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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент України П. Порошенко ввів в дію рішення РНБО
про посилення боротьби зі злочинністю
Президент П. Порошенко підписав Указ, яким увів у дію рішення Ради
національної безпеки і оборони від 6 травня 2015 р. «Про заходи щодо
посилення боротьби зі злочинністю в Україні». РНБО прийняла ряд рішень з
метою недопущення загострення криміногенної ситуації в окремих регіонах
України, мінімізації впливу відповідних загрозливих чинників на
національну безпеку, підвищення ефективності захисту прав і свобод
громадян.
Рада визнала за необхідне активізувати боротьбу зі злочинністю,
пов’язаною насамперед з бандитизмом, діяльністю незаконних збройних
формувань, незаконним обігом вогнепальної зброї та інших засобів
ураження, бойових припасів, вибухових речовин та посилити координацію
заходів у цій сфері.
Міністерству внутрішніх справ разом із Службою безпеки України,
адміністрацією Державної прикордонної служби та Військовою службою
правопорядку у Збройних силах доручено невідкладно вжити додаткових
заходів щодо зниження рівня злочинності в державі, виявлення та ліквідації
каналів контрабанди зброї, припинення проявів бандитизму. Також мають
невідкладно вжити додаткових заходів щодо посилення контролю на
об’єктах, де зосереджено зазначену зброю та вибухові речовини.
МВС має вжити заходи, спрямовані на підвищення ефективності
патрульно-постової служби, а також створити єдиний загальнодержавний
облік стрілецької зброї.
Крім того, РНБО доручила Кабінету Міністрів разом із СБУ розробити
та внести на розгляд Верховної Ради законопроекти щодо посилення
можливостей і координації діяльності правоохоронних органів стосовно
протидії незаконним збройним формуванням, посилення боротьби з
терористично-диверсійною та сепаратистською діяльністю (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 17.06).
Постійні представники країн Євросоюзу
продовжили санкції проти Росії
Члени Ради Євросоюзу на рівні постійних представників погодили
продовження на півроку економічних санкцій проти Росії й Криму. Рішення
ухвалили посли 28 країн-членів Євросоюзу, повідомляють джерела в
Брюсселі. «Ідеться про економічні санкції як по Росії, так і по Криму. По
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Росії продовження на шість місяців. По Криму – на рік», – повідомили в
Брюсселі
(http://korrespondent.net/world/3528751-postpredy-stran-evrosouizaprodlyly-sanktsyy-protyv-rossyy).
Тепер цю постанову мають затвердити міністри закордонних справ ЄС
на засіданні 22 червня. Передбачається, що рішення буде формальним, без
додаткових обговорень. Питання про санкції по Криму до порядку ради на
цьому етапі не включено. Можливо, рішення буде прийнято в рутинному
порядку
за
письмовою
процедурою
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 17.06).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Ю. Якименко, мл. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ

Перспективы проведения местных выборов в Харькове
в оценках политиков и экспертов
Сегодняшняя политическая ситуация в Харькове, как и в целом в
стране, во многом определяется фактором приближения местных выборов,
которые, по оценкам экспертов, в очередной раз продемонстрируют рост
противоречий в украинском политикуме и могут иметь в качестве
последствий трансформацию или смену региональных элит. Одним из самых
обсуждаемых в СМИ вопросов в контексте подготовки к ним является
вероятность реванша оппозиционных сил в регионах Юга и Востока
Украины.
Некоторые наблюдатели отмечают, что Харьков сегодня находится в
зоне террористической угрозы и угрозы роста «сепаратистских» настроений,
а сложная социально-экономическая ситуация только усугубляет эти риски,
поэтому местные выборы станут ареной острой политической борьбы, исход
которой будет зависеть от многих факторов.
Политолог
В.
Карасев,
комментируя
возросший
уровень
террористической активности в Харькове, отметил, что «многие хотят
расшатать Харьков, тем самым расшатать и Восточную Украину, и
нынешнюю власть в Киеве», которая «очень слабо контролирует этот город».
Многие СМИ отмечают, что объективно слабым местом сегодняшних
провластных политических сил могут оказаться выборы харьковского
городского головы и Харьковского горсовета.
Мэр Харькова Г. Кернес сегодня считается наиболее рейтинговым из
всех претендентов на пост городского головы. Кроме того, он имеет в своем
распоряжении значительные медиа-ресурсы, контролируя 7 канал, каналы
«Фора» и «Фаворит», газеты «Вечерний Харьков», «Харьковские
ведомости».
Недавно Г. Кернес подтвердил, что планирует участвовать в местных
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выборах, и отметил, что пользуется самым высоким уровнем электоральной
поддержки в городе. По разным оценкам, ее уровень составляет сегодня от
25 до 30 %. Обозреватели напоминают, что по итогам выборов в Верховную
Раду Г. Кернес продемонстрировал способность провести по 14 округам в
области 13 своих кандидатов в народные депутаты, и подчеркивают, что
совокупный рейтинг всех его возможных оппонентов на выборах не
превышает 10 %. И хотя некоторые эксперты отмечают, что влияние
Г. Кернеса в области постепенно снижается, этот процесс идет не так быстро,
как представляют его оппоненты.
Среди конкурентов Г. Кернеса на выборах в Харькове обозреватели
называют советника министра внутренних дел А. Геращенко,
представительницу КПУ А. Александровскую, И. Богословскую, бизнесмена
А. Ярославского, экс-губернатора Харьковщины И. Балуту, экс-министра
АПК И. Швайку. В то же время наблюдатели не исключают сценария, в
котором сам Г. Кернес не пойдет на выборы, поддержав своего «преемника»,
которым может стать один из его заместителей или нынешний секретарь
городского совета А. Новак.
В СМИ часто звучат мнения, что Г. Кернес «ведет арьергардные бои»,
пытаясь сохранить влияние, которое резко уменьшилось за последний год.
Его главная цель сегодня – сохранить активы, а это во многом будет зависеть
от исхода местных выборов. Пока Г. Кернес твердо заявляет о намерении
баллотироваться, самостоятельно управляя при этом своей избирательной
кампанией.
Кроме того, утверждается, что с Г. Кернесом ведутся переговоры о
возможности уступить кресло городского головы в обмен на гарантии
безопасности. Доводами в пользу такого сценария приводятся его
физическое состояние и одиозная репутация в городе. От исхода этих
переговоров может зависеть и то, чем завершится заведенное против него
уголовное дело, ведь именно с приближением выборов обозреватели
связывают продолжение уголовного преследования Г. Кернеса и
организацию митингов с требованием его отставки. Вероятно, Г. Кернес не
демонстрирует готовности идти на уступки, чем и объясняется активизация
процессов вокруг уголовного дела.
Сам мэр Харькова заявляет, что уголовное производство в отношении
него является фальсификацией и открыто для того, чтобы «очернить,
обвинить и дискредитировать».
Напомним, Г. Кернеса и двух его охранников обвиняют в нападении на
«евромайдановцев» А. Кутянина и А. Ряполова, которые были похищены во
время фотографирования номеров автомобилей возле гостиницы
«Националь», принадлежащей Г. Кернесу. Г. Кернесу сообщили о
подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146
(незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127
(истязание), ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины, прокуратура
заявила о завершении досудебного расследования.
Г. Кернес в свое оправдание утверждал, что дело сфабриковано и
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является местью со стороны главы МВД А. Авакова, противостояние с
которым якобы продолжается со времен оранжевой революции.
Характерно, что в ходе одного из судебных заседаний Г. Кернес
обвинил А. Авакова в покушении на свою жизнь, дав таким образом, как
отметили некоторые обозреватели, старт своей избирательной кампании.
«Аваков – непрофессиональный руководитель, и им движет месть. В
Харькове милиция также преследует. В покушении на меня торчат уши
Авакова», – заявил харьковский мэр.
О том, что фактором, обусловившим давление на мэра Харькова, стало
продолжение давнего конфликта Г. Кернеса с А. Аваковым, заявляет глава
фонда «Народная дипломатия» А. Кочетков. «Это борьба за Харьков», –
говорит эксперт, подчеркивая, что сейчас ситуация в Украине становится все
более сложной для власти. «Так что чем более неоднозначной становится
ситуация, тем больше возможностей для маневра появляется у местных
элит», которые еще недавно поддерживали действующую власть. «И вот с
этими местными элитами …сейчас и пытаются разбираться, максимально
ослаблять их, демонстрируя, что при необходимости пойдут до конца», –
отмечает эксперт. При этом, по его мнению, давление на Г. Кернеса «может
привести к образованию самых неожиданных союзов и изменению статуса»
Харькова.
Заявления с требованием немедленного суда над Г. Кернесом ранее
звучали от нескольких народных депутатов. По словам провластного
народного депутата А. Кирша, представители Блока Петра Порошенко
встречались с В. Шокиным накануне его назначения на должность
Генпрокурора и выдвинули требование ареста и суда над харьковским
мэром.
Среди требующих наказания для Г. Кернеса есть также депутаты
О. Ляшко и И. Богословская, которая в открытом письме к В. Шокину
потребовала взять Г. Кернеса под стражу, а позже в своем блоге потребовала
перенести суд над Г. Кернесом в Киев, чтобы сделать процесс максимально
прозрачным и избежать давления окружения Г. Кернеса на судей.
Высший специализированный суд Украины по рассмотрению
гражданских и уголовных дел направил уголовное дело в его отношении для
рассмотрения в Полтаву. Заседание суда 28 апреля не состоялось из-за
неявки Г. Кернеса, а 18 мая он прибыл в суд, но вынужден был покинуть
судебное заседание из-за угрозы нападения. При этом народный депутат от
«Народного фронта» А. Геращенко заявил, что этот эксцесс мог быть
организован группой поддержки Г. Кернеса. Ранее о том, что Г. Кернес
инсценирует теракт, чтобы сорвать судебное заседание 28 мая, написала на
своей странице в Facebook И. Богословская. По ее словам, сторонники
Г. Кернеса готовили «фейковые взрыв и нападение», что помимо прочего
будет использовано для обострения общественного противостояния в
Харькове.
В ходе судебного заседания 28 мая судья отклонил несколько
ходатайств адвокатов Г. Кернеса на отвод прокурора. Адвокаты его
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охранников заявили, что они не полностью ознакомились с материалами дела
и потребовали переноса заседания. Судья согласился с их доводами и
назначил следующее судебное заседание на 3 июля.
Некоторые наблюдатели связывают активность О. Ляшко и
И. Богословской в деле Г. Кернеса с заинтересованностью бывшего главы
Администрации В. Януковича С. Левочкина в победе на выборах
М. Добкина, который занимал кресло мэра Харькова с 2006 по 2009 г. и
покинул этот пост после назначения харьковским губернатором. Считается,
что у него есть шансы на победу в выборах в случае, если Г. Кернес не
примет в них участия. «У Добкина есть шанс, но опять же – это надо, чтобы я
не пошел на выборы», – заявил недавно Г. Кернес.
О сближении М. Добкина и С. Левочкина, избранного депутатом
Верховной Рады от Оппозиционного блока, говорят некоторые журналисты,
ссылаясь на источник в окружении самого Г. Кернеса.
Сегодня М. Добкин заявляет, что Оппозиционный блок пытаются не
допустить до участия в местных выборах. По его словам, Харьковское
областное управление юстиции отказывает в регистрации региональной
ячейке партии, из-за чего оппозиционеры могут не успеть подготовиться к
выборам и решить организационные вопросы. «Есть указание сверху,
указание жесткое и четкое на уровне областного управления юстиции
любыми силами и средствами затянуть процесс регистрации
Оппозиционного блока. Таким образом, помешав нашей политической
партии принимать участие в местных выборах», – говорит М. Добкин.
Отметим, что выборы мэров городов – перспективное направление для
сегодняшней оппозиции. Учитывая результаты Оппозиционного блока на
парламентских выборах и последние результаты соцопросов, можно
предположить, что эта партия может всерьез претендовать на своего мэра в
Харькове, Днепропетровске и Запорожье. Один из вариантов для
Оппозиционного блока получить весомый результат – выдвигать сильных и
популярных в регионах мажоритарщиков. К тому же общее социальноэкономическое положение в Украине способствует росту популярности
оппозиции.
Некоторые политологи также склонны считать, что Оппозиционный
блок хотят отстранить от участия в выборах из-за явного лидерства в
регионе. Так, по оценкам политического эксперта А. Покроева,
Оппозиционный блок нарастил свою поддержку в регионе с 33 % в феврале
до 36 %, в то время как популярность провластных политических сил
снижается. К примеру, если «Народный фронт» в Харьковской области в
феврале поддерживали 8 % избирателей, то сегодня этот показатель может
составлять около 2 %.
Что касается И. Богословской, то наблюдатели давно высказывают
предположение, что она входит в сферу влияния С. Левочкина. По поводу ее
обращения к Генпрокурору известный харьковский блогер А. Костенко
пишет: «В свете начавшейся предвыборки хочется надеяться, что это всего
лишь многоходовка Левочкина для продвижения своего вассала
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и одноблочника Добкина в кандидаты на кресло мэра Харькова. Потому
как аваковский человек в Харькове (как и человек Порошенко) Лѐве здесь ой
как неудобен – боится, что электоральная база “регионалов” может поплыть
к конкурентам, поэтому второе место на выборах в Харькове Оппоблоку
было бы хорошо зарезервировать за своим человеком».
В оппозиционных СМИ также отмечается, что судебный процесс над
Г. Кернесом является «элементом давления на региональные украинские
элиты» и проходит в условиях начавшегося доминирования команды
П. Порошенко. Обозреватели не исключают, что к моменту местных выборов
П. Порошенко может запустить нишевые партийные проекты на ЮгоВостоке Украины.
Как считают эксперты, игроком, чье влияние будет заметно на местных
выборах в Харькове, является И. Коломойский, итоги участия которого в
парламентских выборах в 2016 г. будут во многом зависеть от успехов на
местных выборах. Считается, что И. Коломойский заинтересован сделать
Харьковщину одним из своих базовых регионов, помимо Днепропетровска.
СМИ напоминают в связи с этим, что весной 2014 г. именно влияние
И. Коломойского на Г. Кернеса стало одним из ключевых факторов, которые
не позволили сепаратистам взять контроль над городом. Также есть
информация, что сейчас И. Коломойский ведет переговоры с Г. Кернесом
относительно сотрудничества на местных и парламентских выборах.
Плодами такого сотрудничества может стать укрепление позиций Г. Кернеса
в Харькове. «Кернеса сложно однозначно назвать человеком Коломойского.
Но они, безусловно, являются людьми с общими интересами», – заявляет
глава фонда «Народная дипломатия» А. Кочетков.
В то же время при таком сценарии наблюдатели не исключают
конфликта интересов с бывшими коллегами Г. Кернеса по Партии регионов.
Если последний сможет склонить свой электорат к поддержке на местных, а
потом на парламентских выборах одной из партий И. Коломойского,
например «Майбутнє України», то уровень поддержки Оппозиционного
блока может значительно сократиться.
Кроме того, есть вероятность, что И. Коломойский попытается
использовать бывшего члена ПР В. Хомутынника, который сегодня
занимается, в частности, восстановлением структуры партии «Відродження»,
которую называли ранее «партией железнодорожников». Таким образом, у
И. Коломойского есть шансы усилить свои позиции в Харькове, что будет
сказываться на общем контексте политической игры в Украине.
Отметим также, что, по оценкам специалистов, Харьковская область,
при доминировании экс-«регионалов» и их союзников, не является
монолитной в электоральном плане. Как указывают специалисты, северовосток, восток, юго-восток и центр Харьковщины – более пророссийские.
Здесь более сильны позиции у экс-«регионалов» и коммунистов, особенно в
городах областного значения. На северо-западе, западе и юго-западе области
проукраинские настроения более сильны, преимущество экс-«регионалов» не
является подавляющим.
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При этом по состоянию на конец марта 2015 г. в регионе было
официально зарегистрировано 157 тыс. беженцев из Донбасса и Крыма. По
неофициальным данным таких людей – более 300 тыс. (11 % населения).
Нельзя исключать, что общее количество переселенцев и число официально
зарегистрированных переселенцев будет расти. В случае их участия в
местных выборах это серьезно скажется на их результатах. Считается, что
подавляющее большинство беженцев пополнит электорат экс-«регионалов».
Таким образом, явка, участие переселенцев и формат выборов могут
существенно повлиять на их результаты.
Среди факторов, которые могут кардинально изменить предвыборную
расстановку сил в регионе, – активизация военных действий на Донбассе. Их
ход, как и серьезные изменения социально-экономической обстановки
(сегодня наблюдается тенденция к ухудшению ситуации и рост протестных
настроений) существенно повлияют на общественное мнение. В то же время
дополнительные предпосылки для укрепления влияния оппозиции создает
отсутствие сильного «проукраинского» кандидата, что является сегодня
одной из особенностей политической ситуации в Харькове.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман впевнений, що
парламент остаточно ухвалить зміни до Конституції України у частині
децентралізації восени поточного року.
«Ті зміни, що ми напрацювали, є дуже практичним підходом до
децентралізації. Графік достатньо напружений, але по термінах ми
встигаємо», – сказав В. Гройсман під час зустрічі з комісаром Європейського
Союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Й. Ханом у
четвер.
Керівник парламенту поінформував про базові новації законопроекту
про внесення змін до Основного закону: створення трирівневої системи
місцевого самоврядування, забезпечення його повсюдності та субсидіарності;
закріплення за органами місцевого самоврядування чітких фінансових
інструментів та визначення їхніх повноважень; створення виконкомів на
рівні областей і районів, ліквідація місцевих державних адміністрацій –
натомість будуть утворені нові органи з контрольною і координуючою
функцією.
Він також поінформував, що 19 червня планує представити
законопроект на засіданні Венеціанської комісії.
Голова Верховної Ради особливо акцентував на тому, що реформа з
децентралізації розповсюджуватиметься на усі регіони України.
Говорячи про співпрацю з Європейським Союзом, В. Гройсман заявив,
що парламент готовий у повному обсязі виконувати свої зобов’язання щодо
ухвалення законодавчих актів, які наближають Україну до Євросоюзу.
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Він також зазначив, що в Україні очікують на візит президента
Європейського парламенту М. Шульца, під час якого планується підписати
Меморандум про співпрацю між Європарламентом і Верховною Радою у
частині підвищення її інституційної спроможності. Сторони також
торкнулися питання виконання Мінських домовленостей.
Під час брифінгу по завершенні зустрічі Й. Хан заявив, що ЄС готовий
надавати Україні всебічну допомогу у здійсненні реформ, наголосивши, що
Верховна Рада «дуже відповідально» ставиться до законодавчого
забезпечення глибинних перетворень в Україні. Він висловив переконання,
що здійснення реформ допоможе Україні досягти кращих результатів.
При цьому комісар Європейського Союзу високо оцінив те, що Україна
надає першочергового значення здійсненню реформи місцевого
самоврядування, бо, за його словами, досвід ЄС свідчить, що країни
процвітають і розвиваються, коли регіони самі хочуть розвивати власний
потенціал. Децентралізація, наголосив він, сприятиме руху України на шляху
її європейської інтеграції.
Голова Верховної Ради заявив, що парламент готовий до
«максимального налагодження співпраці з урядом», і заявив, що Верховна
Рада «професійно підходить до прийняття важливих рішень» (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 18.06).
***
В. Гройсман: Проект змін до Конституції України, підготовлений
Робочою групою, відповідає європейським підходам у формуванні сучасної
системи самоврядування.
«Він є на 99 % вже схвальним. Є ще технічні питання, які будуть
опрацьовані редакційною групою секретаріату Робочої групи з питань
децентралізації Конституційної комісії, і далі він розглядатиметься на
засіданні Конституційної комісії», – наголосив Голова Верховної Ради
України В. Гройсман на брифінгу після завершення засідання Робочої групи
з питань конституційних засад організації та здійснення державної влади,
місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою України
та децентралізації влади у середу.
В. Гройсман повідомив, що у проекті змін до Основного закону за
органами місцевого самоврядування будуть закріплені «чіткі фінансові
інструменти», визначені їхні повноваження. «Базовий рівень, на який
максимально все буде передано – і повноваження, і кошти – це рівень
спроможних місцевих громад: це міста, селища, села», – сказав він. «Це
фундаментальна зміна», – заявив В. Гройсман.
Ще однією новацією є ліквідація місцевих державних адміністрацій,
натомість будуть утворені нові органи з контрольною і координуючою
функцією, і буде створено систему, за якої збережуться противаги і буде
унеможливлено порушення прав людей, сказав Голова Верховної Ради.
Запропонована система «є достатньо ефективною і відповідає
європейським підходам у формуванні сучасної системи самоврядування»,
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наголосив він.
В. Гройсман зазначив, що консультації з експертами і робота упродовж
місяця «дали свій результат: ми сформували базовий проект змін до
Конституції, який, думаю, ми зможемо визначити як пріоритетний»
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 17.06).
***
В. Гройсман зазначив, що забезпечення відкритості роботи
парламенту є запорукою підвищення якості його роботи.
Прийняття в цілому Закону України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо забезпечення відкритості та доступу до інформації про
діяльність Верховної Ради України, її комітетів та народних депутатів
України» дасть змогу зробити роботу парламенту відкритішою і якіснішою.
Про це Голова Верховної Ради України В. Гройсман сказав після ухвалення
за основу законопроекту № 1591, який підтримали 273 народні депутати.
«Відкритість – це найкращі ліки від зловживань, корупції,
неефективності, і це є найяскравішою гарантією того, що робота парламенту
буде якісно підвищена», – зазначив В. Гройсман.
Керівник парламенту наголосив на важливості роботи кожного комітету
за стандартами відкритості, прозорості, публічності й максимального
залучення громадськості до процесу законотворення. «Це базові речі, які
дозволять якісно робити нашу роботу», – наголосив В. Гройсман.
Голова Верховної Ради також зазначив, що нині парламент є єдиним
органом в Україні, який повністю працює в онлайн-режимі. «Але висвітлення
роботи неповне, адже відбувається окрема робота народних депутатів, робота
в комітетах. Коли люди будуть бачити і цю частину роботи, тоді можна буде
зрозуміти і скласти повну картину законотворення», – зазначив він.
Законопроект прийнято в першому читанні в розвиток Розпорядження
Голови Верховної Ради України «Про деякі питання висвітлення діяльності
комітетів Верховної Ради України та народних депутатів України» за
ініціативою народних депутатів України – членів міжфракційного
депутатського об’єднання «Єврооптимісти» (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.06).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про звільнення
Наливайченка В.О. з посади голови Служби безпеки України».
Відповідно до п. 121 ч. 1 ст. 85 Конституції України Верховна Рада
України постановила: звільнити В. Наливайченка з посади голови Служби
безпеки України. Відповідний проект постанови зареєстровано за № 2110а
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 18.06).
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***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію
Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та
Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як
Позичальником, Національним банком України як Фінансовим агентом
Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (щодо
отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у
сумі до 1 мільярда 800 мільйонів євро)».
Законом ратифіковано Меморандум про взаєморозуміння між Україною
як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитну
угоду між Україною як Позичальником, Національним банком України як
Фінансовим агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором
(щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського
Союзу у сумі до 1 млрд 800 млн євро), підписані 22 травня 2015 р. у м. Ризі.
Метою допомоги є термінове зменшення зовнішнього фінансового тиску
на Україну, поліпшення її платіжного балансу та забезпечення бюджетних
потреб, а також підсилення її позиції за валютними резервами.
Зокрема, згідно з ратифікованими документами, макрофінансова
допомога може бути надана Україні трьома траншами по 600 млн євро
кожний. Період між наданням траншів становить не менше 3 місяців. Строк
погашення кредиту – не більше 15 років. Відсоткова ставка запозичення буде
відома лише в час виходу Європейської комісії, що має найвищий кредитний
рейтинг (ААА), на зовнішній ринок запозичень для отримання коштів, що
перераховуватимуться Україні за тією ж кредитною ставкою.
Ратифікація Меморандуму і Кредитної угоди надає можливість Україні
залучити на умовах строковості та платності додаткові фінансові ресурси
Європейського Союзу, необхідні для підтримання стабільності її фінансовоекономічної системи.
Документи набирають чинності з дати отримання Європейським Союзом
офіційного письмового повідомлення від України про виконання усіх
внутрішньодержавних процедур, передбачених законодавством України,
необхідних для набрання Меморандумом і Кредитною угодою чинності.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0031 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 18.06).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України
щодо
розбудови
інституційної
спроможності Національного банку України».
Метою законодавчого акту є створення правових умов для виконання
Національним банком України своїх конституційних завдань центрального
банку держави, який має суттєвий вплив на фінансову стабільність у державі,
а також з метою приведення окремих положень Закону «Про Національний
банк України» у відповідність до європейської практики та взятих
українською стороною зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом.
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Законом:
– уточнено терміни, які вживаються у цьому Законі;
– передбачено заборонену НБУ перераховувати до Державного бюджету
України суму частини прибутку до розподілу більшу, ніж визначена у річній
фінансовій звітності, що підтверджена зовнішнім аудитом та затверджена
Радою НБУ;
– уточнено визначення основної функції НБУ та доповнено перелік його
інших функцій тощо. Законопроект зареєстровано за № 2742 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 18.06).
***
Верховная Рада «прокатила» отчет о выполнении Госбюджета на
2014 год.
Верховная Рада Украины не приняла проект постановления № 2514-Д
«Об Отчете о выполнении Закона Украины “О Государственном бюджете
Украины на 2014 год”». За соответствующее решение проголосовали только
211 нардепов из 226 минимально необходимых, сообщает «РБК-Украина». За
возвращение к рассмотрению проголосовали лишь 219 парламентариев.
Таким образом, проект постановления был отклонен.
«Есть предложение принять к сведению этот Отчет и перейти ко
второму вопросу», – заявил Председатель Верховной Рады Украины
В. Гройсман.
Как заявила министр финансов Украины Н. Яресько при представлении
данного Отчета с трибуны Верховной Рады Украины, реальный ВВП
Украины за 2014 г. по сравнению с 2013 г. уменьшился на 6,8 %, индекс
промышленной продукции – на 10,1 %, в том числе в Донецкой области – на
31,5 %, а в Луганской области – на 42 %. Потребительские цены возросли на
24,9 % в измерении к декабрю предыдущего года.
«В 2014 г. поступления в госбюджет возросли на 5,3 % – до 357,1 млрд
грн, в том числе в общий фонд госбюджета – на 6,5 % – до 310,7 млрд грн. От
введения в 2014 г. новых налогов поступило военного сбора 2,5 млрд грн,
налогообложения доходов физических лиц в виде процентов – 2,1 млрд грн.
Было возмещено НДС в сумме 50,2 млрд грн, из которых денежными
средствами – 43,3 млрд грн, – заявила Н. Яресько. – Правительство
обеспечило выполнение и финансирование всех гарантированных
государством социальных и финансовых обязательств, обеспечило
увеличение финансирования обороны и безопасности, выполнения всех
внешних и внутренних обязательств по государственному долгу» (From-UA
(http://www.from-ua.com). – 2015. – 16.06).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про приєднання
України до Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких
зникнень».
Метою прийняття Закону є виконання внутрішньодержавних процедур,
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необхідних для приєднання України до Міжнародної конвенції про захист
усіх осіб від насильницьких зникнень, яка була прийнята на 61 сесії
Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй 20 грудня 2006 р. і
набрала чинності 23 грудня 2010 р.
Приєднання України до Конвенції відповідатиме інтересам Української
держави та сприятиме покращенню захисту прав і свобод людини,
удосконаленню правових механізмів подолання проблеми насильницьких
зникнень, реалізації в повному обсязі конституційних гарантій щодо
відновлення порушених унаслідок злочину прав людини, що, у свою чергу,
сприятиме формуванню позитивного іміджу України на міжнародній арені.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0030 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.06).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та
Організацією НАТО з підтримки (ОНП) про перезахоронення
радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових
програм колишнього СРСР в Україні».
Законом ратифіковано Імплементаційну угоду між урядом України та
Організацією НАТО щодо підтримки перезахоронення радіоактивних
відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм
колишнього СРСР в Україні, яка була підписана 8 лютого 2013 р. у Капеллені
та 18 вересня 2013 р. у Брюсселі. У цій Угоді визначаються основні напрями
та форми співробітництва між Україною та Організацією НАТО з підтримки
у відповідній сфері.
Метою проекту, як зазначено у ст. 3 Угоди, є реабілітація територій, на
яких розташовані сховища радіоактивних відходів, у контексті контролю
потенційного розповсюдження та негативного впливу цих радіоактивних
відходів на навколишнє середовище. Крім того, в Угоді регулюються
питання компетентних органів, відповідальних за розвиток і реалізацію
Угоди (Державне агентство з управління зоною відчуження від України;
Агентство НАТО з підтримки), керування проектом, забезпечення
фінансових витрат, визначаються питання оподаткування, призначення
персоналу, термінів Угоди, набрання нею чинності та припинення тощо.
Об’єкти для ліквідації в рамках цього проекту визначатимуться за
домовленістю сторін шляхом офіційного обміну листами.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0027 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.06).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «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».
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Законом ратифіковано 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.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0026 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.06).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо накладення
стягнення на народного депутата за порушення вимог щодо особистого
голосування)».
Законопроектом № 1895 пропонується внести зміни до законів України
«Про Регламент Верховної Ради України» та «Про комітети Верховної Ради
України», які передбачають накладення стягнення на народного депутата
України, що порушив вимогу щодо особистого голосування.
Зазначене стягнення включає:
– негайне залишення порушником зали засідань;
– позбавлення народного депутата права брати участь у 10 пленарних
засіданнях Верховної Ради, а за кожне повторне протягом поточного
скликання порушення вимоги щодо особистого голосування – у 20
пленарних засіданнях, при цьому електронною системою підрахунку голосів
та Лічильною комісією тимчасово не враховується голос народного депутатапорушника з будь-яких питань, йому не видаються бюлетені для таємного
голосування);
– заборону народному депутату-порушнику займати посади Голови,
першого заступника, заступника, секретаря комітету Верховної Ради до кінця
поточного скликання Верховної Ради;
– припинення на період позбавлення народного депутата права брати
участь у пленарних засіданнях Верховної Ради нарахування та здійснення
йому будь-яких виплат;
– заборону на період позбавлення народного депутата права брати
участь у пленарних засіданнях Верховної Ради на відрядження за рахунок
коштів державного бюджету України;
– невключення народного депутата до офіційних парламентських
делегацій України до кінця поточного скликання Верховної Ради (або заміна
депутата, уже включеного до делегації);
– застосування після кожного епізоду неособистого голосування
процедури, передбаченої ч. 6 ст 51 Закону України «Про Регламент
Верховної Ради України».
Також законопроектом передбачено оприлюднення рішення про
накладення стягнення на народного депутата та здійснення ним
фальсифікації результату голосування на офіційному веб-сайті Верховної
Ради, титулі веб-сторінки народного депутата-порушника на офіційному вебсайті Верховної Ради, а також шляхом публікації в газеті «Голос України»
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(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 17.06).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості
власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів
державної політики в сфері телебачення і радіомовлення».
Законопроектом № 1831, зокрема, пропонується:
– зобов’язати суб’єктів інформаційної діяльності (телерадіоорганізації та
провайдерів програмної послуги) розкривати інформацію про реальну
структуру власності та надавати відомості про кінцевих вигодоодержувачів;
– запровадити механізм контролю за достовірністю зазначеної
інформації;
– надати Національній раді з питань телебачення і радіомовлення право
запитувати додаткові відомості про структуру власності зазначених суб’єктів
інформаційної діяльності;
– встановити, що відсутність порушень вимог щодо розкриття
телерадіоорганізаціями інформації про кінцевих вигодоодержувачів є
перевагою під час проведення конкурсів на отримання ліцензій;
– зобов’язати Національну раду надавати детальне обґрунтування всім
своїм рішенням щодо видачі, відмови у видачі та відмови в продовженні
ліцензій;
– заборонити Національній раді введення будь-яких непередбачених
законами України обмежень ретранслювати програми, які походять з країнучасниць Європейської конвенції про транскордонне телебачення, тощо
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 16.06).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
статті 14 Закону України “Про зайнятість населення” щодо надання
права на отримання додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню
батьків або особі, яка їх замінює, що має на утриманні дитину віком до
шести років».
Законодавчим актом розширено категорії громадян, що мають додаткові
гарантії в сприянні працевлаштуванню. Зокрема, поширено ці гарантії на
одного з батьків або особу, яка їх замінює і має на утриманні одну дитину
віком до шести років.
Законопроект зареєстровано за № 1266 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.06).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості
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видобувних галузей в Україні».
Документ підготовлено з метою забезпечення можливості отримання
фінансової інформації та інформації про господарську діяльність для
підготовки Звіту про платежі видобувних компаній до бюджету України і
доходи уряду від їхньої діяльності відповідно до вимог Стандарту Ініціативи
прозорості видобувних галузей, створення сприятливого інвестиційного
клімату, умов подолання корупції, ефективного конкурентного середовища.
Законом передбачено, що органи, які здійснюють державне управління в
галузі геологічного вивчення, використання й охорони надр, зобов’язані
надавати та публікувати інформацію про стан геологічного вивчення,
використання й охорони надр, а надрокористувачі мають перейти на
звітування відповідно до міжнародних стандартів звітності.
Закон прийнято з урахуванням поправок, внесених під час обговорення.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2591 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 16.06).
***
Рада отказалась понижать пенсионный возраст для женщин.
Верховная Рада не смогла принять законопроект № 1031-1 «О внесении
изменений в Закон Украины “Об общеобязательном государственном
пенсионном страховании” (относительно снижения пенсионного возраста и
улучшения других условий выхода на пенсию)», а также два альтернативных
законопроекта – № 1031-2 и № 1031-3.
За данные документы в первом чтении проголосовало 162, 157 и 171
народный депутат соответственно при минимально необходимых 226.
Проваленные проекты законов позволили бы женщинам снова выходить
на пенсию в 55 лет (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2015. – 17.06).
***
В парламентской газете «Голос Украины» в среду, 17 июня,
опубликован закон № 144-VIII о лишении В. Януковича звания
Президента Украины. Согласно тексту закона, он вступает в силу на
следующий день после опубликования.
Отметим, согласно Конституции Украины, звание Президента Украины
охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только
Президент не был устранен с поста в порядке импичмента.
Напомним, на данный момент В. Янукович находится в России. Он
также объявлен в международный розыск Интерполом. В случае выезда за
территорию России он должен быть задержан (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 17.06).
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з президентом
Фінляндії С. Нііністьо. Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі.
Президент П. Порошенко констатував ескалацію конфлікту та відсутність
відчутного прогресу у виконанні мінських домовленостей, зокрема
відсутність прогресу у звільненні заручників.
Співрозмовники також відзначили важливість розгляду питання
продовження санкцій Євросоюзом.
Також П. Порошенко наголосив на необхідності дотримання
основоположних принципів, що закріплені в Гельсінському заключному акті,
особливо напередодні відзначення його 40-річчя і проведення ювілейної сесії
Парламентської асамблеї ОБСЄ у Фінляндії. «Незаконна анексія Криму та
агресія Росії на Донбасі стали брутальним порушенням цих основоположних
принципів, зокрема територіальної цілісності і суверенітету незалежної
держави», – заявив Президент.
Співрозмовники домовилися залишатися в тісній координації
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 17.06).
***
Президент П. Порошенко висловив співчуття президенту Грузії
Г. Маргвелашвілі у зв’язку з трагічними наслідками повені в грузинській
столиці Тбілісі.
«Від імені народу України та від себе особисто висловлюю щирі
співчуття рідним та близьким загиблих. Бажаю якнайшвидшого одужання
потерпілим», – зазначається в співчутті.
Глава держави наголосив, що Україна по-особливому сприймає біду
дружньої Грузії та готова надати необхідну допомогу грузинському народові
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 17.06).
***
У рамках візиту до Вашингтона заступника глави Адміністрації
Президента України А. Таранова та начальника департаменту СБУ
В. Найди відбулася їх зустріч зі спеціальним радником з питань Європи і
Євразії віце-президента США М. Карпентером та директором з питань
Східної Європи Ради національної безпеки США Л. Зентос.
Представники Білого дому були поінформовані про ситуацію в зоні
АТО та про факти участі регулярних підрозділів Збройних сил Російської
Федерації в подіях спочатку в Криму, а потім і в Донецькій та Луганській
областях. Було акцентовано, що саме російські спецслужби у взаємодії зі ЗС
РФ провокують нестабільність та інспірують підривну діяльність незаконних
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збройних формувань на території України, відповідальні за постачання
стрілецької зброї та важкого озброєння терористам.
У відповідь американська сторона висловила чітке розуміння
російської військової присутності на Сході України, заявила про підтримку
українському народу в його боротьбі за територіальну цілісність і
незалежність своєї держави.
Було досягнуто домовленості щодо практичних кроків у безпековій
сфері (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 17.06).
***
У Вашингтоні відбулася зустріч заступника глави Адміністрації
Президента України А. Таранова та начальника департаменту СБУ
В. Найди з головою Комітету у закордонних справах палати
представників Конгресу США Е. Ройсом і його заступником Е. Енгелем.
Під час бесіди відбувся обмін думками щодо агресії Росії проти
України. Американській стороні було надано свідчення військової участі РФ
у конфлікті на Донбасі, а також докази російської підривної діяльності на
території України.
Американські конгресмени висловили стурбованість у зв’язку з
продовженням порушення режиму припинення вогню підтримуваними
Росією бойовиками та заявили про свій намір активізувати зусилля в
забезпеченні подальшої підтримки України з боку США в протистоянні
російській агресії, у тому числі шляхом надання Українській державі
оборонної зброї (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 17.06).
***
16 червня був запущений портал електронних послуг iGov.org.ua –
спільний проект органів державної влади, волонтерів та IT-компаній, що
покликаний підвищити рівень надання державних послуг. У презентації
взяв участь заступник глави Адміністрації Президента Д. Шимків.
«Наше спільне завдання сьогодні – сприяти розвитку сфери державних
послуг, розбудовувати її, робити послуги доступними», – наголосив він.
За словами заступника глави АПУ, у країні з’явилося багато проектів
«знизу», ініційованих громадськістю і фахівцями. Однією з таких ініціатив
стала система прозорих державних закупівель PROZORRO, інша ініціатива –
портал електронних послуг, який стимулюватиме процес переведення послуг
державних органів в електронну форму. Це модель, коли громадяни
долучаються до створення інформаційних ресурсів, а держава бере
зобов’язання їх використовувати, не витрачаючи на це державні кошти.
Заступник глави АПУ підкреслив, що «якість роботи державного апарату
може вимірюватись різними показниками внутрішньої ефективності, але
найважливіше – це взаємодія держави з громадянами та бізнесом».
О. Риженко, голова Державної агенції з питань електронного
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урядування, пояснив, що перші два етапи розвитку електронних послуг уже
впроваджено. Ідеться про доступ до інформації щодо порядку надання
послуг, а також можливість доступу до електронних форм документів. Із
запровадженням же ж наступних двох етапів є проблеми – установи поки не
готові приймати документи в електронному вигляді.
«До кінця року ми поставили собі за мету 20 % державних послуг
перевести на електронні рейки», – озвучив плани Д. Дубилет, заступник
голови правління «ПриватБанку», одного з основних розробників порталу
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 17.06).
***
В Адміністрації Президента України відбулося чергове засідання
цільової команди Програми просування інтересів України у світі.
Відкриваючи засідання, відповідальний за реалізацію Програми
заступник глави Адміністрації Президента України В. Чалий наголосив на
важливості взаємодії й злагодженості дій усіх профільних міністерств та
відомств, народних депутатів України, а також громадянського суспільства
для донесення правди світові про події в Україні, її боротьбу за мир і
реформи.
Він також заявив, що завдяки інтенсивним зусиллям Президента
України на міжнародній арені, діяльності Міністерства закордонних справ та
активності українців за кордоном сьогодні вдається підтримувати
безпрецедентну солідарність світу з Україною та демонструвати відданість
України миру та реформам.
На засіданні директор департаменту політики та комунікацій МЗС
України О. Макєєв повідомив про активність зовнішньополітичного
відомства в публічній сфері. Зокрема, з початку 2015 р. міністр і його
заступники дали понад 60 інтерв’ю. Дипломатичні представництва України
за кордоном загалом опублікували 532 матеріали в іноземних ЗМІ. Особливу
увагу дипломати також приділяють активності в соціальних мережах
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 17.06).
***
Уряд України представить нову систему Державної фіскальної
служби країни. Про це 17 червня на засіданні Кабінету Міністрів України
повідомив глава уряду А. Яценюк.
«В рамках нашої реформи Державної фіскальної служби будуть
передбачені європейські стандарти роботи, покращення якості роботи і зміна
в цілому системи роботи як фіскалів, так і митників, так і податкової міліції»,
– зазначив він.
Глава уряду підкреслив, що міністр фінансів Н. Яресько разом з
керівником Державної фіскальної служби Р. Насіровим розпочали реформу
Державної фіскальної служби.
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«На наступному засіданні Кабінету Міністрів України буде
презентована нова система Державної фіскальної служби країни. У тому
числі післязавтра (19 червня. – Ред.) в парламенті оголосимо бачення уряду
щодо того, яким чином повинна функціонувати українська митниця», –
повідомив він (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 17.06).
***
Загальний запит усіх силових відомств на додаткове фінансування
становить 17 млрд грн, з яких 8,5 млрд – це запит Міністерства оборони.
Про це повідомив глава уряду А. Яценюк на засіданні Кабінету Міністрів
України.
А. Яценюк наголосив, що ці додаткові кошти потрібні Міноборони для
того, щоб боротися проти російської військової агресії: «Для того щоб
українські Збройні сили були готові в тому числі і до зимового періоду, і для
того, щоб українські Збройні сили як по якості, так і по кількості переважали
російських терористів і тих російських найманців, які знаходяться зараз на
території України у зв’язку з російською військовою агресією проти
України».
Глава уряду звернувся до міністра фінансів із проханням створити
робочу групу за участі представників усіх міністерств і представників
парламенту: «Подивитися, чи ми реально можемо знайти додаткові джерела
доходів або зменшити витрати по іншим статтям, щоб профінансувати
Міністерство оборони і щоб профінансувати українську армію» (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 17.06).
***
Прем’єр-міністр А. Яценюк вимагатиме проведення аудиту всіх
державних енергетичних компаній, оскільки політика уряду спрямована
на ринкові й правдиві тарифи в енергетичному секторі. Про це він заявив
на засіданні Кабінету Міністрів України.
«Очікую, що велика четвірка найбільших світових аудиторських фірм
зробить перший аудит і своє перше заключення щодо того, яким чином
нараховувалися тарифи. І я вимагатиму проведення подальшого аудиту всіх
енергетичних компаній, в тому числі НАК “Нафтогаз України”,
“Укргазвидобування”, “Укртрансгазу”, для того щоб ми дійшли до кожної
цифри амортизації, інвестицій та витрат всіх державних компаній, – сказав
він. – Завдання країни сьогодні – закласти фундамент, щоб через 10 років
Україна була повністю енергонезалежною державою і щоби ми споживали
найменше енергетичних продуктів. Тому що сьогодні ми займаємо перше
місце в світі по кількості споживання енергопродуктів на 1 дол. валового
внутрішнього продукту. Це неприйнятно».
За його словами, енергетична політика уряду спрямована на ринкові й
правдиві тарифи в енергетичному секторі. Крім того, держава має захистити
всіх малозабезпечених громадян у зв’язку з приведенням тарифів до
економічно обґрунтованого рівня. Одним з основних завдань є також
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забезпечення енергоефективності й енергонезалежності держави в найближчі
10 років. «Енергомодернізація, утеплення будинків, лічильники і зменшення
споживання населенням і відповідно зменшення рахунків для населення.
От наша енергетична політика», – сказав глава уряду.
Він також зазначив, що до кінця поточного тижня має бути готовий
попередній аудит великих аудиторських компаній щодо формування тарифів.
А. Яценюк зазначив, що результати аудиту оприлюднять у Верховній Раді
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 17.06).
***
Переробка сільськогосподарської продукції всередині України й
продаж уже готового продукту з доданою вартістю повинні стати
основною частиною нової аграрної політики країни. Про це повідомив
глава уряду А. Яценюк на засіданні Кабінету Міністрів України.
Він зазначив, що уряд готується до українсько-американської
інвестиційної конференції, яка буде проведена в Сполучених Штатах
Америки 13 липня: «Це великий інвестиційний форум, де Україна буде
презентувати себе і звертатися до наших американських партнерів з тим,
щоби в Україну заходили іноземні інвестори».
На форумі буде представлена, зокрема, нова аграрна політика України.
«Ми разом із американцями і канадцями є ключовими світовими
гравцями на ринку продовольства. І експорт – це добре, але переробка
всередині України і продаж уже продукту з доданою вартістю – це повинно
стати основною частиною нової аграрної політики країни. Це, з одного боку,
створення робочих місць в країні, з іншого боку, це збільшення доходів від
експорту вже переробленої продукції», – підкреслив глава уряду (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 17.06).
***
Міністр оборони України генерал-полковник С. Полторак провів
зустріч з державним секретарем Міністерства оборони Королівства
Норвегія О. Бьо. Під час зустрічі обговорювалися шляхи зниження ризиків
корупції в оборонному відомстві.
«Боротьба з корупцією – один із пріоритетних напрямів роботи
Міністерства оборони України. Ми чітко усвідомлюємо: якщо не вирішити
проблему з корупцією сьогодні, то всі подальші реформи не матимуть
очікуваного результату», – зазначив С. Полторак.
Під час зустрічі О. Бьо зазначив, що уряд Королівства Норвегія готовий
усебічно підтримувати Україну у її прагненні до змін, зокрема надати
посильну допомогу в здійсненні реформ.
Під час візиту делегації Королівства Норвегія між оборонними
відомствами двох держав було підписано протокол стосовно розробки та
реалізації проекту щодо зниження ризиків корупції в системі керування
персоналом.
«Ми високо цінуємо можливість співпраці з Королівством Норвегія та
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сподіваємося, що підписаний документ дасть можливість відкрити нові
горизонти двостороннього співробітництва», – зазначив заступник міністра
оборони України, керівник апарату П. Мехед (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 17.06).
***
Для зміцнення економіки необхідно робити акцент на розвиток
малого та середнього бізнесу, наголосив міністр економічного розвитку і
торгівлі України А. Абромавичус під час зустрічі з представниками
Федерації профспілок та роботодавців 17 червня.
А. Абромавичус розповів, що вже мав змогу ознайомитися з
попереднім проектом стратегії розвитку малого та середнього бізнесу. Тепер
цей документ буде «відшліфовуватися» з асоціаціями, Організацією
економічного співробітництва та розвитку (OСЕР), ЄС і найближчим часом
стратегія буде оприлюднена.
Міністр також наголосив, що є певні фінансові можливості для
підтримки малого й середнього бізнесу. І він покладає великі сподівання на
підписання документа щодо цього з Й. Ханом, комісаром ЄС з питань
європейської політики сусідства, розширення та переговорів. Уряд разом з
ЄС планує відкрити по всій країні 15 регіональних офісів для підтримки
МСБ, запустити роз’яснювальну програму про те, як почати бізнес та
одержати підтримку на розвиток бізнесу. Задля ж більшої поінформованості
зацікавлених, насамперед представників бізнесу, найближчим часом буде
розгорнута всебічна роз’яснювальна робота, додав міністр.
Під час розмови очільник Мінекономрозвитку торкнувся питання
розширення ринків для українських товаровиробників і просування
національних інтересів у торгівлі, звернув увагу на величезні можливості, що
відкриваються в процесі реформування держзакупівель, окреслив кроки,
направлені на подолання корупції та вихід на якісно новий рівень управління
державними компаніями, детально зупинився на діях уряду, зосереджених на
стабілізації макроекономічної ситуації та подальших заходах з дерегуляції
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 17.06).
***
Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) має намір
розширити напрями своєї діяльності в Україні та сподівається на
підтримку Мінсоцполітики в реалізації нових проектів. На цьому
наголосив голова делегації МКЧХ А. Ешліман під час зустрічі з міністром
соціальної політики України П. Розенком.
Міністр зауважив, що політична й економічна ситуація в Україні
залишається складною, нагнітання напруження триває. «Ми дуже зацікавлені
у взаємодії і з вашою організацією, яка має значний авторитет у світі», –
підкреслив П. Розенко.
«Ми вдячні міністерству та органам соціального захисту на місцях за
сприяння в організації нашої роботи на території вашої держави. Наша мета –
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надання допомоги постраждалим від збройного конфлікту на Сході України.
Тому високо цінуємо той ступінь довіри, що склався у відносинах з
державними структурами», – зазначив у відповідь А. Ешліман.
Він, зокрема, розповів, що вже налагоджено надання медичної
допомоги й постачання продуктових наборів для внутрішньо переміщених
осіб і мешканців районів, близьких до лінії конфлікту. Водночас організація
докладає чималих зусиль і для відновлення родинних зв’язків, розшуку
зниклих людей тощо.
«У найближчій перспективі ми плануємо започаткувати проекти з
надання допомоги інвалідам та людям, які зазнали ампутації кінцівок
внаслідок бойових дій, а також з надання соціально-психологічної підтримки
як вимушеним переселенцям, так і жителям так званих буферних зон, а також
тим, хто продовжує залишатися на непідконтрольній українській владі
території. Незабаром до України прибудуть експерти МКЧХ з цих питань, і
ми сподіваємося, що їм буде надана можливість обговорити з фахівцями
Мінсоцполітики процедуру співпраці у цих напрямах задля досягнення
максимально ефективного результату», – повідомив А. Ешліман (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 17.06).
***
Перший заступник міністра соціальної політики В. Шевченко
зустрівся з главою штаб-квартири трастового фонду НАТО – Україна
Ф. Пежо з приводу підписання угоди щодо медичної та психологічної
реабілітації учасників АТО.
«Ми покладаємо великі сподівання на співпрацю з НАТО у цій сфері.
Зокрема, запропонували нашим партнерам спільно реалізувати проекти з
модернізації протезного обладнання на протезному заводі, з ремонту і
модернізації санаторію “Перемога” (м. Київ) та відкриття там відділення
реабілітації для учасників АТО, а також з навчання медперсоналу та
технічного персоналу протезного заводу, науковців і медиків Українського
НДІ протезування, протезобудування та відновлення працездатності
(м. Харків) і медиків санаторію “Перемога” якраз для цього відділення», –
розповів В. Шевченко.
За його словами, ідеться про дворічний контракт, який планується
підписати з НАТО в галузі медичної реабілітації. У майбутньому
передбачається пролонгувати ці проекти та поширити їх на санаторії та
підприємства, які належать до сфери управління Мінсоцполітики (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 17.06).

ПОЛІТИКА
В ходе заседания трехсторонней контактной группы по ситуации на
Донбассе во вторник, 16 июня, в Минске украинские предложения не
нашли адекватного ответа как со стороны РФ, так и со стороны ДНР и
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ЛНР. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник, близкий к
консультациям
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3528423-proryva-neproyzoshlo-v-mynske-zavershylas-vstrecha-kontaktnoi-hruppy).
Он подчеркнул, что встреча прошла «именно в трехстороннем формате
Украина – Россия – ОБСЕ, а представители ДНР и ЛНР просто
присутствовали на ней. По его словам, в частности, украинская сторона
совместно с ОБСЕ предложила привлечь к работе контактной группы и всех
ее подгрупп представителей Международного Красного Креста и БДИПЧ
ОБСЕ, оценивающего демократичность избирательных процессов. «Украина
предложила также создать в полном соответствии с решениями
“нормандской четверки” пятую подгруппу – по вопросам украинскороссийской границы», – сказал собеседник. В очередной раз, сказал он, были
поставлены вопросы «прекращения огня, отвода тяжелых вооружений и
верификации этих процессов со стороны ОБСЕ, обмена всех удерживаемых
лиц по принципу “всех на всех”». «Украина также предложила четкий план
демилитаризации Широкино, района Донецкого аэропорта, установления
совместных постов ОБСЕ и СЦКК (Совместного центра по контролю и
координации. – Ред.) вдоль линии соприкосновения, – подчеркнул
собеседник агентства. – В ходе консультаций было также обращено особое
внимание на недопустимость разрушения газопроводов, что поставило
несколько дней назад Мариуполь на грань выживания».
Завершение встречи контактной группы также подтвердил
представитель ДНР на переговорах Д. Пушилин. «На сегодняшних
переговорах сделаны отдельные положительные шаги, но, к сожалению, это
не то, чего мы ожидали, то есть динамика для нас неудовлетворительная. С
такой динамикой возможность полноценного политического урегулирования
конфликта вызывает большие вопросы», – заявил Д. Пушилин. По его
словам, положительные переговоры достигнуты в работе подгрупп, «но этот
процесс слишком растянут».
По словам спецпредставителя ОБСЕ Х. Тальявини, трехсторонняя
контактная группа по Украине встретится в Минске на следующей неделе.
Она добавила, что работу подгрупп можно назвать конструктивной.
«Произошел прогресс, но прорыва не произошло. Над этим еще надо
работать», – сказала Х. Тальявини.
Как ранее сообщалось, заседания трех рабочих подгрупп контактной
группы по урегулированию конфликта на Востоке Украины начались во
вторник, 16 июня, в Минске в закрытом для прессы режиме, сообщило
Министерство иностранных дел Беларуси в своем официальном Twitterаккаунте (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 16.06).
***
Россия оказывает возможное влияние на ДНР и ЛНР, которые
готовы и хотят вести переговоры по всем пунктам минских соглашений.
Об этом заявил президент РФ В. Путин.
«Если бы что-то нас не устраивало в минских соглашениях, мы никогда
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бы не поставили под ними свою подпись. Мы считаем эти соглашения
справедливыми и сбалансированными. И оказываем возможное влияние на
одну из сторон этого конфликта – на Донецкую и Луганскую непризнанные
республики», – заявил В. Путин по итогам переговоров со своим финским
коллегой С. Ниинистѐ (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3528450-putyndnr-y-lnr-hotovy-k-dyalohu-dlia-realyzatsyy-mynskykh-sohlashenyi).
«Вы не можете не заметить, что в их позициях многое изменилось. Они
готовы и хотят вести переговоры по всем пунктам минских соглашений.
Ключевыми элементами являются договоренности по политическому
урегулированию», – сказал В. Путин, добавив, что на первом месте идут
«изменения в Конституцию Украины с предоставлением автономных прав
этим территориям, либо, как предпочитают говорить официальные
представители в Киеве, с решением вопроса о так называемой
децентрализации власти».
В. Путин также перечислил и другие пункты минских соглашений,
выполнение которых необходимо, в том числе предоставление амнистии в
отношении ряда лиц из Донецкой и Луганской областей, имплементация
закона об особом статусе Донбасса, Луганска и Донецка, принятие закона о
проведении выборов и местном самоуправлении, а также снятие
экономической блокады (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 16.06).
***
Россия, Украина и Еврокомиссия обсуждают возможность
проведения трехсторонних переговоров по газу 26–29 июня. Об этом
сообщил глава Минэнерго Российской Федерации А. Новак. «Пока что мы
обсуждаем конец июня, может 27–29, 26 (числа)… как договоримся», –
сказал он.
Ранее источник в руководстве Еврокомиссии говорил, что дата
трехсторонней встречи пока не назначена, но в ЕК надеются провести
встречу на политическом уровне до середины июля и достигнуть
договоренности по поставкам российского газа на Украину в осенне-зимний
период 2015–2016 гг.
9 июня заместитель главы «Газпрома» А. Медведев заявил, что цена газа
для Украины без скидки в ІІІ квартале составит 287,15 дол. за 1 тыс. куб. м, в
IV – 262,5 дол. за 1 тыс. куб м, вопрос скидки обсуждается.
Глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины
В. Демчишин говорил ранее, что цена российского газа для Украины должна
быть ниже 247 дол. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 16.06).
***
Соратники днепропетровского олигарха И. Коломойского создают
партию «Украинское объединение патриотов “Укроп”».
Депутат А. Денисенко, близкий к И. Коломойскому, поделился в
Facebook фотографией машины с символикой новой партии и написал: «…До
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старта кампании Г. Корбана остались считанные часы».
Ранее в сети появились фотографии телефонной переписки А. Дубинина
– еще одного депутата, близкого к И. Коломойскому. Из них следует, что на
3 июля планируется презентация проекта, а на 4 июля – учредительное
собрание. В предварительный список членов партии в переписке включены:
Г. Корбан, Б. Филатов, В. Парасюк, Д. Ярош, Б. Береза и др. (Левый берег
(http://lb.ua). – 2015. – 17.06).
***
Партія «Відродження» відмежувалася від заяви черкаського активу
політсили щодо вбивства Г. Кірпи.
У партії «Відродження» повідомили, що заява черкаського активу
політсили про те, що Президент України 2010–2014 рр. В. Янукович вбив
екс-міністра транспорту Г. Кірпу, не відображає позицію партії. Про це УНН
сказав член Політради партії «Відродження» А. Яценко. «Це не керівництво
партії, і ця заява не відображає позицію партії. Вважаємо, що ця тема не
предмет для розмов – в Україні є чим займатися крім того, як товкти воду в
ступі. Ще раз повторю: партія не має відношення до цієї заяви – ні
центральна партія, ні черкаська обласна партійна організація», – сказав
А. Яценко.
Нагадаємо, у черкаському ЗМІ з’явилася заява місцевого активу
політсили «Відродження», у якій стверджується, що Президент України
2010–2014 рр. В. Янукович вбив екс-міністра транспорту Г. Кірпу. Головним
редактором вказаного ЗМІ є глава Черкаського обласного осередку партії
«Відродження»
Л.
Даценко
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 17.06).
***
За народного депутата, бывшего комбата «Айдара» С. Мельничука
внесли залог в размере 365 тыс. грн, определенный ранее решением
Печерского районного суда Киева. Об этом заявил его адвокат Ю. Мельник
(http://korrespondent.net/ukraine/3528237-za-eks-kombata-aidara-melnychukavnesly-zaloh).
Напомним, 12 мая Генеральный прокурор В. Шокин внес в парламент
представления о снятии неприкосновенности с внефракционных нардепов
С. Клюева и С. Мельничука в связи с тем, что они подозреваются в
совершении ряда уголовных преступлений. Говоря о преступлениях, в
которых подозревается С. Мельничук, Генпрокурор отметил, что в ходе
брифинга у него нет времени перечислять все статьи УК Украины, по
которым он обвиняется. Вместе с тем, по словам В. Шокина, основная статья,
которую инкриминируют экс-комбату «Айдара», – это создание преступной
организации. Как сообщал Корреспондент.net, Верховная Рада 3 июня
поддержала представление Генпрокуратуры и дала согласие на привлечение
к уголовной ответственности С. Мельничука. Вместе с тем парламент не
поддержал представление Генпрокурора на задержание С. Мельничука, а
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также его арест.
Одновременно в прессе появилось сообщение о том, что в Верховной
Раде собирают подписи за отставку Генерального прокурора В. Шокина.
О сборе подписей заявил лидер Радикальной партии О. Ляшко, отметив, что
фракция Радикальной партии инициирует отставку Генерального прокурора
В. Шокина из-за побега С. Клюева (http://korrespondent.net/ukraine/3528312uzhe-58-v-rade-sobyrauit-podpysy-za-otstavku-shokyna).
Сообщается, что уже собрана треть от необходимого колличества в
150 подписей для того, чтобы проект постановления об отставке
Генпрокурора был рассмотрен Верховной Радой (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 16.06).
***
16 июня более полутысячи человек провели акцию у здания Верховной
Рады с требованием индексации заработных плат и пенсий.
Протестующие собрались на площади Конституции. В руках
протестующие держали флаги Федерации профсоюзов, Конфедерации
свободных профсоюзов, «финансового Майдана», а также плакаты с
требованиями
провести
люстрацию
власти,
ввести
временную
администрацию в Нацбанке, не допустить ликвидации «Дельта банка»
(http://korrespondent.net/ukraine/3528056-pod-radoi-mytynhuuit-profsouizy-yfynansovyi-maidan).
Отметим, накануне представители пяти профсоюзных организаций
выдвинули ультиматум украинскому правительству, требуя снизить в два
раза цену на газ для населения, обеспечить рабочими местами безработных и
молодежь, а также переиндексировать зарплаты бюджетникам, стипендии и
пенсии. В ультиматуме также содержится предложение к Верховной Раде
безотлагательно отменить налогообложение и ограничение выплаты пенсий
работающим и другим пенсионерам, приняв соответствующий законопроект,
а также принять закон об индексации заработных плат, пенсий и других
денежных доходов населения.
Под ультиматумом подписались представители Федерации профсоюзов
Украины, Федерации профсоюзов транспортников Украины, Конфедерации
свободных профсоюзов Украины, Объединения всеукраинских профсоюзов и
профобъединений «Единство», Объединения всеукраинских автономных
профсоюзов.
Председатель Конфедерации свободных профсоюзов М. Волынец
заявил: «К правительству мы выдвинули в качестве ультиматума: если
правительство не отреагирует немедленно… тогда профсоюзы призовут все
население Украины, все социальные слои к общеукраинской забастовке».
Также около 200 протестующих перекрыли дорожное движение на ул.
Грушевского напротив Кабинета Министров. Об этом сообщает прессслужба киевской милиции. На место проведения акции выехали
правоохранители.
Днем раньше в Днепропетровске прошел митинг с требованием отставки
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Президента П. Порошенко (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 16.06).
***
17 червня під прапорами «кредитного майдану» близько 100 осіб
провели акцію, вимагаючи реструктуризувати валютні кредити. Про це
передає кореспондент УНН.
Мітингувальники тримали плакати з написами: «Вимагаємо
реструктуризації валютних кредитів», «Поверніть нам колишній курс» тощо.
17 червня відбулося засідання уряду, де міністр фінансів Н. Яресько
повідомила, що Україна продовжує виконувати свої фінансові зобов’язання
перед зовнішніми кредиторами. За її словами, щоб зупинити платежі,
потрібне буде рішення Кабінету Міністрів щодо закону, який би надав уряду
можливість призупинення платежів, однак рішення поки немає. Н. Яресько
зазначила, що намагається вести переговори з кредиторами, щоб знайти
рішення для реструктуризації боргу.
Нагадаємо, нещодавно ВР тимчасово дозволила Мінфіну не здійснювати
обслуговування держборгу за рішенням Кабміну.
Російський президент В. Путін доручив главі Мінфіну РФ А. Сілуанову
провести консультації щодо боргу України.
Міністр зазначив, що російська сторона наразі не зафіксувала порушень
умов кредитної угоди з Україною, але готова за умови їх появи звернутися до
суду (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. –
17.06).
***
Если бы выборы Президента Украины и Верховной Рады состоялись
в ближайшие выходные, то их бы выиграли П. Порошенко и Блок Петра
Порошенко
«Солидарность».
Об
этом
свидетельствует
опрос
электоральных настроений населения Украины, проведенный соцгруппой
«Рейтинг».
В исследовании приняли участие 2 тыс. респондентов, опрос проводился
в виде интервью 3–13 июня.
Среди всего населения президентский рейтинг П. Порошенко составляет
17,5 %. Его ближайший соперник – Ю. Тимошенко, у которой только 7,4 %.
От 4 до 5 % набирают А. Садовый, А. Гриценко, Ю. Бойко и О. Ляшко.
Среди тех, кто готов прийти на выборы, П. Порошенко поддерживает
каждый четвертый, Ю. Тимошенко – только каждый десятый, у остальных
политиков поддержка еще ниже.
Рейтинг нынешнего Премьера А. Яценюка находится в пределах
статистической погрешности (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 17.06).
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ЕКОНОМІКА
Украина импортирует газ в основном из Европы.
С начала года в Украину из Европы импортировано 6,0 млрд куб. м
природного газа, что на 2,5 млрд куб. м, или 42 %, больше объема
поступления топлива с территории РФ. Об этом сообщается на официальном
сайте «Укртрансгаза».
Как отмечается, с 1 по 15 июня с территории Европы поступило
0,421 млрд куб. м, а с РФ – 0,290 млрд куб. м. природного газа.
Ежесуточно больше всего природного газа поступает по словацкому
газотранспортному коридору – 28,0 млн куб. м.
Через территорию Венгрии импортируется – 2,7 млн куб. м/сутки
голубого топлива.
Суточное поступление природного газа с территории РФ составляет
15,0 млн куб. м/сутки (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2015. – 16.06).
***
В Украине уже полностью завершилась посевная кампания.
В Украине уже засеяно 6,9 млн га. Об этом заявил министр агрополитики
Украины А. Павленко.
Он также сообщил, что по основным культурам, начиная от кукурузы,
проса, риса, а также подсолнечника, сои, есть выполнение и перевыполнение
прогноза.
Напомним,
что
согласно
неофициальной
информации
на
оккупированных территориях Донбасса засеяно лишь 50 % прогнозируемых
площадей. Стоимость посевной кампании составила 66,6 млрд грн (УРАИнформ (http://ura-inform.com). – 2015. – 17.06).
***
Украина достигла рекордных показателей по экспорту зерна.
Украина на данный момент кормит 140 млн людей на планете. Так,
Украина достигла рекорда по экспорту зерновых за данный маркетинговый
год. Об этом сообщил министр аграрной политики А. Павленко во время
правительственного заседания.
По его словам, был достигнут за данный маркетинговый год рекорд для
страны по зерновому экспорту. Было также экспортировано 33 млн и
494 тыс. т зерновых. Это в сравнении с рекордом предыдущего года –
32 млн 300 тыс. т – серьезное перевыполнение, отметил А. Павленко. По его
словам, также Украина теперь кормит 140 млн людей на планете. Более того,
Украина – единственная страна, «которая имеет для себя потенциал роста
почти в два раза», сказал он (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2015. –
17.06).
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***
По
результатам
финансово-хозяйственной
деятельности
ПАО «Укртранснефть» в 2014 г. доля чистой прибыли, подлежащей
уплате в госбюджет, составляет 409,8 млн грн. Конечный срок выплаты
дивидендов – 30 июня 2015 г. Об этом сообщили «Цензор.НЕТ» в прессслужбе Министерства энергетики и угольной промышленности.
«Осознавая необходимость скорейшего перечисления денег в бюджет,
“Укртранснефть» 12 июня 2015 г. начала досрочную выплату дивидендов», –
говорится в сообщении. Первый транш составил 100 млн грн. Следующие
100-миллионные транши будут перечисляться еженедельно, до полного
выполнения
«Укртранснефтью»
своих
обязательств
(Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua). – 2015. – 16.06).
***
Мигранты, проживающие в Европе, за 2014 г. прислали домой
109,4 млрд дол. США в виде денежных переводов. Лидером по получению
денежных переводов является Украина, которая получила 7587 млн дол.
США. На втором месте по получению денежных переводов – Польша, на
третьем – Нигерия. Об этом говорится в докладе Международного фонда
сельскохозяйственного развития (IFAD), который основывается на данных
Всемирного банка, пишет DW.
Больше всего в Европе мигранты присылают денег из России
(20,6 млрд дол.), Великобритании (17,1 млрд дол.), Германии (14 млрд дол.),
Франции (10,5 млрд дол.), Италии (10,4 млрд дол.) и Испании (9,6 млрд дол.).
По данным Национального банка Украины, украинцы в І квартале
2015 г. перевели в Украину из-за рубежа 502,5 млн дол. За пределы Украины
граждане страны в І квартале перевели 137,8 млн дол., объем переводов
внутри Украины составил 12,6 млрд грн.
Отметим также, что, по данным НБУ, в 2014 г. украинцы перевели из-за
рубежа в Украину 3,885 млрд дол. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 16.06).
***
системна державна

Україні необхідна
політика з розвитку
авіабудування.
Для покращення ефективності роботи державного підприємства мало
змінити менеджмент і структуру, потрібно на ділі, не на словах забезпечити
йому сприятливі умови роботи, серйозно працювати над глобальним
покращенням ділового клімату в країні, створюючи таким чином здоровий
попит на продукцію підприємства, заявив президент УСПП і голова
Антикризової ради громадських організацій України А. Кінах.
«Після передачі держпідприємства “Антонов” до складу концерну
“Укроборонпром” та зміни керівництва ситуація сама собою не покращиться.
Необхідно розробити та втілити системну програму з розвитку та
модернізації і підприємства, і всієї авіабудівної галузі. Авіабудування
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вважається передовою сферою виробництва у всьому світі, літаки
виробляють лише кілька країн. Отже, концерн “Антонов” є
галузеутворюючим та бюджетоутворюючим підприємством, він активно
втілює в життя передові технології, тож має отримувати особливу увагу та
підтримку від держави. Впродовж багатьох років концерн не мав
держзамовлення, виживав на ентузіазмі керівництва та робітників. Така
ситуація зараз є неприпустимою», – наголосив президент УСПП.
«Антонов» у I кварталі 2015 р. збільшив чистий прибуток майже у вісім
разів – до 330 млн грн, а нині однією з головних новинок на авіасалоні в ЛеБурже буде розробка концерну – двомоторний військово-транспортний
Ан-178. Тобто підприємство виробляє складну продукцію з високою
доданою вартістю та має гігантський науково-технічний потенціал, який міг
би бути реалізований за системного й реального державного сприяння,
упевнений президент УСПП (Український союз промисловців і підприємців
(http://uspp.ua/derzhava-povinna-zabezpechiti-«antonov»-umovami-roboti-іzamovlennyami.html). – 2015. – 17.06).
***
Украина построит Саудовской Аравии завод под выпуск Ан-132.
Три украинские компании в ходе авиасалона «Ле Бурже-2015» 16 июня
подписали соглашение об участии в проектировании и строительстве
авиазавода в Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба
ГП «Антонов», которое является одним из участников проекта.
Также со стороны Украины представлены Научно-исследовательский
институт авиационной технологии и компания «Альтис-холдинг», строившая
развязку на Почтовой площади в Киеве и новый терминал аэропорта
«Львов». Также партнерами программы являются саудовская Taqnia и
немецкая Broetje-Automation.
На новом заводе арабы будут строить самолеты Ан-132 (Левый берег
(http://lb.ua). – 2015. – 17.06).
***
За надані полтавськими землевпорядниками адмінпослуги до
бюджетів надійшло понад 1,5 млн грн.
На Полтавщині фахівці землевпорядної служби з початку року надали
громадянам і юридичним особам 76 тис. 752 адміністративні послуги у сфері
земельних відносин. З них на платній основі – 28 тис. 192 адмінпослуги на
загальну суму 1,579 млн грн. Кошти направлені до місцевих бюджетів
регіону.
Найбільш затребуваними були адміністративні послуги щодо надання
відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку: 26 тис.
389 заявників сплатили до бюджету майже 1,4 млн грн (Новини
Полтавщини (http://np.pl.ua). – 2015. – 16.06).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Падение экономики Украины по итогам 2015 г., вероятно, совпадет с
прогнозами международных финансовых институтов. Об этом сообщила
министр финансов Н. Яресько в ходе украинско-шведского делового форума,
пишет УНИАН.
«Очень сложно прогнозировать что-то. Но нам дают прогнозы ЕБРР,
Всемирный банк, в частности, порядка 9 %. Некоторые говорят даже о 9,5 %,
– сказала Н. Яресько. – Но что важно, что мы все-таки ожидаем роста в
2016 г.».
При этом она подчеркнула, что залогом роста станут реформы
правительства и реализация программы работы Кабмина и «Стратегии-2020»
Президента.
МВФ в конце мая по итогам переговоров с украинскими властями
ухудшил прогноз падения ВВП страны в текущем году до 9 %, а инфляции –
до 46 %.
Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения
украинской экономики в 2015 г. до 9 %, тогда как в мае этого года он
оценивал его в 7,5 %, а в январе – в 5 %.
Государственный бюджет Украины на 2015 год построен на
оптимистическом сценарии развития ситуации, предусматривающем падение
ВВП на 5,5 % при инфляции 26,7 %. Два других правительственных сценария
предполагают падение ВВП 8,6 % и 11,9 % при инфляции 38,1 % и 42,8 %
соответственно (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 16.06).
***
Национальный банк Украины прогнозирует дальнейшее замедление
инфляции, что создает условия для обсуждения вопроса о возможности
снижения учетной ставки. Об этом сообщил заместитель главы правления
НБУ О. Чурий, пишет «Интерфакс-Украина».
«(Замедление инфляции. – Ред.) – это первый сигнал, который уже
заставляет нас задуматься над снижением ставки. В принципе, при
дальнейшем снижении инфляции это естественный вопрос – снизить
учетную ставку», – отметил он. Замглавы Нацбанка напомнил, что скачок
инфляции в марте – апреле был вызван девальвацией и административным
повышением тарифов. Он уточнил, что заседание монетарного комитета НБУ
запланировано на конец июня.
Отмечается также, что инфляция в Украине в мае 2015 г., без учета
оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения
антитеррористической операции, замедлилась до 2,2 % по сравнению с 14 %
в апреле, в то же время с начала года (за январь – май) показатель инфляции
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составил 40,1 % (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 16.06).
***
Частные кредиторы отказываются списывать долги Украине.
Кредиторы и Украина, не найдя основы для компромисса, фактически
прервали переговоры.
Частные кредиторы Украины настаивают на своем предложении по
реструктуризации украинских облигаций, так как не понимают
необходимости списания части их номинала, если будет обеспечена
запланированная Международным валютным фондом экономия средств.
Списание основной суммы долга – это «неправильный путь», оно
«пошлет неправильный сигнал глобальным рынкам капитала», осложнив
доступ украинских эмитентов к заимствованиям; кроме того, оно не является
необходимым, так как проблемы Украины связаны не с общим уровнем ее
задолженности, а с нехваткой ликвидности, пишет комитет кредиторов в
Financial Times. «Наше предложение по реструктуризации соответствует
критериям Международного валютного фонда и обеспечивает экономию в 16
млрд дол. в виде снижения процентных платежей, выплат по основной сумме
долга», – говорится в письме кредиторов.
Выплаты по купонам будут привязаны к достижению определенных
показателей роста ВВП, чтобы дать Украине время восстановить экономику,
напоминают авторы письма.
«Комитет кредиторов прошел свою часть пути, его предложение
благожелательно, обеспечивает долгосрочные выгоды для обеих сторон. Нам
бы хотелось, чтобы и другие кредиторы проявили аналогичную
ответственность», – пишут компании-кредиторы, напоминая, что из общего
долга страны в 70 млрд дол. реструктурировать предлагается лишь
22 млрд дол. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 17.06).
***
В мае официальный уровень безработицы в Украине сохранился на
уровне апреля – 1,8 %. Об этом сообщила Государственная служба
статистики.
По данным Госстата, на 1 июня 2015 г. в Государственной службе
занятости были зарегистрированы 469,4 тыс. безработных.
На 1 мая в Госслужбе занятости были зарегистрированы
486,4 тыс. безработных.
Количество безработных, получивших государственную помощь в мае,
составило 366,5 тыс. человек, средний размер пособия на одного
безработного в этом месяце составил 1 219 грн.
Уровень безработицы в Украине в апреле незначительно снизился до
1,8 против 1,9 % месяцем ранее.
Средняя зарплата штатных работников в апреле 2015 г., по данным
Госстата, составила 3,998 тыс. грн (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 17.06).
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***
Фонд гарантирования вкладов объявил о начале поиска
потенциальных инвесторов, которые примут участие в процессе
выведения из рынка неплатежеспособных банков «Национальный
кредит» и Украинский коммунальный банк. Об этом говорится в
сообщениях на сайте фонда.
Традиционно фонд предлагает потенциальным инвесторам три варианта
выведения банков из рынка: отчуждение всех или части активов и
обязательств банка в пользу принимающего банка; создание и продажа
инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств банка;
продажа банка в целом.
Заявки инвесторов по обеим банкам принимаются до 25 июня. При этом
в фонде подчеркивают, что участие в покупке активов и передаче
обязательств неплатежеспособных финучреждений могут принимать
исключительно другие банки (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015.
– 16.06).
***
Обсяги перевезення вантажів в Україні зменшилися.
Від початку року транспортні підприємства України зменшили
перевезення вантажів на 22,2 % порівняно із січнем – травнем 2014 р. – до
231,3 млн т, передає УНН з посиланням на Держстатистики.
За інформацією Державної служби статистики, вантажообіг перевізників
у січні – травні скоротився на 19 % – до 120,6 млрд ткм.
У повідомленні Держстатистики вказується на те, що транспортування
вантажів залізницею зменшилося на 20,4 % – до 135,4 млн т.
«Вантажоперевезення морського та річкового флоту України
збільшилися на 11,5 % – до 1,8 млн т, обсяги закордонних перевезень зросли
на 4,8 %», – наголосили у відомстві.
Підприємства автомобільного транспорту перевезли 53,6 млн т вантажів,
що на 29,8 % менше, ніж у січні – травні 2014 р.
По магістральних трубопроводах транспортовано 40,5 млн т вантажів (на
17,8 % менше).
Авіаційний транспорт перевіз 0,03 млн т вантажів (на 2 % менше)
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 16.06).
***
Чотириста підприємств України відмовилися від утримання корів
минулого року.
На початку 2015 р. в Україні нараховувалося 2 тис. 802
сільськогосподарські підприємства, що утримують корів. Це на
400 підприємств менше, ніж попереднього року. За даними Держстату,
загальна кількість сільськогосподарських підприємств, які утримують корів,
минулоріч скоротилася майже на десяту частину. Від корів в основному
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відмовилися малі сільськогосподарські підприємства, що мали поголів’я до
200 корів: їхня чисельність скоротилася на 14 %. Тепер малі підприємства в
структурі поголів’я утримують лише дві третини від загальної кількості
великої рогатої худоби. Кількість підприємств із поголів’ям від 200 до 500
корів минулого року скоротилася на 11 % (лишилося 598), а великих – на 4 %
(273).
«Одним із факторів, здатних зупинити стрімке скорочення кількості
ферм, які утримують корів, є можливість експорту яловичини до
Європейського Союзу та арабських країн, – вважає експерт аграрних ринків
Українського клубу аграрного бізнесу А. Жарко. – Відгодівля ВРХ досить
збиткова, а можливість компенсувати ці збитки за рахунок молока зараз
обмежена через складну ситуацію в галузі. Тому держава спільно з
виробниками та іншими зацікавленими сторонами має активізувати роботу
для отримання дозволу на експорт яловичини до ЄС» (Сова О. Коров’яча
десятина
на
кризу
//
Україна
молода
(http://www.umoloda.kiev.ua/number/2667/160/93615). – 2015. – 16.06).
***
Бюджет недополучил 21 млрд грн налогов.
Общий фонд государственного бюджета недополучил 11 млрд грн
поступлений. Налоговый долг перед бюджетом составил 21 млрд грн на
начало года. Об этом сообщил первый заместитель главы Комитета ВР по
вопросам бюджета В. Амельченко. Одной из главных задач правительства
должно стать уменьшение налогового долга», – сказал он с трибуны
парламента во вторник, 16 июня.
В. Амельченко отметил, что вследствие девальвации гривни произошел
рост долга – общая сумма составила более 1 трлн грн. По его словам,
правительство должно разработать стратегию управления госдолгом. При
этом, как отметил замглавы профильного комитета, дебиторская
задолженность продолжила расти (Finance.ua (http://news.finance.ua). –
2015. – 17.06).
***
Укрзалізниця може зупинити рух поїздів через дефіцит палива.
Палива на залізниці залишається всього на добу роботи. Про це
повідомив начальник одного з департаментів Укрзалізниці, посилаючись на
довідку про стан запасів палива на залізницях України, передає УНН з
посиланням на Forbes.
На 17:00 16 червня, загальні резерви опустилися до критичної позначки
приблизно у 1 тис. 100 т. При цьому добове споживання Укрзалізниці
становить понад 800 т. Однак, за словами джерела, необхідно враховувати,
що частину запасів не можна використовувати.
За попередніми даними, одна з основних причин події – порушення в
тендері на поставку палива, нещодавно проведеного компанією
«Укрзалізничпостач».
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Повідомляється, що в компанії – переможця тендеру нібито були
проблеми з документацією. Однак конкурсний комітет і керівництво
«Укрзалізничпостач» закрили на це очі, визначивши порушення неістотним.
За інформацією перевізників, клієнти вже попереджені про можливі
перебої в роботі Укрзалізниці у зв’язку з дефіцитом палива, оскільки
переможець тендера не встигає виконати зобов’язання з його постачання
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 17.06).
***
Страны еврозоны разработали экстренный план для Греции,
сообщают СМИ.
Европейские партнеры помогут Греции избежать оттока валюты из
страны. Государства еврозоны согласовали план контроля системы расчетов
между
Грецией
и
другими
европейскими
странами
(http://korrespondent.net/world/3528120-strany-evrozony-razrabotaly-ekstrennyiplan-dlia-hretsyy-smy).
На фоне долгового кризиса в Греции страны еврозоны приняли план
экстренных мер на случай очередного провала переговоров греческого
правительства
с
международными
кредиторами.
Согласованные
европейскими партнерами шаги направлены на предотвращение массового
снятия средств со счетов в греческих банках и оттока валюты из страны.
Для этих целей планируется на несколько дней закрыть все финансовокредитные институты Греции, а после их открытия ограничить снятие
наличных денег в банкоматах внутри страны. Кроме того, электронные
денежные переводы внутри страны будут ограничены, а за ее пределы –
заблокированы.
Новые переговоры по программе финансовой помощи Греции состоятся
17 и 18 июня в Люксембурге, где соберутся министры финансов стран
еврозоны и греческого правительства. Как заявил во вторник, 16 июня, в
интервью газете Bild глава минфина Греции Я. Варуфакис, Афины не
собираются представлять в ходе встречи нового списка реформ по спасению
национальной экономики, однако «в любой момент готовы к поиску
комплексного решения» совместно с европейскими партнерами
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 16.06).
***
Вкладчики греческих банков за день сняли со своих счетов 400 млн
евро.
Греки опасаются введения контроля за капиталом из-за неудачных
переговоров Афин с европейскими кредиторами.
Отток денег из греческих банков составил около 400 млн евро в
понедельник, 15 июня, так как скорость вывода средств ускорилась по
сравнению с прошлой неделей после провала переговоров Греции и ее
международных кредиторов, пишет Рейтер.
Сложные переговоры Афин с партнерами по еврозоне и
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Международным валютным фондом усиливают неопределенность и страх о
возможном введении контроля за капиталом.
В течение последних недель греческие вкладчики выводили из банков по
200–250 млн евро ежедневно (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015.
– 16.06).
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