Про призначення М. Саакашвілі головою Одеської обласної
державної адміністрації» і № 301/2015 «Про прийняття до громадянства
України Саакашвілі М. як особи, прийняття якої до громадянства України
становить державний інтерес для України». Згодом, під час поїздки до
Одеської області Президент України представив нового главу Одеської
обласної адміністрації. На зустрічі з адміністративно-господарським активом
області Президент зазначив, що знає М. Саакашвілі як «людину, яка не
словом, а ділом довела, що може не тільки демонструвати добрі знання і
народжувати креативні пропозиції, але й вміє втілювати їх у життя і
змінювати всю країну».
За словами глави держави, за часів президентства М. Саакашвілі Грузія
стала більш прозорою, ефективною, завдяки антикорупційній реформі –
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більш привабливою для іноземних інвесторів, змогла забезпечити
справедливість судів і підвищити рівень захищеності громадян. «Такою я
хочу бачити Україну, такою я хотів би бачити Одесу», – наголосив глава
держави.
Президент назвав Одесу «перлиною України», яка має величезний
невикористаний потенціал. «Не в останню чергу, Одеса саме через це є
спеціальною мішенню для агресора. Так, як об’єдналася країна, має
об’єднатися Одеса. До кожного маємо знайти потрібні слова», – сказав
П. Порошенко.
Президент назвав головними викликами як для України загалом, так і
для Одеської області, зокрема, збереження миру та спокою, війну з
корупцією, несправедливістю, реформування економіки, запровадження
децентралізації. «Складні часи потребують сильних і рішучих дій. Кожний
громадянин чекає від влади подолання проблем, які роками не дозволяли
Україні і, в тому числі, Одещині розкрити свій потенціал», – сказав
Президент.
Говорячи про завдання, які стоять перед новим очільником області,
Президент зазначив, що вже через рік люди мають відчути перші результати
реформ. Має зрости довіра людей до влади та правоохоронних органів.
Одними з головних завдань для М. Саакашвілі П. Порошенко назвав
деолігархізацію та боротьбу з корупцією – забезпечення справедливості
судів, чесної та прозорої роботи митниці та податкової служби.
Нове призначення екс-президента Грузії спричинило широкий
інформаційний резонанс і жваве обговорення в ЗМІ. Висловлені оглядачами
та експертами думки варіюються від підтримки «ефективного реформатора»
у «складному регіоні стратегічного значення» до скептичної оцінки
кадрового потенціалу чинної влади та критики чергового прояву конфлікту
між П. Порошенком і І. Коломойським.
Головний редактор сайту телеканалу «Еспрессо TV» С. Руденко нагадує,
що М. Саакашвілі – давній друг так званої «помаранчевої» команди, до якої
входили В. Ющенко і П. Порошенко. У 2004 р. тодішній президент Грузії
активно підтримував Помаранчеву революцію. В. Ющенко вже в статусі
президента став хрещеним батьком сина М. Саакашвілі – Ніколаза. А з
П. Порошенком екс-президент Грузії був практично «однокашником» – з
різницею в кілька курсів вони вчилися на факультеті міжнародних відносин
Київського державного університету імені Шевченка.
Отже, поява М. Саакашвілі в оточенні Президента П. Порошенка рік
тому виглядала цілком закономірною: «новому главі української держави
потрібні були “варяги” з успішним досвідом роботи у сфері державного
управління. Саакашвілі і його команда якнайкраще підходили на цю роль.
Правда, незважаючи на це, сам прихід екс-президента Грузії в українську
владу все ж затягнувся. За минулий рік Саакашвілі пророкували крісло і в
новому уряді України, і в новоствореному Національному антикорупційному
бюро. Однак у центральну владу він так і не потрапив. Чому – до кінця так
ніхто і не пояснив. Хоча очевидно, що нова українська влада не дуже-то й
4

прагнула до цього. Імовірно, на нинішньому етапі ні Президенту, ні Прем’єру
не потрібна була поруч людина, з успіхами якого б порівнювали вже їх
діяльність», – вважає С. Руденко.
На його думку, вирішення завдань, які постануть перед М. Саакашвілі в
Одеській області – а це й питання контрабанди, кордон з невизнаним
Придністров’ям, корупція у місцевій владі, проросійськи налаштовані
жителі, теракти, – потребуватимуть підтримки Президента, Прем’єра та
силовиків, без чого навряд чи вдасться отримати позитивний результат.
При цьому делегування М. Саакашвілі на Одещину дасть Президенту
П. Порошенку можливість зрозуміти, що нині в реальності відбувається на
місцевому рівні в Україні. Чи відбувається децентралізація? Чи ведеться
боротьба з корупцією? Чи готова регіональна еліта до радикальних змін у
країні? На всі ці запитання, швидше за все, буде дано негативну відповідь. І
навряд чи М. Саакашвілі буде мовчати. Більше того, очевидно, що саме він
відтепер стане одним з головних ньюсмейкерів у країні.
На думку оглядача, крісло одеського губернатора дозволить експрезиденту Грузії не тільки зрозуміти суть проблем Української держави, але
і запропонувати їхнє вирішення. Можливо, і на більш високому рівні.
Коментуючи нове призначення М. Саакашвілі, грузинський політолог
Г. Васадзе виокремив п’ять завдань, які доведеться вирішувати новому
губернатору Одещини, і визначив можливі переваги і ризики у процесі
їхнього виконання (TCH.ua (http://ru.tsn.ua/analitika/pyat-zadach-saakashvili-vodesse-428275.html).
Завдання перше – руйнування старої системи: викорінення корупції,
модернізація державних сервісів, починаючи від поліції, митниці та системи
видачі документів, закінчуючи встановленням зворотного зв’язку між
владою та населенням (у зв’язку з цим примітно, що перший указ нового
губернатора був пов’язаний з модернізацією сайту ОДА). Зважаючи на
наявність багатого позитивного досвіду Грузії, яким володіє М. Саакашвілі,
досягнення цього завдання політолог пов’язує виключно з політичною волею
команди колишнього лідера Грузії.
«Позитивна сторона – практично моментальний ефект, який відчують
одесити та жителі області. А в разі впевненого успіху на даному напрямку –
ефективна модель взаємовідносин громадян і держави для всієї України.
Ризики – критична маса незадоволених правоохоронців і держслужбовців, які
позбудуться своєї годівниці. У підсумку вони і складуть основну частину
Фронди Саакашвілі, які будуть намагатися позбутися його будь-яким
шляхом», – прогнозує Г. Васадзе.
Завдання друге – якісне підвищення рівня безпеки у всій Одеській
області, що передбачає енергійні кроки із знищення впливу злочинного світу
на всіх рівнях. По суті, це повторення головної частини грузинської реформи
МВС, унаслідок якої населення, починаючи від бізнесменів і закінчуючи
бабусями на лавці, починає довіряти поліції більше, ніж бандитам. Позитивна
сторона – одесити відчують себе захищеними, а всі розповіді про незамкнені
автівки й дівчат, які можуть спокійно гуляти містом далеко за північ, не
5

побоюючись за свою безпеку, стануть не просто фігурами мови, а перейдуть
до розряду реальності. Ризики – жорсткість і навіть необхідна жорстокість
боротьби зі злочинними елементами неминуче породять величезну кількість
міфів і легенд, які поширюватимуться злочинним світом і завдаватимуть
точкових ударів по репутації М. Саакашвілі. «Додайте до цього неминучі
“перегини на місцях”, і отримаєте вельми вибухонебезпечну суміш. У разі
успіху на даному напрямку Одеська область стає еталоном закону і порядку
як для жителів України, так і для потенційних інвесторів, які отримають
чіткий сигнал – в Одесі безпечно, а отже, там можна вкладати гроші», –
наголошує експерт.
Завдання третє – розвиток інфраструктури міста та області. Безпека
необхідна, але далеко не єдина умова для залучення інвестицій і розвитку
бізнесу. Необхідна сучасна інфраструктура, яка зможе забезпечити всіх
бажаючих перенести свої підприємства в Одеську область необхідними
енергетичними,
комунікаційними,
логістичними
та
кадровими
потужностями. Мова йде про створення найбільшого в Чорноморському
регіоні мультимодального логістичного вузла. Це завдання вимагає часу та
великих вкладень, але його виконання окупиться – з урахуванням наявності в
України договору про вільну торгівлю з Європою. Тобто ті підприємці, які
перенесуть своє виробництво в область, матимуть можливість продавати свої
товари на найбільшому ринку в світі при відносно малих витратах.
Завдання четверте – створення в Одесі максимально комфортного
бізнес-клімату. Тут головною перешкодою, на думку Г. Васадзе, може бути
підпорядкованість області центральній владі і неможливість створення свого
власного правового середовища. Політолог вважає, що для виконання цього
завдання М. Саакашвілі можуть знадобитись особливі повноваження, адже
ідеться про необхідність створення своєрідної вільної економічної зони, з
низькими податками та мінімальним втручанням держави у справи бізнесу.
Тим більше що історичний прецедент у випадку з Одесою існує. Ризики –
невдоволення іншої частини України особливим економічним статусом
області. Однак якщо М. Саакашвілі, отримавши такі повноваження, реалізує
модель вільної економіки в окремо взятій області і разом з тим в рази
збільшить її бюджет, це буде найяскравішим доказом ефективності подібної
моделі для всіх регіонів України.
Завдання п’яте – зовнішньополітичне. За словами Г. Васадзе, зрозуміло,
що призначення М. Саакашвілі губернатором Одеської області має
зовнішньополітичний аспект. По-перше, необхідно створити умови, при яких
практично всі одесити, а не тільки патріоти, захищатимуть своє місто і свою
область до останнього. А це можливо лише в тому випадку, якщо одесити
відчують перспективи нормального, цивілізованого життя для себе і своїх
дітей. І, по-друге, про Одесу повинні заговорити на всьому пострадянському
просторі – приклад позитивних змін у цьому регіоні завдасть нищівного
репутаційного удару по режиму Путіна, який, володіючи колосальними
нафтогазовими ресурсами, не здатний забезпечити перспективу розвитку для
країни, де він безроздільно править упродовж багатьох років. Ризики тут
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очевидні: Кремль зробить усе, щоб не допустити успіху М. Саакашвілі в
Одесі. Для цього, на переконання експерта, будуть задіяні величезні
фінансові та людські ресурси.
Водночас, за його словами, від успіху виконання окреслених завдань
залежатиме не лише політична доля самого М. Саакашвілі, а й доля України,
а можливо і всього пострадянського простору.
При цьому у випадку успіху не виключено, що М. Саакашвілі може
стати наступним Прем’єр-міністром України. Таку думку висловив експерт з
комунікацій Д. Крикун в ефірі «5 каналу», інформує «УНН»
(http://www.unn.com.ua/ru/news/1469838-nastupnim-premyer-ministromukrayini-mozhe-stati-m-saakashvili-ekspert).
Він також підкреслив, що призначення М. Саакашвілі на посаду голови
ОДА варто розглядати тільки з точки зору меседжів, які українська влада
спрямовує громадянам і російському президенту В. Путіну.
«Меседж перший. Саакашвілі – це успішний кейс реформ, управління як
такого. Саакашвілі сам по собі комунікація, людина, яка доносить меседжі.
В Україні після обрання нової Верховної Ради, після призначення Кабміну
куди не кинь – клин. Я очікую, що зараз у нас посиплеться Кабмін.
Є величезні проблеми з функціонуванням коаліції, ми знаємо про
безпорадність П. Порошенка в кадровій політиці, зокрема, в регіонах. І тут,
як чорт із табакерки, з’являється Саакашвілі і не де-небудь, а в регіональній
політиці», – сказав Д. Крикун.
«Треба дивитися, що буде далі. Цілком можливо, що коли остаточно
рухне той Кабмін, як ми його зараз спостерігаємо, я не здивуюся, якщо новим
Прем’єр-міністром буде Саакашвілі», – зазначив експерт.
Утім, сам М. Саакашвілі на разі спростовує таку можливість доволі
категорично: «Яка дурість, яка дурість, у мене немає ніяких політичних
амбіцій в Україні».
«Коли я завершу цей проект в Одесі ... Як закінчу, його неможливо
завершити. Коли ми розкрутимо його, я з великим задоволенням повернуся
назад до Грузії, продовжуючи свою грузинську діяльність», – поділився
планами політик.
Набагато більш скептично поставився до призначення М. Саакашвілі
очільником Одеської ОДА відомий оглядач В. Портников. На його думку,
нове призначення екс-президента Грузії говорить про два моменти.
По-перше про те, що конфлікт між П. Порошенком і І. Коломойським
триває. Зменшення впливу олігарха в Одеській області – закономірний
наслідок розвитку цього конфлікту і відсутність у сторін чіткого розуміння
алгоритму його завершення. «Нічого хорошого в цьому, звичайно ж немає –
у ситуації триваючого “гібридного миру” і наростання соціальної
напруженості українській еліті найменше потрібна конфронтація. Але з цим
уже нічого не поробиш – хоча вже ясно, що за продовження війни всіх проти
всіх будемо платити ми з вами, і платити дорого», – зазначає експерт.
По-друге, призначення М. Саакашвілі – чергова демонстрація
обмеженості президентського кадрового ресурсу. Президенту не вдалося
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знайти фігуру, яка могла б стати гідною альтернативою усуненому
І. Коломойському – у результаті новий дніпропетровський губернатор просто
«загубився» на тлі попередника. «Зрозуміло, що усунений одеський
губернатор “загубиться” на тлі наступника. Але це аж ніяк не означає, що
колишній грузинський президент стане тим губернатором, який потрібен
Одеській області, – прогнозує В. Портников. – Колишні президенти взагалі
дуже рідко стають сильними бюрократами – особливо люди з такими
авторитарними нахилами та імпульсивним характером, як у М. Саакашвілі.
До того ж М. Саакашвілі не відрізнявся особливими бюрократичними
якостями і коли працював міністром юстиції в Е. Шеварнадзе, або коли став
мером Тбілісі. Як харизматичний політик він відбувся тільки на мітингу, а не
в кабінеті. Як той Саакашвілі, якого ми знаємо – вже на президентському
посту. Але на цій посаді М. Саакашвілі намагався боротися з будь-якими
обмеженнями повноважень – і досяг успіху в цьому. Аж до поразки своєї
партії на парламентських виборах М. Саакашвілі був тією людиною, за якою
залишалося останнє слово у прийнятті принципових рішень у державі. Його
опонентам залишалася в кращому випадку маргіналізація, у гіршому –
кримінальне переслідування та еміграція. Показово, що після зміни влади
сам Михайло Миколайович опинився в аналогічній ситуації. Але в кожному
разі, область – це не держава. Область – це місце у вертикалі, яку розривають
суперечності».
В. Портников звертає увагу на те, що як президент, зацікавлений у
змінах, М. Саакашвілі працював на чолі згуртованої та відданої йому
особисто команди однодумців. Такої команди, за його словами, на разі немає
не лише в Одеській області, а і взагалі в Україні. Крім того, існуюча в Україні
система не дає змоги провести «окремо взяті» зміни – система може
змінюватися тільки повністю. Тому оглядач не радить очікувати від
М. Саакашвілі «того, що він не зможе зробити за визначенням».
Тим більше, на переконання В. Портникова, не потрібно стверджувати,
що призначення М. Саакашвілі засмутить В. Путіна. «У Москві занадто
добре вивчили сильні та слабкі сторони колишнього грузинського
президента, щоб не розуміти, чого від нього можна чекати, а чого не варто.
Саме це розуміння особливостей особистості президента Грузії і дозволило
Кремлю розраховувати, що в Тбілісі відреагують на російські провокації в
Південній Осетії так, як там відреагували – що відкрило дорогу до війни,
визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії, недооцінки можливої
реакції Заходу, виходячи з грузинського досвіду, – і як наслідок до конфлікту
в Україні. І саме слабке розуміння Кремлем психології нового українського
керівництва дозволило зірвати операцію “Новоросія” ще в її кримської фазі і
не допустити окупації половини країни. Так що не важливо, як В. Путін
ставиться до того чи іншого українського губернатора – І. Коломойського він
теж не любив і що це змінило? Головне – це не придумувати причини, а
розуміти резони. На сьогоднішній день призначення колишнього президента
Грузії виглядає лише наслідком кадрового цейтноту в клановій боротьбі, а не
ходом у великій грі. І спростувати це міркування може лише сам
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М. Саакашвілі своїми діями на посту губернатора Одеської області», –
переконаний експерт (LB.ua (http://lb.ua/news/2015/05/30/306682_saakashvili
_mesto_vertikali.html).
За інформацією видання «Новое время», з тезою про те, що призначення
М. Саакашвілі головою Одеської облдержадміністрації говорить про
«кадровий голод» чинної української влади, погоджується, також, російський
опозиціонер, голова партії «Демократичний вибір» В. Мілов (NV.ua
(http://nv.ua/opinion/milov/ukraina-i-pustota-o-chem-govorit-naznacheniesaakashvili-51366.html), за словами якого «Саакашвілі в Одесі – це ніби така
яскрава і дуже недвозначна розписка в тому, що більше в запасі нічого
немає».
«Це висвічує величезну проблему вакууму управлінського класу в
Україні. Просто чорна діра, порожнеча. Стара номенклатура vs майданівські
глашатаї, от і все. Для реформ це вбивча історія.
Усе це підкреслює, що ви там скільки завгодно можете вистрибувати з
штанів про “лідери не потрібні” і “зараз в моді горизонтальне безлідерне”, а
коли треба робити реформи, то потрібні лідери, і мільйон безлідерних
волонтерів як не б’ється об скло, нічого не може зробити. Чому у Польщі
вийшло? У неї відповідальні лідери були, від Ґеремека-Міхніка до
Мазовецького-Бальцеровича.
Справедливості заради, це не унікальна проблема для України, це важка
проблема для всієї Східної Європи. Згадайте, як прибалти на зорі реформ
масово закликали на керівні посади варягів з-за кордону, а румуни геть
узагалі вибрали президентом зараз етнічного німця…», – коментує ситуацію
В. Мілов.
Разом з тим російський політик дає високу оцінку потенціалу та досвіду
М. Саакашвілі у сфері модернізації системи державного управління та
проведення в країні реформ: «Неможливо заперечувати, що у М. Саакашвілі
є серйозний і дуже важливий управлінський досвід. Йому реально багато
чого вдалося в Грузії… – у сфері реформи держапарату, боротьби з
оргзлочинністю, залучення інвесторів. …Той же Батумі згадайте. Усе це
Одесі взагалі-то треба. …Так що у рішення такого є певні підстави,
Саакашвілі досвідчений і небезуспішно управлінець».
Утім, незважаючи на наявний в екс-президента Грузії досвід, експерти
на разі не схильні до надмірного оптимізму в тому, що стосується перспектив
здійснення реформ «в окремо взятій області». Зокрема, на думку глави
правління «Центру протидії корупції» та активіста «Демократичного
альянсу» В. Шабуніна, повноваження глави обласної адміністрації не дають
можливість для повноцінної боротьби з корупцією.
У коментарі виданню «Гордон» експерт зазначив, що призначення
М. Саакашвілі головою Одеської обласної адміністрації – «красивий піар-хід,
який, однак, навряд чи принесе очікувані результати» (Гордон
(http://gordonua.com/news/politics/Aktivist-SHabunin-o-naznachenii-SaakashviliNelzya-pobedit-korrupciyu-v-otdelno-vzyatoy-oblasti-Hod-krasivyy-no-etoocherednoy-piar--83315.html).
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«Глава адміністрації не має ніякого впливу на ключові корупційні
інститути – СБУ, митницю, податкову. Хід красивий, але це черговий піар,
який не дасть жодних результатів. У глави адміністрації немає жодних
повноважень, щоб подолати корупцію в цих галузях. Він загалом персона
важлива, але не можна перемогти корупцію в окремо взятій області – це
ілюзія. Мені складно сказати, навіщо цей піар Порошенку, а ще складніше –
навіщо він Саакашвілі», – зазначив В. Шабунін.
Тим часом своє ставлення до призначення нового очільника Одеської
ОДА висловили представники так званого «Одеського підпілля». Зокрема, у
своєму відеозверненні один з лідерів сепаратистів М. Долгов назвав
М. Саакашвілі «ідейною американською маріонеткою», русофобом, який є
ворогом російського світу, політиком-авантюристом, якого зовсім не
турбують наслідки його дій і який назавжди залишиться чужаком і ворогом
для
одеситів
(Телерадиокомпания
«Звезда»
(http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201505311643-6ocl.htm).
Украй негативно прокоментували призначення М. Саакашвілі на посаду
голови Одеської ОДА оглядачі російських ЗМІ, закидаючи йому русофобію,
кримінальні справи та «розпалювання війни».
Що ж до самого новопризначеного губернатора Одещини, то він уже
анонсував свої перші кроки на новій посаді.
Зокрема, М. Саакашвілі заявив про намір повністю оновити керівництво
регіону. За його словами, він отримав згоду Президента П. Порошенка на
кардинальні зміни у керівному складі області. «Прошу одеситів, а населення
вважаю своїм основним начальником, дати мені шанс на перетворення.
Зокрема, на залучення на керівні посади молодих людей, яких будемо
залучати через відкриті конкурси», – сказав М. Саакашвілі під час
спілкування з журналістами, після офіційного вступу на посаду. Він
зазначив, що пріоритет буде відданий достойним, чесним і професійним
людям. За словами політика, потрібні нові обличчя, нові ініціативи,
необхідно зробити все для залучення в регіон не тільки значної кількості
туристів, а й багатьох інвесторів. «Ми також будемо жорстко контролювати
витрачання бюджетних коштів», – сказав М. Саакашвілі, уточнивши, що саме
в цій сфері є безліч лазівок для зловживань. Крім того, М. Саакашвілі в числі
пріоритетів своєї діяльності в найближчій перспективі називає наведення
порядку в роботі місцевої митниці, зазначивши, що отримав на це «мандат»
від Президента України. М. Саакашвілі наголосив, що «кумівства не буде».
Новий голова Одеської ОДА має намір впритул зайнятися проблемою з
ремонтом автомобільних доріг в області, які перебувають у жахливому стані.
«Коли люди побачать, що влада працює, держава про них піклується,
сепаратистські настрої зникнуть самі по собі», – запевнив М. Саакашвілі.
Високо оцінюючи потенціал і стратегічне значення Одеси, новий
губернатор підкреслив, що попри проблеми, які існують, з міста можна
зробити економічне диво.
За словами М. Саакашвілі, в Одесі вирішується багато з тих питань, які
стосуються України в цілому, а саме місто має стати «столицею Чорного
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моря».
Отже, від колишнього очільника Грузії чекають на повторення
«грузинського дива» в окремій області. Утім, чи можливе буде таке
повторення в українських умовах, поки що залишається питанням.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Під час зустрічі керівників парламентів України, Литви та Польщі з
президентом Литовської Республіки Д. Грібаускайтє відбулася
конструктивна дискусія щодо різних аспектів тристоронньої співпраці.
Про це повідомили Голова Верховної Ради України В. Гройсман, спікер
Сейму Литовської Республіки Л. Граужинєнє і маршалок Сенату Республіки
Польща Б. Борусевич у п’ятницю під час прес-конференції у м. Вільнюс
(Литовська Республіка).
Зокрема, учасники зустрічі повідомили, що у центрі уваги була ситуація
в Україні, відбулася «професійна ділова дискусія», обговорювалися
конкретні кроки щодо допомоги нашій державі.
«Це була зустріч з великим другом України й українського народу, ми
обговорили поточну ситуацію, перебіг реформ у нашій країні та роботу
Міжпарламентської тристоронньої асамблеї, – зазначив В. Гройсман. – Пані
Президент чітко володіє ситуацією в Україні, і ми відчуваємо її постійну
підтримку»
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 29.05).
***
Україна, Литва та Польща єдині у поглядах на безпеку сучасної
Європи. Про це заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман у своєму
заключному слові під час VI засідання Міжпарламентської асамблеї
Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки, Сенату і Сейму
Республіки Польща у м. Вільнюс у п’ятницю.
«Очевидним є те, що звідси ми поїдемо ближчими один до одного, ніж
були раніше, хоча ми завжди були партнерами і друзями», – сказав він,
охарактеризувавши дискусію, яка відбулася, як надзвичайно продуктивно.
«Дискусія підтвердила, що ми однаково дивимося на проблеми безпеки в
Європі, підтримку прагнення України до повноцінної євроінтеграції», –
зазначив Голова Верховної Ради, наголосивши на готовності Литви та
Польщі «бути з Україною у найтяжчі моменти становлення нашої держави».
«Переконаний, що ми з новою якістю будемо координувати співпрацю у
міжнародних парламентських форумах», – також сказав він.
В. Гройсман звернув увагу на важливість протидії інформаційній агресії
з боку Росії та донесення до міжнародної спільноти, включаючи і російське
суспільство, правдивої інформації про події в Україні. «Наше завдання –
доносити інформацію про те, що Україна, країни ЄС, США не несуть
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загрози», – наголосив він.
Керівник українського парламенту запросив колег узяти участь у
наступному засіданні Асамблеї у Києві у 2016 р., і висловив думку про
доцільність залучення до дискусії партнерів з інших європейських країн. «В
єдності – наша сила, яка має встановити мир, і нині це, як ніколи, має нас
об’єднувати», – заявив він (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 29.05).
***
Україна високо цінує позицію Литви та Польщі щодо підтримки її
територіальної цілісності та суверенітету, засудження анексії Криму
та агресії Росії на сході нашої держави. Про це заявив Голова Верховної
Ради України В. Гройсман у п’ятницю під час прес-конференції у м. Вільнюс
(Литовська Республіка). Голова Верховної Ради зазначив, що підсумкова
Декларація, ухвалена під час VI засідання Міжпарламентської асамблеї
Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки, Сенату і Сейму
Республіки Польща, «акцентує наші погляди на майбутнє Європи, на
актуальні питання». «Ми також домовилися про подальшу координацію дій
наших делегацій у міжнародних парламентських організаціях», – повідомив
керівник українського парламенту. «Переконаний, що ми маємо спільне
сьогодення і велике спільне європейське майбутнє», – заявив В. Гройсман.
Спікер Сейму Литовської Республіки Л. Граужинєнє повідомила, що
Декларація буде надіслана до всіх європейських інституцій та європейських
держав, а також до інших країн, які підтримують Україну.
Голова Верховної Ради України В. Гройсман, спікер Сейму Литовської
Республіки Л. Граужинєнє і маршалок Сенату Республіки Польща
Б. Борусевич також наголосили на важливості використання можливостей
парламентської дипломатії до того, аби Угоду про асоціацію Україна – ЄС
ратифікували до кінця поточного року всі держави-члени Євросоюзу
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 29.05).
***
29 травня у Вільнюсі завершилося VI засідання Міжпарламентської
асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки, Сенату і
Сейму Республіки Польща.
Члени Асамблеї обговорили тему: «Литва, Польща та Україна. Області,
де ми є, могли б і повинні бути єдині і працювати разом».
Під час дискусії наголошувалося на тому, що конфлікт на Сході України
не є суто внутрішнім українським питанням, а є конфліктом між Російською
Федерацією та Заходом, та на необхідності всебічної підтримки
реформаторських зусиль української влади.
Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України у
закордонних справах І. Климпуш-Цинцадзе висловила вдячність Литві та
Польщі за «неухильну підтримку» України, яка бореться з російською
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агресією на своїй території, захищаючи «не тільки свою свободу і
незалежність, а й європейську цивілізацію». Щодо співпраці з Євросоюзом, І.
Климпуш-Цинцадзе висловила сподівання, що ніщо не завадить набранню
чинності з 1 січня 2016 р. Угоди про асоціацію Україна – ЄС у частині повної
та всеосяжної зони вільної торгівлі. Перший заступник Голови Комітету
також закликала зосередитися на «конкретних можливостях співпраці з
Євросоюзом», про що йшлося на Ризькому Саміті «Східного партнерства».
Надзвичайно важливим, на її переконання, є надання нашій країні
безвізового режиму, і висловила сподівання, що Україна може розраховувати
на це з початку січня наступного року. І. Климпуш-Цинцадзе, звертаючись до
литовських і польських колег, зазначила, що Україна розраховує на їхню
підтримку.
Голова Комітету у закордонних справах Сейму Литовської Республіки Б.
Юодка, виступаючи перед членами Асамблеї, наголосив, що Захід має
жорстко реагувати на порушення Росією норм міжнародного права,
відповідних угод і конвенцій. На його переконання, необхідно повною мірою
скористатися можливостями, що їх надає Угода про асоціацію Україна – ЄС,
з метою зміцнення економічної та політичної стабільності в Україні, та
підвищення рівня її захисту від зовнішніх загроз. Зусилля щодо
врегулювання конфлікту на Сході України дипломатичними методами,
сказав він, мають бути доповнені «твердішими засобами», – зокрема,
спрямованими на підвищення обороноздатності України.
Голова Комітету у закордонних справах Сейму Республіки Польща
Т. Ажевич заявив про важливість усілякої підтримки реформ в Україні та
«розширення кола її союзників».
За підсумками засідання ухвалено Декларацію (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 29.05).
***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо
удосконалення захисту професійної діяльності журналістів»).
Законопроектом № 1630 пропонується викласти в новій редакції ч. 2 ст.
163 Кримінального кодексу України (КК) «Порушення таємниці листування,
телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються
засобами зв’язку або через комп’ютер», передбачивши кримінальну
відповідальність за вказані діяння, вчинені щодо журналіста. Крім того,
пропонується викласти в новій редакції ст. 171 КК «Перешкоджання
законній професійній діяльності журналістів» і, зокрема: 1) криміналізувати
такі дії, як «незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених
журналістом матеріалів і технічних засобів, якими журналіст користується у
зв’язку зі своєю професійною діяльністю» (ч. 1 в редакції проекту); 2)
замінити у ч. 2 слова про переслідування журналіста «за виконання
професійних обов’язків» на слова «у зв’язку з його професійною
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діяльністю»; 3) доповнити статтю Приміткою, яка містить визначення
професійної діяльності журналіста.
Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти зазначений проект закону
у першому читанні за основу, доручивши Комітету з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності доопрацювати зазначений
законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права
законодавчої ініціативи, скоротивши строки подання та розгляду таких
зауважень і пропозицій наполовину, та внести його на розгляд Верховної
Ради України у другому читанні (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 29.05).
***
Відбулося урочисте засідання Комітету з питань правової політики
та правосуддя з нагоди підписання Меморандуму про співпрацю між
Комітетом і Координатором проектів ОБСЄ в Україні.
Голова Комітету Р. Князевич і Координатор проектів ОБСЄ в Україні
Посол В. Верба уклали Меморандум, яким визначаються принципи та
напрями проектного співробітництва між Комітетом з питань правової
політики та правосуддя Верховної Ради України та Координатором проектів
ОБСЄ в Україні.
Метою Меморандуму є консолідація зусиль Сторін, спрямованих на
просування міжнародних стандартів у галузі верховенства права та
демократичних виборів, зміцнення інституційного потенціалу Комітету з
питань правової політики та правосуддя Верховної Ради України (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 27.05).
***
Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує
парламенту прийняти за основу проект закону «Про внесення змін до
деяких законів України (щодо захисту інвестицій та гарантування
діяльності товариств з обмеженою відповідальністю)».
Законопроектом № 1048 пропонується внести до Цивільного кодексу
України та Закону «Про господарські товариства» зміни, які спрямовані на
розв’язання проблеми невиконання учасниками товариства з обмеженою
відповідальністю зобов’язання щодо формування статутного капіталу
товариства, що досить часто приводить до ситуації, коли неможливо
провести загальні збори товариства, що істотно ускладнює, а іноді навіть
унеможливлює діяльність товариства.
Прийняття законопроекту, на думку підкомітету з питань цивільного та
адміністративного законодавства, дасть змогу забезпечити безперервну
діяльність товариства з обмеженою відповідальністю та захистити права його
учасників, зокрема, інвесторів, які добросовісно сплатили свої внески до
статутного капіталу товариства.
Враховуючи викладене, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді
прийняти законопроект за основу, а також доручити Комітету доопрацювати
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його і внести на розгляд парламенту у другому читанні (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 26.05).
***
Перспективи розвитку новітніх технологій в українській медицині
обговорено під час круглого столу у Комітеті з питань охорони здоров’я.
26 травня відбувся круглий стіл на тему: «Інформатизація охорони
здоров’я України», організований Комітетом з питань охорони здоров’я
спільно з громадською організацією «IT Альянс». На заході розглядалися
перспективи розвитку новітніх технологій в українській медицині.
Цю актуальну та складну тему обговорили більш як 60 учасників, серед
яких – члени Комітету з питань охорони здоров’я, представники
Міністерства охорони здоров’я, Академії медичних наук України, Київської
міської державної адміністрації, Посольства США в Україні, Світового
банку, керівники американських і європейських компаній-розробників і
постачальників медичних інформаційних систем, керівники обласних
відділів охорони здоров’я, юристи та інші фахівці.
Ті, хто не зміг бути присутнім на засіданні круглого столу, мали змогу
дивитися його пряму трансляцію.
Доповідачі відзначили важливість створення єдиної бази даних усіх
громадян країни, тому що жодна з тих, що використовуються на сьогодні, не
відповідає вимогам часу. Але зважаючи на сучасні реалії, думка про єдину
інформаційну базу виглядає фантастикою, тому що, як влучно сказав один з
учасників дискусії: «Медики вросли в тотальний документообіг – і цінність
цифрових даних поки що не усвідомлюють, а документація на папері давно
вже потребує переходу на цифровий формат».
Незважаючи на висновки учасників заходу, що розв’язання проблеми
інформатизації охорони здоров’я України є непростим процесом,
оптимістичний настрій переміг і втілився в такий висновок – потрібно
змінювати саму систему. Те, що нова асоціація, яка об’єднує IT-фахівців
України, взялася за організацію цього круглого столу, – це новий імпульс. На
думку присутніх на зустрічі, наша країна приречена на успіх попри велику
кількість складнощів. Головний меседж заходу такий – або ми залишимо
після себе руїни, або створимо те, на чому наступні покоління будуватимуть
країну європейського зразка.
Підсумком роботи круглого столу стало рішення щодо створення
ініціативної групи, до якої запросили долучитися всіх небайдужих з метою
розробки стратегічних завдань для реалізації проектів з інформатизації
охорони здоров’я України національного масштабу (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 27.05).
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів зустріч з міністром
закордонних справ Німеччини Ф. Штайнмайером.
Співрозмовники обговорили шляхи забезпечення реалізації мінських
домовленостей, подальшої солідарності з Україною з боку Європейського
Союзу, а також скоординували позиції напередодні саміту «Великої сімки»,
який пройде в Німеччині у червні.
Глава держави зазначив, що формат, який було винайдено рік тому і
який отримав назву «нормандський», продемонстрував високий рівень
координації дій з пошуку мирного вирішення та деескалації ситуації на
Донбасі, а також допоміг у реалізації мирного плану Президента, що був
представлений у червні минулого року.
Президент відзначив, що його мирний план отримав підтримку з боку
Європейського Союзу, ООН, «Великої сімки», Японії. «Немає альтернативи
мирному плану, який включає припинення вогню, відведення важкої техніки
та озброєння, звільнення заручників, доступ моніторингової місії ОБСЄ,
початок політичного процесу включно з проведенням чесних і вільних
місцевих виборів», – наголосив П. Порошенко.
Зі свого боку, глава МЗС Німеччини заявив про намір відвідати
Дніпропетровськ, щоб на місці ознайомитися зі станом справ. Він також
висловив занепокоєння через погіршення ситуації на Донбасі через
збільшення кількості обстрілів.
Міністр проінформував про рішення уряду Німеччини відкрити
кредитну лінію для України на суму 500 млн євро на додаток до 200 млн євро
вже наданої допомоги. Ці кошти мають бути витрачені на підтримку
фінансової стабільності України, а також на проекти підвищення
енергоефективності, відновлення інфраструктури та побудови житла
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 29.05).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
прем’єр-міністром Словацької Республіки Р. Фіцо.
Співрозмовники скоординували позиції щодо ключових питань
двосторонніх відносин. Лідери України та Словаччини обговорили широке
коло питань економічної взаємодії, включаючи її енергетичну складову та
аспекти забезпечення транзиту природного газу. Прем’єр-міністр Словацької
Республіки підтвердив наміри його країни зберегти обсяги реверсних
поставок газу в Україну.
Обговорюючи ситуацію на Донбасі, П. Порошенко та Р. Фіцо відзначили
відсутність істотної деескалації, що чітко підтверджується також звітами
СММ ОБСЄ.
Р. Фіцо підтвердив, що Словаччина, як відповідальна держава, і надалі
підтримуватиме єдність Європейського Союзу у питанні санкцій стосовно
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РФ.
Президент України та прем’єр-міністр Словацької Республіки також
погодилися, що критично важливими є додаткові зусилля задля ефективної
імплементації Мирного плану на Донбасі (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 1.06).
***
Президент України П. Порошенко під час робочої поїздки на Одещину
представив нового голову Одеської обласної державної адміністрації
М. Саакашвілі.
Глава держави вручив посвідчення новому голові ОДА та повідомив про
підписання Указу про прийняття М. Саакашвілі до українського
громадянства.
За словами глави держави, за часів президентства М. Саакашвілі Грузія
стала більш прозорою, ефективною, завдяки антикорупційній реформі –
більш привабливою для іноземних інвесторів, змогла забезпечити
справедливість судів і підвищити рівень захищеності громадян.
Президент назвав головними викликами як для України загалом, так і
для Одеської області, зокрема, збереження миру та спокою, війну з
корупцією, несправедливістю, реформування економіки, запровадження
децентралізації.
Говорячи про завдання, які стоять перед новим очільником області,
Президент зазначив, що вже через рік люди мають відчути перші результати
реформ. Має зрости довіра людей до влади та правоохоронних органів.
Одним з головних завдань для М. Саакашвілі стане деолігархізація.
Має бути «нульова» толерантність до корупції, необхідно забезпечити
справедливість судів, чесну та прозору роботу митниці та податкової служби
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 30.05).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з головою Одеської обласної
державної адміністрації М. Саакашвілі.
Очільник Одеської ОДА повідомив, що напередодні поспілкувався з
мешканцями регіону. За його словами, вони позитивно оцінили та
підтримали поставлені Президентом завдання щодо боротьби з корупцією та
припинення свавілля олігархів.
П. Порошенко зазначив, що багато українців з великою надією та
оптимізмом поставилися до призначення М. Саакашвілі. «Покладають
величезні очікування на конкретні практичні результати роботи вже
найближчим часом. У першу чергу, це пов’язують з боротьбою з корупцією,
з наведенням порядку», – сказав глава держави.
П. Порошенко позитивно оцінив перші ініціативи керівника Одеської
ОДА, зокрема, щодо конкурсного набору на посади голів районних
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державних адміністрацій. Президент висловив впевненість, що цю ідею
підтримає уряд. «Мені дуже подобається позиція щодо скорочення штату
обласної
адміністрації.
Позиція
дерегуляції,
дебюрократизації,
деолігархізації – це те, що сьогодні очікує Одеса та Україна», – сказав
П. Порошенко.
Призначення голови Одеської ОДА також привернуло увагу за
кордоном. За словами Президента, затвердження кандидатури М. Саакашвілі
показало рішучість влади в проведенні реформ, подоланні корупції та
запровадженні тих принципів, які ефективно вдалося продемонструвати владі
Грузії (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 1.06).
***
Президент П. Порошенко взяв участь у VIII Київському безпековому
форумі.
Президент наголосив, що вже більше року Україна бореться за свою
незалежність і територіальну цілісність в умовах анексії Криму та агресії
Росії на Донбасі.
Президент підкреслив, що за останній рік змінилася не лише Україна,
але й Європа, яка змогла об’єднатися в підтримці Української держави та
ввести санкції стосовно російського агресора. Останній рік показав, що старі
формати безпеки, які були розроблені після Другої світової війни, не
працюють. «Був розроблений механізм Ради безпеки ООН, однак він не
працює, коли один з постійних членів виявляється агресором і має
можливість, застосовуючи право вето, заблокувати ефективні заходи», –
зазначив П. Порошенко. Президент наголосив, що запропонований ним
механізм розміщення миротворчої місії під егідою ООН стане лакмусовим
папірцем.
Глава держави відзначив важливість дискусії та форумів на безпекову
тематику для знаходження нової системи безпеки.
Президент укотре наголосив, що Україна дотримується мінських
домовленостей, які направлені на врегулювання ситуації на Донбасі мирним
шляхом. Однак, протилежна сторона їх порушує.
Особливо Президент підкреслив важливість відновлення контролю над
україно-російським кордоном.
П. Порошенко висловив задоволення рівнем підтримки, діалогу та
планами міжнародних партнерів України, у тому числі щодо санкцій проти
агресора та допомоги в питанні посилення української економіки. Президент
наголосив, що необхідна координація дій для імплементації мінських
домовленостей.
Глава держави також наголосив на важливій ролі для врегулювання
ситуації на Донбасі проведення чесних виборів у регіоні.
Президент запевнив, що Україна буде змінюватись за ключовими
напрямами та проводити реформи щодо децентралізації, у тому числі шляхом
конституційних змін, забезпечення економічного зростання та боротьби з
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корупцією, побудови незалежної судової гілки влади, деолігархізації,
демонополізації та дерегуляції для поліпшення інвестклімату.
Президент також позитивно оцінив відмову від позаблокового статусу
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 28.05).
***
Президент
дав
доручення
провести
прозору
перевірку
обґрунтованості підвищення тарифів для населення. Президент також
висловив думку, що тарифи мають бути гнучкими залежно від ринкової
кон’юнктури, заходів з енергоефективності, а механізм формування тарифів
має бути прозорим.
«Я як Президент не можу залишатися осторонь тих проблем, які сьогодні
турбують абсолютну більшість громадян. Тому обурення громадян, яке вони
висловлюють тарифами, має отримати абсолютно чітку, прозору, зрозумілу
відповідь, яка буде зрозумілою для кожної людини. Кожна бідна людина має
переконатися – її фінансовому стану нічого не загрожує. Кожна бідна людина
повинна мати чітку інструкцію, що вона має зробити, щоб бути впевненою,
що жодна зайва копійчина з її бюджету не піде», – наголосив Президент.
Глава держави відзначив важливість інструменту субсидій. «Основні
платежі по газу підуть у вересні – жовтні. До цього часу ми зобов’язані
розібратися в цьому, підготувати субсидії, а влада має зробити механізм
отримання субсидій автоматичним. Гроші на субсидії є. У тому числі – і за
рахунок коштів, які сьогодні ті, хто видобуває нафту, у тому числі – і
комерційні структури, сплачують у вигляді рентних платежів», – зазначив
П. Порошенко (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 28.05).
***
Президент України П. Порошенко наголошує, що саме проведення
чесних, демократичних місцевих виборів на Донбасі є запорукою
відновлення мирного життя, розвитку регіону.
«Сьогодні вкрай важливо провести справжні, демократичні місцеві
вибори, коли Донбас матиме своїх представників не у вигляді польових
командирів, а тих, кого демократично оберуть жителі регіону», – сказав глава
держави під час зустрічі з працівниками ПАТ «Краматорський завод важкого
верстатобудування» у Краматорську.
Глава держави наголосив на принциповій важливості збереження єдності
країни, зазначивши, що сьогодні Краматорськ демонструє таку єдність.
П. Порошенко зазначив важливість у реалізації його Мирного плану
гуманітарної складової та залучення міжнародних партнерів до відновлення
Донбасу, створення нових робочих місць. Глава держави запросив
керівництво заводу долучитися до участі у переговорах під час його візитів
до різних країн для презентації продукції підприємства та налагодження
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нових контактів (Офіційне інтернет-представництво
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 29.05).

Президента

***
Президент П. Порошенко провів розширену нараду напередодні
зустрічі Тристоронньої контактної групи.
Напередодні зустрічі Тристоронньої контактної групи з мирного
врегулювання ситуації на Донбасі, яка відбудеться 2 червня у Мінську,
Президент України провів розширену нараду з представником України у
Тристоронній контактній групі та учасниками від України в її робочих
підгрупах. У нараді взяли участь також керівники силових відомств.
Президент наголосив на необхідності неухильного виконання всіх
пунктів мінських домовленостей та важливості більш активного залучення
представників моніторингової місії ОБСЄ до забезпечення режиму повного
припинення вогню та контролю за відведенням важкого озброєння на всій
лінії зіткнення.
Особливу увагу Президент звернув на необхідність активізації процесу
звільнення українських заручників, які перебувають у полоні бойовиків.
«Пояснення відсутності прогресу у звільнені українських заручників – не
існує», – наголосив глава держави.
Серед іншого мова йшла про посилення координації з міжнародними
організаціями задля полегшення потрапляння гуманітарної допомоги на
Донбас з дотриманням усіх міжнародних процедур і більш активне залучення
представників Міжнародної організації Червоного Хреста, Спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ та Бюро демократичних інститутів та прав
людини.
Глава держави наголосив на важливості відновлення контролю за
українсько-російською ділянкою кордону для унеможливлення потрапляння
на українську територію терористів, зброї, наркотиків, контрабандної та
контрафактної
продукції
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 1.06).
***
На прес-конференції за підсумками зустрічі з міністром закордонних
справ Німеччини Ф.-В. Штайнмаєром, який перебував у Києві з робочим
візитом, Прем’єр-міністр України А. Яценюк висловив сподівання, що на
саміті країн «Великої сімки» українське питання буде одним із основних.
Глава уряду України підкреслив важливість візиту до України Ф.В. Штайнмаєра напередодні саміту.
Візит міністра закордонних справ Німеччини до України, наголосив А.
Яценюк, «є свідченням того, що Європейський Союз і Німеччина як одна з
ключових країн Європейського Союзу далі допомагає Україні».
Глава уряду наголосив, що російська агресія проти України підірвала
основи міжнародного права: «Розуміючи, що єдина угода, на сьогодні
підписана Росією, – це мінські домовленості, ми далі наполягаємо на тому,
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щоб Росія виконувала цю угоду».
Водночас А. Яценюк наголосив, що ситуація залишається вкрай
складною і не виконуються базові критерії мінських домовленостей, «а саме
відведення тяжкої зброї, зупинка постачання зброї з російського боку і
відновлення контролю над кордоном».
Стосовно економічної співпраці між Україною та Німеччиною, А.
Яценюк відзначив важливість рішення уряду Німеччини про відкриття
кредитної лінії для енергомодернізації, енергоефективності, відновлення
Донбасу, а також допомоги Державному бюджету України на суму 500 млн
євро.
«Ці значні кошти будуть витрачені на проекти по енергоефективності:
утеплення будинків, модернізацію теплоелектростанцій, зменшення витрат
на подачу електричної енергії, і відповідно – на зменшення витрат населення
України для оплати комунальних послуг», – повідомив А. Яценюк.
Під час зустрічі А. Яценюк та Ф.-В. Штайнмаєр також обговорили
питання підготовки до двостороннього інвестиційного форуму Україна –
Німеччина. Глава уряду України нагадав, що окрім Німеччини такі
конференції заплановані в США та Франції.
Він закликав представників німецького бізнесу інвестувати в українську
газотранспортну систему та запросив їх до участі в приватизації
енергетичних об’єктів, «які повинні бути продані виключно на конкурентних
і прозорих конкурсах та залучити реальні інвестиції в економіку України».
А. Яценюк окремо відзначив підтримку реформ в Україні через
направлення сюди експертів, консультантів «і суттєву допомогу з боку уряду
Німеччини українському уряду» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua).
– 2015. – 29.05).
***
29 травня під час офіційного візиту до Литовської Республіки
міністр оборони України, генерал-полковник С. Полторак узяв участь у
проведенні міжнародних військових навчань «Палаючий меч – 2015».
Як відомо, у багатонаціональних навчаннях під егідою НАТО беруть
учать військовослужбовці країн Балтії, Швеції, Норвегії, Данії та Сполучених
Штатів Америки.
Демонстрація дій підрозділів Сил спеціальних операцій Литовської
Республіки та країн – партнерів під час виконання спільного бойового
завдання – ось головна мета таких навчань.
«Ми вивчаємо досвід наших колег із країн Балтії, США, Європейського
Союзу, щоб на прикладах побаченого запроваджувати у практику службової
діяльності наших військових стандарти НАТО. Сьогодні ми бачимо
надзвичайно високий рівень підготовки військових, які беруть участь у
навчаннях, вони бездоганно виконали всі бойові накази та знешкодили
умовну диверсійну групу, яка діяла на певній місцевості. Враження від
побаченого лише позитивні. Особливо хочу відмітити майстерність бойових
льотчиків і бійців підрозділів спеціального призначення: вони блискуче діяли
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тактично, вірно пересувалися та грамотно займали позиції на полі бою, тому
виконали поставлене завдання якісно та ефективно», – заявив по завершенню
навчань міністр оборони (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015.
– 30.05).
***
Відбулася
телефонна
розмова
між
представниками
та радниками Міністерства фінансів України та Спеціального комітету
комерційних зовнішніх кредиторів. У Міністерстві зауважили, що процес
взаємодії між двома сторонами переговорів щодо реструктуризації
суверенного боргу України посилюється.
На цьому тижні в Лондоні відбудуться переговори між радниками, після
чого в п’ятницю, 5 червня, з метою оцінки прогресу в переговорах
відбудеться телефонна розмова між представниками Міністерства та
Спеціального комітету кредиторів.
Міністерство фінансів упевнене, що в результаті переговорів буде
досягнуто взаємовигідну угоду щодо реструктуризації, яка відповідатиме
цілям, погодженим у рамках програми співробітництва України з МВФ.
Міністерство фінансів також вітає заяву міністра фінансів Німеччини
В. Шойбле, який заявив, що міністри фінансів країн G7 підтримують
«успішне завершення реструктуризації боргу України» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 30.05).
***
Експертна рада при Міністерстві інформаційної політики
представила проект концепції інформаційної безпеки України, який
розроблено згідно з графіком виконання програми дій уряду на 2015 р.
В основу проекту концепції покладена нова парадигма інформаційної
безпеки, а саме: забезпечення інформаційного суверенітету України шляхом
сталого розвитку національного інформаційного простору та захисту цього
процесу від зовнішніх і внутрішніх загроз.
Розробники Концепції, зокрема, вважають, що відповідно до умов
сучасного світу має бути першочергово врахована вимога задовольнити
інформаційні потреби людини, суспільства та держави. А втілювати це
завдання маємо завдяки розвитку національного інформаційного продукту та
стратегічного контенту в інтересах згаданих суб’єктів.
Аби забезпечити такий підхід, має бути безперервне функціонування та
розвиток кібернетичних, телекомунікаційних та інших автоматизованих
систем,
що
формують
інформаційно-телекомунікаційну
базу
внутрішньодержавного інформаційного простору.
Водночас необхідно унеможливити загрози, спрямовані на згортання
сталого розвитку інформаційного простору України. Це стосується також
інфраструктурних і технологічних систем передачі даних та інформації.
У документі також закладено конкретні механізми реалізації завдань із
забезпечення інформаційної безпеки держави та додаткові режими
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громадського контролю за цією діяльністю.
Наступним етапом роботи ЕРМІП стане направлення проекту концепції
інформаційної безпеки для експертної оцінки фахівцями із ОБСЄ та інших
міжнародних організацій.
А вже найближчим часом розпочнеться ряд робочих поїздок членів
ЕРМІП у регіони для обговорення документу з експертним середовищем і
місцевими громадами Харкова, Одеси, Львова, Дніпропетровська,
Запоріжжя, Івано-Франківська та Маріуполя (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 1.06).

ПОЛІТИКА
ООН обнародовала доклад о Донбассе.
Управление ООН по правам человека обнародовало новый доклад с
подробным описанием серьезных нарушений и злоупотреблений правами
человека, которые продолжаются на Востоке Украины. В докладе
отмечается, что, несмотря на режим перемирия, продолжаются обстрелы,
имеют место случаи казней, незаконных задержаний и заключений,
жестокого обращения и насилия, торговли людьми, констатируется
отсутствие справедливости и ответственности, а также невозможность
защитить свои социальные и экономические права для пяти миллионов
жителей зоны АТО (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3521998-kazny-ypytky-oon-obnarodovala-doklad-o-donbasse).
«Даже при снижении уровня боевых действий, убийства и ранения
мирных жителей продолжаются. Мы задокументировали тревожные
сообщения о внесудебных казнях вооруженными группами и исследуем
похожие заявления относительно Вооруженных сил Украины. Мы имеем
также ужасные отчеты о пытках и жестоком обращении с задержанными со
стороны как вооруженных групп, так и правоохранительных органов
Украины», – заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад
аль Хуссейн.
В докладе также отмечается, что влияние конфликта на экономические и
социальные права мирных жителей продолжает быть колоссальным.
«Миллионы простых женщин, мужчин и детей в Украине испытывают
огромные трудности, насилие и живут в страхе уже больше года. Слишком
многие из них потеряли дома и средства к существованию, а их жизнь
ломается без всяких признаков правосудия, ответственности, компенсации
или возмещения», – заявил Верховный комиссар ООН по правам человека,
комментируя последний доклад относительно Украины.
Авторы доклада также обращают внимание на изолированность жителей
территорий, подконтрольных вооруженным группам.
По данным ООН, пожилые люди, лица с инвалидностью, семьи с детьми
и институционализированные лица лишены доступа к базовым социальным
23

услугам и имеют большие ограничения в передвижении из-за жесткой
системы пропусков. Кроме того, говорится в документе, при оформлении
пропусков люди могут столкнуться с проявлениями коррупции и
длительными задержками.
ООН отмечает нарушения и в неохваченных войной регионах: до сих
пор не наказаны виновные в расстрелах на Майдане и в беспорядках в
Одессе, ситуация в Крыму остается тревожной, особенно нарушаются права
крымских татар. Доклад Мониторинговой миссии ООН охватывает период с
16 февраля по 15 мая 2015 г.
Ранее сообщалось, что в ООН назвали новое число погибших на
Донбассе. В зоне АТО погибли 6 тыс. 362 человека (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 1.06).
***
Страны «Большой семерки» намерены поддержать Украину в
вопросе реструктуризации ее внешних долгов. Об этом заявил министр
финансов ФРГ В. Шойбле в пятницу на итоговой пресс-конференции после
встречи финансовой «семерки» в Дрездене, передает «Прайм».
«Мы обсудили украинскую тему и выразили общее мнение сделать все,
чтобы поддержать украинское правительство в его амбициозной финансовой
повестке, а также помочь реализации минских договоренностей», – сказал
В. Шойбле.
Мы договорились, что каждый из нас на своем посту будет
способствовать разрешению вопроса о реструктуризации задолженностей
Украины», – добавил он (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
30.05).
***
Президент Франции Ф. Олланд, канцлер ФРГ А. Меркель и
президент РФ В. Путин 29 мая, в пятницу, провели телефонные
переговоры, по итогам которых договорились об организации 10 июня
встречи в «нормандском формате» на уровне политдиректоров,
сообщается в коммюнике Елисейского дворца.
«Встреча для контроля за процессом выполнения минских
договоренностей пройдет в Париже 10 июня на уровне замминистров
иностранных
дел/политдиректоров»,
–
отмечается
в
документе
(http://korrespondent.net/world/3521303-merkel-olland-y-putyn-dohovorylys-ovstreche-v-normandskom-formate).
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Г. Карасин заявил, что
российская сторона готова принять участие во встрече заместителей глав
МИД «нормандского формата» в том случае, если она пройдет 10 июня.
«Эту встречу организует французская сторона, обсуждается дата
10 июня. Для нас она приемлема», – сказал он.
Отвечая на вопрос о том, какие темы будут обсуждаться на этой встрече,
Г. Карасин заявил: «Будет обсуждаться весь спектр существующих вопросов.
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Я даже не могу сказать, какие из них будут первостепенными». «Надо
подождать 2 июня, когда пройдут встречи в рамках контактной группы и
рабочих подгрупп», – добавил российский дипломат.
Напомним, ранее источник в МИД Украины сообщил, что Россия
сорвала на текущей неделе встречу в «нормандском формате» на уровне
заместителей министров иностранных дел по вопросу выполнения минских
договоренностей (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
29.05).
***
Л. Кучма анонсировал встречу в Минске по Донбассу 2 июня. Одним
из важнейших вопросов заседания трехсторонней контактной группы –
вопрос демилитаризации Широкино (.http://korrespondent.net/ukraine/3520680kuchma-podtverdyl-vstrechu-v-mynske-po-donbassu-2-yuinia).
Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию
конфликта на Донбассе состоится 2 июня в Минске. Об этом ИнтерфаксУкраина сообщил второй президент Украины, представитель Украины на
переговорах Л. Кучма.
«2 июня состоится заседание. С 10.00 все подгруппы также начнут
заседание, а в 16.00 мы заслушаем координаторов этих подгрупп», – сказал
он.
Л. Кучма подчеркнул, что один из важнейших вопросов заседания –
вопрос демилитаризации Широкино и вопрос отвода от линии
соприкосновения вооружения калибром менее 100 мм – минометов и танков.
Ранее сообщалось, что представители ЛНР и ДНР примут участие во
встрече контактной группы по Донбассу 2 июня.
Напомним, спецпредставитель ОБСЕ Х. Тальявини сообщила по итогам
минской встречи 22 мая, что тематические рабочие подгруппы в следующий
раз встретятся в Минске 2 июня. Лидеры сепаратистов отказались от участия
в той встрече 22 мая (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
28.05).
***
Глава МИД РФ С. Лавров и госсекретарь США Дж. Керри обсудили в
телефонном разговоре меры по поддержке усилий по содействию
преодоления украинского кризиса через налаживание диалога между
сторонами конфликта. Об этом сообщает пресс-служба российского
внешнеполитического ведомства.
«Обсуждались вопросы поддержки усилий по содействию преодоления
украинского кризиса через налаживание устойчивого прямого диалога между
украинскими сторонами, а также возможности российско-американского
взаимодействия в продвижении урегулирования различных кризисов на
Ближнем Востоке и Севере Африки, включая ситуацию в Сирии и Йемене», –
говорится в сообщении (http://korrespondent.net/world/3520872-lavrov-y-kerryobsudyly-voprosy-urehulyrovanyia-kryzysa-v-ukrayne).
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В МИД РФ также уточнили, что разговор состоялся по инициативе
американской стороны.
Напомним, ранее ситуацию в Украине обсудили Генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун и президент России В. Путин. Была выражена уверенность,
что для урегулирования вопроса необходимо соблюдать минские
договоренности (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
28.05).
***
Глава МИД Германии Ф.-В. Штайнмайер исключил военное решение
конфликта на Донбассе.
Выполнение минских соглашений вляется единственным способом
урегулировать конфликт на Донбассе, его военного решения не существует,
заявил
Ф.-В.
Штайнмайер
(http://korrespondent.net/ukraine/3521060shtainmaier-yskluichyl-voennoe-reshenye-konflykta-v-donbasse).
«Дальнейшая конфронтация не приведет к решению этого конфликта.
Военного решения в данном случае нет. Есть только решение, основанное на
европейских ценностях. Есть дорожная карта, которая называется минские
соглашения», – сказал он.
Министр также призвал все стороны конфликта к продолжению
переговоров, «так как нужны все три стороны, чтобы поддержать эту работу,
и мы рады помощи со стороны ОБСЕ».
По его мнению, к конфликту на Востоке Украины привели не
евроинтеграционные устремления Киева, а путь конфронтации, избранный
Россией.
«Аннексия Крыма в нарушение всех норм международного права и
продолжающиеся военные действия на Востоке Украины – это путь
конфронтации, избранный Россией. Корни этого не в том, как говорят
некоторые, что Украина избрала ускорение партнерства с ЕС, не путь
сотрудничества Украины и ЕС привел к конфликту, а путь конфронтанции,
избранный
Россией»
–
добавил
он
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 29.05).
***
Правительство РФ еще будет обсуждать вопрос о возможности
предоставления Украине скидки на газ на ІІІ квартал, решение будет
принято до конца июня. Об этом сообщил министр энергетики А. Новак.
«Это прерогатива правительства, и этот вопрос будет еще обсуждаться,
время еще есть до конца июня», – цитирует его слова РИА Новости
(http://korrespondent.net/business/economics/3521244-rossyia-reshyt-po-hazovoiskydke-dlia-ukrayny-cherez-dva-mesiatsa).
Как сообщалось, в конце марта Россия продлила льготный режим для
Украины при закупках газа еще на три месяца при условии, что Киев будет
соблюдать все положения контракта.
23 мая А. Новак сообщил, что Киев обратился к Москве с просьбой
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продлить скидки на российский газ за счет отмены экспортной пошлины.
При этом он утвердительно ответил на вопрос, поступал ли официальный
запрос с украинской стороны (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2015. – 29.05).
***
Президент США Б. Обама заявил о готовности Вашингтона
оказать поддержку в расследовании причин катастрофы лайнера
Malaysia Airlines на востоке Украины. Об этом сообщает Интерфакс со
ссылкой
на
нидерландскую
телерадиокомпанию
NOS
(http://korrespondent.net/world/3522069-obama-ssha-hotovy-pomoch-vrassledovanyy-krushenyia-boynha-na-donbasse).
"Я обещаю полную поддержку Нидерландов со стороны США. Никогда
не будет прощения тем, кто сбил этот самолет над Украиной", – сказал
Б. Обама в понедельник, принимая в Белом доме нидерландскую
королевскую чету. Президент США также поблагодарил нидерландскую
сторону за то, каким образом она ведет расследование авиакатастрофы
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 1.06).
***
Санкции США против Крыма останутся в силе независимо от
действий России на Донбассе. Об этом в своем Twitter написал посол США
в Украине Д. Пайетт.
«Санкции в отношении Крыма останутся в силе независимо от действий
России в Восточной Украине/прекращения огня согласно минским
договоренностям», – заявил он (http://korrespondent.net/ukraine/3520979sanktsyy-po-krymu-ostanutsia-nesmotria-na-deistvyia-rossyy-paiett).
По словам Д. Пайетта, санкции США разработаны так, чтобы «Россия
ответила за незаконную аннексию Крыма, и при этом, чтобы не нарушить
свободный поток информации для местного населения».
Накануне официальный представитель Госдепартамента США Дж. Ратке
заявил, что санкции США в отношении Крыма не будут сняты до его
возвращения под юрисдикцию Украины.
США ввели в декабре 2014 г. полномасштабные санкции против Крыма,
включая запрет на торговлю и финансовые операции с полуостровом. Эти
санкции обязательны для исполнения гражданами США и американскими
компаниями (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 29.05).
***
НАТО начинает масштабные военные учения у границ России.
Учения пройдут в трех балтийских странах и Польше с 1 по 26 июня
(http://korrespondent.net/world/3521902-nato-nachynaet-masshtabnye-voennyeuchenyia-u-hranyts-rossyy).
Военные учения Saber Strike 2015 стартовали в понедельник в трех
балтийских странах и Польше, в них будет задействовано около
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6 тыс. военных из 13 стран-членов НАТО и стран-партнеров альянса. Полная
продолжительность Saber Strike 2015 на территории всех принимающих
стран – с 1 по 26 июня.
Целью этих международных учений, организуемых силами США в
Европе, является развитие и совершенствование сотрудничества союзников в
планировании
и
проведении
военных
операций,
повышение
профессионализма военных и отработка навыков действий принимающей
страны. Учения проводятся также для совершенствования сотрудничества
оборонных, гражданских государственных и муниципальных органов в
оказании поддержки принимающей страны во время проведения операций на
своей территории (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
1.06).
***
В. Карасев считает вполне вероятным референдум о статусе
Донбасса на территории Украины уже этой осенью.
Политолог В. Карасев, директор украинского Института глобальных
стратегий,
ответил
на
вопросы
Корреспондента
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3521074-kakym-budet-referendum-ostatuse-donbassa-yntervui-s-karasevym).
О том, что референдум по вопросам государственного устройства
Украины может пройти уже этой осенью, заявил глава парламентской
фракции Блок Петра Порошенко Ю. Луценко. Издание задало пять вопросов
политологу по поводу организации и результатов этого мероприятия.
Материал размещен в № 21 журнала «Корреспондент» от 29 мая 2015 г.
1. Можно ли утверждать, что решение о референдуме уже принято
руководством страны?
– Нужно выполнять минские соглашения. А одним из пунктов этих
договорѐнностей было проведение конституционной реформы и принятие
постоянного законодательства об особом статусе части Донбасса. Во-вторых,
результатами референдума можно оперировать в переговорном процессе, их
можно выложить на переговорный стол. Так что это не просто заявление,
рассчитанное на публичный имиджевый бонус. Вполне допускаю, что
подготовка к нему уже началась. Осенью будут местные выборы. Можно
совместить в целях экономии.
2. Какие вопросы должны быть вынесены на референдум?
– Может быть вопрос о федерализации, о децентрализации, но в рамках
унитарности. И о предоставлении автономного или децентрализованного
статуса оккупированным территориям.
3. Жителям этих территорий дадут право высказаться?
– Мы, конечно, будем предлагать провести там референдум. Другое
дело, что нам не дадут это сделать. К тому же я не вижу смысла с ними об
этом договариваться.
4. Можно ли тогда считать результаты голосования объективными?
– Мнение большей части Украины – это уже достаточно весомый
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аргумент. Даже если бы эти территории не были оккупированы и просто
захотели выйти из состава Украины, то право на это даѐтся всей страной. Так
называемые ЛНР и ДНР не должны диктовать нам, в какой стране жить,
какой должна быть модель государственного устройства. Они хотят жить в
составе Украины? Вот вам мнение большинства украинцев. Они же тоже
должны его учитывать.
5. Каким может быть результат референдума? Стоит ожидать
сюрпризов?
– Нет. Я уже сейчас могу сказать, что большинство будет против
федерализации и против предоставления оккупированным территориям
автономного статуса. Большинство выступит за единство страны и
унитарную структуру государства. А референдум нужен, чтобы закрепить
действия нынешней власти, продемонстрировать мнение страны Западу,
оккупированным территориям, использовать его в переговорном процессе
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 29.05).
***
П. Симоненко создал организацию «Левый марш».
В Киеве в четверг, 28 мая, состоялось учредительное собрание
всеукраинской общественной организации «Левый марш: труд, зарплата,
защита», которую создал глава Компартии Украины П. Симоненко. Об этом
сообщили в его пресс-службе. Во время собрания П. Симоненко выступил с
докладом
«За
сплочение
сил
сторонников
социализма»
(.http://korrespondent.net/ukraine/politics/3520710-symonenko-sozdalorhanyzatsyui-levyi-marsh).
Согласно сообщению, деятельность организации «будет направлена на
защиту и реализацию конституционных прав и свобод человека и
гражданина, таких как право на труд и заработную плату, право на
социальную защиту, право на свободу мысли и слова, на свободное
выражение своих взглядов и убеждений».
Среди главных целей деятельности названо «содействие формированию
и выражению воли граждан Украины, которые придерживаются левых
взглядов на развитие общественных процессов, разделяют идеи социальной
справедливости,
выступают
за
утверждение
гуманистических,
демократических, коллективистских основ, верховенства закона».
Также заявлено, что «Левый марш» будет добиваться введения
действенного общественного контроля за деятельностью органов
государственной власти и местного самоуправления, а также способствовать
участию граждан в выборах Президента Украины, в Верховную Раду
Украины, органов местного самоуправления и их должностных лиц, в
общегосударственных и местных референдумах (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 28.05).
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***
«Антимайдан» в Одессе прошел мирно. Это не первая попытка
активистов «антимайдана» провести акцию в поддержку «восстановления
мемориала
погибшим»
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3521747antymaidan-v-odesse-proshel-myrno).
В Одессе активисты «антимайдана» снова добивались восстановления
«мемориала жертвам Одесской Хатыни» возле здания Дома профсоюзов на
Куликовом поле. В акции, которая длилась полтора часа, приняли участие
около 50 человек. Они утверждали, что собирают подписи для
восстановления «мемориала». Как передает внештатный корреспондент ВВС
Украина в Одессе, акция прошла мирно, с усиленными нарядами милиции.
Правоохранители окружили всю территорию Куликова поля и не пропускали
никого, чтобы не допустить провокаций и столкновений.
Как говорит внештатный корреспондент ВВС Украина, милиция
задержала двух молодых людей, один из которых держал плакат
«Саакашвили, go home!». В руках у них были пакеты, вероятно, с
агитационными материалами. Сейчас правоохранительные органы проводят
с ними следственные действия. Один из задержанных сказал ВВС Украина,
что он и другой задержанный – братья, приехавшие из Николаева.
Ранее милиция и Нацгвардия не только не позволяли активистам пройти
на площадь, но и становились «живым щитом» между «антимайдановцами»
и сторонниками нынешнего курса Украины, которые приходили, как они
заявляли,
«в
противовес
сепаратистам»
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 31.05).

ЕКОНОМІКА
В Украину прибыла делегация Совета директоров Европейского
банка реконструкции и развития. Визит делегации продлится до 5 июня,
сообщает пресс-служба ЕБРР. Делегация банка посетит Одессу и Киев.
Совет директоров ЕБРР проведет ряд встреч с представителями органов
государственной и региональной власти, иностранными и местными
инвесторами, а также с представителями неправительственных организаций,
чтобы обсудить вопросы политического и экономического развития Украины
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 2.06).
***
МВФ продолжит дискуссии с украинскими властями.
Миссия Международного валютного фонда в ближайшие дни продолжит
дискуссии с властями Украины на уровне экспертов для достижения
окончательной договоренности, сообщается в пресс-релизе миссии Фонда.
«Миссия провела с властями конструктивные дискуссии относительно
мер, необходимых для завершения первого пересмотра программы в рамках
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соглашения о EFF. Понимание было достигнуто по большинству вопросов и
дискуссии продолжатся в ближайшие дни, чтобы достичь окончательной
договоренности на уровне экспертов, которая в дальнейшем подлежит
одобрению руководством и советом директоров МВФ», – приводятся в
документе слова руководителя миссии МВФ в Украине Н. Георгиева.
Он подчеркнул, что все критерии эффективности выполнения,
установленные на конец марта, были выполнены, и все структурные маяки,
которые должны быть достигнуты весной, находятся в процессе выполнения,
хотя некоторые – с задержкой.
«Такой хороший уровень внедрения программы был достигнут,
несмотря на исключительно сложные условия, сложившиеся частично ввиду
нерешенного конфликта на Востоке Украины, влияние которого на
экономику страны в І квартале 2015 г. оказалось больше, чем ожидалось», –
сказал Н. Георгиев.
Кроме того, добавил руководитель миссии, Украина решительно
настроена на дальнейшее выполнение своей программы реформ (Минпром
(http://minprom.ua). – 2015. – 1.06).
***
Аграрний фонд профінансує форвардні закупівлі більш ніж на 2 млрд.
До кінця 2015 р. на форвардні закупівлі планується по Аграрному фонду
України майже 2,2 млрд грн.
Про це заявив журналістам під час свого робочого візиту до Херсонської
області міністр аграрної політики і продовольства України О. Павленко,
передає «Укрінформ».
«Зараз включився Аграрний фонд у деякі напрями з фінансування
форвардних закупівель. Це було на загальну суму майже 800 млн грн.
І до кінця року планується майже 2,2 млрд – форвардні закупівлі по
Аграрному
фонду»,
–
сказав
міністр
(Економічна
правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 31.05).
***
Пенсійний фонд з 1 червня припиняє виплату спецпенсій. Про це
повідомляє УНН.
«Згідно із законом про внесення змін до пенсійного законодавства, уряд
до 1 травня вніс до парламенту законопроекти щодо пенсійної реформи
стосовно переходу на єдині принципи нарахування пенсій. Верховна Рада
мала б їх ухвалити до 1 червня. Але цього не відбулося. Тому з 1 червня
2015 р. Пенсійний фонд припиняє призначення спеціальних пенсій», –
зазначив міністр соціальної політики П. Розенко. Тепер, за його словами,
народним депутатам, міністрам, прокурорам, суддям, митникам, податківцям
з 1 червня пенсіїї призначатимуться на загальних підставах.
Міністр не виключає, що парламент може переглянути це рішення, якщо
будуть внесені зміни у відповідний закон.
Нагадаємо, уряд пропонує скасувати спецпенсії з 1 січня 2016 р.
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(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 1.06).
***
В Украине уверенно растут запасы газа.
Украина увеличила количество газа в подземных хранилищах по
состоянию на 29 мая 2015 г. на 0,21 % – до 10,061 млрд куб. м. Об этом
свидетельствуют данные ассоциации Европейских операторов подземных
газовых хранилищ (GSE).
Согласно данным GSE, украинские ПХГ заполнены на 32,51 %.
Наибольший объем газа хранится в Бильче-Волицко-Угерском
хранилище – 5,920 млрд куб. м газа (заполнено на 34,73 %).
Напомним, по состоянию на 28 мая запасы газа в ПХГ Украины
составляли 9,999 млрд куб. м.
На материковой части Украины находятся 12 ПХГ общей активной
емкостью 31 млрд куб. м (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 30.05).
***
Посевная кампания в Украине на 99 % завершена.
В Украине сейчас посевная кампания завершена на 99 %. Об этом в
рамках брифинга сегодня заявил министр продовольствия А. Павленко. Он
уточнил, что на сегодня весенне-полевые работы практически завершены.
Это была, скорей всего, наиболее сложная посевная кампания за всю
историю страны, потому что некоторая часть земель была утеряна по
причине оккупации, большая часть земель была заминирована... На сегодня
99 % нынешней посевной кампании завершено. Посевная площадь 2015 г. по
всем культурам должна быть в рамках 27 млн га, как и в 2014 г., отметил
А. Павленко (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2015. – 28.05).
***
«Укравтодор» заборонив вантажівкам їздити вдень. Заборона руху
автотранспорту з наднормовою вагою за температури повітря +28єС і вище
вже набрала чинності. Про це повідомляє прес-служба «Укравтодору».
Дорожники пояснюють: за високих температур повітря дорожнє
покриття нагрівається до критичних температурних показників, а саме понад
+42єС, унаслідок чого конструкція дорожнього покриття від впливом
динамічного навантаження може різко втратити несучу здатність.
«Рухаючись дорогою, покриття якої схильне до деформацій,
великоваговий транспорт загальною масою понад 24 т з навантаженням
більше ніж 7 т на вісь лишає на ньому свій слід – глибокі колії, через які
утворюються тріщини, а згодом неймовірних розмірів вибоїни», – заявив
начальник Управління експлуатаційного утримання доріг і безпеки руху
«Укравтодору» О. Федоренко.
Він наголосив, що введена заборона діятиме лише за умови спекотної
погоди, у прохолодні дні рух великоваговиків здійснюватиметься без
обмежень.
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«Дати початку та завершення тимчасових обмежень визначатимуться
залежно від температурних показників повітря. Час обмеження
встановлюватиметься залежно від районування території областей – у
більшості випадків від 9–10 год. ранку до 21–22 год. вечора», – зазначає О.
Федоренко.
«Відтак за дорученням “Укравтодору” в усіх областях України вже
встановлені відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні панно, а
також визначені місця тимчасового відстою транспортних засобів на період
дії обмежень», – повідомляє прес-служба (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 1.06).
***
Государственный земельный кадастр заполнен менее чем на 15 %.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины
А. Павленко сегодня во время «Земельных агродебатов».
«Большие минусы, прежде всего, что мы знаем, что кадастр сейчас
действительно заполнен менее чем на 15 %. Что продавать? Воздух
продавать?», – отметил А. Павленко. Министр добавил, что на сегодня не
сделана инвентаризация земель, что делает невозможным запуск процесса
продажи земель. Напомним, ранее Президент Украины П. Порошенко
инициировал начало обсуждения вопроса о рынке земли (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2015. – 28.05).
***
обеспечило

Министерство финансов
своевременную выплату
отпускных педагогам.
Для того, чтобы украинские учителя, которые в конце мая уходят в
длительные летние отпуска, получили отпускные вовремя, Министерство
финансов приблизило, то есть перенесло во времени на более близкий
период, расходы на образовательную субвенцию. Соответствующие
дополнительные расходы в размере 964,8 млн грн, которые должны быть
осуществлены на протяжении летних месяцев, на поручение Кабинета
Министров было назначено на май текущего года. В свою очередь,
Государственное казначейство Украины уже профинансировало эти
выплаты.
Сейчас вопрос получения этих выплат педагогами будет зависеть от
местных органов власти. Они должны в первоочередном порядке обеспечить
направление приближенных средств на выплату заработной платы,
отпускных и материальной помощи на оздоровление педагогическим
работникам.
Также в июне Министерство финансов перечислит на выплату педагогам
двойной размер месячной субвенции общим объемом 6,6 млрд грн.
Перечисление будет осуществлено равными частями 2 и 11 июня
(Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2015. – 29.05).
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***
СБУ возбудила уголовное дело против «Укртранснафты».
Сотрудников предприятия обвиняют в нанесении государству ущерба на
полмиллиона гривен.
Сотрудники СБУ заявили о разоблачении фактов злоупотреблений
должностными лицами «Укртранснафты» при заключении сделок на
хранение нефти. Как сообщают в пресс-центре, в апреле 2014 г. руководство
«Укртранснафты» заключило ряд договоров с коммерческими структурами
на бесплатное хранение в их резервуарах технологической нефти из
магистральных нефтепроводов. Соглашения были заключены на годичный
срок с правом пролонгации (http://korrespondent.net/ukraine/3521010-sbuvozbudyla-uholovnoe-delo-protyv-ukrtransnafty).
Однако, как отмечается, менеджеры «Укртранснафты» заключили
дополнительные соглашения к действующим договорам, по которым
уменьшили сроки бесплатного хранения нефти до 90 суток.
«После завершения этого бесплатного периода должностные лица, в
нарушение
требований
Закона
Украины
“Об
осуществлении
государственных закупок”, без проведения соответствующих торгов
заключили новые договоры с предпринимателями уже на платной основе», –
сказано в сообщении (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
29.05).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Правительство Украины по-прежнему ожидает возобновления
роста экономики страны с 2016 г., оценивая, что нижняя точка кризиса
уже пройдена. Об этом заявила министр финансов Н. Яресько на
VIII киевском форуме по безопасности в пятницу, 29 мая.
Глава Минфина отметила, что основными приоритетами являются
макростабилизация, решение вопроса долга за счет его реструктуризации,
привлечение инвестиций и фундаментальное улучшения бизнес-среды.
Она отметила, что новая программа с МВФ позволила вдвое нарастить
резервы и стабилизировать курс гривни.
В то же время глава Минфина подчеркнула, что размер долга остается
чрезмерным и правительство не намерено просто переложить эту проблему
на будущие поколения, а предлагает частным кредиторам уменьшение долга
и процентов по нему. «Переговоры (с частными кредиторами. – Ред.) идут
очень тяжело», – констатировала Н. Яресько. Однако она указала, что эти
планы Украины поддерживаются Международным валютным фондом, США
и другими партнерами.
Говоря об инвестициях, глава Минфина поставила задачу начать их
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привлечение уже со второй половины 2015 г.
Она добавила, что к сентябрю планируется также представить проект
радикальной реформы налогов, направленный на расширение налоговой
базы, выход экономики из тени, большую нагрузку на богатых и ликвидации
налоговых ям и контрабанды.
Министр уточнила, что с 1 октября планируется также изменить
рентную политику в стране (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
31.05).
***
МВФ погіршив прогноз для економіки України. Міжнародний
валютний фонд очікує падіння економіки України в 2015 р. на 9 %.
Про це повідомляється у прес-релізі МВФ, передає Інтерфакс-Україна.
Як відомо, раніше у Всесвітньому економічному прогнозі (World
Economic Outlook, WEO), оприлюдненому до весняних зустрічей МВФ і СБ,
зниження ВВП України у 2015 р. оцінювалося у 5,5 %, а зростання у
наступному – на 2 %.
За даними МВФ, вплив конфлікту на сході країни на економіку у І
кварталі поточного року виявився більшим, ніж очікувалося. Відповідно,
місія Фонду за підсумками роботи у Києві переглянула прогноз зростання в
2015 р. у бік зниження до 9 %.
Також МВФ прогнозує інфляцію на кінець року на рівні 46 %.
«Прискорення інфляції в Україні в основному обумовлено істотною
девальвацією курсу національної валюти в лютому, а також необхідним
підвищенням цін на енергоносії», – повідомляється в прес-релізі.
При цьому в МВФ зазначають, що в останні місяці поступово
з’являються ознаки встановлення економічної стабільності (Економічна
правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 31.05).
***
С начала 2015 г. Украина уже потратила 2,4 млрд дол. на
обслуживание государственного долга. Об этом во время VIII Киевского
форума безопасности сказала министр финансов Украины Н. Яресько, пишет
Укринформ.
«С 1 января мы потратили 2,4 млрд дол. на обслуживание госдолга», –
сказала министр. Н. Яресько также напомнила, что Украина в текущем году
получила 3 млрд дол. (от МВФ), однако эти деньги идут на финансирование
долгов (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 29.05).
***
Платежный баланс Украины ушел в минус на 2 млрд дол.
Платежный баланс Украины в январе – апреле 2015 г., по
предварительным данным, сведен с дефицитом 2,106 млрд дол., что в 2,1 раза
меньше дефицита в 4,509 млрд дол. по итогам января – апреля 2014 г.
По данным НБУ, в том числе в апреле этого года дефицит платежного
35

баланса составил 168 млн дол., что почти на 28 % раза меньше дефицита за
апрель 2014 г.
Согласно сообщению, дефицит текущих операций в январе – апреле по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился в шесть раз и
составил 265 млн дол. (апрель – профицит 187 млн дол.), дефицит счета
операций с капиталом и финансовых операций сократился в 1,6 раза и
составил 1,841 млрд дол. (апрель – дефицит 355 млн дол.).
По информации регулятора, чистый приток прямых иностранных
инвестиций (сальдо) в январе – апреле составил 480 млн дол. (апрель –
20 млн дол.), в то время как за аналогичный период прошлого года был
зафиксирован отток в размере 1,124 млрд дол.
В январе – апреле 2015 г. отрицательное сальдо по кредитам и
облигациям составило 4,267 млрд дол. (апрель – также отрицательное,
734 млн дол.).
Напомним, платежный баланс Украины в январе – марте 2015 г., по
предварительным данным, сведен с дефицитом 1,938 млрд дол., что в
2,2 раза меньше дефицита в 4,277 млрд дол. по итогам января – марта 2014 г.
Платежный баланс Украины в 2014 г. был сведен с дефицитом
13,307 млрд дол. против профицита в 2,023 млрд дол. по итогам 2013 г.
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 29.05).
***
НБУ не будет удовлетворять заявки банков из категории
проблемных на участие в тендерах по получению кредитов
рефинансирования. Об этом говорится в постановлении правления НБУ
№ 336 от 22 мая, текстом которого располагает редакция «Минфина».
«Заявки банков, поступившие на участие в тендере по поддержанию
ликвидности банков, в отношении которых есть информация от
Департамента банковского надзора об отнесении этих банков к категории
проблемных, а также от Департамента регистрационных вопросов и
лицензирования относительно несоответствия структуры собственности
банков требованиям по ее прозрачности, удовлетворяться не будут», –
говорится в сообщении.
При этом, Департаменту банковского надзора поручено обеспечить
предоставление Департаменту открытых рынков информации об отнесении
банков к категории проблемных не позднее следующего рабочего дня после
принятия такого решения.
Как сообщал «Минфин» ранее, общая сумма обязательств Фонда
гарантирования вкладов и коммерческих банков перед Нацбанком достигла
136,6 млрд грн.
Напомним, НБУ ужесточил требования к прозрачности структуры
собственности банков (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
29.05).
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***
оптимизирует

Фонд гарантирования
продажу имущества
неплатежеспособных банков.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц рассматривает новый
вариант продажи имущества неплатежеспособных банков, при котором один
лот аукциона будет состоять из активов разных финучреждений. Об этом
заявил заместитель директора-распорядителя Фонда А. Кияк, говорится в
сообщении ведомства.
По словам А. Кияка, активы неплатежеспособных банков сегодня
являются одним из важных источников формирования инвестиционного
рынка. При этом оценочная стоимость таких активов составляет 46 млрд грн,
в то время, как их балансовая стоимость (за исключением резервов)
находится на уровне 287 млрд грн.
А. Кияк также отметил, что проведение торгов с помощью электронных
площадок выступает одним из наиболее эффективных вариантов
обеспечения максимальной открытости и прозрачности процедуры
реализации проблемных активов.
Как сообщал «Минфин» ранее, в І квартале банки получили 80,9 млрд
грн убытков, при этом 80 % полученных убытков сформированы
неплатежеспособными банками, в которых действуют временные
администрации.
За 2014 г. и январь – апрель 2015 г. Нацбанк признал
неплатежеспособными 49 банков, которые в настоящее время выводит с
рынка
Фонд
гарантирования
вкладов
физлиц
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 29.05).
***
Компанія «Київенерго» заявляє, що станом на 1 травня
заборгованість споживачів столиці за теплову енергію становить
1,98 млрд грн.
Згідно з повідомленням від 29 травня, найбільшими боржниками за
тепло залишаються ЖЕО Києва та населення – майже 1,4 млрд грн, а також
відомчі установи та організації, що фінансуються з бюджетів – 368,9 млн грн.
«Зокрема заборгованість населення за послуги з централізованого
постачання гарячої води та централізованого опалення наразі становить
466,1 млн грн. У тому числі заборгованість населення столиці за опалення
становить 384,8 млн грн, а за гарячу воду – 81,3 млн грн», – йдеться в
повідомленні.
Заборгованість установ та організації, які фінансуються з державного
бюджету, становить 151,6 млн грн, з міського бюджету – 83,3 млн грн, з
районних бюджетів – 134 млн грн.
«“Київенерго” не має інших фінансових джерел для погашення
заборгованості за спожитий газ, крім розрахунків споживачів», – заявили у
компанії і наголосили, що всі отримані від споживачів кошти автоматично
перераховуються до НАК «Нафтогаз України» (Економічна правда
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(www.epravda.com.ua). – 2015. – 31.05).
***
Річна інфляція в Україні перевищила 60 %.
У квітні 2015 р. споживчі ціни в Україні збільшилися на 14 %, а за
підсумками року інфляція перевищила 60 %.
Такими є результати аналітичного дослідження «Економічні тенденції та
прогноз на 2015–2017 роки», проведеного експертами МЦПД.
Як зазначається, основним чинником зростання цін у квітні було різке
підвищення тарифів на газ для домогосподарств. Тарифи на газ збільшили в
5,5 раза, що призвело до понад дворазового подорожчання послуг із
обслуговування житла загалом.
Харчі також подорожчали відчутно, проте набагато менше, ніж у
березні. У середньому ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на
4,4 %. Водночас на деякі види товарів і послуг ціни знизилися. Зокрема
подешевшало паливо та транспортні засоби, а також деякі харчі.
«Упродовж наступних місяців інфляція має уповільнюватись. Проте в
цілому за рік зростання цін буде рекордним», – йдеться у повідомленні.
За прогнозом МЦПД, у грудні 2015 р. ціни будуть майже в півтора раза
вищими, ніж у грудні 2014 р. (Економічна правда (www.epravda.com.ua). –
2015. – 29.05).
***
Экономическая активность в США в начале года упала. В І квартале
2015 г. объем валового внутреннего продукта США снизился на 0,7 %. Эти
уточненные данные почти на процент ниже предварительных цифр, согласно
которым американская экономика в первые три месяца года испытала
небольшой подъем. Об этом свидетельствуют данные министерства торговли
страны, передает «Радио Свобода».
Главными причинами замедления экономической активности стало
падение экспорта из-за укрепления доллара, замедление роста
потребительского спроса, снижение корпоративных инвестиций в развитие
производства.
Специалисты также указывают погодные условия – необычно суровую
зиму – в качестве факторов, негативно отразившихся на состоянии
экономики.
Вместе с тем аналитики прогнозируют возвращение экономики к росту,
указывая на уверенный рост занятости и сравнительно низкий уровень
безработицы как главный фактор экономического подъема.
Федеральная резервная система – американский центральный банк –
планирует первый за многие годы подъем кредитной ставки в текущем году,
рассматривая результаты І квартала как аберрацию.
Уолл-стрит отреагировал на эти результаты падение главных рыночных
индексов, которые поднялись с начала года на 1–2 % (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 31.05).
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***
Экономика Канады сократилась в I квартале 2015 г. на 0,6 % объема в
пересчете на годовые темпы.
Падение показателя стало первым за четыре года и самым значительным
с 2009 г., когда в стране в последний раз наблюдалась рецессия,
свидетельствуют обнародованные в пятницу официальные данные.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали
увеличение на 0,3 %, и даже самый слабый из 22 прогнозов был
оптимистичнее объявленной динамики.
При этом статуправление Канады пересмотрело оценку темпов роста
ВВП в IV квартале в сторону понижения с 2,4 до 2,2 % в пересчете на
годовые темпы.
По словам главы Банка Канады С. Полоза, рост ВВП в январе – марте
2015 г., вероятно, был нулевым.
Инвестиции компаний в основной капитал в I квартале рухнули на 9,7 %
в годовом выражении – самое масштабное падение за шесть лет. Сервисная
деятельность в горнорудной и нефтегазовой отраслях рухнула на 30 %.
Рост потребительских расходов в Канаде замедлился с 2,1 % в
IV квартале до 0,4 % в январе – марте – также самая слабая динамика с
начала 2009 г.
Экспорт сократился на 1,1 % на фоне низких цен на нефть – основную
статью экспорта Канады (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
31.05).
***
ЕЦБ
не
может
предоставить
Греции
промежуточно
финансирования по текущим условиям. Об этом заявил Э. Новотны, глава
Австрийского центробанка и член совета директоров ЕЦБ, пишет
Marketwatch.
Издание приводит цитату Э. Новотны: «Я знаю, что вокруг витают идеи
о том, что мы (ЕЦБ. – Ред.) можем предоставить какое-то промежуточное
финансирование просто так. Я не вижу ни одной законной возможности для
этого». Глава центробанка Австрии также отметил, что ЕЦБ на сегодня не
может принять греческие активы и облигации в качестве залога.
Комментарий Э. Новотны последовал за заявлениями некоторых
чиновников еврозоны о том, что заключение сделки Грецией уже на
горизонте.
Напомним, ранее ЕЦБ сообщил о том, что сохраняет предельный объем
финансирования
греческих
банков
(Економічна
правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 30.05).
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