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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Завершився робочий візит
Прем’єр-міністра України А. Яценюка до США
«Наше завдання – залучити максимальну кількість інвесторів і
американські гроші для розвитку української економіки, щоб створювати
робочі місця, відновити економічне зростання в Україні», – наголосив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк по завершенні робочого візиту в США.
А. Яценюк наголосив, що однією з цілей його робочого візиту до США
була підготовка до інвестиційної конференції, яка буде проведена 13 липня
на двосторонньому рівні між Україною і США. Він підкреслив, що в
офіційних заявах міністрів фінансів „великої сімки”, МВФ, лідерів
G-7 йдеться про підтримку реформ, які проводить уряд України.
Глава уряду наголосив на необхідності продовжувати реформи –
зокрема, енергетичного сектору, аграрного сектору, податкову реформу – та
боротьбу з корупцією: «Простого рецепту не існує і швидкого рішення немає.
Але сподіваюся, що якщо все буде йти по тому плану, який ми бачимо, –
2016 рік має бути першим роком економічного зростання».
У ході робочого візиту до Вашингтона, повідомив А. Яценюк, він із
міністром фінансів України Н. Яресько провели 30 зустрічей за 48 годин.
Глава уряду назвав безпрецедентним рівень підтримки України, висловлений
у ході зустрічей керівництвом Сполучених Штатів.
У Вашингтоні глава уряду зустрівся з віце-президентом США
Д. Байденом, директором-розпорядником МВФ К. Лагард, міністром
енергетики США Е. Монізом, міністром фінансів США Д. Лью, міністром
торгівлі США П. Прітцкер.
Відбулися також зустрічі з лідерами американського Конгресу, серед
яких спікер Палати представників Конгресу США Д. Бейнер, представники
Демократичної
і
Республіканської
партій
(Урядовий
портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 11.06).

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

Перспективи участі партії «Самопоміч»
в майбутніх виборах до місцевих органів влади
У результаті виборів до місцевих рад, які мають відбутись наприкінці
жовтня цього року, цілком можливим є варіант, за якого нова місцева влада
отримає повноваження лише на два роки. Таку версію оприлюднив журналіст
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газети «Дзеркало тижня» С. Рахманін. Він аргументує своє припущення тим,
що при розробці змін до Конституції України Конституційною комісією
опрацьовується схема, згідно з якою майбутні місцеві вибори восени 2015 р.
будуть проміжними. «Конституційно узаконена децентралізація набуде
юридичної сили не раніше осені (у кращому разі). Відповідні зміни
Основного закону викличуть необхідність уточнення законодавчої бази, що
також потребує часу. Тому обговорюється варіант, згідно з яким термін
повноважень місцевих органів влади, а також міських, сільських та селищних
голів, обраних у жовтні 2015-го, становитиме лише два роки», - зазначив
С. Рахманін.
При цьому він наголосив, що норму про проведення позачергових
місцевих виборів (переможці яких і зможуть повноцінно розпоряджатися
новими повноваженнями) пропонують внести до перехідних положень
Конституції.
Натомість віце-спікер парламенту А.
Парубій запевнив, що
конституційну реформу і децентралізацію завершать до місцевих виборів,
запланованих на 26 жовтня.
За його словами, конституційні зміни передбачають, зокрема, внесення
поправок до низки інших законів - чим зараз і займається Конституційна
комісія. «Більшість з цих законів ми плануємо прийняти в найближчі тижні.
Також ми плануємо, що в кінці цього місяця - початку наступного ми
приймемо зміни до Конституції, щоб направити їх до Конституційного суду»,
- наголосив А. Парубій.
Він також зазначив, що представники місцевих громад на виборах
26 жовтня поточного року повинні обиратися вже «під нові повноваження»,
тому що завершення реформи пізніше призведе до дострокових місцевих
виборів.
Тим часом політики все активніше готуються до місцевих виборів.
У цьому контексті звертає на себе увагу пропозиція Прем'єр-міністра
України А. Яценюка Президенту України П. Порошенку та членам коаліції у
Верховній Раді визначитись із «єдиним підходом» до походу на місцеві
вибори. Про це він заявив на засіданні уряду 4 червня. Прем'єр вважає, що усі
політичні сили, які входять у коаліцію, уже зараз повинні прийняти рішення
про формат походу на місцеві вибори. За інших обставин це буде війна всіх з
усіма. «Тому моя пропозиція до Президента і до «Блоку Петра Порошенка»
як від Прем'єр-міністра і від «Народного фронту» – ми як дві найбільші
фракції в парламенті маємо визначити єдину систему і підхід щодо участі в
виборчій компанії», – заявив А. Яценюк.
Він також запропонував іншим політсилам коаліції розпочати
консультації шодо того, «яким чином ми йдемо на вибори. Кого висуваємо.
Швидко треба прийняти новий закон про відкриті списки і забезпечити
прозорість і демократичність виборів, з одного боку, а з іншого – забезпечити
можливість працювати для парламенту, уряду і країни. Щоб не побігли у цей
жахливий популізм і війну демократичного табору самого з собою», наголосив лідер «Народного фронту».
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Щоправда А. Яценюк чітко не зазначив, чи всіх членів коаліції він
запрошує до спільного походу на вибори, адже відомо, що серед коаліціантів
багато тих, хто критикує уряд, і малоймовірно, що вони захочуть брати на
себе відповідальність за дії уряду. До них, зокрема, можна віднести
представників партії «Самопоміч», яка має своє бачення ситуації в Україні і,
як нова політична сила, намагається окреслити своє місце на українському
політичному полі. Представники цієї партії часто звертають увагу на
недосконалість реформ, які проводить уряд, і пропонують свої варіанти
реформування країни.
Що ж до місцевих виборів, то «Самопоміч» чітко не заявила, яким
чином братиме участь у цій виборчій кампанії, натомість представники
партії запропонували свій варіант закону про вибори. «Вибори до місцевих
рад мають проходити за новим законом, який запровадить відкриті списки
від політичних партій і обрання мерів міст у два тури», - наголосив заступник
голови фракції "Об'єднання «Самопоміч»" О. Лаврик.
За його словами, лише за цієї умови інтереси громад у місцевій владі
будуть представляти ті люди, яких громадяни реально знають і довіряють їм.
І не буде мерів, обраних меншістю. На рівні селищ, районів і невеликих міст
«Самопоміч» пропонує впровадити багатомандатну мажоритарну систему.
Політик вважає, що для обласних центрів і міст, де живе понад 90 тис.
виборців, потрібно застосовувати нову для України систему пропорційних
відкритих списків. Така система працює в більшості країн Європи та точно
відображає електоральні настрої громад.
Ще однією вимогою «Самопомочі» до нового виборчого закону є
істотне зменшення кількості депутатів місцевих рад. «Всі погоджуються з
необхідністю істотно вдосконалити виборче законодавство, прийнявши
новий закон, однак, чи буде політична воля інших фракцій у повному складі
підтримувати такі зміни - поки говорити рано», - наголосив О. Лаврик.
За його словами, найгірше, якщо вся виборча реформа може звестися до
косметичних змін в діючий закон про місцеві вибори. «Це призведе до
можливості реваншу старої влади і не дозволить провести вибори прозоро», зазначив О. Лаврик.
Водночас «Самопоміч» активізує свою діяльність у регіонах, хоча при
цьому й не акцентує увагу на виборчій кампанії. Партійці відзначають, що їх
діяльність буденна і постійна. Наприклад, станом на початок травня навколо
партії «Самопоміч» в регіонах було створено понад 300 ініціативних груп, де
можна отримати безкоштовну консультацію юриста та психолога.
Слід відзначити, що передвиборна риторика регіональних організацій
«Самопомочі» відрізняється від позиціонування партії на центральному рівні,
де вона пропагує реалізацію реформ. Основними питаннями на місцях є
енергоефективність, екологія та соціальні партійні проекти. Зокрема, в Одесі
було представлено проект по енергосанації понад 600 багатоквартирних
будинків. У Харківській і Дніпропетровській областях активісти
«Самопомочі» допомагають в адаптації демобілізованим і пораненим бійцям.
У Вінницькій області вчать працювати на комп'ютері пенсіонерів та
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організовують танцювальні вечори. В інших регіонах активісти готуються до
проведення партійних конференцій, на яких будуть обирати керівництво та
ради партійних організацій.
Аналітики МЦПД Inside Ukraine вважають, що «Самопомочі» необхідно
закріпитися на регіональному рівні і тим самим довести, що партія має
ідеологію, мережу і підтримку, а не є результатом вдалої реклами та роботи
політичних технологів.
На думку аналітиків, за умови проведення успішних місцевих виборів і
рівномірного електорального результату в більшості областей, А. Садовий
може претендувати на статус всеукраїнського політика. Наявність власних
депутатських фракцій в областях та районах суттєво збільшить його вагу, а в
довгостроковій перспективі такі вихідні позиції дадуть можливість меру
Львова позмагатися навіть за посаду Президента.
Варто відзначити, що «Самопоміч», на відміну від партнерів по коаліції,
не зазнала рейтингових втрат. Згідно досліджень соціологів, з моменту
парламентських виборів «Самопоміч» щонайменше не втратила народної
підтримки. А дані Центру Разумкова показали, що якби парламентські
вибори відбулися у квітні цього року, партія А. Садового отримала б 9,3%
голосів виборців. При цьому вона би більш ніж удвічі обійшла показник
«Народного фронту» і поступилася б лише «Блоку Петра Порошенка».
Такі результати політологи коментують майже одностайно: партія ще не
встигла заплямувати себе в "брудних політичних ігрищах". «Сьогоді
говорити про те, що у когось із владної коаліції виросли рейтинги, можна
хіба що з великою натяжкою. Інша річ, що вони («Самопоміч») не розгубили
свої рейтинги, тому що вони нібито перебувають у владі, але в той же час
намагаються тримати таку позицію, ніби вони ні до чого й не причетні.
Словом, їм поки що вдалося «замаститися» менше, ніж усім іншим», зазначив політолог К. Бондаренко.
У свою чергу, експерт Центру політичних студій Г. Канєвський,
звертаючи увагу на скандал, пов’язаний з членом фракції «Самопоміч»
А. Мірошником, наголосив, що партія використала цю ситуацію з користю
для власного іміджу. «Будемо називати відставку Мірошника прецедентом,
на який до цього не здатний був жодний політик інших політичних сил, яких
зафіксовували журналісти в таких аморальних подіях... Партія здатна на
самоочищення, на великі шляхетні кроки – хоча скандал з Мірошником не
був напряму пов'язаний з бюджетними коштами», - підкреслив політолог.
Експерти вважають, що рейтинг «Самопомочі» тримається на кількох
провідних особистостях. Перша і найяскравіша з них – це, звичайно, сам
А. Садовий. Позитивний образ мера Львова накладає відбиток на громадську
думку про партію: «Українці з інших регіонів бачать, що Львів
перетворюється зараз на туристичну Мекку, є прогресивним містом, яке
переймає нові технології для впорядкування життя міської громади...
Українці очікують людей, які будуть робити справи, а не тільки говорити, і
Садовий повністю відповідає на їхній запит», – пояснює феномен іміджу
лідера «Самопомочі» Г. Канєвський.
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З цим твердженням погоджується і К. Бондаренко, але він вважає, що
заслуга А. Садового – те, що він вдало скористався з того, що зробили
попередники. «Є легенда про те, що він підняв Львів, хоча насправді Львів
було відновлено – будемо говорити відверто – «Партією регіонів», за їхнього
менеджменту і державних вливань напередодні Євро-2012. А він просто на
цьому побудував собі свою іміджеву програму», - зазначив експерт.
А якщо до цього додати потужний медійний ресурс (родині Садових
належать радіо і телеканал «24», радіостанція «ЛюксFM» та портал
Zaxid.net), народна підтримка мера Львова не виглядає такою вже й
несподіваною.
Крім того, на думку експертів, А. Садовий узяв "гросмейстерську паузу"
перед вступом у велику політику, але рано чи пізно він активізує свою
діяльність. «Доки сильні світу цього поливають один одного брудом і
з'ясовують, хто скільки вкрав, Садовий стоїть в стороні як вічна
перспективність. Рано чи пізно йому доведеться або використовувати свій
потенціал і замаститися об політику, або ж піти на пенсію», - наголосив
К. Бондаренко.
За словами експерта, свого часу таку ж позицію займали А. Яценюк та
В. Кличко, які, дочекавшись моменту, досить швидко посіли свої місця у
великій політиці.
На думку експертів, поки позитивний імідж львівського мера впливає
на рейтинг «Самопомочі» дистанційовано, а парламентська політика
робиться руками інших людей – нехай не таких яскравих, однак, в очах
народу, надзвичайно перспективних. Перш за все йдеться про депутатакомбата С. Семенченка та «журналіста-люстратора» Є. Соболєва. «І у Семена
Семенченка, і у Єгора Соболєва були різні моменти в біографії, які
потрапляли у ЗМІ, але врешті-решт ні перший, ні другий себе не заплямували
в якихось гучних корупційних скандалах, а зараз це головне для пересічного
виборця», - вважає Г. Канєвський.
К. Бондаренко також звернув увагу на цих політиків і зазначив, що
С. Семенченко має харизму, певну вагу серед комбатів, серед учасників
антитерористичної операції, він найбільш відомий із комбатів, але поки що
він теж є перспективним політиком, який ще свою перспективу не реалізував.
Стосовно ж Є. Соболєва, то, на думку політолога, він свій потенціал уже
змарнував провальним законом про люстрацію та «дикою» люстраційною
кампанією. «Соболєв колись був журналістом, який подавав надії. В
результаті ж він поповнив галерею персонажів, які були характерні для
початку ХІХ століття – таких собі «умных ненужностей», - заявив
К. Бондаренко.
Решта осіб зі списку «Самопомочі» лише починають виходити на
політичну арену, переконані експерти. «І Гопко, і Сироїд, й інші поки що
являють собою 50 відтінків сірого. Народ завжди чогось від когось чекає, але
насправді «Самопоміч» – це партія вічної перспективи», - вважає
К. Бондаренко.
Варто відзначити, що на регіональному рівні подекуди ще остаточно не
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визначилися з перспективами «Самопомочі» як політичної партії. Зокрема, на
Волині «Самопоміч» представлена просто як громадська організація. За
словами Ю. Вусенко, яка є не лише одним із лідерів ГО «Самопоміч», а й
помічником народного депутата Г. Гопко, сьогодні говорити про політичну
складову та політичну партію «Самопоміч» у Волинській області некоректно.
«Я знаю позицію лідерів «Самопомочі»: партійна структура повинна
будуватися тільки в тому випадку, коли вже є сильна команда, коли є люди, в
яких ми впевнені, коли є люди, які дійсно прийдуть і будуть щось
змінювати», - зазначила Ю. Вусенко.
На її перконання, якщо це є нормальне, зріле, виважене рішення, є
впевненість в цих людях, тоді можна створювати партійну структуру. Це
прерогатива виконкому партії. Сьогодні працюють у Волинській області
громадська організація, ініціативні групи, які розбудовуються та, звичайно,
мають амбіції. Якщо вони роблять багато чого як громадські активісти, то
зможуть щось змінити і при владі. «Але стовідсоткової гарантії того, що
«Самопоміч» буде іти на місцеві вибори на Волині, немає. Коли відбувається
розбудова громадської організації, люди туди приходять не як люди, що
прийшли під вибори, а як громадські активісти», - наголосила Ю. Вусенко.
Вона також вважає великим мінусом те, що місцеві вибори надто
близько і буде дуже важко відмежовувати тих, хто іде працювати, від тих,
хто іде лише на вибори. «Ми шукаємо тих, хто хоче дійсно щось міняти, а не
прийти і за допомогою бренду «Самопомочі» отримати мандат, при цьому
дуже легко втратити довіру громади і «працювати в мінус», - підкреслила
одна із лідерів ГО «Самопоміч» на Волині.
Натомість її опонент, ще один лідер цієї регіональної організації
Т. Яковлев уже готовий іти на вибори. Як інформують ЗМІ, 28 травня в групі
луцького осередку організації в Facebook з’явилось звернення керівника
Луцького представництва ГО «Об’єднання «Самопоміч» Т. Яковлева до усіх
активістів та ініціативних груп ГО «Самопоміч» м. Луцька та Волинської
області, в якому запропоновано «провести обговорення щодо формування
узгодженого єдиного списку публічних осіб, які потенційно можуть іти на
місцеві вибори від політичної партії "Об’єднання «Самопоміч»".
Відсутня чітка визначеність в «Самопомочі» і на Черкащині. Як
зазначив голова правління Черкаської обласної організації Комітету виборців
України М. Михлик, у партії «Самопоміч» нині немає серйозної стратегічної
зацікавленості в участі в місцевих виборах на Черкащині. «Це політсила, яка
намагається грати в довгу стратегію, а прийдешні місцеві вибори вони
розглядають як проміжні й не головні для них. Пріоритет для них –
підготовка до наступних президентських і парламентських виборів. Саме з
цих позицій вони розглядають місцеві вибори, зокрема для того, щоб знайти
людей на місцях, із якими можна буде працювати потім», – зазначив експерт.
На його думку, «Самопоміч» не планує брати участі в місцевих виборах
глобально по всій Україні. «Тобто вони робитимуть точкові виборчі кампанії
саме там, де в них є сильні організації, явні лідери без поганого шлейфу, і
туди вони вкладатимуть гроші, туди їздитимуть загальноукраїнські лідери
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тощо. Черкаси я поки що не бачу, що сюди будуть вкладатися сили
«Самопомочі». Тому що немає поки на кого покластися сьогодні. Можливо,
щось там зміниться за кілька місяців», – заявив М. Михлик.
При цьому він наголосив, що, у випадку відмови «Самопомочі» від
балотування в Черкасах, це дуже серйозно дезорієнтує виборців, і, можливо,
надасть шанс новим партіям і проектам, наприклад, «Вільним демократам».
Загалом же партія «Самопоміч» поки що не дає чіткої відповіді на
питання, яким чином вона братиме участь у майбутніх виборах до місцевих
органів влади, кого вона бачить своїми союзниками тощо. Причинами цього
є те, що поки що невідомо, які будуть внесені зміни до Конституції, якими
будуть статус місцевої влади та новий виборчий закон і, саме головне, якою
буде політична і економічна ситуація в Україні до жовтня 2015 р. (Парубий:
Конституционную реформу нужно завершить до местных выборов в
октябре
//
http://gordonua.com/news/politics/Parubiy-Konstitucionnuyureformu-nuzhno-zavershit-do-mestnyh-vyborov-v-oktyabre-84205.html - 2015. –
08.06; Яценюк пропонує Порошенку уже домовитись про місцеві вибори //
http://www.pravda.com.ua/news/2015/06/4/7070149/
2015.
–
04.06;
«Самопомич» настаивает на принятии нового закона о выборах //
http://samopomich.ua/ru/uk-samopomich-napolyahaje-na-uhvaleni-novohozakonu-pro-vybory/ - 2015. – 20.05; Як «Самопоміч» готується до місцевих
виборів // http://galinfo.com.ua/news/192983.html - 2015. - 06.05; «Самопоміч»
у парламенті: українці досі вірять у велику львівську мрію //
http://www.slovoidilo.ua/2015/04/30/stattja/suspilstvo/samopomich-uparlamenti-ukrayinczi-dosi-viryat-u-velyku-lvivsku-mriyu - 2015. - 30.04; Немає
гарантії, що «Самопоміч» на Волині піде на місцеві вибори, – Юлія
Вусенко // http://ar.volyn.ua/20150528-nemaje-harantiji-scho-samopomich-navolyni-pide-na-mistsevi-vybory-yuliya-vusenko/ - 2015. – 28.05; «Самопоміч»
може проігнорувати місцеві вибори в Черкасах – Михлик //
http://vikka.ua/novini/70314-samopomich-mozhe-proignoruvati-mistsevi-viboriv-cherkasah-mihlik.htm - 2015. - 31.05).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман і народні депутати
України – члени міжфракційного об’єднання «Єврооптимісти»
обговорили питання щодо підвищення якості законотворення і
ефективності внутрішньопарламентських процедур під час зустрічі у
вівторок.
«Ключова позиція – відновлення довіри до парламенту через прозорість
його роботи і дотримання народними депутатами Регламенту», – заявив
В. Гройсман, додавши, що це сприятиме підвищенню авторитету єдиного
законодавчого органу у суспільстві. «Для мене забезпечення ефективності,
прозорості і відкритості роботи – не порожній звук, – заявив він. – Я не зійду
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з цього шляху, оскільки це дозволить мінімізувати будь-які зловживання».
Народні депутати запропонували до обговорення ряд важливих питань.
Зокрема, йшлося про необхідність активізації підтримки реформ на
законодавчому рівні та розробку якісних законодавчих актів, вдосконалення
парламентських процедур, неухильного виконання приписів Конституції
України у частині персонального голосування, підвищення дисципліни у
сесійній залі.
Члени міжфракційного об’єднання подякували Голові Верховної Ради за
нормативні рішення щодо забезпечення прозорості і відкритості роботи
комітетів і парламенту загалом. Разом з тим наголошувалося на важливості
забезпечення на законодавчому рівні онлайн-трансляції засідань усіх без
виключення парламентських комітетів, підвищення прозорості роботи
Апарату Верховної Ради, розширення можливостей народних депутатів у
частині розміщення матеріалів на своїй сторінці на офіційному веб-сайті
парламенту. Також йшлося про необхідність систематизації законодавчих
актів реформаторського характеру і підготовку змін до Регламенту роботи
парламенту з метою вдосконалення якості і ефективності процесу
законотворення.
Підбиваючи підсумки дискусії, Голова Верховної Ради нагадав про
запровадження «електронного протоколу», що сприятиме підвищенню
прозорості і ефективності роботи народних депутатів, найближчим часом
буде забезпечено технічну можливість трансляції в мережі Інтернет на
комітетських сайтах, а також про роботу у напрямку стандартизації цих
сайтів. В. Гройсман також закликав учасників зустрічі ініціювати
напрацювання змін до Регламенту у частині заходів, спрямованих на
посилення відповідальності народних депутатів за неперсональне
голосування, а також щодо вдосконалення внутрішніх процедур роботи
Верховної Ради, заявивши, що він як керівник парламенту «готовий взяти на
себе персональну відповідальність» і внести такі пропозиції на розгляд
сесійної зали за своїм підписом. За підсумками наради Апарат Верховної
Ради отримає ряд доручень (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 9.06).
***
У Верховній Раді відбувся «круглий стіл» з обговорення проекту
Закону «Про місцеві вибори».
Перший заступник Голови Верховної Ради України А. Парубій,
відкриваючи захід, зазначив: «Радикальне оновлення виборчого
законодавства є одним з важливих завдань, яке сьогодні стоїть перед нами».
А.Парубій нагадав, що у коаліційній угоді чітко зазначено, що коаліція
має на меті запровадити пропорційну виборчу систему з відкритими
списками і вибори міських голів великих міст у два тури та за принципом
абсолютної більшості.
За його словами, напередодні виборів «майже усі політичні сили
говорили про відкриті списки, і більше того – в коаліційній угоді це також
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зазначено досить чітко».
Перший заступник Голови Верховної Ради України нагадав про те, що
процес опрацювання нової виборчої системи розпочався 9 лютого цього
року, коли експерти вперше зібралися для його обговорення. «Ми
проаналізували системи багатьох європейських країн і тоді виробили свою
філософію, як має виглядати система з відкритими списками. Пізніше була
створена робоча група, і під головуванням Голови Верховної Ради України
В. Гройсмана вона працювала протягом більш як двох місяців. Йшли дуже
гострі дискусії, але врешті-решт результатом цієї роботи став проект Закону
України «Про місцеві вибори» № 2831-2, який був зареєстрований 28 травня
2015 року».
А. Парубій наголосив на тому, що «це революційний законопроект, який
повністю відповідає ідеї відкритих списків». Він коротко зупинився на
новаціях законопроекту, зокрема, це – власне пропорційна виборча система з
відкритими списками на місцевих виборах, це – гарантоване представництво
жінок в кожній трійці виборчого списку і це мажоритарна система відносної
більшості в багатомандатних виборчих округах – 24 мандати в районах і
містах, там де менше 90 тис. виборців селищних і сільських рад.
А. Парубій зазначив, що законопроект «запроваджує революційні зміни,
ламаючи старі існуючі схеми».
В обговоренні взяли участь народні депутати, представники державних
та громадських організацій, розробники законопроекту та експерти з
виборчого права. Вони висловили своє бачення стосовно всіх законопроектів.
У виступах висловлювалося чимало зауважень і пропозицій. Промовці
закликали народних депутатів ухвалити новий закон, адже інакше вибори
доведеться проводити за чинним законом, який є «найгіршим в історії
України».
Перший заступник Голови Верховної Ради України А. Парубій,
підсумовуючи обговорення, висловив сподівання, що наступного тижня
законопроект буде прийнято у першому читанні. За його словами, вкрай
важливо у стислі строки доопрацювати його і прийняти до завершення другої
сесії для того, щоб вибори до місцевих органів влади восени пройшли на
новій виборчій основі (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.06).
***
Голова
Комітету
з
питань
екологічної
політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
М. Томенко провів нараду з представниками громадських організацій та
експертів у галузі довкільного законодавства, охорони біорізноманіття,
рослинного і тваринного світу, проблем рибальства, мисливського
господарства та полювання.
Під час наради було, серед іншого, обговорено законопроект про
введення тимчасової заборони на здійснення промислового рибальства та
інших видів спеціального використання водних біоресурсів на деяких
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рибогосподарських водних об’єктах України, який знаходиться сьогодні у
стадії розробки.
Документ пропонує заборону на здійснення промислового рибальства на
рибогосподарських водних об’єктах загальнодержавного значення, крім
спеціальних зон в межах водосховищ Дніпровського каскаду.
Під час обговорення М. Томенко зазначив, що, підтримуючи
необхідність заходів зі збереження водних живих ресурсів у природних
водоймах, необхідно зосередитись не тільки на мораторії, а й на забезпеченні
безумовного дотримання законодавства, зокрема, визначених суб’єктам
господарювання квот вилову.
Щодо численних звернень стосовно незаконного вилову риби, які
надходять до Комітету та до народних депутатів, М. Томенко наголосив, що
«послаблення контролю у сфері охорони навколишнього природного
середовища, а також мораторій на його проведення вже майже протягом
року, становить надзвичайну небезпеку як для природних водних об’єктів,
які є середовищем існування водних живих ресурсів, а відсутність контролю
над суб’єктами господарювання, які здійснюють промисловий вилов, врешті
призведе до знищення цієї галузі як такої. Тому необхідно шукати
оптимальні шляхи збереження як водного середовища, так і водних
біоресурсів».
Також було обговорено законопроекти про внесення зміни до статті
25 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (щодо
якості води для діяльності дельфінаріїв) (№ 2848) та про раціональне
використання, відтворення, охорону тваринного світу (№ 2927) (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.06).
***
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування рекомендує Верховній Раді України
відхилити законопроект про внесення змін до Закону України «Про
державну службу» (щодо окремих питань заохочення державних
службовців до підвищення кваліфікації шляхом навчання в Національній
академії державного управління при Президентові України).
Як повідомили Інформаційному управлінню в секретаріаті Комітету,
проектом (№ 2218) пропонується заохочувати державних службовців до
навчання в Національній академії державного управління при Президентові
України шляхом присвоєння їм після навчання 9 рангу в межах категорії
посади, яку обіймав державний службовець на момент направлення на
навчання. Якщо на момент закінчення навчання державному службовцю вже
присвоєно 9 або вищий ранг, у такому випадку передбачається присвоєння
наступного рангу позачергово і невідкладно в межах категорії посад або поза
її межами.
Під час розгляду питання на засіданні Комітету народні депутати
зауважили, що запропонований альтернативний спосіб присвоєння 9 або
вищого рангу державному службовцю в межах категорії посади або поза її
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межами не узгоджується із закладеними у Законі «Про державну службу»
принципами та правилами.
Крім того, члени Комітету дійшли згоди щодо недоцільності внесення
будь-яких змін до Закону, який втрачатиме чинність з прийняттям проекту
Закону України «Про державну службу» (№ 2490), що готується до другого
читання
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.06).
***
Комітет з питань економічної політики рекомендує парламенту
прийняти за основу законопроект про внесення змін до статті 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна» (щодо заходів,
спрямованих на протидію можливим зловживанням у випадках передачі
майна в оренду без проведення конкурсу).
Проектом (№ 2434) передбачено внести до чинного закону зміни, якими
забороняється суборенда у випадках передачі в оренду державного та
комунального майна без конкурсу, а також у оприлюдненні інформації про
орендаря такого майна у мережі Інтернет.
Як повідомили Інформаційному управлінню в секретаріаті Комітету,
прийняття проекту, на думку суб’єктів права законодавчої ініціативи,
«надасть можливість зменшити корупційні ризики у тих випадках, коли
державне та комунальне майно передано в оренду без проведення конкурсу,
зробити цю сферу відносин більш прозорою та, як наслідок, сприяти
економічному розвитку України, збільшенню надходжень до державного та
місцевих бюджетів тощо» (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.06).
***
Члени депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Великою
Британією провели зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом
Великобританії в Україні С. Смітом. Учасники зустрічі обговорили
результати парламентських виборів у Великобританії, можливості посилення
співпраці на державному рівні та надання допомоги Україні у питаннях
національної безпеки, військовій, політичній, економічній та гуманітарній
сферах.
Зі свого боку С. Сміт детально поінформував депутатів про результати
виборів та їхній вплив на розстановку сил у Європейському Союзі. Окрему
увагу дипломат приділив питанню проведення майбутнього референдуму
щодо збереження членства Великобританії у ЄС. Посол запевнив учасників
щодо підтримки Великобританією українських європейських прагнень.
Українські депутати заручилися підтримкою посольства в питанні розвитку
контактів з британськими депутатами (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 9.06).
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***
Під час засідання Комітету з питань європейської інтеграції
розглянуто ряд питань порядку денного.
У ході засідання члени Комітету розглянули та підтримали проект
Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом
Естонської Республіки про умови розміщення дипломатичних представництв
України в Естонській Республіці та Естонської Республіки в Україні № 0026,
який розроблено з метою виконання внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набрання чинності зазначеною Угодою.
Відповідно до статті 9 Закону України «Про міжнародні договори
України» зазначена Угода підлягає ратифікації Верховною Радою України,
шляхом прийняття Закону про ратифікацію. Проектом Закону передбачається
ратифікувати Угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Естонської
Республіки про умови розміщення дипломатичних представництв України в
Естонській Республіці та Естонської Республіки в Україні, вчинену 11 квітня
2013 р. Прийняття Закону матиме позитивні наслідки для України, зокрема
виконання українською стороною умов, необхідних для набрання чинності
зазначеною Угодою, дозволить створити належні умови для функціонування
Посольства України в Естонській Республіці та заощадити кошти на оренду
землі Посольством України в Естонській Республіці, а також планувати
видатки на утримання та облаштування ділянки, яку буде передано у
власність України.
Також члени Комітету заслухали інформацію щодо початку роботи
парламентської експертної групи, створеної при Комітеті, з питань
європейської інтеграції за сприяння фундації «Відкрите суспільство» та за
підтримки Міжнародного фонду «Відродження», яка співпрацюватиме з
Комітетом у питаннях адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу і прийняли рішення вже цього тижня залучати
аплікантів для стажування за цією програмою (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 9.06).
***
У Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки відбулися слухання на тему: «Перспективи
та шляхи нарощування видобутку вітчизняних нафти та газу для
підвищення енергетичної безпеки України.
Відкриваючи слухання, голова Комітету М. Мартиненко, зокрема,
зазначив, що слухання проводяться спільно з Івано-Франківським
національним технічним університетом нафти і газу і присвячені
нарощуванню видобутку нафти та газу для підвищення енергетичної безпеки
України.
М. Мартиненко звернув увагу присутніх на ряд проблем, які
накопичилися у нафтогазовій галузі України – неналежна увага приділяється
оновленню
основних
засобів
геологорозвідувальних,
бурових,
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нафтогазовидобувних, газо- та нафтотранспортних підприємств; їх робота
ґрунтується на застарілих та енерговитратних технологіях, зростає
технологічне відставання порівняно із провідними нафтогазовими
компаніями світу; неефективними залишаються механізми інвестиційного
клімату галузі, інституційного та інтелектуального забезпечення; зниження
обсягів геологорозвідувальних робіт та видобування нафти і газу з
вітчизняних родовищ, поступове скорочення ресурсної бази.
На його думку, потрібно, по-перше, прийняти реалістичну та зрозумілу
для суспільства Енергетичну стратегію, проект якої було розроблено
Центром ім. Разумкова за участі авторитетних українських та міжнародних
організацій і за підтримки Комітету. Зокрема, проектом Енергетичної
стратегії передбачено оптимізацію податкового навантаження на
газовидобувні підприємства. Ставки рентних платежів повинні визначатися
об’єктивним чином на базі розробленої методики з використанням
міжнародного досвіду. Також документом заплановано перехід до ринкової
ціни на газ для всіх споживачів за умови виконання положень Соціального
меморандуму Енергетичного Співтовариства про захист соціально вразливих
споживачів.
По-друге, наголосив народний депутат, необхідно створити таку
нормативно-правову базу на основі імплементації енергетичного
законодавства ЄС, яка б дала змогу всім нафто-газовидобувним
підприємствам, незалежно від форми власності, ефективно працювати на
ринку України. М. Мартиненко також звернув увагу присутніх на те, що
останнім часом Комітет немало зробив у цьому напрямі.
На думку промовців, основними резервами інноваційного розвитку
нафтогазового комплексу є:
– нарощування обсягів власного нафтогазовидобутку на основі сучасних
технологій шляхом масштабного залучення у розробку малодебетних
свердловин, малих родовищ, освоєння перспективних нафтогазових покладів
на значних глибинах, розробки шельфових родовищ, залучення до розробки
вуглеводневих ресурсів з нетрадиційних резервуарів;
– підвищення ефективності експлуатації газотранспортної та
нафтотранспортної систем України за умов неповного їх завантаження;
– масштабне впровадження енергоощадних та енергоефективних
технологій;
– нормативне, технічне, технологічне та кадрове забезпечення
нафтогазового комплексу;
– удосконалення законодавчого регулювання у сфері ліцензування,
рентних платежів, взаємовідносин освітніх, наукових та виробничих установ
та організацій;
– раціональне розв’язання соціально-економічних проблем галузі;
– вдосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення
сталого розвитку нафтогазової енергетики на інноваційній основі.
З метою нарощування видобутку вітчизняних нафти і газу для
підвищення енергетичної безпеки України учасники слухань розробили
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низку рекомендацій, які планується найближчим часом опрацювати у
Комітеті
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 9.06).
***
Закон о правовом режиме военного положения обнародован в среду,
10 июня, в парламентской газете «Голос Украины». Согласно тексту
закона он вступает в силу на следующий день после дня его обнародования
(http://korrespondent.net/ukraine/3525694-obnarodovan-zakon-o-pravovomrezhyme-voennoho-polozhenyia).
Согласно закону, «военное положение – это особенный правовой
режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случае
вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной
независимости Украины, ее территориальной целостности и предусматривает
предоставление соответствующим органам государственной власти,
военному командованию, военным администрациям и органам местного
самоуправления полномочий, необходимых для отвлечения угрозы, отпора
вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности,
устранения угрозы опасности государственной независимости Украины, ее
территориальной целостности, а также временное, предопределенное
угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и
гражданина и прав и законных интересов юридических лиц».
В документе прописаны меры, которые может принимать военное
командование совместно с военными администрациями для установления
правового режима военного положения. Они, в частности, могут
устанавливать усиленную охрану важных объектов национальной экономики
и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, вводить особый
режим их работы, вводить трудовую повинность для трудоспособных лиц,
использовать мощности и трудовые ресурсы предприятий, учреждений и
организаций всех форм собственности для нужд обороны, принудительно
отчуждать имущество, которое находится в частной или коммунальной
собственности, изымать имущество госпредприятий для нужд государства.
Кроме того, военное командование и военные администрации могут
вводить комендантский час, а также «интернировать (принудительно
поселять)» граждан других государств, которые угрожают нападением или
осуществляют агрессию против Украины. Они также могут ограничивать
свободу передвижения граждан, проверять документы, а в случае
необходимости осуществлять осмотр помещений, вещей, грузов, служебных
помещений и жилья граждан, запрещать проведение массовых мероприятий
(забастовок, собраний и акций), поднимать вопрос о политических партиях и
общественных объединениях, деятельность которых направлена на
ликвидацию независимости Украины, подрыв безопасности и изменение
конституционного строя.
В условиях военного положения военное командование и
администрации
могут
регулировать
работу
предприятий
и
15

телекоммуникаций, полиграфических предприятий и издательств, запрещать
торговлю оружием, сильнодействующими химическими веществами,
алкогольными напитками; устанавливать особый режим в сфере
производства и реализации лекарств, в состав которых входят наркотические
средства.
Кроме этого, военное командование и администрации могут изымать у
граждан, находящихся на территории областей, в рамках которых ведутся
боевые действия (кроме граждан, которые самостоятельно или в составе
добровольных объединений выразили желание защищать территориальную
целостность и безопасность государства и в установленном законом порядке
сообщили о своем существовании Вооруженные Силы Украины),
огнестрельное оружие и боеприпасы, холодное оружие, а у предприятий,
учреждений и организаций также учебную и боевую технику, взрывчатые,
радиоактивные вещества и материалы, сильнодействующие химические и
ядовитые вещества.
Могут также устанавливать для физических и юридических лиц военноквартирную повинность по расквартированию военнослужащих. Кроме
этого, на время привлечения работающего человека к выполнению трудовой
повинности вне места его работы по трудовому договору за ним по
окончании выполнения таких работ сохраняется соответствующее рабочее
место (должность) (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
10.06).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент обговорив з представником США в ООН С. Пауер
імплементацію Мінських домовленостей.
Президент України П. Порошенко зустрівся з представником США в
Організації Об’єднаних Націй С. Пауер, яка прибула в Україну, щоб
ознайомитися з перебігом імплементації Мінських домовленостей.
«Ви не уявляєте, наскільки Ви зараз відомі в Україні», – пожартував на
початку зустрічі Президент, відзначивши, що в Україні дуже багато людей
дивляться трансляції засідань Радбезу ООН, який розглядає «українське
питання».
Президент наголосив на важливості для України підтримки з боку Ради
безпеки ООН та представника США в Організації, а також на високому рівні
співпраці України та США у питаннях безпеки.
«Наші найбільші очікування щодо втілення у життя Мінських угод
пов’язані з підтримкою з боку Ради безпеки ООН», – заявив П. Порошенко,
нагадавши про свою зустріч 8 травня з Генеральним секретарем ООН
Пан Гі Муном та обговорення можливості залучення міжнародного
миротворчого контингенту до забезпечення реалізації Мінських
домовленостей.
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Президент поінформував про неухильне виконання Україною своїх
зобов’язань за Мінськими угодами, зокрема, про намагання започаткувати
політичний процес через проведення вільних чесних виборів, та про їх
численні порушення з боку бойовиків. Так, за словами глави держави, у
ситуації, коли 3 червня бойовики, що підтримуються Росією, атакували
українських військових у Мар’їнці Донецької області, Україна діяла у повній
відповідності до зобов’язань за Мінськими угодами та змогла відстояти
Мар’їнку, продемонструвавши відповідальність.
Глава держави наголосив на важливості відновлення Україною
контролю над українсько-російським кордоном, вирішення важкої
гуманітарної ситуації, в якій опинились мешканці окупованих територій.
Президент відзначив важливість відкриття в Києві офісу ООН на підтримку
Мінських домовленостей, про що він домовився під час зустрічі з
Пан Гі Муном, зазначивши, що це дозволить ефективно доповнити діяльність
Моніторингової місії ОБСЄ.
Президент висловив сподівання, що скоординовані зусилля дозволять
Україні стати непостійним членом Ради безпеки ООН, подякувавши С. Пауер
за її особистий вклад у відстоювання позиції України.
Президент зазначив, що відкриття в Україні офісу підтримки ООН
дозволить Організації отримувати інформацію про ситуацію у країні з
першоджерела. «Зараз ми здійснюємо кроки, щоб зробити ситуацію на лінії
зіткнення та навколо більш безпечною», – сказав Президент.
П. Порошенко наголосив на важливості вирішення гуманітарних
проблем 4 млн українців, які опинилися на окупованій території фактично у
заручниках у бойовиків.
У свою чергу, С. Пауер висловила підтримку територіальній цілісності
України. Вона відзначила, що прибула до України, щоб ознайомитися з
перебігом виконання Мінських домовленостей. Вона також прибула для
сприяння відкриттю офісу ООН із підтримки Мінських домовленостей в
Україні.
Вона також відзначила важливість «дуже сильної» заяви «великої сімки»
щодо України.
С. Пауер високо оцінила намір глави держави відвідати Донецьку
область. Вона повідомила, що відвідала місця проживання переселенців з
Донецької області і була вражена тим, як пересічні українці мобілізовуються
і допомагають у облаштуванні вимушених переселенців. За її словами, вона
відвідала багато країн, де існує проблема вимушених переселенців, і лише в
Україні вона побачила такі приклади взаємодопомоги (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
10.06).
***
Президент П. Порошенко взяв участь у першому засіданні нового
складу Комісії при Президентові України у питаннях помилування.
Глава держави назвав завданням комісії сприяти тому, щоб людина, яка
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заблукала, стала на шлях виправлення і повернулася до повноцінного життя у
відповідності з нормами моралі та права.
Президент висловив впевненість у тому, що Комісія прийматиме
виважені рішення, адже серед її членів чимало представників громадськості,
правозахисних організацій. «Сподіваюся, що ваш життєвий досвід і ваше
сумління є запорукою об'єктивного, уважного і дуже виваженого розгляду
клопотань», – сказав глава держави.
Президент наголосив на відповідальності членів Комісії, яка
покладається на них державою (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 09.06).
***
Президент П. Порошенко взяв участь у церемонії з нагоди 260-річчя
Головного військового клінічного госпіталю. Глава держави повідомив про
присвоєння закладу статусу «Національного» та назвав рівень медичних
послуг, які зараз тут запроваджуються, «медициною XXI століття».
Глава держави привітав військових та медичних працівників закладу та
повідомив, що підписав Указ про надання Київському військовому госпіталю
статусу «Національного». Відтепер він матиме назву «Національний
військово-медичний клінічний центр».
Президент наголосив на провідній ролі закладу у запровадженні
сучасних технологій у медичну сферу. «Київський госпіталь став
локомотивом реформи військової медицини, яку запроваджує Міністерство
оборони, – сказав глава держави, додавши, – Це вже справжня медицина
XXI століття». Так, у закладі проводяться проектні роботи щодо створення
централізованої медичної інформаційної системи, яка об’єднає усі дані
лікувальних установ, починаючи з лікарень, розташованих в зоні АТО.
«Її впровадження дозволить в кожний момент розуміти стан та потреби
наших поранених, всіх військовослужбовців», – додав глава держави
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 10.06).
***
П. Порошенко уволил губернатора Донецкой области и нашел ему
замену – СМИ.
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации
А. Кихтенко уволен с занимаемой должности. Об этом на своей странице в
Facebook сообщил советник министра информационной политики Украины,
координатор пресс-центра АТО в Краматорске А. Бригинец. По данным
СМИ, в ближайшее время председателем Донецкой облгосадминистрации
будет назначен П. Жебривский, который сейчас занимает должность
начальника Антикоррупционного управления Генпрокуратуры Украины
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/3526186-poroshenkouvolyl-hubernatora-donetskoi-oblasty-y-nashel-emu-zamenu-smy). – 2015. –
11.06).
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***
У рамках робочого візиту до Вашингтона Прем’єр-міністр України
А. Яценюк зустрівся з заступником Державного секретаря Сполучених
Штатів Америки Е. Блінкеном.
Е. Блінкен зазначив, що високо цінує і вітає надзвичайні зусилля уряду
України, який, перебуваючи у винятково складних обставинах, демонструє
тверду відданість реформам і вже сьогодні досяг відчутних результатів.
Під час розмови йшлося про міжнародні зусилля на підтримку
України. Ця позиція, за словами заступника Держсекретаря США, була
виразно засвідчена під час саміту "великої сімки" в Німеччині.
Також обговорено питання, що стосуються децентралізації та інших
змін в Україні.
Також А. Яценюк прийняв заступника Генерального секретаря
ООН Дж. Фелтманна, з яким обговорив актуальні питання, що стосуються
процесу мирного врегулювання ситуації на Сході України (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 09.06).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся з міністром фінансів
Сполучених Штатів Америки Дж. Лью в рамках робочого візиту до
США. Сторони обговорили питання надання Україні додаткових
кредитних гарантій у розмірі 1 млрд дол. США.
У складі української делегації була міністр фінансів України Н. Яресько.
Під час зустрічі було обговорено питання підтримки американською
стороною програми реформ, які втілює уряд України.
Міністр фінансів США запевнив у підтримці України в реалізації
програми МВФ, в тому числі щодо реструктуризації комерційних боргів
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 09.06).
***
В рамках робочого візиту до США Прем’єр-міністр України
А. Яценюк зустрівся з міністром енергетики Сполучених Штатів
Америки Е. Монізом.
Сторони обговорили найактуальніші питання енергетичної співпраці
між Україною та США.
Зокрема, йшлося про диверсифікацію джерел енергопостачання для
зміцнення енергонезалежності України та співпрацю в сфері ядерної
енергетики.
Відбувся обмін думками стосовно комплексу питань залучення
інвестицій США та розвитку української енергетичної галузі (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 09.06).
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***
«Наша позиція є незмінною – борги перед приватними кредиторами
повинні бути реструктуризовані», – підкреслив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк журналістам у Вашингтоні по завершенні зустрічі з
директором-розпорядником МВФ К. Лагард.
«Значні обсяги коштів, які надійшли від ЄС та США – це вкладення
держав у допомогу Україні в боротьбі проти російської агресії. Борги
приватними кредиторами повинні бути реструктруризовані, і це також буде
їхній вклад в те, щоб допомогти українському народу», – підкреслив він.
Глава уряду повідомив, що питання реструктуризації боргів України
перед зовнішніми кредиторами обговорювалося в ході його робочого візиту
до Вашингтона.
Він наголосив, що Україна витрачає на обслуговування зовнішніх боргів,
«які наробив Янукович», стільки ж, скільки виділяється на національну
безпеку і оборону, – 5 % ВВП.
Українська сторона, наголосив він, висловила свої умови і пропозиції до
приватних кредиторів: «Очікуємо, що вони стануть на позицію допомоги
Україні».
«Позиція всіх сторін: МВФ, міністра фінансів США і уряду Сполучених
Штатів – що кожен повинен зробити свій вклад», – підкреслив глава уряду.
Пропозиції, які зробив приватним кредиторам уряд України, підкреслив
А. Яценюк, є прийнятними з точки зору рівня котирувань українських
облігацій, «відповідають ринковому рівню і тому, що Україна перебуває в
такій ситуації, яку неможливо порівняти з жодною іншою – Україна
знаходиться в стані війни з ядерною державою, ким є Росія».
«Іншого шляху, крім як прийняти умови (висловлені урядом України. –
ред.), реструктуризувати борги і дати можливість країні вийти з цієї складної
економічної ситуації – не існує», – наголосив А. Яценюк (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 11.06).
***
Уряд на своєму засіданні доручив Міністерству економічного
розвитку і торгівлі невідкладно виділити кошти з резервного фонду
державного бюджету на подолання заходів з ліквідації надзвичайної
ситуації, що виникла 8 червня на території нафтобази товариства з
обмеженою відповідальністю "Побутрембудматеріали" у смт Глеваха
Васильківського району Київської області, та надання допомоги сім'ям
загиблих і потерпілим внаслідок лиха.
«Уряд на доручення Прем’єр-міністра утворив урядову комісію з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надав усі необхідні доручення.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі отримало доручення
невідкладно виділити кошти з резервного фонду державного бюджету для
усіх необхідних заходів, пов’язаних з ліквідацією надзвичайної ситуації, а
також для надання допомоги сім'ям загиблих і потерпілим», - повідомив віцепрем’єр-міністр В. Кириленко за результатами екстреного засідання уряду.
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Віце-прем’єр-міністр повідомив, що урядову комісію очолив
голова Державної служби з надзвичайних ситуацій М. Чечоткін, а до її
складу увійшли всі профільні міністерства.
В. Кириленко наголосив, що ситуацію контролюють всі гілки влади,
здійснюється комплексний моніторинг: техногенний та екологічний, а також
усіх аспектів, пов’язаних з ліквідацією надзвичайної ситуації.
У свою чергу голова Державної служби з надзвичайних ситуацій
М. Чечоткін запевнив, що «надзвичайна ситуація у районі пожежі цілком
контрольована» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 09.06).
***
Віце-прем’єр-міністр – міністр культури В. Кириленко провів зустріч
із президентом Світового конгресу українців О. Чолієм та делегацією
СКУ. У зустрічі також взяли участь генеральний секретар СКУ
С. Романів, заступник президента СКУ П. Грод, член Екзекутивного
комітету СКУ З. Потічний, директор Представництва СКУ в Україні
С. Касянчук, голова Української Всесвітньої Координаційної Ради
М. Ратушний.
На початку зустрічі В. Кириленко подякував за допомогу Світового
конгресу українців у боротьбі України за територіальну цілісність,
демократію та європейський вибір. Разом з іншими гуманітарними
проектами віце-прем’єр особливо відзначив ініціативу СКУ «Захист
патріотів», націлену на збір пожертв українських громад Канади, Великої
Британії, Австралії, США, Польщі та інших держав світу для допомоги
військовослужбовцям у зоні АТО.
Віце-прем’єр повідомив про плани Міністерства культури створити
Український інститут, офіси якого за кордоном сприятимуть популяризації
української культури. Президент Світового конгресу українців позитивно
оцінив таку ініціативу Міністерства культури України та запевнив, що
українці за кордоном долучатимуться до втілення цієї ідеї та безпосередньо
до роботи новостворених інституцій.
Під час зустрічі було обговорено підготовку до VI Всесвітнього форуму
українців, ініційованого Українською всесвітньою координаційною радою, а
також План напрямів діяльності та спільних заходів між Світовим Конгресом
Українців і Міністерством культури України. Документ підготовлено на
виконання Меморандуму про співпрацю між Кабінетом Міністрів України та
Світовим Конгресом Українців від 28 серпня 2014 р. (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 10.06).
***
9 червня відбулася прес-конференція міністра інформаційної
політики України Ю. Стеця «Звіт діяльності МІП за травень 2015 року».
Окрім міністра, в прес-конференції взяли участь: заступник міністра
Т. Попова, радник міністра з питань інформаційної політики Криму
С. Костинський та співголова Експетної ради при МІП, доцент кафедри
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міжнародних медіа комунікацій та комунікативних технологій Інституту
міжнародних
відносин Київського
національного
університету
ім.. Т. Шевченка С. Даниленко.
Міністр Ю. Стець розпочав звіт з проектів, реалізованих МІП на
виконання Програми дій уряду на 2015 рік. Зокрема, він повідомив
присутнім, що Експертною радою при МІП напрацьовано та представлено
для обговорення проект Концепції інформаційної безпеки України.
В той час, як проект Закону «Про іноземне телебачення і радіомовлення
України», в рамках діяльності спільної робочої групи, вже передано для
ознайомлення народним депутатам - членам Комітету з питань свободи слова
та інформаційної політики Верховної Ради України.
Детальніше про проект Концепції розповів С. Даниленко, зазначивши
всі ключові моменти та критерії, якими керувалася Експертна рада під час
написання документу.
Звітуючи про частину роботи, за яку відповідає Т. Попова, зокрема про
спільний проект МІП та МОУ «Embedded journalism», заступник міністра
зазначила, що зараз йде робота над тим, щоб журналісти під час участі в
програмі на передовій мали належне страхування. Також Т. Попова
повідомила, що Комісія з питань забезпечення стабільного функціонування
системи національного телебачення і радіомовлення щотижнево проводить
засідання, на яких йде мова про застосування всіх необхідних інструментів
для відновлення мовлення на визволених територіях на Сході країни.
Ю. Стець також підкреслив, що на засіданні уряду ініціюватиме
необхідні внесення змін до відповідних постанов для швидкого просування
процесу, навівши приклад Постанови № 317 «Питання забезпечення сталого
функціонування об’єктів державної власності, що мають стратегічне
значення для економіки і безпеки держави у сфері телекомунікацій та зв’язку
в особливий період», яка була ініційована МІП та підписана Прем’єрміністром 25 травня 2015 р.
Разом з тим С. Костинський, звітуючи по роботі щодо інформаційної
політики Криму, відмітив, що соціальна комунікаційна кампанія «Крим – це
Україна» вийшла на світовий рівень. Сьогодні сюжети кампанії розміщено в
Австралії,
Північній
Америці
та
Європі
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 10.06).
***
Мінрегіон працює над модернізацією житлових програм для розвитку
будівельного ринку.
Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства
України
Р. Абрамовський.
«Сьогодні в державі є програми забезпечення громадян, що потребують
поліпшення житлових умов, житлом. Зокрема, це відома програма пільгового
молодіжного кредитування та програма «Доступне житло». Але ці програми
зараз не наповнені грошима і фінансуються за рахунок повернення кредитів,
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виданих раніше. Безумовно, якщо ці інструменти наповнити грошима, діючи
програми дадуть новий поштовх для розвитку будівельного ринку і
забезпечення житлом громадян. Наразі це питання опрацьовується, ми
модернізуємо самі програми. Я вважаю, що ще влітку Мінрегіон вийде з
пропозиціями до Кабінету Міністрів і буде просити їх схвалити», - повідомив
Р. Абрамовський.
Окрему
увагу
заступник
міністра
звернув
на
процес
«легалізації самобудів», який наразі розпочався в державі.
«В країні велика кількість будинків, що будувалися без будь-яких
дозволів. Звісно, що люди не мали можливості зареєструвати за собою
відповідне право власності. Але зараз запрацював дієвий механізм щодо
вирішення цього питання», - зазначив Р. Абрамовський.
Він нагадав, що Мінрегіоном розроблений наказ, яким затверджений
Порядок прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження
індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків,
господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та
будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій
складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт.
«Важливо уточнити, що ця «будівельна амністія» стосується лише
будинків, збудованих до 2011 року. Головна умова - підтверджене право
власності чи користування земельною ділянкою. І цей документ, серед
інших, подається в ДАБІ», - додав Р. Абрамовський.
Заступник міністра наголосив, що «важливо не тільки задекларувати, що
цей процес розпочався, ми повинні його реально реалізувати». «Саме тому
я провів нараду з учасниками ринку технічної інвентаризацію, пояснив їм
порядок дій і терміни - протягом 10 днів вони повинні провести
інвентаризацію, якщо необхідно - виготовити будівельний паспорт і зробити
відповідну відмітку в ньому. Також ми проводимо роботу з ДАБІ - це орган,
підпорядкований Міністерству. Відповідним листом ми повідомили, що, як і
в які терміни робити. Впевнений що відповідну методологічну підтримку
надасть і Міністерство юстиції для своїх територіальних підрозділів», зауважив Р. Абрамовський (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2015. – 10.06).
***
У Мінрегіоні за участі експертів та представників центральних
органів виконавчої влади відбулася нарада-обговорення проекту Плану
заходів на 2015 – 2017 рр. з реалізації Державної стратегії регіонального
розвитку.
«Ми разом маємо запропонувати і якнайшвидше запустити нову систему
міжгалузевих
відношень
і
документообігу,
пов’язану
з державною регіональною політикою. Зрозуміла державна політика і чітке
планування дозволять нам, по-перше, не втратити кошти європейських
партнерів, які вже майже рік як виділені, а по-друге, відкрити можливості для
розширення фінансування проектів регіонального розвитку у майбутньому»,
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- звернувся до присутніх заступник міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства В. Негода.
Він нагадав, що між Україною та ЄС діє Угода про фінансування
Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної
політики України, що набрала чинності 27 листопада 2014 р. Угодою
передбачено надання Україні 55 млн євро на регіональний розвиток. Для
отримання першого траншу фінансування, до завершення першого півріччя
2015 р. уряд має розробити та затвердити План заходів з реалізації Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р.
За інформацією директора департаменту з питань регіонального
розвитку Мінрегіону О. Кучеренко, запропонований План заходів розроблено
з урахуванням методики і практик Європейського Союзу, він передбачає
забезпечення стабільного фінансування програм та проектів регіонального
розвитку, у тому числі за рахунок секторальної бюджетної підтримки ЄС.
За її словами, формат розробленого Плану є інноваційним, значно
відрізняється від формату подібних документів, що традиційно
затверджувалися у минулому, тому вимагає ретельного вивчення усіма
органами виконавчої влади.
Найближчим часом усі міністерства мають надати свої рекомендації та
висновки щодо запропонованого Плану для подальшої передачі документа на
розгляд
Кабінету
Міністрів
України
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 10.06).
***
З
метою
забезпечення
прозорої
роботи
Міністерства
інфраструктури та надання можливості громадськості відслідковувати
та контролювати виконання планів відомство розробило та
оприлюднило дорожню карту реформи автотранспортної галузі. Це план
роботи профільного департаменту Міністерства з чітко окресленими
проблемами, конкретними кроками та механізмами їх вирішення і термінами
виконання.
Дорожня карта щодо автотранспортної галузі була презентована та
схвалена на засіданні транспортного комітету Верховної Ради 20 травня
2015 р. Наразі документ оприлюднений на офіційному сайті Міністерства
для обговорення з громадськістю та профільними асоціаціями. Допрацьована
карта з урахуванням усіх побажань та пропозицій буде доступна в онлайнрежимі на постійній основі. Таким чином, усі бажаючі зможуть дізнатися,
над чим наразі працюють в Міністерстві та вчасно проконтролювати роботу
посадовців.
«Ця дорожня карта виникла не в результаті наказу керівництва чи
примхи громадськості. Це важливий інструмент і європейська практика, коли
влада пліч-о-пліч з громадянами та бізнес-спільнотою працює над
реалізацією спільної стратегії розвитку країни. Дорожня карта по
автотранспортній галузі - ще один крок до повної відкритості Міністерства та
чіткий план дій у цьому напрямку», - прокоментував нововведення директор
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департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних
перевезень Р. Хміль (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
10.06).
***
9 червня в Державному космічному агентстві України відбулось
перше засідання Українсько-німецького спільного координаційного
комітету з питань співробітництва в космічній сфері.
Комітет утворено відповідно до Рамкової угоди між Державним
космічним агентством України та Німецьким аерокосмічним центром (DLR)
щодо співробітництва у сфері космічної діяльності. Основним завданням
Комітету є сприяння розвитку українсько-німецької співпраці у космічній
сфері та її координація.
Відкрив засідання голова Державного космічного агентства України
О. Уруський, який окреслив бачення української сторони щодо розвитку
двосторонньої співпраці. «ДКА України кардинально змінює стратегію
космічної діяльності і наш вектор сьогодні направлений на Захід.
Сподіваємось на підтримку Німеччини в реалізації амбітного плану України
– набуття членства в Європейському космічному агентстві» - зазначив
О. Уруський.
Порядок денний засідання включав такі питання, як перспективи
реалізації спільних проектів за підтримки програми ЄС "Горизонт 2020",
можливості залучення українських підприємств до виконання проектів, які
реалізуються DLR в рамках Європейського космічного агентства. Також було
обговорено співробітництво у сфері космічних технологій, дистанційного
зондування Землі, ракет-носіїв. Крім того, значної уваги сторони приділили
підготовці до майбутніх спільних заходів, спрямованих на розвиток
співпраці, серед яких зустріч керівників ДКА та DLR під час Авіаційнокосмічного салону Ле Бурже 2015 (17 червня 2015 р., м. Париж, Франція) та
Українсько-німецький авіаційно-космічний форум (25 червня 2015 р., м.
Берлін, ФРН) (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 10.06).

ПОЛІТИКА
На встрече «нормандской четверки» обсуждали выборы на Донбассе.
Выборы на Донбассе должны пройти обязательно под эгидой и в
соответствии со стандартами ОБСЕ, заявили России участники встречи в
«нормандском формате» в среду в Париже. Об этом рассказал агентству
Интерфакс-Украина посол по особым поручениям МИД Украины Д. Кулеба
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3526075-serheui-melnychukuohranychyly-vyezd-yz-kyeva-y-naznachyly-zaloh-smy).
По его словам, встреча в Париже прошла традиционно интенсивно и
была полезной. «Украина, Германия и Франция искали варианты, как
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обеспечить выполнение Россией Минских договоренностей», – сообщил
Д. Кулеба.
Дипломат отметил три ключевые позиции, которые представитель
Украины на переговорах озвучил совместно с западными партнерами.
«Во-первых, мы четко заявили, что, как и согласовали лидеры
„нормандской четверки” в Минске, местные выборы в отдельных районах
Донецкой и Луганской областей должны пройти под наблюдением Бюро
демократических институтов и прав человека ОБСЕ. Присутствие ОБСЕ в
избирательном процессе должно быть безотлагательно обеспечено.
Проведение этих выборов под эгидой и по стандартам ОБСЕ поможет
развязать «минский узел». Пока же мы не видим никакого желания России
выполнять это обязательство. Свидетельством этого, в частности, является
недопуск миссии БДИПЧ на территорию упомянутых отдельных районов. На
попытки российских коллег отвлечь внимание от этого принципиального
обязательства никто из наших партнеров не покупается», – рассказал
Д. Кулеба.
Также представители трех государств настояли перед Россией на
сохранении формата Трехсторонней контактной группы. «Попытка
развернуть дискуссию по поводу его расширения за счет включения
представителей «ДНР» и «ЛНР» неприемлема. Эта позиция настолько
принципиальна, что, думаю, россияне почувствовали «дипломатическое
железо» в голосе, когда им ее озвучивали», – рассказал дипломат.
Кроме того, на фоне грубой атаки на Марьинку представителю РФ была
отмечена необходимость принятия исчерпывающих мер для того, чтобы
заработало полное прекращение огня со стороны сепаратистов и российских
войск,
которые
их
поддерживают
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 10.06).
***
В официальном обращении Украины к Совету Европы о
приостановлении выполнения ряда статей Европейской конвенции по
правам человека Киев впервые документально объявил на международном
уровне, что зона АТО оккупирована Россией. Текст соответствующего
обращения Украины размещен на сайте Совета Европы.
Ранее Киев заявлял, что Крым является территорией, временно
оккупированной РФ в результате вооруженной агрессии России против
Украины
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3526005-kyev-ofytsyalnouvedomyl-evrosovet-ob-okkupatsyy-rossyei-zony-ato).
В новом письме за подписью главы МИД П. Климкина подчеркивается,
что этот статус имеют также отдельные территории Луганской и Донецкой
областей.
«Учитывая агрессию Российской Федерации против Украины, которая
проходила при участии регулярных (подразделений) вооруженных сил РФ и
незаконных
вооруженных
формирований,
которые
направляются,
управляются и финансируются Российской Федерацией, проводится
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антитеррористическая операция... Российская Федерация, которая на самом
деле оккупировала некоторые территории Донецкой и Луганской областей и
осуществляет управление ими, полностью ответственна за соблюдение и
защиту прав человека на этих территориях, в соответствии с международным
гуманитарным правом и международно установленными правами человека»,
– говорится в заявлении.
Таким образом, Киев возлагает на Россию всю ответственность за
нарушение каких-либо статей Европейской конвенции по правам человека в
зоне АТО.
Напомним, Верховная Рада 21 мая приняла заявление об отходе от
некоторых обязательств, предусмотренных Международным пактом о
гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека и
основоположных свобод до полного прекращения вооруженной агрессии
России. Кроме этого, Украина приостановила действие некоторых статей
конвенции в отношении лиц, подозреваемых в террористической
деятельности (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 10.06).
***
Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге в среду
принял резолюцию об отношениях ЕС с Россией.
Документ, который не носит законодательного характера, рекомендует
критически пересмотреть отношения РФ и ЕС, противодействовать
«российской пропаганде», оказать поддержку гражданскому обществу РФ,
независимым русскоязычным СМИ в Евросоюзе и за его пределами
(http://korrespondent.net/world/3525831-evroparlament-sovetuet-yskluichytrossyui-yz-chysla-partnerov-rezoluitsyia).
Проект подготовлен по докладу евродепутата от Литвы
Г. Ландсбергиса, внука бывшего спикера литовского Сейма.
Причиной пересмотра отношений депутаты называют «прямое и
опосредованное участие» России в вооруженном конфликте в Украине,
«незаконное присоединение Крыма», «нарушение территориальной
целостности Грузии» и «экономическую и политическую дестабилизацию
европейских соседей».
Тем самым, считают европейские парламентарии, Россия «сознательно
нарушает принципы демократии, фундаментальные ценности правового
государства и международного права».
В этом контексте Евросоюзу, по мнению депутатов ЕП, нужно как
можно скорее принять план «срочного непринудительного вмешательства,
чтобы противостоять политике агрессии и разделения, которую проводит
Россия».
В резолюции подчеркивается, что в свете событий в Крыму и на востоке
Украины Россия не может больше рассматриваться как стратегический
партнер. В ней отмечается, что «Россия открыто противопоставляет себя
демократическому международному сообществу и его правопорядку, в
частности, пытаясь силой перекроить европейские границы».
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Депутаты обеспокоены имеющим место, по их мнению, «нагнетанием
атмосферы ненависти против активистов оппозиции, правозащитников,
национальных меньшинств и соседних стран, ухудшением ситуации в
области прав человека и верховенства права в России».
«Отношения между ЕС и Россией должны отныне быть основаны на
уважении международного права и диалога, в рамках которого ЕС готов
возобновить и развивать сотрудничество с российскими властями в ряде
конкретных областей, представляющих общий интерес», – рекомендуют
европейские законодатели.
«Возобновление сотрудничества можно рассмотреть при условии, –
полагают они, – если Россия будет уважать территориальную целостность и
суверенитет Украины, включая Крым, неукоснительно выполнит Минские
соглашения (что включает полный контроль границы украинскими властями,
безоговорочный вывод российских войск и вооружений и немедленное
прекращение помощи повстанческим группам), прекратит военные и другие
действия, которые она совершает в целях дестабилизации границ стран ЕС».
В резолюции Европарламента также говорится, что европейские
законодатели убеждены, что только неукоснительное выполнение
европейского законодательства в области энергетики, особенно «третьего
энергетического
пакета»,
а
также
формирование
внутреннего
энергетического рынка ЕС позволит противостоять использованию Россией
энергоресурсов «для политического давления» на некоторых членов ЕС и
кандидатов в него.
Европарламент потребовал от Еврокомиссии «безотлагательно
выделить достаточные средства на конкретные проекты, призванные
противостоять российской пропаганде внутри и вне ЕС и давать
объективную информацию широкой публике в странах «Восточного
партнерства».
Предложено также выделить финансирование для создания
«русскоязычных СМИ, которые могли бы конкурировать с российскими
СМИ, находящимися под государственным контролем, чтобы дать
русскоязычному населению надежные и независимые источники
информации».
Одновременно депутаты «глубоко озабочены активизацией контактов и
сотрудничеством между популистскими, фашистскими, ультраправыми
партиями ЕС и националистическими силами России при потворстве
российских властей».
Также европарламентарии обеспокоены имеющей место, по их мнению,
«финансовой поддержкой, которую Россия оказывает радикальным и
экстремистским партиям в странах ЕС». Институты ЕС должны
противостоять угрозе создания «националистического интернационала»,
говорится в резолюции.
Предлагается сформировать механизм, призванный собирать и
обнародовать информацию о финансовой, политической и технической
поддержке Россией политических партий и других организаций в ЕС. В
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проекте резолюции предлагалось в дальнейшем принять закон, запрещающий
финансирование европейских политических партий политическими и
экономическими организациями, находящимися вне ЕС. Однако в ходе
голосования была принята устная поправка о замене термина «запрет» на
«прозрачность».
Напомним, во вторник стало известно, что Европейский парламент
очень критично оценивает нынешние отношения Евросоюза с Россией.
Об этом говорится в докладе, подготовленном по инициативе группы
Европейской народной партии в Европарламенте, который был вынесен на
голосование 10 июня. В докладе также отмечается, что Россия потеряла
доверие Европы и статус стратегического партнера (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 10.06).
***
Германия завершила процедуру ратификации Соглашения об
ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Об этом сообщил посол
Украины в Германии А. Мельник в личном Twitter-аккаунте
(http://korrespondent.net/world/3525805-hermanyia-okonchatelno-odobrylaassotsyatsyui-es-y-ukrayny).
Напомним, ранее вслед за бундестагом Соглашение об ассоциации
Украина-ЕС ратифицировал немецкий бундесрат. В конце марта германский
бундестаг подавляющим большинством голосов принял законы о
ратификации подписанных ранее соглашений об ассоциации ЕС с тремя из
шести стран-участниц программы «Восточное партнерство» – Украиной,
Грузией и Молдавией (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015.
– 10.06).
***
У России «нет никаких отношений» с «Большой семеркой» (G7),
тогда как сама организация таковой не является, а представляет собой
«клуб по интересам». Об этом заявил президент России В. Путин по итогам
встречи с премьер-министром Италии М. Ренци, отвечая на вопрос о
перспективах
взаимоотношений
РФ
с
G7
(http://korrespondent.net/world/3525876-putyn-u-rossyy-net-nykakykhotnoshenyi-s-bolshoi-semerkoi).
В. Путин отметил, что когда РФ входила в G8, то она активно принимала
участие в работе организации: участвовала в обсуждениях, в подготовке
итоговых документов. «Мне казалось, что в этом был какой-то смысл,
потому что мы хотя бы представляли какую-то альтернативную точку
зрения. Но наши партнеры решили, что они в этой альтернативной точке
зрения не нуждаются. Это их решение. Но это же не организация. Это так –
клуб по интересам. Мы желаем успехов этому формату», – добавил
президент.
Кроме того, В. Путин заявил в Милане, что он надеется на отмену
санкций, но не сейчас. «Рассчитываю, что мы рано или поздно все-таки
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уйдем от тех ограничений, с которыми сегодня сталкиваемся», – сказал глава
РФ (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 10.06).
***
В МИД РФ отметили «хрупкий характер» реализации Минских
соглашений.
Украинские власти пытаются уйти от прямого диалога с Донбассом.
Такое мнение высказал глава МИД РФ С. Лавров в ходе телефонного
разговора со своим немецким коллегой Ф.-В. Штайнмайером, сообщает
пресс-служба
внешнеполитического
ведомства
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3525509-lavrov-shtainmaieru-kyevukloniaetsia-ot-dyaloha-s-donbassom).
Как отметили в МИД РФ, С. Лавров высказал озабоченность в связи с
проблемами в налаживании диалога по конституционной реформе и
прекращении социально-экономической блокады Донбасса. «Было отмечено,
что процесс реализации Минских договоренностей носит в значительной
мере все еще хрупкий характер», – добавили в министерстве.
С. Лавров и Ф.-В. Штайнмайер договорились оказывать давление на
стороны украинского конфликта с целью добиться выполнения Минских
соглашений. Также главы МИД условились вновь обсудить проблему после
очередной встречи замминистров иностранных дел «нормандской четверки»
в Париже, которая намечена на 11 июня (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 10.06).
***
Лидеры так называемых «ДНР» и «ЛНР» направили Контактной
группе дополнения к изменениям в Конституцию, которые
предусматривают сохранение отдельных районов Донбасса с особым
статусом в составе Украины. Об этом говорится в заявлении
представителей самопровозглашенных республик на переговорах в Минске
В. Дейнего и Д. Пушилина.
Отмечается, что проект передан временному координатору рабочей
группы по политическим вопросам от ОБСЕ П. Морелю.
«Отдельные районы с особым статусом или их ассоциации являются
неотъемлемой составной частью Украины и в пределах полномочий,
определенных Конституцией, отдельными законами Украины, а также
соглашениями по разграничению полномочий между этими районами, их
ассоциациями и Кабинетом Министров Украины, министерствами, другими
центральными органами исполнительной власти самостоятельно решают
вопросы, отнесенные к их ведению», – говорится в тексте документа. Об
этом сообщает ICTV Факти (Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2015. –
9.06).
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***
Московский городской суд продлил арест народного депутата от
"Батьківщины", члена постоянной делегации Украины в Парламентской
ассамблее Совета Европы Н. Савченко еще на три месяца, до 30 сентября. Об
этом в Twitter написал народный депутат от «Батьківщины» И. Крулько,
который присутствовал на заседании вместе с В. Савченко и украинским
консулом Г. Брескаленко.
И. Крулько отметил, что "после сегодняшнего решения о продлении
ареста Надежды, судья Грачев будет добавлен в санкционный «Список
Савченко»". По его словам, перед объявлением решения украинская летчица
поблагодарила всех украинцев за поддержку и письма. В «Список Савченко»
включены 35 человек, непосредственно причастных к похищению, вывозу на
территорию РФ, незаконному содержанию, фабрикации доказательств и дела
против Н. Савченко, а также лица, причастные к финансированию этого
процесса. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ (Електронні Вісті
(http://elvisti.com). – 2015. – 10.06).
***
10 июля в Киеве уличные торговцы перекрыли трассу, которая
соединяет два берега Днепра.
Люди вышли на пр-т Бажана еще в четыре утра. Владельцы киосков
вынесли на дорогу поддоны, ящики, шины и металлические мусорные баки.
Протестующих возмутила попытка сноса их ларьков в переходе метро
Харьковская неизвестными в камуфляже и балаклавах. Сейчас известно, что
несколько киосков таки уничтожили, а пр-т Бажана был парализован - пробка
на въезде в город достигала двух километров. Об этом сообщает ТСН.ua
(Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2015. – 10.06).

ЕКОНОМІКА
Международный валютный фонд будет кредитовать Украину даже
в случае, если она не сможет договориться с частными кредиторами о
реструктуризации внешнего долга. Об этом сообщает «Левый берег».
«У нас есть политика кредитования просроченной задолженности,
которая позволяет нам продолжить кредитование государства, когда оно
имеет задолженность частным кредиторам, в том случае, если государство
выполняет все другие обязательства, которые оно взяло перед нами», –
приводит Bloomberg слова первого заместителя директора-распорядителя
МВФ Д. Липтона.
Как сообщалось ранее, требование договориться с кредиторами
называлось ключевым для получения Украиной второго транша МВФ. Фонд
хотел, чтобы Украина договорилась до июня, чтобы Совет директоров МВФ
смог утвердить выделение транша.
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Последняя информация о переговорах с частными кредиторами была
обнародована Минфином 5 июня. В телефонных переговорах стороны не
пришли к компромиссу – предложение, озвученное Специальным комитетом
кредиторов по формату реструктуризации украинского долга, осталось
неизменным. Оно заключается в переложении требований кредиторов на
счета Национального банка Украины. Минфин считает это требование
неприемлемым.
Украина в марте начала консультации с держателями своих евробондов,
выпущенных до смены власти в феврале прошлого года, о реструктуризации
выплат. Власти надеются сэкономить в ближайшие четыре года примерно 15
млрд дол. благодаря отсрочке погашения обязательств, снижению купонных
выплат и списанию части основного долга (ОстроВ (http://www.ostro.org). –
2015. – 10.06).
***
Нацбанк продлил «кредитные каникулы» для банков.
Срок возврата банками кредитов продлен до 10 июня 2020 г. и определен
Постановлением НБУ № 363 «О мерах по изменению условий пользования
кредитами для поддержания ликвидности банков и операциями репо».
Соответствующее решение было принято правлением НБУ 9 июня.
При этом в разъяснительном сообщении на сайте НБУ отмечается, что
10 июня 2015 г. истекает срок действия «кредитных каникул»,
установленных для банков постановлением от 19 февраля 2015 г. «Введение
Нацбанком “кредитных каникул” способствовало сохранению ликвидности
банковской системы и обеспечению выполнения банками своих обязательств
перед вкладчиками и другими кредиторами», – говорится в нем.
При этом в пресс-службе НБУ отмечают, что возврат кредитов банками
будет осуществляться согласно соответствующим графикам. Процентная
ставка по кредитам будет устанавливаться на уровне, который действует по
состоянию на дату принятия этого Постановления.
Положения этого Постановления распространяться на банки, структура
собственности которых будет отвечать требованиям по ее прозрачности,
установленным Национальным банком Украины.
Как сообщалось ранее, в начале июня НБУ объявил о начале поэтапного
ослабления ограничений.
В то же время действие антикризисных мер НБУ, ранее введенных
постановлением правления от 3 марта 2015 г. № 160, было продлено на три
месяца – до 3 сентября 2015 г. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 10.06).
***
«Газпром» озвучил новую цену газа для Украины.
В «Газпроме» назвали цену газа для Украины на III квартал этого года.
Она составит 287 дол. за 1 тыс. куб. м газа. Эта цена без учета скидки в
размере 100 дол.
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Как отметил А. Медведев, зампредседателя правления российской
газовой компании, в IV квартале цена на газ, также без скидки, снизится до
262,5 дол. за 1 тыс. куб. м.
В І квартале текущего года Украина платила за российский газ 329 дол.
со скидкой. Поставки голубого топлива производились согласно зимнему
пакету, который был согласован представителями Киева, Москвы и ЕС в
конце 2014 г.
В апреле между Украиной и Россией было подписано соглашение о
поставках газа на ІІ квартал нынешнего года. В документе была
зафиксирована цена в 247,18 дол. с учетом скидки (NovostiUA
(http://novostiua.net/ekonomika/68995-gazprom-ozvuchil-novuyu-cenu-gazadlya-ukrainy.html). – 2015. – 9.06).
***
Украина вышла на максимальный в этом сезоне режим закачки газа
в подземные хранилища – 74,6 млн куб. м в сутки. Больше всего газа
импортируется из Словакии – 27,8 млн куб. м ежесуточно, сообщил РИА
«Новости» руководитель пресс-службы «Укртрансгаза» М. Белявский.
«По оперативной информации, по состоянию на сегодняшнее утро
(9 июня. – Ред.) для нужд Украины природный газ импортируется в режиме:
Словакия – 27,8 млн куб. м в сутки, РФ – 18,1 млн куб. м в сутки, Венгрия –
2,9 млн куб. м в сутки», – сказал М. Белявский.
По его словам, Киев вышел на максимальный режим закачки газа в
хранилища в текущем сезоне: «Голубое топливо закачивается в подземные
хранилища газа в режиме 74,6 млн куб. м в сутки. Всего хранится
10,7 млрд куб. м».
Глава Минэнерго Украины В. Демчишин ранее говорил, что к
следующему отопительному сезону в ПХГ планируется накопить около
19 млрд куб. м газа (Главное (http://glavnoe.ua/news/n229123). – 2015. – 9.06).
***
У травні обсяг грошової маси зменшився на 1,3 % (з початку року зріс
на 1,1 %) – до 967,6 млрд грн. Про це йдеться у звіті Національного банку
«Основні тенденції грошово-кредитного ринку України за травень 2015
року».
Згідно зі звітом, обсяг монетарної бази зменшився на 0,2 % (з початку
року на 1,1 %) – до 329,6 млрд грн, готівки поза банками – на 0,9 %
(з початку року збільшення на 0,1 %) – до 283,4 млрд грн.
Нагадаємо, обсяг монетарної бази в Україні в березні збільшився на
0,1 % – до 332 млрд грн, грошової маси знизився на 10 % – до 1,022 трлн грн.
У 2014 р. грошова маса збільшилася на 44,851 млрд грн, або на 4,9 %, –
до 953,846 млрд грн, монетарна база збільшилася на 8,5 %, або на
26,055 млрд грн, – до 333,194 млрд грн (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 9.06).
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***
В Івано-Франківську планують відкрити Центр інновацій та
підприємництва iHUB за сприяння Міжнародного фонду Seed Forum
Foundation і підтримки уряду Королівства Норвегії з метою підтримки
розвитку ІТ-бізнесу. Про це передає кореспондент УНН.
«Наша головна мета – це підтримати юних інноваторів, нових
підприємців і створювати новий бізнес. Наш проект зі створення центрів
підтримки інновацій та підприємництва іHUB уже другий рік підтримується
грантами уряду Норвегії. Ми допомагаємо, підтримуємо, навчаємо,
консультуємо юних українських підприємців, допомагаємо їм знайти бізнеспартнерів не тільки у Норвегії, але й у 40 країнах світу», – повідомив в ІваноФранківську під час підписання меморандуму про співпрацю голова
правління Міжнародного благодійного фонду Seed Forum Україна
Д. Подолєв.
За його словами, в Україні, у тому числі і в Івано-Франківську, студенти,
молоді програмісти, інженери володіють величезним потенціалом і є
кращими у світових масштабах. Він зауважив, що підписання меморандуму з
владою Івано-Франківська та області має на меті вивчити можливості
відкриття такого центру в Івано-Франківську.
Він також уточнив, що центр інновацій та підприємництва в ІваноФранківську буде четвертим в Україні.
Зазначимо, на підписанні меморандуму був присутній Надзвичайний і
Повноважний Посол Норвегії в Україні Йон Елведал Фредріксен (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 9.06).
***
Головним управлінням ДФС Полтавщини до державної скарбниці
мобілізовано 5 млрд 836,1 млн грн.
Як повідомив в. о. начальника ГУ ДФС у Полтавській області В. Храмов,
за січень – травень 2015 р. до державного бюджету мобілізовано платежів у
сумі 5 млрд 836,1 млн грн, це більше фактичних надходжень за аналогічний
період 2014 р. в 1,7 раза (+2 421,8 млн грн).
У розрізі основних бюджетоутворюючих податків державного бюджету
зросли надходження по рентній платі за користування надрами в 2,4 раза (+2
567,4 млн грн) та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
природний газ для споживачів усіх форм власності – у 3,6 раза (+55,8 млн
грн).
Крім того, у зв’язку із внесеннями змін до Бюджетного та Податкового
кодексів України, за підсумками п’яти місяців поточного року до державного
бюджету спрямовано 25 % податку на доходи фізичних осіб у сумі 267,8 млн
грн і мобілізовано військового збору 111,7 млн грн (Новини Полтавщини
(http://np.pl.ua/2015/06/holovnym-upravlinnyam-dfs-poltavschyny-doderzhavnoji-skarbnytsi-mobilizovano-5-mlrd-8361-mln-hrn). – 2015. – 9.06).
***
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Запорізькі роботодавці поповнили соцфонди майже 2,2 млрд грн ЄСВ.
За січень – травень 2015 р. надходження з єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на Запоріжжі
становили 2 млрд 184 млн грн. Рівень прогнозних показників перевищено
майже на 4 %, додатково бюджет отримав близько 80 млн грн. До
аналогічного періоду минулого року темп зростання становив понад 132 млн
грн.
Як підкреслив начальник Головного управління ДФС у Запорізькій
області О. Кавилін, лише в травні поточного року запорізькі страхувальники
спрямували до соціальних фондів 453 млн грн, що більше за очікувані
надходження на 9,4 млн грн (Головне управління ДФС у Запорізькій
області (http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/201232.html). – 2015. – 9.06).
***
З початку року хмельницькі підприємці продали за кордон 74 т
різноманітних виробів з молока.
За даними Державної фіскальної служби, загальна сума експорту
становила понад 2 млн грн. На ринках зарубіжних країн у попиті згущене
молоко, сири всіх видів, масло та сухе знежирене молоко (Газета Є
(http://ye.ua/news/news_20604.html). – 2015. – 9.06).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Украина в мае выплатила 759 млн дол. долга. Объем международных
резервов Украины превысил 9,9 млрд дол.
Украина в мае вовремя и в полном объеме выполнила свои плановые
обязательства по государственному и гарантированному госдолгу в
инвалюте, в том числе перед МВФ, почти на 759 млн дол. Об этом говорится
в сообщении Нацбанка.
Согласно сообщению, правительство Украины также осуществило
успешное размещение ОВГЗ под гарантию правительства США на 1 млрд
дол. «В мае 2015 г. на межбанковском валютном рынке Украины
предложение иностранной валюты доминировало над спросом на нее, что
позволило Нацбанку купить на рынке 169 млн дол. с целью пополнения
международных резервов», – отмечают в пресс-службе регулятора.
Кроме того, с учетом осуществленных в этом месяце адресных
интервенций в поддержку платежей НАК «Нефтегаз Украины» за природный
газ чистое сальдо валютных интервенций Национального банка составило
69 млн дол. Положительное сальдо валютных интервенций НБУ
положительно повлияло на международные резервы, повышая их
стабилизационный потенциал. По оперативным данным, в мае их объем
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увеличился на 3 % и превысил 9,9 млрд дол. (в эквиваленте), говорится в
сообщении (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 10.06).
***
У Мінекономрозвитку прогнозують падіння ВВП України у 2015 р. на
8,3 %.
Мінекономрозвитку оцінює ефект від дерегуляції в 40–60 млрд до
2020 р.
Аналітики державних інститутів та неурядові експерти в рамках
консенсус-прогнозу в травні погіршили прогноз падіння реального валового
внутрішнього продукту (ВВП) України в 2015 р. на 5,2 п. п. порівняно з
грудневими оцінками – до 8,3 %. Про це йдеться в травневому консенсуспрогнозі розвитку економіки України, оприлюдненому на сайті Міністерства
економічного розвитку і торгівлі.
Згідно зі звітом, прогноз інфляції (грудень до грудня) на 2015 р.
погіршено до 48,4 %, курсу гривні – до 23,65 грн/дол. (у середньому по року)
і до 24,97 грн/дол. – на кінець року.
Консенсус-прогноз зростання ВВП на 2016 р. становить 0,7 % при
уповільненні інфляції до 14,8 % і 25,37 грн/дол. (у середньому по року) і
25,62 грн/дол. (на кінець року).
Нагадаємо, Державний бюджет України на 2015 рік побудований на
оптимістичному сценарії розвитку ситуації, який передбачає падіння ВВП на
5,5 % при інфляції 26,7 %, тоді як два інші урядові сценарії припускають
падіння ВВП 8,6 і 11,9 % при інфляції 38,1 і 42,8 % відповідно.
Як повідомляв INSIDER, МВФ наприкінці травня погіршив прогноз
падіння ВВП країни в поточному році до 9 %, інфляції – до 46 % (INSIDER
(http://www.theinsider.ua/business/5576f8288e9ec). – 2015. – 9.06).
***
Среднемесячный рост потребительской инфляции в июне – июле
может составить 1 %, а годовые темпы роста стабилизируются на
отметке 58,4 %. Такой прогноз озвучил ведущий эксперт информационноаналитического центра ForexClub в Украине А. Шевчишин, пишет
«Сегодня».
«Важной составляющей ценовых тенденций будет выступать ситуация с
уровнем доходов домохозяйств. Платежеспособный спрос снизился, так как
уровень реальных зарплат в апреле текущего года по сравнению с апрелем
2014 г. упал на 22,5 %. Снизился не только доход населения, но и доступный
ресурс для покупок, – отмечает эксперт. – Высокие тарифы ЖКХ приводят к
перераспределению ресурса в сторону коммунальщиков, фактически убирая
этот ресурс с розничного рынка».
Динамику индекса потребительских цен, по мнению А. Шевчишина,
будет определять ситуация в агросекторе. Изменение ожиданий по урожаю
будет оказывать влияние и на цены реализации овощей, фруктов, зерновых.
«Удорожание кормовой базы и рост цен на энергоносители отразятся ростом
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стоимости мяса. По итогам мая цены производителей мясной продукции
возросли на 3,5 %, и эта динамика еще не отразилась в инфляции», –
отмечает А. Шевчишин.
Домохозяйства, продающие агропродукцию или мясомолочную
продукцию, будут стремиться переложить возросшие затраты на газ и
электроэнергию на конечного потребителя, соответственно, корректировать
цены будут неохотно, даже в случае высокого урожая, считает А. Шевчишин.
Открытым, но запланированным остается вопрос разового повышения
цен на пассажирские железнодорожные перевозки, что особенно вероятно
после дефолта «Укрзалізниці», напоминает А. Шевчишин.
«По итогам года инфляция может составить 44,2 %. Однако в случае
пересмотра тарифов госмонополий в сторону снижения в связи со
стабилизацией курса есть вероятность понижения уровня годовой
инфляции», – резюмирует эксперт (From-ua (http://from-ua.com/news/349657ekspert-rasskazal-chem-mozhet-bit-sprovocirovan-letnii-rost-cen-vukraine.html). – 2015. – 9.06).
***
Производство автомобилей в Украине сократилось почти в 12 раз.
При этом производство легковых автомобилей продолжает сокращаться, а
выпуск коммерческих авто и автобусов пошел в рост.
В январе – мае 2015 г. производство автомобилей в Украине сократилось
в 11,7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, такие
данные приводит ассоциация «Укравтопром».
За указанный период в Украине сошли с конвейера всего
1 тыс. 927 автомобилей. При этом производство легковых автомобилей
сократилось на 94,2 % – до 1,26 тыс. ед., выпуск коммерческих авто упал на
30 % – до 505 ед., а автобусов – на 50,3 %, до 162 шт.
В мае 2015 г. украинские заводы выпустили 442 авто, производство
упало на 88,2 % в сравнении с маем 2014 г. и на 21,5 % в сравнении с
апрелем 2015 г. При этом производство легковых автомобилей в мае по
сравнению с маем прошлого года уменьшилось на 91,8 % – до 289 ед., а
относительно апреля на – 33,7 %.
Отмечается, что все произведенные в мае легковые авто были выпущены
Запорожским автомобильным заводом, который в апреле полностью
возобновил производство после приостановки выпуска автомобилей в конце
2014 г.
Объем производства коммерческих автомобилей в мае сократился на
41,7 % в сравнении с прошлым годом – до 105 ед., а относительно апреля
производство в этом сегменте возросло на 15,4 % (Четверта Влада
(http://4vlada.net). – 2015. – 9.06).
***
Выплата пенсий приостановлена 36 тыс. пенсионерам в Донецкой
области. Об этом сообщила начальник Главного управления Пенсионного
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фонда Украины в Донецкой области Н. Рад на пресс-конференции в
Краматорске, сообщает Донецкая областная ГТРК на странице в Facebook.
«Пошел отток пенсионеров на неконтролируемую территорию.
36 тыс. человек получают пенсию там (в ДНР). Некоторые люди выезжают
на свободную территорию и отправляют нам письма, в которых сообщают,
что переходят на получение пенсии в ДНР», – прокомментировала чиновник.
По ее словам, Пенсионный фонд получил достоверную информацию по этим
людям, а обмен информацией с аналогичной структурой ДНР областной
пенсионный фонд не ведет.
«Нет документов, которые бы это регламентировали», – сказала Н. Рад.
Сегодня на подконтрольной Украине территории Донецкой области
зарегистрированы почти 490 тыс. пенсионеров-переселенцев. На
неподконтрольной территории остаются примерно 169 тыс. получателей
пенсий. Условная задолженность перед ними составляет около 2,5 млрд грн
(From-ua (http://from-ua.com). – 2015. – 9.06).
***
Без індексації зарплат і пенсій неможливо буде відновити економіку.
Тривалі інфляційні процеси, стрімкий ріст цін на продовольство та
послуги, щонайперше – ЖКГ, валютні коливання значною мірою підірвали
платоспроможність українців, їхній добробут, а відтак здійснення індексацій
зарплат і пенсій саме на часі. Однак застосовувати ці механізми можна за
наявності продуманої детальної програми, яка б містила прогнози наслідків
індексації та механізми для упередження чергового витка інфляції, заявив
президент УСПП А. Кінах в ефірі радіо «Ера».
«Президент, парламент і Кабінет Міністрів повинні знайти в собі
політичну та особисту мужність, щоб дати реальну, деполітизовану і
об’єктивну оцінку соціально-економічній ситуації в державі. Адже уже і
вітчизняні експерти, і експерти Міжнародного валютного фонду
попереджають, що ВВП в поточному році знизиться на 9 %. Результати п’яти
місяців цього року також насторожують: ВВП у І кварталі знизився на 17,6 %
порівняно з аналогічним періодом минулого року. Посилилася тенденція до
зниження роздрібного товарообігу в країні – на 25 %. Це означає, що
громадяни стали менше купувати, їхні доходи упали. Тут потрібно
ухвалювати термінові і системні рішення», – зазначив А. Кінах.
Тільки за наявності платоспроможного попиту складаються умови для
розвитку виробництва, однак на сьогодні ситуація є дуже критичною –
стрімкий ріст цін і тарифів, відсутність адресної соціальної допомоги
спричиняють стагнацію та загальне падіння виробництва в країні та навпаки.
«Питання індексації повинно розглядатися і реалізовуватися в контексті
системних дій влади в цілому через підтримку реального сектору економіки з
поступового відновлення платоспроможності громадян, що є дуже важливим
чинником виходу всієї нашої економіки з кризи. Це не повинні бути
популістські заходи, це мають бути обґрунтовані заходи на основі чітких
розрахунків і прогнозів наслідків всіх дій. Оскільки без відновлення попиту
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на внутрішньому ринку мріяти про відновлення економіки безглуздо», –
наголосив А. Кінах.
Необхідність здійснення індексацій і пенсій обумовлена в законах та
Конституції України, але проблема в тому, що в нас цілком відсутні пов’язані
з цим питанням програми розвитку внутрішнього ринку, національного
виробництва, і в деяких галузях уже спостерігається тенденція до
деіндустріалізації, наголосив А. Кінах.
«Уряд разом з НБУ і ВРУ повинні взаємопов’язувати відновлення
платоспроможності зі зростанням ділової активності та впровадженням
якісної експортної політики, зокрема і зважаючи на необхідність підготовки
до умов вільної торгівлі з ЄС», – наголосив президент УСПП (Український
союз промисловців та підприємців (http://uspp.ua/bez-vіdnovlennyaplatospromozhnostі-gromadyan-nemozhlivo-pіdnyati-ekonomіku.html). – 2015.
– 9.06).
***
Оценка роста ВВП еврозоны в I квартале подтвердилась.
Экономика 19 государств еврозоны в І квартале 2015 г. увеличилась на
0,4 % по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
Подъем ВВП региона относительно аналогичного периода прошлого
года составил 1 %, что также совпало с предварительными данными. Об этом
свидетельствуют пересмотренные данные Статистического управления
Евросоюза (Eurostat). Аналитики не ожидали пересмотра этих показателей.
В IV квартале 2014 г. экономика еврозоны повысилась, согласно
уточненным данным, на 0,4 % по сравнению с предыдущим кварталом.
Оценка повышения в годовом выражении была подтверждена на уровне
0,9 %.
«Рост экономики может немного замедлиться во ІІ квартале, но
останется в позитивном тренде до конца текущего года», – полагает главный
экономист Market Securities LLP К. Баррод.
В начале текущего года экономическому подъему в еврозоне
способствовали рост потребительских расходов и инвестиций, а также
объемов экспорта. Положительное влияние, помимо снижения цен на нефть,
оказало ослабление курса евро на фоне программы Европейского
центрального банка по выкупу облигаций. С начала текущего года единая
европейская валюта подешевела примерно на 7 % относительно доллара
США.
Затраты потребителей увеличились в январе – марте на 0,5 % по
сравнению с предыдущим кварталом, бизнес-инвестиции – на 0,8 %,
госрасходы – на 0,6 %.
Объемы экспорта повысились на 0,6 %, импорта – на 1,2 %.
В результате потребительские расходы улучшили динамику ВВП на
0,3 п. п., инвестиции – на 0,2 п. п., экспорт – на 0,3 п. п., в то время как
негативное влияние со стороны сильного роста импорта составило 0,5 п. п.
Подъем германской экономики в І квартале составил 0,3 % против 0,7 %
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в предыдущем квартале, в то время как рост ВВП Испании, напротив,
ускорился до 0,9 с 0,7 %. Итальянский ВВП повысился на 0,3 %,
французский – на 0,6 % после стагнации в IV квартале.
Греческая экономика снизилась на 0,2 % после падения на 0,4 % в конце
прошлого года.
В І квартале повышение одновременно всех четырех крупнейших
экономик еврозоны (ФРГ, Франция, Италия, Испания) было зафиксировано
впервые с начала 2010 г., отмечает MarketWatch. Кроме того, в первый раз за
четыре года темпы роста ВВП еврозоны были выше аналогичных
показателей в США и Великобритании одновременно.
Европейская комиссия в мае повысила прогноз роста ВВП еврозоны в
2015 г. до 1,5 % с ожидавшихся в феврале 1,3 %, при этом на следующий год
оценка была подтверждена на уровне 1,9 %.
ЕЦБ в начале июня сохранил прогноз роста экономики в текущем году
на отметке 1,5 %, в 2016 г. – 1,9 % (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 9.06).
***
Евросоюз отклонил план реформ, предложенный Грецией ради
получения срочной финансовой помощи. В ЕС заявили, что
предложенных реформ не достаточно, пишет Reuters.
«Того, что было предложено, не достаточно, чтобы процесс продвинулся
вперед», – заявил чиновник Евросоюза. Другой подчеркнул, что предложение
греческого правительства «не достаточно и не приемлемо для стран-членов».
«Мы сделаем все, чтобы сохранить Грецию в еврозоне… Но наше терпение
заканчивается» – прокомментировал ситуацию министр финансов
Финляндии А. Стубб. Переговоры Греции с кредиторами возобновятся в
Брюсселе.
Напомним, Греция заявила, что готова пойти на компромисс с
международными кредиторами и договориться о решении, которое устроит
обе стороны, до конца месяца, когда истечет срок программы выхода из
кризиса и страна окажется перед лицом дефолта.
До этого премьер-министр А. Ципрас заявил парламенту, что последнее
предложение ЕС и МВФ является абсурдным (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 9.06).
***
Поступления сократились во все сферы экономики России.
В 2014 г. сумма прямых инвестиций в российскую экономику из-за
рубежа составила 20,9 млрд дол. Об этом говорится в данных ЦБ РФ, пишет
«Сегодня» со ссылкой на польскую Rzeczpospolita.
Как отмечается, в прошлом году прямые инвестиции из-за рубежа в
стране были даже ниже, чем во время мирового экономического кризиса в
2008–2009 гг. «При этом поступления сократились всего в четырех секторах
экономики: финансов и страховании (сокращение составило около 40 %),
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добыче энергоносителей (27,6 %), строительстве (17,8 %) и торговле (13 %)»,
– пишет издание. Кроме того, по 12 % инвестиционных поступлений
потеряли сферы транспорта и связи в России.
«Судя из направлений оттока капитала, прежде всего суммы инвестиций
из-за рубежа сократились из-за бегства с рынка РФ компаний российского
происхождения, зарегистрированных в оффшорах. Одна четвертая всех
иностранных капиталовложений поступала в страну с Кипра», – отмечает
газета.
Издание отмечает, что в прошлом году Россия столкнулась также с
массовым замораживанием ее средств за рубежом. Российские же инвесторы
вывезли за границу 56,4 млрд дол. Больше всего от этого оттока капиталов
выиграли Кипр, Бермудские и Багамские острова, а также Швейцария,
Нидерланды и Великобритания. В этих странах увеличилось количество
зарегистрированных
российских
компаний
(GlavPost.Com
(http://glavpost.com). – 2015. – 9.06).
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