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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Зустріч Президента України П. Порошенка
з делегацією сенаторів США
Президент П. Порошенко провів зустріч з делегацією сенаторів США на
чолі з Д. Маккейном.
Президент України поінформував сенаторів про останню ситуацію на
Донбасі, відзначивши ескалацію й недотримання Росією та бойовиками
мінських домовленостей.
Президент подякував за сильну позицію США та підтримку України в
складні часи, зокрема відзначив важливість спільних українськоамериканських навчань.
Глава держави також привітав законопроект, ухвалений сенатом США
щодо американського оборонного бюджету, який є символічною
демонстрацією не тільки фінансової підтримки України. «Це не лише
фінансова, економічна допомога, але і підтримка нашої безпеки», –
підкреслив П. Порошенко.
Сенатор Д. Маккейн повідомив, що відвідує Україну, щоб засвідчити
підтримку її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.
У зустрічі також взяли участь сенатори Д. Баррассо та Т. Коттон. З
української сторони були присутні секретар Ради національної безпеки і
оборони О. Турчинов, міністр закордонних справ П. Клімкін, заступники
глави Адміністрації Президента України В. Чалий і А. Таранов (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 22.06).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Н. Тарасенко, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Перспективи українсько-польських відносин
у контексті діяльності новообраного президента Польщі А. Дуди
24 травня в Польщі відбулися президентські вибори, перемогу на яких
здобув представник консервативної партії «Право і справедливість» А. Дуда.
У другому турі за нього проголосувало 51,55 % поляків, тоді як за діючого на
той час президента Б. Коморовського – 48,45 %. Явка на виборах у Польщі
становила 55,34 %.
А. Дуда буде одним з наймолодших президентів Польщі – нещодавно
йому виповнилося 43 роки. Молодшим від нього на момент обрання главою
Польської держави був лише А. Кваснєвський у 1995 р., йому тоді
виповнився 41.
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Новообраний президент Польщі походить з родини науковців – його
батьки є професорами технічних і хімічних наук. Дитинство й молодість
майбутнього політика минали в Кракові. А. Дуда закінчив юридичний
факультет найстарішого в Польщі Яґеллонського університету, у 2005 р.
захистив докторську дисертацію і викладав право в цьому ж університеті.
Політичну кар’єру в партії «Право і справедливість» А. Дуда розпочав у
2005 р. Уже через рік він став заступником міністра юстиції Польщі в уряді,
очолюваному Я. Качинським. Протягом 2007–2010 рр. А. Дуда був
держсекретарем у канцелярії президента Л. Качинського, після загибелі якого
в смоленській авіакатастрофі подав у відставку. Він вважає Л. Качинського
своїм учителем, який залишив «велику незавершену справу».
У 2010 р. А. Дуда балотувався на посаду мера Кракова, але зайняв лише
третє місце з результатом 22 %. З 2011 р. А. Дуда був депутатом польського
Сейму, а на сьогодні є депутатом Європейського парламенту (ЄП) від «Права
і справедливості». В ЄП А. Дуда працює у Юридичному комітеті та Комітеті
внутрішнього ринку й охорони споживачів.
Кандидатура А. Дуди на посаду президента Польщі була обрана
конвентом «Права і справедливості» (замість глави партії Я. Качинського,
який протягом останніх років мав значний негативний рейтинг під час
соцопитувань). Експерти спочатку прогнозували, що А. Дуда потрібний Я.
Качинському лише для того, щоб підготувати ґрунт для парламентських
виборів, які відбудуться восени. До середини березня соцопитування
показували, що Б. Коморовський здобуде перемогу вже в першому турі.
Утім, вдалий вибір піарників, активна кампанія у соціальних мережах,
динамічний графік зустрічей з виборцями та загальна втома польського
суспільства від правлячої Громадянської платформи допомогли А. Дуді
перемогти.
Варто зауважити, що до останнього часу А. Дуда меншою мірою був
самостійним політиком, а більшою – членом команди партії «Право і
справедливість» на чолі з Я. Качинським, яка його й привела до перемоги.
«Право і справедливість» – націонал-консервативна, євроскептична
націоналістична партія. Ідеологічно цю польську партію вважають схожою
на угорський «Фідес», британських торі та чеських консерваторів. До речі, Я.
Качинський раніше зізнавався, що захоплюється політикою В. Орбана. Разом
з тим «Право і справедливість» називають проамериканською, прихильною
до політики Республіканської партії США. І у випадку перемоги останньої на
президентських виборах у 2016 р. саме республіканці зможуть достатньо
легко змобілізувати А. Дуду та його команду до жорстких дій в українському
напрямі. Приблизним аналогом цієї партії в українському варіанті можна
вважати ВО «Свобода».
«Право і справедливість» займає жорстку антиросійську позицію, на
відміну від партії «Громадянська платформа», яка підтримує Б.
Коморовського та займає досить ліберальну позицію стосовно Росії. «Право і
справедливість» досі звинувачує російські спецслужби в смерті президента
Л. Качинського в авіакатастрофі поблизу Смоленська.
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Важливо сказати, що переважна частина керівників партії крайньо
негативно ставиться до теми УПА і виявляє цей негатив у підтримці всіх
рішень Сейму, у яких ОУН та УПА були показані як «мародери та вбивці».
Разом з тим у цій партії є частина політиків, які стримані в оцінках
українського визвольного руху, але їх меншість.
Зміна політичного керівництва Польщі, яка займає одне з ключових
місць серед країн, що підтримують українські євроінтеграційні процеси та
сприяють відстоюванню інтересів Української держави на міжнародній арені,
стала активно обговорюваною темою в експертному середовищі обох країн.
Оцінки та дискусії переважно зосереджені навколо перспектив українськопольських відносин за нового президента Польщі.
В Україні багато хто сприйняв перемогу А. Дуди з ентузіазмом,
відзначаючи більш жорстку, ніж у Б. Коморовського, риторику на адресу
Росії. Під час своєї виборчої кампанії А. Дуда кілька разів говорив про
необхідність польської підтримки для України та засуджував російську
агресію. Зокрема, з його уст пролунали слова гострої критики на адресу
російської влади.
«Мені здається, – говорив політик, – що сучасна Росія не має нічого
спільного з демократією. Це підтверджують щоденні порушення російської
Конституції. Така проблема є не тільки у внутрішній російській політиці, але
й зовнішній. Це перша європейська держава, яка здійснила військове
втручання у справи іншої незалежної європейської держави, захопивши
частину її території».
А. Дуда також говорив про свою незгоду з думкою про те, що начебто з
Росією потрібно домовлятися, незважаючи на її дії. «Я з великим
занепокоєнням ставлюся до думки про те, що з Росією потрібно домовлятися
за будь-яку ціну. Хочу наголосити, що нема таких економічних інтересів, які
стали б підставою для того, щоб ми – чесні люди – продали Україну. Зараз не
можна погоджуватися з тим, щоб Росія ковтала Україну по шматочках. Ми
несемо відповідальність за інтеграцію європейських держав і цілісність
кордонів. Зупинка цього процесу стане успіхом Європи. Згода на гнилий
компроміс буде її поразкою», – зазначив в одній із своїх промов А. Дуда.
Під час передвиборної кампанії політик також висловлювався за
посилення підтримки України, у тому числі за рахунок можливого надання
військової допомоги та введення на Донбас польських миротворців. Утім, під
час теледебатів перед другим туром виборів він пом’якшив цю позицію та
уточнив, що мав на увазі лише те, що це питання суто в компетенції НАТО.
Українські експерти, аналізуючи, чи зміниться політика Польщі
стосовно України з приходом до влади нового президента, зазначають, що
передвиборна риторика кандидатів у президенти часто відрізняється від
майбутньої реальної політики, тому важливіше оцінювати, яку позицію займе
А. Дуда, коли приступить до виконання своїх повноважень. «Не потрібно
робити принципових висновків із заяв А. Дуди перед виборами. Він говорив,
наприклад, що Польща повинна поставляти Україні летальну зброю. Він
сказав це перед першим туром, потім він свої слова пом’якшив.
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Передвиборні заяви – це заяви для електорату, а не реальні орієнтири
політики. Висновки треба робити з вчинків», – зауважив політолог, голова
Центру прикладних політичних досліджень «Пента» В. Фесенко.
Фонд «Демократичні ініціативи» ім. І. Кучеріва провів експресопитування серед польських та українських експертів, щоб виявити, які
основні сюрпризи, несподіванки та особливості несуть результати польських
президентських виборів, а також те, чи залишиться Польща таким самим
сильним адвокатом України на міжнародній арені.
Презентуючи результати дослідження під час дискусії «Польща після
виборів: наслідки для України», директор Фонду «Демократичні ініціативи»
І. Бекешкіна зазначила: «Польським виборам було невипадково присвячено
надзвичайну увагу в Україні, адже Україна потребує не просто партнерів,
вона потребує друзів. Фонд опитав експертів з Польщі і порівняв їхні
відповіді з відповідями експертів з України. Результати цього експресопитування засвідчили, що політика Варшави щодо України за часів нового
президента А. Дуди не зміниться. І українські, й польські експерти
одностайні в цій думці. І це, звичайно, дуже позитивний факт».
Водночас соціолог зауважила, що якщо більшість українських експертів
не очікують змін польської зовнішньої політики на російському напрямі, то
думки польських експертів з цього питання розділилися приблизно навпіл:
одні очікують змін, інші ні. Ті польські експерти, які очікують змін,
вважають, що позиція Польщі стосовно РФ може бути значно більш
жорсткою, менш залежною від Берліна і більше орієнтованою на США.
За словами політолога В. Фесенка, відносини Польщі з іншими країнами
визначаються
не
особливостями
особистостей
президентів
або
приналежністю їх до певної партії. Між провідними політичними силами
Польщі існує консенсус з приводу стратегічного характеру українськопольських відносин, підтримки Польщею євроінтеграційних прагнень
України, тому ніяких змін у цьому плані не відбудеться. Можуть бути якісь
стилістичні відмінності, припускає політолог, але загалом налагодження
особистих контактів між новим президентом Польщі та Президентом
України, враховуючи відкритість і динамічність П. Порошенка, відбудеться
досить швидко.
Політтехнолог і директор консалтингової компанії Berta Communications
Т. Березовець також вважає, що перемога на президентських виборах А.
Дуди мало що змінить у політиці Польщі щодо України. Як соратник
загиблого Л. Качинського А. Дуда просто зобов’язаний буде вести жорстку
антиросійську політику та ще більше спиратися на підтримку США, зазначає
експерт.
За словами екс-дипломата й голови фонду «Майдан закордонних справ»
Б. Яременка, «війна, острах поляків перед агресивністю Росії дають підстави
думати, що інтереси Польщі і України в зовнішній політиці збігаються.
Також Польща, багато років поспіль добросовісно і наполегливо виконуючи
роль адвоката України, потрапила в зовнішньополітичну парадигму, вийти з
якої без втрат буде важко. Тому багато залежатиме від української влади».
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Б. Яременко вбачає залежність українсько-польських відносин від того,
наскільки українська влада зможе ангажувати нового президента Польщі в
українсько-польський діалог, запропонувати йому якийсь цікавий порядок
денний. Передвиборна риторика А. Дуди не дає підстав сподіватися на якісь
стрімкі зміни, каже експерт, але, звичайно, корективи можуть бути. Вони
випливають з того, що новий президент з іншого політичного середовища,
відмінного від діючого глави держави, він молодший. Усе це буде його
стимулювати до пошуку своєї лінії і свого обличчя в зовнішній політиці.
«Має бути розроблений міні-план активного залучення нового
президента до діалогу й співробітництва. Ясно, якщо запрошуватимуть, наш
Президент обов’язково має бути на інавгурації польського лідера. Але цього
мало. Треба швидко вивчити особисті політичні пріоритети нового
президента та знайти спосіб поєднати їх з графіком українсько-польського
політичного діалогу. Бажано не дати шансу новообраному лідеру братнього
народу відчути, що інтереси Польщі та України такі вже відмінні», – радить
експерт.
Український дипломат, екс-посол України в Польщі (2010–2014 рр.) М.
Мальський наголошує, що подальші відносини України та Польщі
визначатимуться рамками стратегічного партнерства, що існують між
країнами. «Зовнішня політика Польщі концептуально є дуже стабільною.
Між Україною та Польщею існує стратегічне партнерство, яке мало залежить
від зміни керівництва в країнах. І президент Коморовський, і А. Дуда
постійно заявляли про свою підтримку України. Протягом свого
президентства Коморовський зробив дуже багато, щоб відстоювати інтереси
України, для того щоб просувати нашу країну в Європейський Союз.
Польські дипломати весь час демонстрували, що Україна є надійним,
стабільним і стратегічним партнером Польщі», – підкреслив М. Мальський.
Голова Фонду польсько-української співпраці PAUCI Я. Пєкло також
прогнозує збереження новим президентом Польщі дотеперішнього курсу
щодо України. «У Польщі панує політична згода між партіями, які до цього
часу перебували при владі, щодо українського питання. Для них Україна є
важливим союзником, країною, яку слід підтримувати на шляху до
євроінтеграції. Україна і надалі залишатиметься дуже важливим елементом
східної політики вже у новій канцелярії новообраного президента, і тут я не
очікую якихось особливих змін», – заявив Я. Пєкло.
Експерт Інституту міжнародних відносин Варшавського університету А.
Шептицький виокремив два моменти, які можуть позитивно вплинути на
відносини України та Польщі, серед яких те, що А. Дуда був прихильником
загиблого в авіакатастрофі президента Л. Качинського, який проводив
активну проукраїнську політику. Крім того, на думку експерта, А. Дуда може
вести більш активну політику в контексті України, на відміну від партії
«Громадянська платформа».
Водночас політичний аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» ім. І.
Кучеріва М. Золкіна зазначила, що для України сьогодні надзвичайно
важливим є не лише те, як вплине обрання нового президента Польщі на
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двосторонні відносини з Україною, а й те, як це позначиться на позиції
Польської держави в межах Євросоюзу. «Для Євросоюзу зараз щодо
українського питання як ніколи важлива єдність, – пояснює свою думку
аналітик. – Важлива ця єдність щодо українського питання і для самої
України. Однак багато в чому вона забезпечується за рахунок консенсусу,
який насправді є результатом дуже складних політичних переговорів. У
цьому сенсі, починаючи з 2007 р., дуже важливо було, що між умовно
старими й умовно новими країнами-членами ЄС налагодилася достатньо
конструктивна співпраця, яка багато в чому була одним з трендів політики
правлячої досі в Польщі «Громадянської платформи». Водночас «Право і
справедливість», яку представляє новообраний президент Польщі А. Дуда,
багато в чому є євроскептичною партією, яка наполягає на більш жорсткій
політиці Польщі в рамках інтеграційного об’єднання Євросоюз». М. Золкіна
висловила припущення, що цей євроскептицизм може позначитися на
політиці Польщі в межах ЄС, можливі й несподіванки по лінії політичних
відносин Варшава – Берлін.
Натомість заступник директора Інституту світової політики К. Зарембо
вважає, що євроскептицизм партії А. Дуди не варто переоцінювати. Експерт
зазначила, що новий польський президент А. Дуда справді належить до
партії, яка характеризується певним європейським скептицизмом, зокрема у
своїх передвиборних заявах він говорив про переформатування відносин з
Німеччиною, виведення на новий рівень відносин із США, а відтак
покладення краю ставленню до Польщі як до держави другого сорту.
Водночас, каже експерт, слід пам’ятати, що польський президент, хоч і є
представником Польщі на міжнародній арені, усе ж таки має лише
представницькі функції, і говорити про зміну зовнішньої політики Польщі
можна буде тільки після парламентських виборів, які відбудуться восени.
К. Зарембо також зазначила, що тим часом, коли в Польщі
спостерігаються певні відчуття проблем у прагматичних відносинах з
Німеччиною, у самій Німеччині таких відчуттів не проглядається. Про це
говорить вітальна телеграма А. Меркель новому президентові Польщі, у якій
вона зазначила, що «ніколи польсько-німецькі відносини не були такими
позитивними і динамічними, як тепер». У посланні А. Меркель також згадала
про «невимірні німецькі злочини» часів Другої світової війни. Польська
преса оцінила це як очевидний реверанс у бік історичної чутливості
польських правих. До того ж найвпливовіші німецькі видання Frankfurter
Allgemeine Zeitung і Die Welt опублікували матеріали, які загалом позитивно
оцінюють
перспективи
польсько-німецького
співробітництва
за
президентства А. Дуди – мовляв, спільних інтересів достатньо.
Щодо можливих вимірів співпраці з Україною, то, на думку К. Зарембо,
найбільш цікавим моментом буде те, хто в Польщі стане новим спікером по
Україні. «Якщо досі таким обличчям був саме Б. Коморовський, – каже
експерт, – то зараз, за кілька місяців до парламентських виборів, цікаво буде
подивитись, чи займе його місце Дуда як ключовий переговорник з
Україною… По-друге, з усіх можливих форматів, які зараз є, у міжнародному
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вимірі з Україною Польщу дуже цікавить “нормандський формат”. Саме на
нього посилався Дуда і представники “Права і справедливості”, коли
говорили про другосортність Польської держави. Польський політикум
сприймає досить ображено те, що Польща, головний адвокат східної
політики в ЄС, виявилася виключеною з цього миротворчого формату. І
невідомо, чи буде Польща взагалі намагатися потрапити у цей формат, але
виключення її з “нормандського формату” не можна скидати з уваги», –
констатувала К. Зарембо.
Як одностайно твердять експерти, засадничих змін у польській
внутрішній і зовнішній політиці не варто очікувати й з огляду на рівень
повноважень президента в польській політичній системі. За польською
Конституцією обов’язки президента охоплюють передусім сферу зовнішньої
та оборонної політики (президент є представником держави на міжнародній
арені і верховним головнокомандувачем польської армії), тоді як економіка й
соціальна політика є виключною компетенцією уряду. Крім того, посада
президента в Польщі є церемоніальною, ключові рішення в усіх сферах
політики залишаються за урядом. Тому остаточні прогнози для майбутнього
українсько-польських відносин можна буде сформувати восени, після
парламентських виборів і призначення нового прем’єра. Поки ж уряд і
парламент залишаються в руках протилежної А. Дуді партії «Громадянська
платформа».
На думку А. Шептицького, до запланованих на осінь парламентських
виборів у Польщі не варто очікувати якихось кардинальних чи
контроверсійних рішень нового президента. «Багато речей стануть
зрозумілими лише у жовтні, бо тоді стане відомо, яким буде новий уряд, і
тоді ми познайомимось із справжнім Дудою, а не учасником виборчої
кампанії», – сказав експерт.
А. Шептицький звертає увагу на певний парадокс польського
політичного життя, який може впливати на ставлення Варшави до
українських проблем. Якщо на вересневих парламентських виборах
переможе опозиційна партія «Право і справедливість», каже він, то виступи
президента А. Дуди в українських питаннях будуть відносно поміркованими.
Натомість, якщо при владі залишатиметься теперішня партія «Громадянська
платформа», президент Польщі може робити гостріші заяви, ніж ті, які
робитиме уряд. Мовляв, таким чином він показуватиме свою незгоду з
політикою уряду, сформованого його політичними опонентами.
Крім того, за словами президента Поліського фонду міжнародних та
регіональних досліджень Г. Максака, «поки дуже складно зрозуміти, чи буде
А. Дуда самостійним політиком. Адже всі говорять, що він є креатурою Я.
Качинського, який є лідером партії “Право і справедливість”. Чи буде він
спроможний генерувати окрему політику, тобто бути “головою” країни, чи
все-таки буде просто “обличчям”, котре використовуватиме більш потужний
в своєму впливові Я. Качинський, покаже час», – розмірковує експерт.
Друге, що треба буде побачити, каже Г. Максак, чи буде цей президент з
«портфелем», чи залишатиметься все ж «весільним генералом». Адже у
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виборчому штабі «Права і справедливості» вже заявили, що лідер партії Я.
Качинський претендує на прем’єрське крісло, а також дали зрозуміти, хто в
партії головний. «Дуда став президентом завдяки політичному генію Я.
Качинському», – прокоментувала голова виборчого штабу А. Дуди Б. Шидло.
Показово, що в перший день у статусі новообраного президента А. Дуда
відвідав могилу екс-президента Л. Качинського на Вавелі в Кракові,
підкреслюючи, що саме йому завдячує тим, «де він зараз є і ким він є». Це
дає підстави стверджувати, що А. Дуда дотримуватиметься лінії, яку
сповідував під час свого президентства Л. Качинський.
З огляду на це, експерти не виключають певних негативних моментів у
польській політиці щодо України. Вони можуть бути пов’язані з різним
баченням у двох країнах історичних подій, зокрема Волинської трагедії
1940–х років. У Польщі створено міцний стереотип щодо відповідальності за
трагічні події виключно української сторони. При цьому в Польщі схильні
розглядати події на Волині виключно як один окремий, вирваний з
історичного контексту процес знищення польського населення. Українці
говорять про ширший історичний період, від 1930-х років, коли почалися
масові репресії проти українського населення на підконтрольній Польщі
території України.
Слід зазначити, що тема УПА перебуває на порядку денному в
українсько-польських відносинах уже давно. Принципового компромісу було
досягнуто при А. Квасневському і Л. Кучмі, коли і польський, і український
президенти заявили відому формулу: «Прощаємо і просимо прощення».
Тим часом суперечності щодо подій на Волині в 30–40-ві роки минулого
сторіття неодноразово використовувалися зовнішніми силами як проти
інтересів Польщі, так і проти інтересів України. Зокрема, радикальні
проросійські організації в Україні неодноразово використовували тему
Волинської трагедії для нагнітання антиукраїнських настроїв. У липні 2013 р.
з нагоди 70-х роковин трагедії відбулася велика театралізована постановка
від Партії регіонів і деяких польських проросійських істориків, де українців
показали перед світом як убивць, що винищували мирне населення. Цією
подією активно скористалася російська пропаганда. І саме тоді
консервативна «Право і справедливість», на відміну від ліберальної
«Громадянської
платформи»,
активно
сприяла
роздмухуванню
антиукраїнської істерії, вимагаючи назвати події на Волині геноцидом
польської нації. Опосередковано цю саму подію використали для нагнітання
антиукраїнських та антипольських настроїв німецькі кінематографісти, які
2013 р. випустили на екрани фільм «Наші матері, наші батьки», знятий
центральним німецьким телебаченням. У фільмі саме на українців і поляків
спробували перекласти відповідальність за голокост. Натомість німецьких
солдатів представили рятівниками євреїв. Цей фільм також активно
використовувала російська пропаганда.
Отже, різнобачення історичних подій і можливі спроби А. Дуди та його
політичної сили загравати з певною частиною польського радикального
електорату напередодні парламентських виборів у Польщі, що відбудуться
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вже восени 2015 р., можуть спровокувати новий виток інформаційної війни
проти України – як з боку Росії, так і з боку Німеччини.
Утім, на думку експертів, позитивний сценарій можливий, якщо обидві
сторони спробують знайти порозуміння щодо власної історії, а теперішні
загрози переважатимуть «історичний популізм». У цьому разі й Польща, й
Україна більше концентруватимуться на подіях сьогодення й позитивних
моментах історії для обґрунтування українсько-польського союзу. Такі події
відбувалися навіть після тривалої війни між українським і польським
підпіллям. Упродовж 1945–1947 рр. УПА і представники Армії Крайової
зуміли домовитися й спільно воювали проти комуністичної влади.
Як стверджує Б. Яременко, польська політика за останні десятиліття
дуже змінилася. Навіть при тому, що люди здатні займати чітку позицію,
вони не ведуть себе категорично. З огляду на це, особливої небезпеки в
поверненні питання УПА до порядку денного двосторонніх зустрічей чи
переговорів президентів немає. Назвати це причиною тектонічних змін у
зовнішній політиці, на думку Б. Яременка, не можна.
Таким чином, якщо в політиці новообраного президента Польщі на
перше місце вийдуть інтереси сьогодення, тоді слід очікувати посилення
українсько-польської співпраці й у напрямі європейської інтеграції, і в
напрямі протидії російській агресії.
Зважаючи на передвиборні заяви А. Дуди та його партійну
приналежність, украй насторожено поставилися до його перемоги в Росії. У
різних інтерпретаціях російські ЗМІ напередодні польських виборів писали,
що президентство А. Дуди – не найкращий варіант для РФ, що він є
«патентованим русофобом» тощо. Його прихід до влади, заявив в ефірі
LifeNews директор Європейського центру геополітичного аналізу М.
Піскорський, ще більше погіршить взаємини між країнами: «У Польщі
зміниться риторика по відношенню до Росії, враховуючи заяви А. Дуди, який
закликав до прямого збройного втручання в український конфлікт, до
створення нових американських баз на території Польщі. Ми можемо
очікувати, що риторика нового президента стане ще більш антиросійською,
ніж у Коморовського».
На цьому тлі досить дивним виглядає той факт, що президент РФ В.
Путін привітав А. Дуду з обранням ще до оголошення результатів виборів. За
інформацією прес-служби Кремля, «у вітальній телеграмі глава Російської
держави висловив упевненість у тому, що вибудовування конструктивних
відносин між Росією і Польщею, що ґрунтуються на принципах справжнього
добросусідства та взаємної поваги інтересів, сприяло б зміцненню безпеки і
стабільності в Європі». Також В. Путін побажав А. Дуді успіхів у державній
діяльності.
Як припускає оглядач польської газети для українців «Наш вибір»,
незважаючи на різку позицію А. Дуди щодо сучасної влади в Росії, певний
час у Москві радітимуть його президентству. «У Польщі є таке визначення,
як “польсько-польська війна”. Під цим терміном розуміють політичне
протистояння між двома впливовими партіями – “Громадянська платформа”
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та “Право і справедливість”, яке ввійшло в активну фазу у другій половині
2000-х. Саме тоді склалася ситуація, коли президентом був представник
“Права і справедливості” Л. Качинський, а прем’єром у 2007 р. було обрано
Д. Туска з “Громадянської платформи”. Таке внутрішнє протистояння не
сприятиме злагодженим діям польської влади на міжнародній арені, чим,
звісно, користуватиметься Москва», – зазначає польське видання.
На думку виконавчого директора Фонду українсько-польської співпраці
(PAUCI) Я. Пєкло, «Москва дуже хоче зробити якийсь жест у напрямі
Варшави в розрахунку, що їй вдасться вплинути на внутрішню політику
Польщі перед виборами. Крім того, це вписується у нову політику Росії щодо
Заходу, де Москва нібито хоче миру, не хоче жодних конфліктів з Європою»,
– підкреслив експерт. Він додав, що Кремль робить це з огляду на
наближення терміну прийняття рішення у ЄС щодо можливого подовження
санкцій проти Росії.
На його переконання, це може бути елементом ширшого плану Москви
показати фальшиве обличчя «голуба миру». «Але не думаю, що Дуда дасть
себе обдурити», – констатував Я. Пєкло.
Для Москви президентство А. Дуди може мати як позитивні, так і
негативні наслідки, стверджує заступниця директора Інституту світової
політики К. Зарембо у статті для «Дзеркала тижня». З одного боку, обіцяна
А. Дудою політика щодо НАТО є неприйнятною для Кремля. З іншого –
протягом передвиборної кампанії А. Дуда здебільшого уникав різких заяв
щодо Росії і не спекулював на темі авіакатастрофи під Смоленськом. Крім
того, потенційна ізольованість Польщі у ЄС гратиме на руку Кремлю.
Голова Міжнародного комітету Ради федерації К. Косачов на своїй
сторінці у Facebook негативно оцінив перспективу російсько-польських
відносин за такого лідера, як А. Дуда. Водночас він висловив думку, що
польське суспільство налаштоване на нормалізацію відносин з Росією і
згадав передвиборні теледебати, під час яких А. Дуда заявив: «В інтересах
Польщі – якнайшвидше завершення конфлікту в Україні і заспокоєння
ситуації як у Росії, так і у відносинах з Росією, не лише з погляду безпеки, а й
для відновлення товарообміну й в інтересах польських селян».
В офіційному Києві результати польських виборів сприйняли стримано.
На відміну від президентів РФ і Німеччини, Президент України П.
Порошенко не поспішав вітати А. Дуду з обранням. Заступник глави
Адміністрації Президента В. Чалий в ефірі телеканалу «Інтер» сказав, що для
України було б «прагматичніше» продовжити діалог з Б. Коморовським, який
добре розуміється на українських політичних нюансах. Разом з тим він
наголосив, що польсько-українські відносини «мають реальні підстави
розвиватися незалежно від того, хто буде на посаді президента».
Анонсована зустріч між П. Порошенком і А. Дудою під час візиту
українського Президента до Варшави не відбулася. Спочатку в штабі А. Дуди
послалися на його завантаженість, а згодом і сам візит було скасовано. А.
Шептицький вважає, що це недобрий початок відносин між президентами
двох держав. Водночас Я. Пєкло не вбачає у скасуванні зустрічі нічого
11

драматичного. На його думку, А. Дуда може бути просто неготовий до
зустрічей такого рівня.
Водночас польські ЗМІ розкритикували А. Дуду за змарнований шанс
зустрічі з П. Порошенком. Зокрема, Gazeta Wyborcza не схвалює кроку свого
президента. «Порошенко не є якимось президентом, від якого можна
відмахнутися. Це сусід, в якому Польща дуже зацікавлена. Парламентські
формальності могли б почекати», – пишуть журналісти. Крім того, вони
зазначають, що зустріч, яка не відбулася, обговорюється російськими ЗМІ.
Зокрема, голова Комітету Держдуми РФ у закордонних справах О. Пушков
заявив, що новообраний польський президент не зустрівся з П. Порошенком,
бо, «на відміну від попередника, не є прихильником ОУН-УПА». При цьому
в газеті пишуть, що хоча К. Щерський, який у майбутньому може стати
наступним міністром закордонних справ, заявив, що росіяни маніпулюють
фактами й зустріч не відбулася з організаційних причин, «про наслідки треба
думати раніше».
«Зрозуміло, що Дуда і Порошенко рано чи пізно зустрінуться. Однак ця
співпраця могла початися вчора, Дуда міг надіслати сигнал усьому світу, що
Україна настільки важлива для нього, як і для будь-якого польського
президента. Ця можливість була змарнована, і це дуже погано» –
підсумували у виданні.
Узагалі, важко прогнозувати, яким буде президентство А. Дуди без
оприлюднення прізвищ ключових осіб його канцелярії, перших його заяв з
міжнародної тематики й перших закордонних візитів. У Польщі традиційно
люблять робити ставки: яку столицю першою для закордонного візиту обере
президент. Б. Коморовський свого часу для перших візитів обрав Литву, а
також Брюссель, Німеччину та Францію. Навряд чи А. Дуда, враховуючи
євроскептицизм рідної партії, обере схожий порядок, припускають експерти.
Більш вірогідним виглядає припущення, що першими він спробує відвідати
Вашингтон і Лондон, або якусь із сусідніх країн, наприклад Чехію чи
Словаччину. Утім, варіант України теж не можна «скидати з порядку
денного».
Загалом, попри можливі зміни в польській внутрішній та зовнішній
політиці, з новим президентом А. Дудою Польща й далі залишатиметься
союзником і партнером України. У цьому висновку одностайні українські та
польські експерти. А. Дуда складе присягу і вступить на посаду 6 серпня.
Восени відбудуться парламентські вибори, на яких, як очікують, переможе
«Право і справедливість», а «Громадянська платформа» перейде в опозицію.
Але до виборів А. Дуда буде змушений працювати з урядом від
«Громадянської платформи», яка нині має парламентську більшість, на чолі з
Є. Копач, яка вже висловила готовність до співпраці з новим президентом.
Разом з тим відносини Польщі та України багато в чому залежатимуть
від Києва. За словами журналіста Польського радіо І. Ісаєва, «поки що
середній польський виборець сприймає Україну як невідому чорну діру між
Польщею і Росією. І йому не показують, що там відбуваються якісь зміни або
хоча б генеральне прибирання. Пасивність української влади дуже погано
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впливатиме на формування ставлення польської влади до України»
(Матеріал підготовлено з використанням інформації таких джерел:
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27034786.html;
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27034786.html;
http://www.dif.org.ua/ua/events/jkjeijfoejoefj.htm;
http://naszwybir.pl/novijprezident-polshhi-ta-ukrayina;
http://gazeta.dt.ua/international/peremogaandzheya-dudi-hto-naspravdi-vigrav-_.html; http://gazeta.ua/articles/politics/_vrazi-peremogi-dudi-pidtrimka-ukrayini-mozhe-poslabitis-polskij-politolog-provibori/625632?mobile=true;
http://uainfo.org/blognews/1432562428-shchoznachit-dlya-ukrayini-peremoga-novoobranogo-prezidenta.html;
https://www.facebook.com/taras.berezovets/posts/1080706795292655?pnref=stor
y
https://www.facebook.com/bohdan.yaremenko/posts/940667695997353?notif_t=
notify_me; http://apostrophe.com.ua/article/world/europe/2015-05-25/rusofob-idrug-chego-ukraine-jdat-ot-novogo-prezidenta-polshi/1759;
http://www.newsru.ua/press/26may2015/dadudidadudai.html;
http://tsn.ua/politika/polski-zmi-rozkritikuvali-novoobranogo-prezidenta-zaskasuvannya-zustrichi-z-poroshenkom-429974.html;
http://tsn.ua/politika/peremoga-dudi-na-viborah-prezidenta-polschi-mozhe-butiyak-negativnoyu-tak-i-pozitivnoyu-dlya-ukrayini-ekspert-429224.html;
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/05/25/7034108;
http://naszwybir.pl/novij-prezident-polshhi-ta-ukrayina;
https://twitter.com/PavloKlimkin/status/602770289156579328;
http://03656.com.ua/noviy-prezident-polshhi-chi-budut-zmini-shhodo-ukrayini;
http://vysnovky.com/wtf/1413-novii-prezident-polshchi-zagrozi-i-perevagi-dlyaukrajini;
http://www.umoloda.kiev.ua/number/2657/186/93325;
http://24tv.ua/news/showNews.do?ne_varto_dumati_shho_noviy_prezident_pols
hhi_bude_antiputinskim__ekspert&objectId=578352&tag=aktualne_intervyu;
http://gordonua.com/day_question/ukraino-polskie-otnosheniya.html).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман привітав державних
службовців України з професійним святом:
«Дорогі колеги!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня
державної служби.
Дієва і продуктивна діяльність державних службовців є визначальним
фактором розвитку державного управління та перетворення України на
розвинуту демократичну європейську державу.
Саме прагнення вивести державну службу України на європейський
рівень, а також надзвичайно високий суспільний запит щодо повного
перезавантаження влади, знищення корупції, створення відповідальної та
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ефективної системи державного управління обумовили впровадження в
нашій країні комплексу державно-управлінських реформ.
Переконаний, виконання поставлених завдань залежить від професійної
компетентності і громадянської свідомості, ініціативності й самовіддачі
кожного державного службовця.
Бажаю всім вам міцного здоров’я, благополуччя, невичерпних духовних
сил та втілення в життя всіх задумів» (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/112036.html). –
2015. – 23.06).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман звернувся до
Міністерства фінансів України з проханням здійснити індексацію
заробітної плати медиків і вчителів під час коригування показників
Державного бюджету на поточний рік.
Під час свого виступу на засіданні Асоціації міст України в рамках ХІ
Українського муніципального форуму в м. Одеса В. Гройсман повідомив, що
мери міст порушили питання про нестачу коштів місцевих бюджетів для
виплати заробітної плати медичним і педагогічним працівникам.
«Це питання держави, і має бути проіндексовано. Тому я попросив
міністра фінансів і першого заступника міністра фінансів врахувати це при
коригуванні бюджету 2015 р.», – зазначив керівник парламенту (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Topnovyna/112050.html). – 2015. – 22.06).
***
Председатель Верховной Рады В. Гройсман во время ХI Украинского
муниципального форума в г. Одесса заявил о том, что результаты
выполнения показателей местных бюджетов за первое полугодие в этом
году позволяют прогнозировать их последующий рост до 40 %.
В. Гройсман отметил, что с целью повышения возможностей местного
самоуправления необходимо самообъединение громад. Он подчеркнул, что
«передать полномочия недостаточно, необходимы для их выполнения
ресурсы».
В. Гройсман в который раз подчеркнул, что реформа органов местного
самоуправления является ключевой на пути к построению системы местного
самоуправления в Украине. «И это однозначно отразится на развитии
экономики, повышении уровня жизни людей, уровня образования, уровня
здравоохранения. Фактически, это все то, о чем мы сегодня мечтаем», –
отметил
спикер
(GlavPost.Com
(http://glavpost.com/post/22jun2015/Politics/47150-groysman-mestnyebyudzhety-vyrosli-na-40.html). – 2015. – 22.06).
***
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22 червня у Варшаві (Республіка Польща) розпочала роботу VIII сесія
Міжпарламентської асамблеї України й Республіки Польща.
Українську делегацію очолює заступник Голови Верховної Ради України
О. Сироїд.
Серед питань, які визначені для обговорення: активізація співпраці
парламентарів у галузі підтримки реформи з децентралізації; питання
двостороннього співробітництва у сфері освіти, науки й культури;
транскордонна співпраця.
За результатами засідання планується ухвалити спільну декларацію
Міжпарламентської асамблеї (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/112065.html). – 2015. –
22.06).
***
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты
№ 2742 об усилении независимости Национального банка Украины и №
2743 о внесении соответствующих поправок в Бюджетный кодекс. За них
проголосовало 232 и 234 депутата соответственно.
Оба закона согласованы с Международным валютным фондом и
призваны сделать НБУ более независимым органом в принятии финансовых
решений.
Один из пунктов предусматривает отмену необходимости сообщать
правительству прогноз курса гривни.
Также предлагается отменить единоличную ответственность главы НБУ
перед Верховной Радой и Президентом, что означает переход к коллективной
ответственности НБУ за принятые решения. При этом правление Нацбанка
будет сокращено с нынешних восьми членов до шести – главы и пяти
заместителей.
Важная правка – усиление финансовой независимости НБУ. Он будет
перечислять в госбюджет часть своей прибыли только после формирования
резервов, которые должны достичь 10 % его обязательств. Сейчас НБУ
перечисляет 50 % своей прибыли в госбюджет, а остальное – в резервы. «В
последнее время сложилась негативная практика, когда из года в год
устанавливается обязанность Нацбанка перечислять в госбюджет
определенную сумму средств, которые еще не получены, а только
предусмотрены в смете доходов и расходов», – отмечается в пояснительной
записке к законопроекту. Статья 15 закона о бюджете на 2015 г. определяет,
что Нацбанк должен перечислить не позднее 11 мая в бюджет не менее 60,5
млрд грн.
Еще одно существенное изменение – это приоритет ценовой
стабильности в стране над интересами вкладчиков. По новым правилам НБУ
будет поддерживать банки, в том числе рефинансированием, только в том
случае, если это не спровоцирует инфляцию. Раньше акценты были смещены
на вкладчиков, интересы которых считались более важными, чем остальных
граждан
(Лівий
берег
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(http://economics.lb.ua/finances/2015/06/18/308677_rada_prinyala_zakoni_usile
nii.html). – 2015. – 18.06).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення
системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення
неплатоспроможних банків з ринку)».
За прийняття відповідного урядового законопроекту № 2045а в першому
читанні проголосував 231 народний депутат.
Документом пропонується внести зміни до ряду законодавчих актів з
метою вдосконалення процедури виведення з ринку неплатоспроможних
банків і посилення захисту прав вкладників. Зокрема, законопроектом
пропонується встановити кримінальну відповідальність керівників банку за
внесення неправдивих відомостей про вкладників та зобов’язати банки вести
базу даних вкладників з можливістю щоденного формування інформації.
Документом також запроваджується заборона на зарахування зустрічних
вимог за зобов’язаннями неплатоспроможних банків, а також використання
ними кореспондентських рахунків.
Крім того, законопроект розширює перелік підстав, за яких фонд не
відшкодовує коштів за вкладами (дроблення вкладів, розміщення коштів
унаслідок шахрайських та інших протиправних дій, що є предметом
кримінального провадження або перебувають під арештом).
Документ також передбачає можливість конвертації депозитів фізичних і
юридичних осіб, що розміщені в неплатоспроможному банку, в акції такої
фінустанови.
Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, документ
також передбачає створення в структурі фонду «консолідованого офісу з
продажу активів неплатоспроможних банків», прискорення виплати
відшкодування коштів вкладникам та продовження термінів ліквідації банків
до п’яти років, що є зобов’язаннями української сторони перед
міжнародними
фінансовими
організаціями
(INSIDER
(http://www.theinsider.ua/business/5582b21349484). – 2015. – 18.06).
***
Голова Комітету з питань європейської інтеграції, Уповноважений
Президента з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій та
Луганській областях І. Геращенко провела зустріч з представниками
міжнародних організацій в Україні та представниками профільних
міністерств і відомств, зокрема Служби безпеки України, Державної
прикордонної служби, Державної фіскальної служби, Міністерства охорони
здоров’я, Міністерства соціальної політики та інших.
Україна зацікавлена в розширенні гуманітарної допомоги для жителів
Донбасу та переселенців, яких на сьогодні зареєстровано більше 1 млн 300
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тис., і сприятиме всім міжнародним гуманітарним організаціям в їх роботі і
високій місії - заявила вона під час зустрічі.
Учасники
наради
обговорили
необхідність
вдосконалення
законодавства, що стосується оподаткування гуманітарних та волонтерських
організацій та приведення цього законодавства у відповідність до
європейських норм. Міжнародні організації, зокрема, Міжнародний Комітет
Червоного Хреста наголошували на тому, що мають проблеми з доставками
гуманітарних вантажів, терміном отримання дозволів на провезення
гуманітарних вантажів. І. Геращенко наголосила, що поінформує Голову
Верховної Ради України В. Гройсмана, аби парламент якнайшвидше
врегулював питання, що стосуються відповідного законодавства.
Під час наради представникам міжнародних гуманітарних організацій
було роз'яснено нові правила тимчасового порядку контролю за
переміщенням осіб та транспортних засобів в зоні АТО, прийняті 12 червня.
Як наголосили представники компетентних органів, ці правила були
розроблені і вдосконалені за участі громадських організацій і спрямовані на
спрощення перетину для простих громадян. Поступово відбувається перехід
на електронну систему дозвільних документів, що сприятиме боротьбі із
зловживаннями на блокпостах.
І. Геращенко та інші учасники наради з української сторони наголосили
на погіршенні ситуації на Донбасі через систематичне порушення Мінських
угод з боку бойовиків, зокрема, постійні обстріли українських населених
пунктів, в тому числі, з важкої забороненої зброї. Всі ці фактори погіршують
гуманітарну ситуацію для мирного населення в зоні АТО.
Також І. Геращенко підкреслила, що Україна вважає позитивним той
факт, що підтримана наша ініціатива щодо залучення до роботи гуманітарної
підгрупи Тристоронньої контактної групи представників Міжнародного
Комітету Червоного Хреста.
І. Геращенко висловила переконання, що досвід цієї організації
сприятиме у вирішенні проблем з пошуком та ідентифікацією безвісти
зниклих та в направленні гуманітарних вантажів на тимчасово окуповані
території. "Ми виступаємо за активізацію і збільшення гуманітарних місій
для тих, хто опинився в складній гуманітарній ситуації через дії бойовиків.
При цьому Україна виступає за те, щоб вся міжнародна гуманітарна
допомога, спрямована на окуповані території, відбувалася під егідою МКЧХ і
координувалася ним. Україна сприятиме всім міжнародним гуманітарним
організаціям в їх важливій місії і наполягає на тому, щоб ця діяльність
відбувалася в рамках міжнародних норм і правил," - наголосила вона
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/112120.html). – 2015. – 23.06).
***
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування схвалив Рекомендації комітетських слухань
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з питань впровадження Закону України «Про співробітництво
територіальних громад», що відбулися у м. Полтава 11–12 червня 2015 р.
Як повідомили інформаційному управлінню в секретаріаті комітету, під
час обговорення члени комітету зазначили, що органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування на території Полтавської області
проведено значний обсяг роботи та досягнуто позитивних результатів щодо
розвитку співробітництва територіальних громад.
Водночас зауважувалося, що співробітництво територіальних громад не
набуло досі широкого поширення в усіх регіонах України, що обумовлено
різноманітними проблемами організаційного, інституційного, фінансового,
правового, інформаційного та іншого характеру, що потребують належної
уваги та розв’язання вже найближчим часом у тісній співпраці Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади,
органів місцевого самоврядування і їхніх асоціацій, громадських об’єднань,
наукових установ тощо.
З метою розв’язання встановлених проблем та активізації
співробітництва територіальних громад Рекомендації містять пропозиції:
– Верховній Раді України та її комітетам – продовжити у співпраці з
іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та
їхніми асоціаціями, іншими заінтересованими організаціями аналіз практики
застосування Закону України «Про співробітництво територіальних громад»;
– Кабінету Міністрів України – вжити всіх передбачених чинним
законодавством заходів щодо інтенсифікації співробітництва територіальних
громад, заохочення органів місцевого самоврядування до розвитку такого
співробітництва; забезпечити належне фінансове та ресурсне забезпечення
співробітництва територіальних громад, зокрема через діяльність
Державного фонду регіонального розвитку, інших інноваційних інструментів
регіонального та місцевого розвитку; поінформувати Комітет Верховної Ради
України з питань державного будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування про проблеми, які виникають під час реалізації
Закону України «Про співробітництво територіальних громад», та шляхи їх
розв’язання; забезпечити підготовку висококваліфікованих кадрів з питань
розвитку
міжмуніципального
співробітництва,
зокрема
шляхом
упровадження відповідних модулів у навчальні програми в усіх навчальних
закладах, що входять до національної системи підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів
місцевого самоврядування; посилити інформаційне забезпечення процесів
співробітництва територіальних громад;
– органам місцевого самоврядування та їхнім асоціаціям – сприяти в
поширенні міжнародного та вітчизняного досвіду, кращих практик
співробітництва територіальних громад; забезпечити необхідну інституційну
підтримку подальшому розвитку співробітництва територіальних громад,
зокрема шляхом утворення відповідних ресурсних центрів («центрів
компетенцій») з питань міжмуніципального співробітництва; розвивати
взаємодію з міжнародними фінансовими та донорськими організаціями,
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насамперед з метою залучення додаткових ресурсів для співробітництва
територіальних громад; посилити інформаційну та просвітницьку роботу
серед депутатів місцевих рад, посадових осіб місцевого самоврядування,
громадян щодо пропагування різних аспектів міжмуніципального
співробітництва; забезпечити консультації з громадськістю, належний рівень
взаємодії та співпраці між владою й громадянами в процесі підготовки та
реалізації проектів співробітництва територіальних громад (Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/112049.html). – 2015. – 22.06).
***
Комітет з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства підтримує проект постанови «Про
утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з перевірки
законності спорудження об’єктів будівництва на території міста
Києва».
На засіданні комітету зазначалося, що метою проекту постанови № 2976
є здійснення перевірки на предмет дотримання чинного законодавства при
спорудженні об’єктів будівництва, а також діяльності органів державної
влади та місцевого самоврядування з виявлення та припинення фактів
незаконного провадження будівельної діяльності на території Києва.
Члени комітету, беручи до уваги великий суспільний резонанс,
пов’язаний із забудовою столиці України, підтримали проект постанови.
Як повідомили інформаційному управлінню в секретаріаті комітету,
комітет прийняв рішення пропонувати Комітету з питань Регламенту та
організації роботи Верховної Ради України розглянути та рекомендувати
Верховній Раді України за результатами розгляду проект постанови
Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з перевірки законності спорудження об’єктів
будівництва на території міста Києва» прийняти в першому читанні за основу
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/112061.html). – 2015. – 22.06).
***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи підтримує законопроект
про денонсацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Російської Федерації про взаємодію з питань попередження надзвичайних
ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків у населених пунктах, в яких
розташовано об’єкти Чорноморського флоту Російської Федерації на
території України (назва документа – за першоджерелом).
Як повідомили інформаційному управлінню в секретаріаті комітету,
метою законопроекту (№ 0021) є захист національних інтересів,
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах,
коли Росія в односторонньому порядку порушила норми й принципи
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міжнародного права та здійснила збройну агресію проти України та
незаконну анексію частини її території, шляхом денонсації міжнародної
Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про
взаємодію з питань попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації
їх наслідків у населених пунктах, в яких розташовано об’єкти
Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.
Документом передбачається денонсація Угоди, підписаної 12 липня 2012
р. у Ялті та ратифікованої Верховною Радою України 11 січня 2013 р., а
також доручення Міністерству закордонних справ України та Кабінету
Міністрів України здійснити відповідні дії, що випливають з денонсації
зазначеної Угоди (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/112047.html). – 2015. – 22.06).
***
Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики
рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому проект закону
«Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової
інформації».
Законопроектом № 1123 пропонується встановити, що реформування
друкованих засобів масової інформації та редакцій здійснюється у два етапи:
перший – протягом одного року з дня набрання чинності таким законом у
разі його прийняття, другий – протягом наступних двох років.
На першому етапі здійснюватиметься реформування друкованих засобів
масової інформації та редакцій згідно з переліком, що затверджується
Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення та
радіомовлення, в інформаційній і видавничій сферах, організовується
підвищення кваліфікації працівників таких редакцій, а також складається
зведений список об’єктів реформування.
До переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, які
підлягають реформуванню на першому етапі, порядок формування якого
визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері телебачення й радіомовлення, в
інформаційній і видавничій сферах, включаються друковані засоби масової
інформації та редакції, що звернулися з відповідними клопотаннями до
зазначеного органу.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері телебачення й радіомовлення, в інформаційній і
видавничій сферах, узагальнює результати першого етапу реформування
друкованих засобів масової інформації та редакцій і в разі потреби готує
пропозиції щодо внесення змін до відповідних нормативно-правових актів.
На другому етапі здійснюється реформування друкованих засобів
масової інформації та редакцій, які не реформовані на першому етапі.
Планується також встановити, що реформування друкованих засобів
масової інформації та редакцій здійснюватиметься такими способами:
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1. Вихід органів державної влади, інших державних органів та органів
місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників)
друкованого засобу масової інформації та редакції – у разі відсутності
державного (комунального) майна у майні редакції.
2. Вихід органів державної влади, інших державних органів та органів
місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників)
друкованого засобу масової інформації та редакції з перетворенням редакції
членами її трудового колективу в суб’єкт господарювання із збереженням
назви, цільового призначення та тематичної спрямованості друкованого
засобу масової інформації.
3. Вихід органів державної влади, інших державних органів та органів
місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників)
друкованого засобу масової інформації та редакції з подальшою
приватизацією майна редакції, що перебуває в державній чи комунальній
власності, відповідно до законодавства з питань приватизації, – у разі, коли
трудовий колектив редакції не подає протягом установленого цим законом
строку пропозиції щодо своєї участі в реформуванні друкованого засобу
масової інформації.
4. Перетворення друкованих засобів масової інформації, заснованих
центральними органами виконавчої влади, на офіційні друковані видання.
Документ містить також норму, відповідно до якої реформованим
друкованим засобам масової інформації місцевої сфери поширення з метою
забезпечення їх функціонування може бути надана державна підтримка за
рахунок коштів державного бюджету України в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України. Надання державної підтримки здійснюється
виключно за умови забезпечення функціонування друкованого засобу
масової інформації, збереження його назви, цільового призначення та
тематичної спрямованості. Формами державної підтримки можуть бути:
– встановлення для редакцій пільгових умов надання в оренду
приміщень, що перебувають у державній або комунальній власності,
відповідно до ч. 2 ст. 9 цього закону;
– адресна підтримка реформованих друкованих засобів масової
інформації місцевої сфери поширення;
– надання редакціям реформованих друкованих засобів масової
інформації місцевої сфери поширення пріоритетного права на укладення
договорів на висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/111955.html). – 2015. – 22.06).
***
Специальная контрольная комиссия Верховной Рады по вопросам
приватизации в среду, 17 июня, рассматривала вопрос возврата компании
«Укртелеком», которую сейчас контролирует СКМ Р. Ахметова, в
государственную собственность, сообщил член комиссии, народный
депутат фракции «Батьківщина» И. Луценко.
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«Расторгнуть договор на основании невыполнения инвестиционных
условий – деньги назад, “Укртелеком” назад», – написал он в своем блоге в
Facebook.
Депутат добавил, что докладчиком по этому вопросу выступает член
фракции «Народный фронт» И. Лапин.
И. Луценко отметил, что в случае возврата «Укртелекома» в
госсобственность компания может быть снова приватизирована на
«открытом,
прозрачном
конкурсе»
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua/2015/06/18/7509748). – 2015. – 18.06).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
22 червня, у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в
Україні, Президент П. Порошенко разом з ветеранами і
військовослужбовцями-учасниками АТО вшанував пам’ять воїнів, які
захищали державу в роки Другої світової війни.
Учасники церемонії поклали квіти до могили Невідомого солдата в
Парку Слави та вшанували пам’ять полеглих хвилиною мовчання. Рота
почесної варти відсалютувала з особистої зброї та пройшла урочистим
маршем.
Разом з главою держави та ветеранами в церемонії також узяли участь
Прем’єр-міністр Україні А. Яценюк, голова Київської міської державної
адміністрації В. Кличко, голова Київської обласної державної адміністрації
В. Шандра, президенти України Л. Кучма (1994–2005 рр.) та В. Ющенко
(2005–2010 рр.), урядовці, народні депутати, представники АПУ,
громадськості (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-vshanuvav-pamyat-zhertv-vijni-vukrayini-35539). – 2015. – 22.06).
***
Президент П. Порошенко перед засіданням Тристоронньої
контактної групи провів нараду з представником України у Тристоронній
контактній групі Л. Кучмою та учасниками від України в її робочих
підгрупах з політичних, безпекових, соціально-економічних та
гуманітарних питань.
Глава держави наголосив, що це засідання буде особливим, оскільки
напередодні, 22 червня, Рада міністрів закордонних справ країн – членів
Європейського Союзу прийняла рішення про продовження дії санкцій проти
Російської Федерації в зв’язку з невиконанням Мінських домовленостей.
Президент зазначив, що за останні декілька тижнів українська сторона
переконливо довела, що вона неухильно дотримується всіх взятих на себе
зобов’язань за Мінськими угодами.
Глава держави висловив сподівання, що засідання Тристоронньої
контактної групи буде кореспондуватися із зустріччю міністрів закордонних
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справ «нормандського формату», яка також відбудеться 23 червня в Парижі.
«Позиція України, Німеччини і Франції чітко скоординована. Ми
наголошуємо і наполягаємо на повному і безумовному виконанні Мінських
домовленостей», – зазначив Президент.
Глава держави назвав це засідання особливим ще й тому, що в ньому
вперше візьме участь новий спеціальний представник ОБСЄ М. Сайдік. П.
Порошенко зазначив, що особисто надзвичайно вдячний послу Х. Тальявіні
за величезну роботу та тверду, професійну позицію.
Президент наголосив на важливості збереження тристороннього
формату консультацій, який затверджений Мінськими угодами. За словами
глави держави, робочі підгрупи мають також відображати склад
Тристоронньої контактної групи.
Президент зауважив, що можуть брати участь у роботі як робочих
підгруп, так і Тристоронньої контактної групи представники профільних
міжнародних організацій, – ОБСЄ, Міжнародного Комітету Червоного
Хреста, Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.
Президент висловив переконання, що у підгрупі з політичних питань
слід проводити принципову лінію щодо створення необхідних передумов для
організації легітимних місцевих виборів в окремих районах Донбасу. Глава
держави особливо зазначив, що, у відповідності до Мінських угод, місцеві
вибори мають проводитися виключно за українським законодавством.
Щодо роботи гуманітарної підгрупи Президент наголосив на
актуальності питання звільнення заручників, незаконно утримуваних осіб,
без жодних додаткових передумов розблокування української гуманітарної
допомоги. «Сьогодні можемо констатувати, що у нас є нульовий прогрес у
цьому напрямку, і безневинно українські воїни, волонтери, цивільні особи
перебувають у жахливих умовах без будь-якої вини», – сказав П. Порошенко.
Під час роботи безпекової підгрупи Президент попросив привернути
увагу до істотного погіршення безпекової ситуації, брутального порушення
бойовиками Мінських домовленостей, зокрема, в районі населеного пункту
Мар’їнка.
«Ми наголошуємо ще раз на необхідності доступу Спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ до неконтрольованої ділянки україно-російського
кордону», – заявив Президент, зазначивши, що саме через неконтрольовану
ділянку кордону відбувається постачання найсучаснішої російської бойової
техніки, боєприпасів. Глава держави зазначив необхідність створення під
егідою Тристоронньої контактної групи та у координації з ОБСЄ окремої
підгрупи з питань кордону (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua/news/prezident-provivnaradu-pered-zasidannyam-tristoronnoyi-kont-35546). – 2015. – 22.06).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
прем’єр-міністром Канади С. Гарпером.
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Президент України подякував С. Гарперу за його візит до України
напередодні саміту «великої сімки», що відбувся в Німеччині 7–8 червня.
«Це був дуже успішний і символічний візит, який засвідчив солідарність
Канади та міжнародної спільноти із Україною», – наголосив глава держави.
Співрозмовники обмінялися думками щодо результатів саміту «великої
сімки», де було чітко задекларовано підтримку України та готовність
посилити санкції проти Росії у випадку подальшого порушення мінських
домовленостей.
П. Порошенко поінформував С. Гарпера про результати зустрічі із
групою на підтримку України на рівні послів і дипломатичних представників,
створену відповідно до декларації лідерів «великої сімки».
Співрозмовники
також
обговорили
питання
двостороннього
співробітництва, зокрема домовилися пришвидшити процес переговорів
щодо зони вільної торгівлі. При цьому П. Порошенко та С. Гарпер
наголосили, що підписання ЗВТ між Україною та Канадою стане позитивним
сигналом для інвесторів і бізнесу в обох країнах, а також поглибить
двосторонні відносини (Офіційне інтернет-представництво Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-proviv-telefonnurozmovu-iz-premyer-ministrom-kana-35532). – 2015. – 22.06).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
федеральним канцлером Німеччини А. Меркель.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. П. Порошенко
відзначив значну ескалацію та збільшення кількості обстрілів з боку
бойовиків.
Президент України та канцлер Німеччини скоординували позиції
напередодні зустрічі на рівні міністрів закордонних справ України,
Німеччини, Франції та РФ.
Співрозмовники також обговорили економічну ситуацію та питання
енергетичної безпеки (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua/news/petro-poroshenko-ta-angela-merkelskoordinuvali-poziciyi-nap-35538). – 2015. – 22.06).
***
Президент П. Порошенко провів нараду з керівниками силових
відомств і структур щодо невідкладних заходів для підвищення
ефективності боротьби з корупцією, контрабандою та зловживаннями
на митниці.
Президент зазначив, що до початку повномасштабної роботи
Національного антикорупційного бюро зусилля в цьому напрямі, разом з
НАБУ, мають скоординувати Служба безпеки України, Міністерство
внутрішніх справ, Національне агентство з питань запобігання корупції,
Генеральна прокуратура, інші силові відомства.
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Глава держави окремо акцентував увагу на питанні реформування
кожного з відомств.
Президент висловив сподівання, що вже найближчим часом Верховною
Радою буде затверджено Комплексну програму реформування Міністерства
внутрішніх справ та побудови національної поліції, яка складається з п’яти
законопроектів.
Президент наголосив, що особливої гостроти сьогодні набуває питання
реформування СБУ. На його переконання, Служба має провести й завершити
процес деполітизації – очиститися від впливу політичних партій, забезпечити
відсутність її використання як інструменту політичного тиску, «нарешті,
почати виконувати свої функції».
П. Порошенко зазначив, що очікує від т. в. о. голови СБУ подання про
звільнення із займаних посад першого заступника голови СБУ Ю. Артюхова,
заступників голови СБУ В. Циганка та В. Ягуна й начальника слідчого
управління СБУ В. Вовка. Глава держави також наголосив, що т. в. о. голови
служби має взяти на особистий контроль усі справи, у тому числі й ті, що
було порушено останнім часом, і в жодному випадку не допустити їх
необґрунтованого закриття.
Президент особливо наголосив на важливості боротьби з корупцією у
вищих ешелонах влади. Глава держави зазначив, що для цього ініціював
зняття недоторканності з народних депутатів і суддів – як елемент
конституційної реформи. Він повідомив, що 22 червня було оприлюднено
рішення Конституційного Суду щодо законопроекту про скасування
депутатської й обмеження суддівської недоторканності. Президент зазначив:
«Прошу парламент вже на цій сесії попередньо схвалити зміни до
Конституції, якими передбачається зняття депутатської недоторканності і
обмеження недоторканності суддів» (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua/news/menshe-sliv-bilshesprav-prezident-na-naradi-shodo-borotbi-z-35531). – 2015. – 22.06).
***
Заступник глави Адміністрації Президента України А. Таранов
провів брифінг за результатами робочої поїздки до Сполучених Штатів
Америки на виконання доручення Президента, де він спільно з
начальником департаменту Служби безпеки України В. Найдою
представив доповідь про російську агресію проти України.
А. Таранов повідомив, що в рамках візиту українська делегація провела
ряд зустрічей, зокрема в Раді національної безпеки, Конгресі США, у
впливовому Центрі стратегічних міжнародних досліджень, а також із
представниками американських і міжнародних ЗМІ, під час яких були
презентовані докази російської агресії в Україні.
Заступник глави АПУ повідомив, що сенат США 71 голосом ухвалив
рішення про надання Україні фінансової допомоги в розмірі 300 млн дол., у
тому числі й на оборонну зброю.
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А. Таранов звернув увагу на те, що за рік війни в Україні настрої в
політичних та урядових колах США кардинально змінилися і відчувається
сильна підтримка політики України в протистоянні російському агресору.
Заступник глави АПУ повідомив, що Україна розраховує отримати засоби
контрбатарейної боротьби, які дадуть змогу виявляти артилерійські та
мінометні батареї, які працюють на відстані більше 40 км. Також є потреба в
засобах радіоелектронної боротьби, які дають змогу протистояти російським
системам електронного подавлення та розвідки. Третє – це протитанкові
засоби, а саме система Javelin. Також передбачається постачання засобів
зв’язку, необхідних для прихованого управління військами. А. Таранов також
повідомив, що буде розширено програми навчання – не тільки для
Національної гвардії України, а й для підрозділів Збройних сил України
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/uryadovi-kola-ssha-rozumiyut-neobhidnistpidtrimki-ukrayini-35528). – 2015. – 19.06).
***
Заступник глави Адміністрації Президента України О. Філатов узяв
участь у роботі 103 пленарної сесії Європейської комісії «За демократію
через право» (Венеціанської комісії), під час якої поінформував експертів
Венеціанської комісії про роботу Конституційної Комісії.
У своєму виступі О. Філатов зазначив, що першими пріоритетними
напрямами роботи Конституційної Комісії є зміни до Конституції щодо
децентралізації та сфери правосуддя. У частині правосуддя до Конституції
будуть запропоновані підвищення вимог щодо віку та професійного стажу
судді, відмова від «випробувального» терміну та призначення судді
безстроково, функціональний характер імунітету судді, призначення суддів
виключно за результатами конкурсу, зміна порядку формування Вищої ради
юстиції тощо.
Проекти змін до Конституції України в частині децентралізації та
правосуддя будуть завершені наприкінці червня – на початку липня та
передані експертам Венеціанської комісії для надання відповідного висновку.
Під час пленарної сесії Венеціанської комісії був розглянутий також
проект висновку щодо проекту закону України «Про внесення змін до
Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України та
суддів)», яким пропонується обмеження суддівського імунітету та
депутатської недоторканності.
Венеціанська
комісія
схвалила
надання
суддям
виключно
функціонального імунітету (щодо притягнення до відповідальності за дії,
вчинені в процесі виконання суддівських функцій), а також передачі
повноважень щодо позбавлення імунітету судді від Верховної Ради України
до Вищої ради юстиції.
Також Венеціанська комісія погодилася з необхідністю скасування норм
про депутатську недоторканність в тому вигляді, у якому вони існують у
чинній Конституції, зазначивши, що такі норми можуть бути перешкодою в
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боротьбі з корупцією. У висновку комісії наголошується на доцільності
запровадження іншого, ніж депутатська недоторканність механізму
запобігання втручанню в діяльність парламенту (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/oleksij-filatov-venecianska-komisiya-shvalilanadannya-suddy-35537). – 2015. – 22.06).
***
20 червня Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів зустріч із
сенатором США, головою Комітету з питань збройних сил Д.
Маккейном.
Під час зустрічі було обговорено нещодавно ухвалений сенатом США
закон щодо надання Україні зброї. Сенатор Д. Маккейн підкреслив, що це
рішення було ухвалено без жодних дебатів і його підтримали представники
обох партій.
А. Яценюк і Д. Маккейн обговорили також питання співпраці України
та США в енергетичному секторі.
Глава уряду України нагадав, що минулого року Кабінет Міністрів
розпочав реформу в українському енергетичному секторі. Він висловив
вдячність іноземним партнерам за підтримку в тому, «щоб зробити Україну
більш енергоефективною та більш енергетично незалежною».
«Із одного боку, уряд працює над тим, аби виробити ефективну
енергетичну політику та наблизити тарифи до ринкових, з іншого – нам
необхідно забезпечити субсидіями тих, хто цього потребує», – наголосив
А. Яценюк
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248261060&cat_id=2
44276429). – 2015. – 20.06).
***
Привітання Прем'єр-міністра України А. Яценюка до Дня державної
служби:
«Шановні друзі!
Від імені Уряду України та від себе особисто вітаю Вас з нагоди
професійного свята!
Щирі слова подяки тим державним службовцям, які поставили інтереси
українського народу вище за особисті, тим, хто віддано та беззавітно служить
своїй Батьківщині.
Нам належить здійснити принципово важливі реформи у сфері
державного управління. Це стосується насамперед децентралізації влади,
запобігання та боротьби з корупцією, підвищення ефективності місцевого
самоврядування і фахового рівня державних кадрів.
Пам’ятайте, що Ви представляєте державу у відносинах з її
громадянами, що саме громадяни найняли Вас і мають право очікувати від
Вас компетентності і абсолютної відданості людям. Від Вашої
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наполегливості, сумління, працелюбності залежить європейський поступ
України, її успіх і імідж.
Наснаги Вам, терпіння, безперервного вдосконалення та нових
звершень»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248264885&cat_id=2
44276429). – 2015. – 23.06).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк звернувся до всіх органів
державної виконавчої влади, зокрема МВС, Державної фіскальної служби,
СБУ та органів прокуратури «завершити процедуру люстрації і набрати
нових, якісних чиновників для країни». Про це він сказав 22 червня на
засіданні колегії Міністерства юстиції України.
Прем’єр підкреслив, що Венеціанська комісія «чітко зазначила, що той,
хто вчиняв злочини проти Української держави і був частиною
корумпованого режиму Януковича, – не має права далі керувати країною».
«Процес люстрації в країні повинен бути завершений. Той, хто підпадає
під люстрацію, той, хто був частиною режиму В. Януковича, які привели
країну до зубожіння, до війни, до жертв на Майдані і зараз сидять зі значками
“народний депутат України”, не мають права перебувати на службі», –
наголосив
А.
Яценюк
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248262731&cat_id=2
44276429). – 2015. – 22.06).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив Міністерству юстиції
України до вересня завершити роботу над виконанням технічних
параметрів для спрощення візового режиму з ЄС.
А. Яценюк зазначив, що обсяг технічних параметрів, які необхідно
виконати Україні щодо спрощення візового режиму з ЄС, «суттєво
збільшився за останні 12 місяців».
Глава уряду звернувся до Міністерства юстиції, щоб воно завершило
відповідну роботу в найкоротші терміни, до вересня.
Він також звернувся до всіх органів виконавчої влади «не дати жодного
технічного шансу сказати про те, що Україна щось не виконала в питанні
запровадження безвізового режиму»: «Усі центральні органи виконавчої
влади всі пункти виконають, і переконаний, що наші європейські друзі після
проведення оцінки і моніторингу виконання Україною всіх критеріїв по
безвізовому режиму приймуть відповідне рішення» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248263084&cat_id=2
44276429). – 2015. – 22.06).
***
З метою прискорення переговорів з реструктуризації державного й
гарантованого державою боргу Міністерство фінансів направило
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оновлену пропозицію щодо реструктуризації Спеціальному комітету
кредиторів. Ця пропозиція базується на нещодавно погіршених
макроекономічних прогнозах згідно з Програмою МВФ «Механізм
розширеного фінансування» (EFF).
Пропозиція включає в себе значне зменшення основної суми боргу,
терміну погашення боргу та зміну купона, що забезпечить досягнення
прийнятного боргового навантаження в середньостроковій перспективі,
зменшення тиску на платіжний баланс та потреби у фінансуванні.
Пропозиція також включає запровадження інструменту відновлення вартості
для власників облігацій на випадок, якщо ситуація в Україні
покращуватиметься швидше, ніж зазначено в прогнозах Програми EFF, яку
підтримує МВФ.
Міністерство закликає комітет негайно сісти за стіл переговорів, щоб
досягти згоди щодо реструктуризації.
Україна переживає проблеми як з ліквідністю, так і зі
платоспроможністю. Тому лише самого подовження періоду погашення
(перепрофілювання) боргу буде недостатньо для розв’язання проблеми
значного тиску боргового тягаря на фінансову систему України. Головна
причина цього боргового тягаря – це приблизно 40 млрд дол. кредитів,
наданих режиму В. Януковича.
Крім того, для погашення державного боргу не можуть бути використані
міжнародні резерви Національного банку України, адже таке використання
резервів не дасть змогу оздоровити фінансову систему України. Це було
підтверджено заявою виконавчого директора МВФ, зробленою 12 червня.
Тому пропозицію Комітету кредиторів використати 8 млрд дол. з резервів
для сплати 40 % суверенного боргу не буде прийнято. Натомість, Україна
потребує зменшення основної суми боргу, оскільки можливість його
погашення обмежується її фінансовою спроможністю (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248260879&cat_id=2
44276429). – 2015. – 19.06).
***
Приватизацию девяти теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), которые
находятся в государственном управлении, необходимо завершить до
начала отопительного сезона 2015–2016 гг. Об этом во время брифинга
сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины В.
Демчишин.
«В первую очередь будут приватизироваться теплоэлектроцентрали, это
существенная проблема для государства в связи с тем, что инвестиций в этот
сегмент было очень мало, эффективность производства очень низкая, сети
старые, для их обновления нужны миллиарды долларов», – сказал В.
Демчишин.
Он также отметил, что первыми кандидатами на приватизацию являются
девять ТЭЦ. «Есть девять теплоэлектроцентралей, которые находятся в
государственном управлении, и я думаю, что это первые кандидаты на
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приватизацию и это нужно сделать до начала отопительного сезона», –
добавил министр.
Вторыми в очереди на приватизацию, по словам министра, будут
облэнерго (РБК-Украина (http://www.rbc.ua/rus/news/lyashko-nahoditsyasoderzhanii-tsenyuka-narodnogo-1434713812.html). – 2015. – 22.06).
***
МВС проводить слідчі дії та обшуки у 18 місцях Харкова одночасно,
зокрема й на об’єктах і з особами, які пов’язані з нинішнім міським
головою Г. Кернесом. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив міністр
внутрішніх справ А. Аваков.
«Так, у Харкові МВС проводить слідчі дії у кримінальних справах,
пов’язаних зі злочинами на Майдані. Тітушки з Харкова, пов’язані з
жилінським “Оплотом”, злочинами у Маріїнському парку проти
демонстрантів. Організація дестабілізації в Харкові і взаємодія із
сепаратистськими колами в ДНР», – уточнив А. Аваков (Gazeta.ua
(http://gazeta.ua/articles/politics/_obshuki-v-harkovi-trivayut-u-18-miscyahodnochasno-avakov/633067). – 2015. – 22.06).
***
Перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості
України І. Мартиненков узяв участь у засіданні президії ЦК Профспілки
працівників вугільної промисловості України, яке відбулося 19 червня.
І. Мартиненков наголосив, що вживаються заходи з метою своєчасної
виплати заробітної плати, реалізації вугілля, а також зазначив, що прийняття
програми реформування вугільної галузі стане виходом із проблемної
ситуації та відкриє можливості для інвестицій у вугільну галузь.
І. Мартиненков поінформував, що з боку міністерства вирішуються
питання розрахунків з підприємствами, а також наголосив, що розраховує на
підтримку профспілок гірників. Також перший заступник міністра
запропонував залучити відомих і шанованих в Україні заслужених
працівників вугільної галузі, колишніх міністрів до процесу реформування
вугільної галузі.
У своїх виступах представники підприємств «Волиньвугілля»,
«Дзержинськвугілля», «Красноармійськвугілля», «Львіввугілля», шахти
«Надія» наголосили на необхідності фінансової дисципліни з боку
генеруючих підприємств. Вони також поділилися думками щодо
приватизації та наголосили про необхідність фінансової підтримки
впровадження програми реформування вугільної галузі після її схвалення
урядом. Зокрема, відзначено підтримку шахти «Нововолинська № 10»,
виділення урядом коштів для погашення заборгованості із зарплати.
За підсумками зустрічі І. Мартиненков підкреслив необхідність
проведення переговорів з генераціями щодо погашення боргу перед ДП
«Вугілля України», а також запевнив про подальшу співпрацю з
профспілками щодо оперативного врегулювання проблем шахтарів
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(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248261907&cat_id=2
44277212). – 2015. – 22.06).

ПОЛІТИКА
Санкции против России должны продолжаться до момента полного
выполнения минских договоренностей и возвращения Крыма Украине. Об
этом идет речь в заявлении Парламентской ассамблеи Украины и Польши,
принятом в понедельник, 22 июня, в Варшаве.
«Парламентская ассамблея Украины и Республики Польша считает, что
секторальные санкции ЕС относительно России должны быть продолжены до
полного выполнения минских договоренностей, а санкции, связанные с
незаконной аннексией Автономной Республики Крым и г. Севастополя, не
будут отменены до момента возвращения Крыма Украине», – отмечается в
заявлении.
Ассамблея призвала Россию к немедленному освобождению Н.
Савченко, а также всех граждан Украины, которые незаконно удерживаются
на территории РФ, а правительства и общественность европейских
государств – адекватно реагировать на российскую пропаганду, нацеленную
на дезориентирование общественного мнения демократических стран.
Украинские и польские парламентарии также отметили необходимость
мирного урегулирования конфликта на основе «безусловного выполнения
всеми сторонами минских договоренностей с соблюдением территориальной
целостности и суверенитета Украины».
Ассамблея поддержала стремление Украины к евроинтеграции, а также
отметила, что Украина в соответствии со ст. 49 Договора о Европейском
Союзе «имеет европейскую перспективу и может подавать заявку на
членство в Европейском Союзе».
Учитывая позитивный опыт функционирования местного пограничного
движения между Украиной и Польшей ассамблея поддержала внедрение
Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины в соответствии с
майским саммитом «Восточного партнерства» в Риге.
Стороны выразили желание интенсифицировать двустороннее
сотрудничество во многих измерениях и поддержали создание в парламентах
обоих стран специальных парламентских групп, которые будут заниматься
вопросами сотрудничества в Карпатском регионе государств Центральной и
Восточной
Европы
(АТН
(http://atn.ua/politika/rossiya-dolzhna-zhit-ssankciyami-poka-ne-otdast-krym-ukrainsko-polskaya-assambleya). – 2015. –
22.06).
***
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Екс-голова Служби безпеки України В. Наливайченко на сьогодні не
має наміру займатися політикою. Про це він заявив під час суспільнополітичного ток-шоу «Шустер LIVE».
Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада звільнила В. Наливайченка з посади
голови СБУ. Таке рішення підтримало 248 народних депутатів. Напередодні
на зустрічі лідерів парламентських фракцій із Президентом України П.
Порошенком було прийнято рішення, що парламент голосуватиме з питання
відставки В. Наливайченка.
Глава парламентської фракції «Блок Петра Порошенко» Ю. Луценко
повідомив, що В. Наливайченко має наміри займатися політикою (ЗІК
(http://zik.ua/ua/news/2015/06/19/nalyvaychenko_zayavyv_shcho_ne_pide_v_pol
ityku_600489). – 2015. – 19.06).
***
Наибольшие потери из конфликта вокруг В. Наливайченко вынес не
Президент П. Порошенко, даже не сам фигурант, лишившийся
должности, а украинский парламент. Такое мнение озвучил политолог В.
Небоженко.
В. Небоженко считает, что после этого политического скандала
интенсивность негативных процессов в Украине будет нарастать, а уже к
Новому году станет ясно, что «ручное управление и отказ от борьбы с
коррупцией довели страну до ручки».
«Ситуацию с увольнением главы СБУ в обществе почему-то начали
называть президентским кризисом. Но скорее нужно говорить о кризисе
парламентском, так как с этого дня началось разложение Верховной Рады», –
подчеркнул эксперт.
По его мнению, Верховная Рада должна была включиться в конфликт
Президента с главой СБУ, но не на стороне одного из них, а на стороне права
и закона.
Произошло знаковое событие, отмечает В. Небоженко. Ручное
управление мешало проводить реформы в Украине последние 25 лет. Перед
страной был выбор: двигаться по пути создания института разделения
власти, где правит закон, служебные обязанности важны, где политические
программы нужно выполнять, или пойти по пути В. Януковича –
управляемой в ручном режиме политической системы, где на постах
находятся только близкие люди. То есть либо государственное правление по
закону, либо «по понятиям» и лояльности, за что, кстати, критикует нас и
Запад.
«К сожалению, Украина выбирает неудачный для себя путь, –
резюмирует эксперт. – Это некий сдвиг, когда стало ясно, что никто с
коррупцией бороться не будет. Потому что когда страна начинает бороться с
коррупцией, то Генпрокурор и начальник спецслужбы должны работать в
тесной связке, Президент должен им помогать. В нашей же ситуации
Президенту удалось стравить Генпрокуратуру со спецслужбами» (UAINFO
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(http://uainfo.org/blognews/1434959276-poroshenko-pobedoy-nadnalivaychenko-diskreditiroval-radu.html). – 2015. – 22.06).
***
В. Наливайченко ніколи «не був зручним» для П. Порошенка, оскільки
ніколи не приховував своїх політичних амбіцій. Те, що у складний час він
очолив СБУ – може стати майданчиком для його політичної кар’єри.
Таку думку висловив політолог В. Кулик.
«Наливайченко впливовий у певному середовищі і, ймовірно, може
стати центром якоїсь із політсил. Однак, дивлячись на те, як його здав УДАР,
думаю, він не зможе витіснити Кличка й очолити цю партію», – вважає
політолог.
Та все ж навряд чи екс-глава СБУ братиме участь у найближчих
місцевих виборах – лише до Верховної Ради або ж вийде з передвиборною
кампанією під час президентських перегонів.
«Початок сходження Наливайченка як кандидата в Президенти
починається якраз із його відставки», – наголосив політолог (ЗІК
(http://zik.ua/ua/news/2015/06/21/nalyvaychenko_ne_zmozhe_vytisnyty_klychka
_i_ocholyty_udar__politolog_600711). – 2015. – 21.06).
***
Дальнейшее принятие закона о местных выборах может быть
заблокировано народными депутатами. Об этом рассказал политолог и
директор Украинского института анализа и менеджмента политики Р.
Бортник на пресс-конференции в Киеве.
«Есть депутаты, некоторые из них формально поддерживают коалицию,
но они настроены блокировать принятие этого законопроекта. Одна
патриотическая группа обещает дойти до блокирования трибуны, если их
предложения не будут приняты. Депутатское противостояние вокруг норм
этого законопроекта приведет к тому, что останется действующая система
выборов с каким-то небольшим переформатированием», – рассказал Р.
Бортник.
По словам политолога, среди депутатов нет единства по этому закону,
поскольку законопроект направлен на консервирование политической
системы, и он не приведет к обновлению этой системы и вливанию в нее
новых сил, в том числе и тех, которые возникли и после Майдана.
«Этот закон приведет к тому, что, несмотря на все заявления о
децентрализации
и
регионализации,
произойдет
политическая
децентрализация. Если нормы останутся без изменений, то большинство
региональных проектов будут обречены на поражение и только большие
политические бренды могут быть успешными. А местные советы, избранные
таким методом, будут зависеть от центрального партийного руководства и
будут иметь низкую легитимность», – подчеркнул Р. Бортник (АСН
(http://asn.in.ua/ru/news/news/ehkspert-rjad-deputatov-nameren-blokirovattribunu.html). – 2015. – 22.06).
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***
Законопроект о местных выборах, принятый депутатами Верховной
Рады в первом чтении, весьма сомнительный и может быть опасен и
проблематичен для страны. Поэтому лучше идти на выборы со старым
законом. Об этом заявил политолог, руководитель аналитического центра
«Третий сектор» А. Золотарев на пресс-конференции в Киеве.
«Понятно, что надо увязывать закон о местных выборах с
административной реформой. Но она еще совсем не готова. Не проведена
децентрализация, которую должны были провести, и непонятны полномочия,
с которыми будут работать новоизбранные депутаты. Принятие этого закона
вышло за рамки приличия. Спешка здесь неуместна, – отметил А. Золотарев.
– Закон претерпит еще массу изменений, и не исключено, что после всех этих
доработок придется дорабатывать старый законопроект и вносить в него
новации вроде двухтуровых выборов мэров крупных городов. Но идти на
выборы надо со старым законом, поскольку в этом виде законопроект ничего,
кроме хаоса и делегитимизации новоизбранных органов власти, не принесет»
(АСН (http://asn.in.ua/ru/news/news/politolog-novyjj-zakonoproekt-o-mestnykhvyborakh.html). – 2015. – 22.06).
***
Заяви голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації П.
Жебрівського про те, що силовий варіант вирішення питання Донбасу
можливий, не піар і не самотня ініціатива. Таку думку на своїй сторінці
у Facebook висловив нардеп С. Семенченко.
«Це – тестування громадської думки на сприйняття подібних рішень і це
санкціоновано Президентом, а значить, що хоча б через рік, але вище
військово-політичне керівництво країни починає прокидатися», – написав C.
Семенченко.
При цьому він додав, що якщо б до цієї думки прислухалися ще рік тому,
то вдалося б уникнути котлів та інформаційного «мочилова» добровольчого
руху.
Нагадаємо, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
П. Жебрівський пропонує провести короткострокову економічну блокаду
окупованих терористами територій з подальшим силовим захопленням (ЗІК
(http://zik.ua/ua/news/2015/06/21/tse_ne_piar__semenchenko_pidtverdyv_mozhl
yvist_nastupu_syl_ato_na_donbasi_600800). – 2015. – 21.06).
***
«Правий сектор» вирішив включитися в передвиборну боротьбу.
Так Gazeta.ua політолог В. Цибулько прокоментував намір активістів партії
провести марш в Києві з вимогою відмовитися від мінських угод.
За його словами, партійці почали демонструвати певну агресивність.
«Враховуючи те, що в оточенні донорів “Правого сектору” велися всілякі
переговори, та швидкість, з якою створюють партію “Укроп”, від першої
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політичної сили вирішили не відмовлятися. Хоча ходили розмови, що Ярош
мав увійти до нового політичного проекту. Тому на місцевих виборах будуть
експлуатувати рейтинг “Правого сектору” та боротимуться за мандати в
радах, – зазначив експерт. – Однак мінським домовленостям поки немає
альтернативи. Якщо вони дають змогу зберегти хоча б кільком людям життя,
на це треба йти. В політичному сенсі миротворчою риторикою користується
Порошенко. Він на неї монополіст. Хоча багато хто його через це критикує.
Тепер це почало оформлюватися у політичні претензії».
В. Цибулько вважає, що Президент у такій ситуації мав би використати
цей прецедент у міжнародних консультаціях. «Бо у суспільстві є прошарок
людей, які прагнуть масової перемоги, а, крім військового, іншого шляху до
цього не бачать. Для Порошенка це можливість нагадати, що в Україні – не
всі
миротворці»,
–
зауважив
він
(Gazeta.ua
(http://gazeta.ua/articles/politics/_poroshenku-vistavlyayut-politichni-pretenziyipolitolog/632996). – 2015. – 22.06).
***
20 июня в Киеве состоялся совет Политической партии местного
самоуправления.
Главой совета избран доктор наук по вопросам государственного
управления, профессор кафедры Академии муниципального управления,
заслуженный экономист Украины А. Кондрашов. Политик озвучил основные
приоритеты политической силы в ходе предстоящих выборов в местные
органы власти. В их числе – проведение эффективной и жизнеспособной
реформы децентрализации властных полномочий и финансовых
преференций в пользу органов местного самоуправления.
Глава совета Партии местного самоуправления отметил, что на
предстоящие выборы политическая сила пойдет с программой построения в
Украине принципиально новой государственно-административной системы
управления, при которой основополагающие функции будут принадлежать
региональным общинам.
«Мы выступаем за эффективную и жизнеспособную реформу
децентрализации. Партия местного самоуправления является единственной
политической силой, способной сделать регионы сильными и
самодостаточными. Под этим мы понимаем закрепление в Конституции
статуса органов местного самоуправления как основы формирования
государственной политики; создание двухпалатного парламента; ликвидацию
института
областных,
районных
и
городских
государственных
администраций; создание исполкомов местных советов и наделение их
самыми широкими полномочиями для самостоятельной административнохозяйственной и финансовой деятельности. Центральная власть не должна
влиять через губернаторов на формирование местных бюджетов, а уж тем
более распоряжаться финансами региональных общин.
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В местных бюджетах должны оставаться половина налога на прибыль
предприятий, в полном объеме поступления от налогообложения физических
лиц и все местные налоги и сборы», – отметил А. Кондрашов.
Он добавил также, что Партия местного самоуправления не является
политическим образованием лидерского типа, акцентировав внимание на
значимости данного фактора.
«В ходе этой избирательной кампании мы сделаем все, чтобы люди
поняли, что именно несостоятельные политические кумиры довели страну до
полной разрухи и тотального обнищания украинцев. Очередной приход к
власти дискредитировавших себя политиков лишь усугубит ситуацию.
Улучшить жизнь способны лишь те лидеры общественного мнения, которые
живут рядом с людьми и работают во благо своего села, поселка, города,
района, области», – резюмировал глава совета Партии местного
самоуправления (UAINFO (http://uainfo.org/blognews/1434903004-sovetpartii-mestnogo-samoupravleniya-vozglavil-aleksandr.html). – 2015. – 22.06).
***
«Солидарность правых сил» провела в Северодонецке (Луганская
область) первое открытое собрание областных партийных организаций,
сообщает пресс-служба политической силы. На мероприятии
присутствовало около 100 представителей региона, а также представители
ОБСЕ.
«Мы начинаем проводить ряд региональных партийных открытых
конференций, в процессе которых в течение лета сформируется команда,
которая будет участвовать в местных выборах осенью. Но первую такую
конференцию мы решили провести именно в Северодонецке, поскольку
считаем, что Луганская область – неотъемлемая часть Украины», – заявил
народный депутат Украины, член партии «Солидарность правых сил» А.
Артеменко.
Он отметил, что одной из главных целей «Солидарности правых сил»
является достижение мира.
А. Артеменко заявил, что «Солидарность правых сил» готова взять на
себя ответственность и выйти с инициативами, как остановить войну.
В свою очередь глава партии Н. Полищук отметил, что местные выборы
могут стать для Украины шансом начать изменения во власти, начиная с
регионального уровня.
В свою очередь присутствующий на региональной конференции
руководитель военно-гражданской администрации пос. Новотошковское и с.
Желобок Попаснянского района Луганской области С. Шакун обратил
внимание на вопросы создания рабочих мест в регионе. «Из-за военных
действий большинство шахт и заводы закрыты, в результате чего люди
остались без средств существования. Поэтому на сегодня одним из главных
вопросов остается создание новых рабочих мест для людей, привлечение
инвесторов. В этом плане, насколько я уведомлен, “Солидарность правых
сил” намерена разработать план действий по привлечению капитала в
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Луганский
регион»,
–
сообщил
он
(UAINFO
(http://uainfo.org/blognews/1434963886--solidarnost-pravyh-sil-letom-naregionalnyh-partkonferentsiyah.html). – 2015. – 22.06).
***
Почти половина избирателей в Украине готова проголосовать за
деньги на выборах. Об этом на пресс-конференции заявил председатель
экспертной совета социологической компании SocioStream А. Медведев.
По его словам, соответствующее исследование SocioStream провела в
начале июня 2015 г. «Сорок девять процентов избирателей в Украине готовы
продавать свой голос. Это связано не только с тем, чтобы продать и забыть, а
продать, взять вознаграждение», – отметил А. Медведев.
Также он отметил, что четверть избирателей готова пойти на выборы и
проголосовать, если списки будут открытыми (РБК Украина
(http://www.rbc.ua/rus/news/lyashko-nahoditsya-soderzhanii-tsenyukanarodnogo-1434713812.html). – 2015. – 22.06).

ЕКОНОМІКА
В течение I квартала 2015 г. валовой внешний долг Украины
сократился на 0,3 млрд дол. и по состоянию на 1 апреля 2015 г. составил
126 млрд дол. Об этом говорится в отчете регулятора.
Согласно отчету, по отношению к ВВП объем долга возрос за квартал с
95,1 до 110,5% от ВВП. «Финансовый и корпоративный секторы экономики
сократили объемы обязательств перед нерезидентами на 5,7 млрд дол., зато
долг государственного сектора возрос на 5,4 млрд дол., преимущественно
вследствие привлечения кредита от Международного валютного фонда (4,9
млрд дол.)», – говорится в сообщении.
Как отмечается, внешний долг банковского сектора Украины сократился
на 1,6 млрд дол. и составил 17,1 млрд дол. (15 % от ВВП).
Больше всего сокращались долгосрочные обязательства (1,4 млрд дол.),
из них на 1 млрд дол. – по депозитам и остаткам на счетах нерезидентов (за
счет межбанковских операций – на 1,3 млрд дол.) на 0,4 млрд дол. – по
кредитам и облигациям.
Внешний долг других секторов экономики сократился на 4, 4 млрд – до
58,8 млрд дол. (51,6 % от ВВП).
Задолженность сократилась по всем инструментам, в том числе на 1,6
млрд дол. – по долгосрочным кредитам и облигациям; 0,2 млрд дол. – по
краткосрочным кредитам; 2,7 млрд дол. – по торговым кредитам
(Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/06/22/547818).
– 2015. – 22.06).
***
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Від початку року в Україні темпи падіння промислового виробництва
сповільнилися до 20,7%. Про це повідомили в прес-службі Держстатистики.
«У травні 2015 р. порівняно з попереднім місяцем та травнем 2014 р.
індекс промислової продукції становив відповідно 99,8 та 79,3 %, за
підсумками січня – травня 2015 р. – 78,8 %», – ідеться в повідомленні.
Також у Держстатистики повідомили про те, що в добувній
промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем – травнем 2014 р.
індекс промислової продукції становив 74,5 %, переробній промисловості –
79,5 %, постачанні й розподіленні електроенергії, газу, пари та
кондиційованого
повітря
–
84,4
%
(UNN
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1474822-spad-promislovogo-virobnitstvaspovilnivsya-do-20-7-derzhstatistiki). – 2015. – 18.06).
***
Украина по-прежнему настаивает на списании части коммерческого
внешнего долга и направляет кредиторам обновленное предложение об
условиях такой реструктуризации с учетом нового макропрогноза,
сообщила министр финансов Н. Яресько.
«Сегодня мы направляем Комитету кредиторов Украины обновленное
предложение по реструктуризации нашего долга, которое базируется на
новых макропоказателях. Оно включает значительное уменьшение основной
суммы долга, продление периода погашения и изменение процентной
ставки», – сказала глава Минфина на брифинге в Киеве.
Она подчеркнула, что предложение кредиторов переложить часть
выплат в размере 8 млрд дол. на резервы Нацбанка является неприемлемым и
незаконным, тогда как предложение Украины позволит снизить в
среднесрочной перспективе уровень долговой нагрузки до приемлемого
уровня и уменьшить давление на платежный баланс и потребность в
привлечении нового финансирования.
Н. Яресько уточнила, что в новом макропрогнозе, в частности, оценка
падения ВВП Украины в 2015 г. ухудшена с 5,5 до 9 % (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua/2015/06/19/7525479). – 2015. – 19.06).
***
Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи
даже в том случае, если переговоры по реструктуризации
задолженности не будут завершены вовремя. Об этом говорится в
заявлении главы Международного валютного фонда К. Лагард,
опубликованном на сайте фонда. «Лагард приветствует принятие Верховной
Радой законов, которые будут способствовать укреплению независимости
Национального банка», – говорится в сообщении.
«Успех программы также опирается на скорейшем завершении сделки
по реструктуризации долга. В связи с этим, я также приветствую
продолжающиеся усилия правительства, направленные на достижение
соглашения о сотрудничестве со всеми кредиторами, – заявила К. Лагард. –
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Это важно, поскольку это означает, что фонд сможет и в дальнейшем
финансово поддерживать Украину даже в том случае, если переговоры по
реструктуризации задолженности не будут завершены вовремя» (Лівий берег
(http://economics.lb.ua/state/2015/06/19/308867_ukraina_poluchit_dengi_mvf_d
azhe.html). – 2015. – 19.06).
***
Міністр довкілля Німеччини Б. Хендрікс пообіцяла виділення на
будівництво саркофага над Чорнобильською АЕС 90 млн євро.
«Міністр довкілля Б. Хендрікс зазначила, що Німеччина буде
підтримувати проект “Укриття” на ЧАЕС, до фонду внесено 90 млн євро», –
повідомив посол України в Німеччині А. Мельник у Twitter.
Згідно з міжнародною програмою будівництва саркофага над ЧАЕС
потрібно 650 млн євро. Єврокомісія має надати на укриття 70 млн євро
(INSIDER (http://www.theinsider.ua/politics/558400a98036b). – 2015. – 19.06).
***
К концу года украинское правительство планирует продать первые
государственные предприятия. Об этом сообщает информагентство Reuters
со ссылкой на министра экономики Украины А. Абромавичуса.
Он отметил, что крупнейшая компания из более 350, которые выставят
на продажу, – это «Одесский припортовый завод». По мнению министра, он
может быть продан за 500 млн дол.
При этом еще несколько сотен тысяч долларов может также принести
продажа энергетической компании «Центрэнерго». В частности, французская
компания Gaz de France уже выразила заинтересованность в покупке
компании.
А. Абромавичус также сообщил, что Кабинет Министров пытается найти
средства, чтобы укрепить украинскую экономику, которая находится на
грани банкротства и нуждается в международной помощи (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua/2015/06/20/7535673). – 2015. – 20.06).
***
Трехсторонние переговоры по вопросам организации поставок газа в
Украину в формате Украина – Европейский Союз – Россия на уровне
министров энергетики пройдут 29 июня. Об этом заявил министр
энергетики и угольной промышленности Украины В. Демчишин.
Он отметил, что речь на переговорах пойдет, в частности, об объемах
закачки газа в украинские газовые хранилища для прохождения
отопительного сезона, а также для обеспечения транзита российского газа в
Европу.
При этом В. Демчишин отметил, что российская сторона настаивает на
закачке 19 млрд куб. м при том, что сейчас в украинских ПХГ находится
более 11,5 млрд куб. м. «Мы готовы при наличии средств закачать 19 млрд
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куб. м. Но это не обязательно», – сказал В. Демчишин (Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/06/22/547827). – 2015. – 22.06).
***
Восстановление украинской экономики начнется со второго
полугодия текущего года, прогнозирует глава Национального банка
Украины В. Гонтарева.
«Мы верим, что рост начнется со второго полугодия, возможно даже с
этого квартала», – сказала она в ходе видеоконференции на Украинском
инвестиционном дне, организованном инвестиционной компанией Concorde
Capital в Нью-Йорке.
Глава НБУ отметила, что четыре месяца на финансовом рынке
наблюдается стабильная ситуация, с апреля депозиты начали возвращаться в
банковскую систему, в том числе благодаря хорошим процентам,
предлагаемым Нацбанком по своим депозитным сертификатам (Наш век
(http://wek.com.ua/article/83399). – 2015. – 20.06).
***
Национальный банк потребовал от финучреждений своевременно
перечислять зарплаты на карточные счета украинцев и не допускать
задержек платежей. Об этом говорится в письме НБУ № 53-01007/41660.
«С целью недопущения роста социальной напряженности, связанной с
невыплатой заработной платы, Национальный банк обязывает банки
Украины неуклонно соблюдать условия договора банковского счета,
заключенного с клиентом-работодателем, о сроках перечисления заработной
платы на текущие счета, открытые работодателем в пользу своих
работников», – отмечается в нем.
Финансисты признают, что случаи задержек перечислений зарплат стали
встречаться чаще, но уверяют, что они не стали массовыми. «Случаев
задержки зачисления зарплат по вине банка не так много. Безупречная
платежная дисциплина по зарплатным проектам и платежам частных
клиентов – безусловный приоритет для любого банка, поскольку малейшее ее
нарушение оказывает сильнейшее влияние на репутацию финучреждения. И
если уж такие задержки случаются, это может означить лишь одно: банк
испытывает серьезные проблемы с ликвидностью», – отметил председатель
правления Коммерческого индустриального банка В. Березовик.
Пик нехватки ресурсов в этом году пришелся на февраль – март, сейчас,
уверяют финансисты, проблема постепенно решается. «Не скажу, что
проблема дефицита ресурсов ушла на второй план, но в последнее время ее
острота снизилась. Так что проблема задержки зарплат по вине банков не
может быть системной. Допускаю, что отдельные банки могут вынужденно
задерживать зачисление зарплат, но их число совсем невелико – до 5–10
финучреждений», – уверен В. Березовик.
По словам банкиров, проблемы с получением зарплат с карточных
счетов чаще всего возникают в одном случае. «Задержки могут происходить
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разве что при межбанковских переводах: когда предприятие переводит
деньги на карты работников из другого банка – только тогда деньги могут
«зависать» по дороге из-за проблем с ликвидностью. Но если и счет
компании, и зарплатный проект находятся в одном финучреждении, то
распределение средств по счетам работников должно происходить очень
быстро. Технологически – это оперативный процесс, и он занимает от 20
минут до 3 часов, в зависимости от банка. Главное, чтобы дальше банк смог
через свои кассы или банкоматы обеспечить фактическую выдачу зарплат», –
объяснил советник председателя правления Евробанка В. Невмержицкий
(i24.com.ua
(http://i24.com.ua/news/socium/nbu-potreboval-ot-bankov-nezaderzhivat-zarplaty-ukraincev). – 2015. – 19.06).
***
Отныне украинцы не смогут забирать досрочно свои депозиты в
банках – вступил в силу ранее принятый закон. Этот запрет касается
только новых депозитных договоров, которые будут заключать с 18 июня.
Теперь вкладчик сможет досрочно вернуть деньги только в случаях,
когда это предусмотрено условиями договора с банком.
В то же время закон устанавливает безусловную обязанность
финучреждений выдавать вклад или его часть по первому требованию
вкладчика.
Закон приняли, обосновывая тем, что мораторий снизит риски
банковской системы, ведь досрочное снятие депозитов и необеспеченность
ресурсами финансовых операций является одной из основных причин
неплатежеспособности
банков
(Четверта
Влада
(http://4vlada.net/ekonomika/ukraintsam-zapretili-dosrochno-zabirat-depozity).
– 2015. – 18.06).
***
Фонд гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 17
июня выплатил вкладчикам неплатежеспособного «Дельтабанка» 2 млрд
грн. Об этом говорится в сообщении фонда.
«Важно отметить, что пик нагрузок первых дней по выплатам уже
прошел и процесс переходит в стадию планомерной работы», – говорится в
сообщении.
По данным фонда, средства через отделения четырех банков уже
получили 100 тыс. вкладчиков «Дельтабанка». При этом фонд уверяет, что
несмотря на самую большую в истории фонда сумму выплат в 13,1 млрд грн,
средств у него достаточно, поэтому гарантированную выплату (до 200 тыс.
грн) получат все без исключения вкладчики банка, которые были внесены в
соответствующий реестр.
На данный момент осуществляются выплаты по договорам, срок
которых закончился до 3 марта 2015 г. Их сумма составляет 4,9 млрд грн
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua/2015/06/18/7513626). – 2015. – 18.06).
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***
Украина в срок осуществила очередную купонную выплату по
евробондам на 3 млрд дол., размещенным в пользу РФ в декабре 2013 г.,
сообщил осведомленный источник в Москве. Как сообщалось, размер
полугодового купонного платежа составляет 75 млн дол.
В свою очередь глава департамента госдолга и государственных
финансовых активов российского Минфина К. Вышковский подтвердил
данную информацию. «Да, все нормально. Подтверждаю, что платеж
осуществлен», – сказал он (Версии.com (http://versii.com/news/329591). –
2015. – 22.06).
***
«РусАл» подала позов до Європейського суду з прав людини на рішення
Верховного Суду України про націоналізацію Запорізького алюмінієвого
комбінату (ЗАлК). Про це повідомив генеральний директор компанії В.
Соловйов.
«Скаргу по “ЗАлКу” в Європейський суд з прав людини ми подали і
отримали підтвердження отримання в секретаріаті суду, – сказав В.
Соловйов. – Ми, як і раніше, вважаємо, що ми праві. Нам цей актив дістався
при злитті “РусАла”, “Ренова” його придбала законно. Будемо намагатися
знайти спосіб оскаржити це рішення і в Україні» (Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2015/06/22/547830). – 2015. – 22.06).
***
Китайские банки готовы вкладывать в объекты инфраструктуры в
Украине в рамках инициативы «Новый шелковый путь». Об этом
рассказал посол КНР Ч. Сиюнь на встрече с министром инфраструктуры А.
Пивоварским.
«Ч. Сиюнь заверил, что в рамках “Нового шелкового пути” существует
потенциальная
готовность
китайских
банков
инвестировать
в
инфраструктурные объекты Украины, и предложил министерству
подготовить презентации инвестиционных проектов для представителей
бизнеса КНР», – говорится в сообщении.
Стороны договорились о продолжении сотрудничества, в том числе в
рамках запланированного на июль заседания межправительственной
комиссии Украина – КНР.
Ч. Сиюнь отметил положительные тенденции в работе министерства и
повышение активности украинской стороны в отношениях КНР, сообщает
пресс-служба
ведомства
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua/2015/06/18/7509649). – 2015. – 18.06).
***
Активізувати співпрацю у сфері економіки, освіти, будівництва,
промислового виробництва та культури Афганістану та України
домовилися під час зустрічі Надзвичайний та Повноважний Посол
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Ісламської Республіки Афганістан в Україні М. Акбар Мохаммаді та
президент Українського союзу промисловців та підприємців А. Кінах.
Іноземний дипломат зазначив, що завдання його держави – зміцнити та
розширити відносини з Україною в усіх сферах, ознайомити українських
бізнесменів з потужними можливостями та потенціалом країни. Дипломат
наголосив, що і Афганістан, і Україна переживають нелегкі часи, мають
складну історію, але обидва народи прагнуть до розвитку, прогресу та
зростання…
Сторони домовилися найближчим часом продовжити контакти,
сконцентрувавшись на таких пріоритетах, як серйозні інфраструктурні
проекти будівельної, житлової, промислової, наукової та транспортної сфери,
машинобудування та АПК (Український союз промисловців і підприємців
(http://uspp.ua/ukraїnskі-ta-afganskі-bіznesmeni-rozshiryuvatimutspіvpraczyu.html). – 2015. – 18.06).
***
прошел

18 июня в Херсоне
ІІ Балтийско-Черноморский
экономический форум.
Город посетили 24 делегации из Болгарии, Латвии, Беларуси, КНР,
Польши, Литвы, Хорватии, Украины. В работе форума приняли участие
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария в Украине К.
Минчев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в
Украине А. Даудзе, генеральный консул Республики Беларусь в Одессе В.
Филипчик, генеральный консул Китайской Народной Республики в Одессе
Ц. Юньлун, генеральный консул Республики Польша в Одессе Д. Шевчик и
др.
Участники форума работали в секциях-направлениях: «Развитие
транспортно-логистического
комплекса»,
«Энергосбережение
как
определяющий фактор развития экономики», «Экологическая безопасность
как условие перехода к сбалансированному развитию»,
«Развитие
туристически-рекреационного
комплекса»,
«Адаптация
временных
переселенцев»
(Газета
Постфактум
(http://www.postfactum.ks.ua/2015/06/19/балтийско-черноморский-2.html). –
2015. – 19.06).
***
Нынешний «глава» Крыма С. Аксенов заявляет, что полуостров не в
состоянии обеспечить себя продуктами. Об этом С. Аксенов сообщил на
Петербургском международном экономическом форуме.
«Мы так или иначе с материковой части РФ много завозим. Это
касается и строительных материалов, и продуктов питания. И импортных
товаров мы почти не получаем. У нас закрыто железнодорожное и морское
сообщение», – рассказал он.
По словам С. Аксенова, молочными продуктами крымские предприятия
могут обеспечить лишь половину потребности Крыма, остальное завозится с
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материковой части России. Хлебом госпредприятия Крыма «закрывают»
лишь 50 % потребности, вторую половину производят частные компании.
Как сообщалось, Украина до сих пор закрывает большую часть
потребности Крыма в продуктах питания.
Между тем, по данным так называемого заместителя министра
промышленной политики Крыма К. Равича, сегодня доля российских товаров
в Крыму приблизилась к 80 %. «Что касается поставок из Украины, то на
сегодняшний день происходит диверсификация поставок, и практически уже
80 % продукции идет непосредственно из Российской Федерации, поэтому от
Украины мы будем зависеть все меньше и меньше», – сказал К. Равич
(Главное™ (http://glavnoe.ua/news/n231096). – 2015. – 22.06).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Реальный ВВП Украины в І квартале 2015 г. уменьшился на 17,2 % по
сравнению с аналогичным периодом 2013 г., тогда как в ІV квартале 2014
г. падение составило 14,8 %, в ІІІ – 5,4 %. Об этом говорится в данных
Госстата.
В середине мая ведомство оценивало падение ВВП в январе – марте 2015
г. на январь – март 2014 г. в 17,6 %.
По сравнению с ІV кварталом прошлого года в І квартале этого года
ВВП с учетом сезонного фактора снизился на 5,3 %, тогда как ранее падение
оценивалось в 6,5 %.
Номинальный ВВП в І квартале 2015 г. составил 367,58 млрд грн,
изменение дефлятора – 41,5 %, тогда как в ІV квартале прошлого года в
соответствии с 443,09 млрд грн и 27,2 %, а в І квартале – 313,57 млрд грн и
4,5 %.
Госстат также уточняет, что оценка ВВП осуществлена без учета
временного оккупированных территорий Крыма и Севастополя и части зоны
АТО в постоянных ценах 2010 г., тогда как до этого использовались
постоянные
цены
2007
г.
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua/2015/06/19/7524309). – 2015. – 19.06).
***
По итогам 2015 г. падение украинской экономики составит 9 %. Это
соответствует прогнозам основных кредиторов страны, таких как
Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и
развития.
Международное
рейтинговое
агентство
Fitch
также
придерживается такого прогноза. Об этом сказано в сообщении агентства.
По их данным, падение экономики страны будет сопровождаться
девальвацией гривни. По сравнению с 2014 г. девальвация составит 97 %, а
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инфляция будет значительной, сказано в сообщении. Аналитики Fitch также
заверили, что экономическая рецессия будет иметь место на фоне
неразрешенного конфликта на Донбассе, что также будет значительным
фактором экономических проблем в стране (Украинское рейтинговое
агентство «УРА» (http://ura-inform.com/ru/economics/2015/06/22/padenieekonomiki-ukrainy-po-itogam-goda-sostavit-9-fitch). – 2015. – 22.06).
***
Министерство экономического развития и торговли оценивает
убытки государственных предприятий в 80–100 млрд грн по итогам 2014
г. Об этом заместитель министра экономического развития и торговли Р.
Корж сказал в интервью программе «Перша шпальта».
При этом, по словам Р. Коржа, в общей сумме убытков госпредприятий
основную долю занимают убытки национальной акционерной компании
«Нефтегаз Украины».
Он отметил, что в Украине зарегистрировано около 3 тыс.
госпредприятий, из них только около 1 тыс. 800 работающих.
По словам Р. Коржа, в плане приватизации на 2015 г. 345
госпредприятий, при этом в график приватизации, утвержденный Фондом
государственного имущества, вошли около 50 предприятий. «Мы реально
понимаем, что в 2015 г., в лучшем случае, мы сможем приватизировать около
2 % госсобственности, но мы не должны забывать о других 98 %, мы должны
развивать там принципы корпоративного управления, похожие на те,
которые существуют в частном секторе, а еще лучше, чтобы мы
ориентировались на принципы корпоративного управления западных стран»,
– добавил он.
Также Р. Корж не исключает появление частного инвестора у
госпредприятия «Антонов» в среднесрочной и долгосрочной перспективе
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua/2015/06/21/7546556). – 2015. – 21.06).
***
В 2014 г. уровень теневой экономики в Украине достиг рекордной
отметки: около 42 % от ВПП, что на 7 % больше, чем было в 2013 г.
Такие данные приводят представители Минэкономразвития.
Причем, согласно расчету по одной из методологий «расходы населения
– розничный товарооборот», теневая экономика Украина достигает
наивысшего показателя в 57 % от ВВП.
Эксперты предупреждают, что государство должно направить все
усилия на детенизацию экономики, в противном случае кризис в стране
значительно усугубится. Приемлемым уровнем «тени» за рубежом, по их
словам, считается не более 10–15 %, а из-за кризиса в ЕС эта доля достигает
25 %.
«На неутешительную статистику влияют нелегальные виды бизнеса:
торговля наркотиками и оружием, проституция, контрафакт... Также здесь
учитывается малый бизнес, который часто не платит налоги и не оформляет
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сотрудников. Чтобы вывести страну из кризиса, нужно снизить налоговое
давление, предоставить бизнесу льготные кредиты и привлекать
иностранные инвестиции. Но пока с этим – катастрофа», – говорит аналитик
«Простобанк консалтинг» И. Никитченко (From-ua (http://fromua.com/news/350428-seraya-ekonomika-ukraini-prakticheski-sravnyalas-sbeloi-42-ot-vvp.html). – 2015. – 18.06).
***
Государство
задолжало
горно-металлургическому
комплексу
Украины 7 млрд грн в виде невыплаченного налога на добавленную
стоимость (НДС). Об этом заявляют в Федерации металлургов Украины.
«По последним данным, в целом по горно-металлургическому
комплексу сумма задолженности государства по НДС подошла к 7 млрд грн,
из них почти 6 – это непосредственно металлургам, еще миллиард – другим
отраслям горно-металлургического комплекса. Если в ближайшее время этот
вопрос хоть как-то в положительную сторону не будет решен, некоторые
предприятия могут быть остановлены», – заявил глава Федерации
металлургов Украины С. Беленький после встречи с руководством Минфина.
Отсутствие оборотных средств, по словам С. Беленького, ставит
предприятия под угрозу прекращения деятельности: лишает их возможности
инвестировать в развитие, рассчитываться с подрядными организациями, что
неминуемо приведет и к упадку смежных отраслей (ОстроВ
(http://www.ostro.org/general/economics/news/473191). – 2015. – 19.06).
***
Минэкономторговли и Минфин прогнозируют, что по результатам
2015 г. убыток НАК «Нефтегаз Украины» составит 40 331,074 млн грн.
Об этом говорится в обзоре 30 предприятий государственного сектора
экономики с крупнейшими фискальными рисками, утвержденном приказом
Минэкономики и Министерством финансов 17 июня 2015 г. №609/565.
Министерства прогнозируют, что 2015 г. Национальная энергетическая
компания «Укрэнерго» закончит с прибылью 35,112 млн грн против убытка в
1
198,528
млн
грн
в
2014
г.
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/06/22/547812). – 2015. – 22.06).
***
Украина обсуждает с кредиторами возможность выпуска в процессе
реструктуризации инструмента восстановления стоимости, который
будет компенсировать потери кредиторов от списания долга в случае,
если экономика будет восстанавливаться быстрее, чем прогнозировалось,
сообщила министр финансов Н. Яресько.
«Инструмент восстановления стоимости – это именно то, о чем мы
говорим», – сказала она в ходе видеоконференции на Украинском
инвестиционном дне, организованном инвестиционной компанией Concorde
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Capital
в
Нью-Йорке
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua/2015/06/20/7527850). – 2015. – 20.06).
***
США будут иметь возможность поставлять газ в Украину и в
другие страны Европы примерно через два года. Об этом 20 июня во время
брифинга в Украинском кризисном медиа-центре заявил американский
сенатор-республиканец Д. Маккейн.
Такое заявление стало частью его ответа на вопрос о невыполнении
пророссийскими сепаратистами минских договоренностей, в частности, что
может прийти им на замену. Американский сенатор признал, что «минские
договоренности нарушаются ежедневно и ежечасно», и это должно было бы
быть поводом для усиления европейских санкций против Кремля.
Но помехой является газовая зависимость Европы от России, признал он.
Таким образом, по его словам, избавление от этой зависимости европейских
стран может рассматриваться не менее важным приоритетом, чем военная
помощь Украине (From-ua (http://from-ua.com/news/350619-ukraina-smozhetpoluchat-amerikanskii-gaz-uzhe-cherez-dva-goda.html). – 2015. – 20.06).
***
Компанія Royal Dutch Shelприпиняє припиняє свою співпрацю з
українською енергетичною компанією ТОВ «Надра Юзівська» в межах
розробки покладів сланцевого газу в Харківській і Донецькій областях.
Згідно з інформацією, керівництво англо-нідерландської нафтової компанії
прийняло відповідне рішення через тривалі бойові дії на Сході України та
перспективу незначного прибутку від проекту, затвердженого урядом
Азарова в січні 2013 р.
Як відомо, раніше було згорнуто проект з видобутку сланцевого газу на
Заході України (Лопнув проект колишніх // Сільські вісті
(http://www.silskivisti.kiev.ua/19259/index.php). – 2015. – 18.06).
***
Министры финансов стран еврозоны собрались в Люксембурге для
обсуждения соглашения относительно долгового кризиса в Греции. Тем
временем греки за день сняли с банковских счетов более 800 млн евро.
Перед переговорами канцлер Германии А. Меркель заявила, что она «все
еще убеждена», что соглашение между Афинами и ЕС, МВФ и Европейским
центральным банком возможно.
Министр финансов Греции Я. Варуфакис заявил, что Афины имеют
«политический и моральный долг» заключить соглашение с кредиторами. Но
встреча в Люксембурге, по его словам, вряд ли завершится
договоренностями.
Греция имеет меньше чем две недели на заключение соглашения, в
соответствии с которым кредиторы требуют от нее сокращении расходов на 2
млрд евро, чтобы можно было говорить о дальнейшей программе поддержки.
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Отметим, что текущая программа международной финансовой помощи для
Греции заканчивается в конце июня.
В это время в греческих банках продолжается отток средств с депозитов.
Только 17 июня вкладчики сняли 820 млн евро со своих счетов, сообщает
сайт деловой информации capital.gr со ссылкой на банковские источники.
Вкладчики снимают деньги из-за неопределенности в переговорах
между Грецией и кредиторами и возможного введения контроля за
капиталом и ограничения снятия средств. Кроме того, в последние дни
участились заявления о возможном выходе страны из еврозоны (From-ua
(http://from-ua.com/news/350471-greki-brosilis-v-banki-i-za-den-vinesli-pochtimilliard-evro.html). – 2015. – 18.06).
***
Евросоюз
опубликовал список стран и территорий, которые
способствуют уклонению от налогов.
По оценкам экспертов, их законодательство не соответствует
общеевропейским требованиям относительно прозрачного налогообложения
и предупреждения укрывательства доходов.
В список вошли 30 стран и территорий, сообщается на сайте
Еврокомиссии. В список стран и территорий, через которые осуществляется
уклонение от налогообложения, вошли: Ангилья, Андорра, Антигуа и
Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Бермудские острова,
Виргинские острова и Британские Виргинские острова, Бруней, Каймановы
острова, Острова Кука, Гренада, Гернси, Гонконг, Либерия, Лихтенштейн,
Мальдивы, Маршаловы острова, Маврикий, Монако, Монтсеррат, Науру,
Ниуэ, Панама, Сент Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Сейшелы,
Острова Теркс и Кайкос, Вануату.
При этом Еврокомиссия представила план действий по проведению
фундаментальной реформы налогообложения в ЕС, целью которой является
решение проблемы уклонения от уплаты налогов, обеспечение получения
постоянной прибыли и укрепление единого рынка в интересах бизнеса.
Уклонение от налогов является острой проблемой и в Украине, где теневой
занятостью охвачено более 50 % всего трудоспособного населения,
вследствие чего бюджет недополучает огромные суммы от налогообложения.
Экспорт украинских товаров через оффшорные зоны в 2014 г.
сократился на 87 % по сравнению с 2013 г. – до 461 млн дол., что составило
0,9 % всего украинского экспорта в прошлом году.
В то же время в 2014 г. в 3,7 раза сократился импорт товаров в Украину
из Кипра – до 2,2 млрд дол., но возрос экспорт украинских товаров на Кипр
на
23
%
–
до
1,5
млрд
дол.
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua/2015/06/19/7523259). – 2015. – 19.06).
***

48

Министр энергетики России А. Новак и министр энергетики Греции
П. Лафазанис подписали меморандум о строительстве и эксплуатации
газопровода «Турецкий поток» на территории Греции.
Это произошло на Петербургском экономическом форуме.
Документ предполагает создание совместной компании, которая будет
контролироваться сторонами на паритетных началах и осуществлять
оперативное управление газопроводом.
А. Новак отметил, что Россия окажет содействие в финансировании
проекта. «Турецкий поток» должен заработать в конце 2016 г. Первые
поставки будут нацелены на снабжение газом западной части Турции взамен
украинского
транзита»
(Лівий
берег
(http://world.lb.ua/news/2015/06/19/308795_rossiya_gretsiya_podpisali_soglashe
nie.html). – 2015. – 19.06).
***
Беларусь не дает согласия на то, чтобы через ее ГТС «Клайпедос
Нафта» осуществляла транзит газа со своего терминала сжиженного
природного газа (ТСПГ) в Украину, сообщила агентству BNS пресссекретарь компании И. Милинене.
«Заинтересованность с нашей и украинской стороны имеется,
возможности для сотрудничества есть, но от белорусской стороны мы
получили отказ. Будем прилагать все усилия, чтобы можно было поставлять
СПГ в Украину, которая со своей стороны также ищет точки сотрудничества
с Беларусью», – заявила И. Милинене.
По ее словам, в Украину можно было бы поставлять примерно 1 млрд
куб. м в год. Газ может поставляться с Клайпедского ТСПГ в Беларусь, а
оттуда соответствующее количество – в Украину (Главное™
(http://glavnoe.ua/news/n230673). – 2015. – 18.06).
***
Страны Евросоюза и Швейцария могут потерять 100 млрд евро и 2
млн рабочих мест, если санкции против России будут продлены. К такому
заключению пришли исследователи Австрийского института экономических
исследований.
Экономисты
института
обнародовали
наиболее
пессимистический сценарий развития событий, который, по их мнению,
может воплотиться в жизнь.
Однако, в случае перенаправления экспорта в другие страны, потери от
санкций против России для стран ЕС могут быть смягчены. Аналогичный
случай произошел с продукцией сельскохозяйственного производства, и
потери оказались почти незначительными.
Больше всего потеряет от санкций против РФ Германия, которой эти
санкции будут стоить 27 млрд евро и 500 тыс. рабочих мест.
Италия лишится 200 тыс. рабочих мест и 0,9 % экономической мощи,
Франция – 150 тыс. рабочих мест и 0,5 % своей экономической мощи
(NovostiUA (http://novostiua.net/ekonomika/69359-100-milliardov-evro-mogut49

poteryat-strany-chleny-es-v-rezultate-sankciy-protiv-rossii.html).
19.06).

–

2015.

–

***
Судебные исполнители Франции заморозили счета около 40 банков и
арестовали восемь-девять зданий, принадлежащих РФ, в связи с делом
ЮКОСа. Об этом AFP сообщил руководитель компании GML, которая
представляет интересы бывших крупнейших владельцев ЮКОСа, Т. Осборн.
«Счета около 40 банков заморожены, в том числе аресты наложены на
восемь или девять зданий, принадлежащих РФ во Франции и которые не
находятся на балансе российских дипломатических миссий», – говорится в
сообщении.
В свою очередь адвокат GML Э. Гайар относительно возможности
обжалования Россией решения Международного арбитражного суда в Гааге
заявил, что это невозможно. Единственный выход – подача ходатайства об
отмене самого решения. «Решение должно быть исполнено в 155 странах,
связанных нью-йоркской конвенцией. Возможности такого обжалования
ограничены и не касаются сути приговора», – аргументировал адвокат
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua/2015/06/20/7535582). – 2015. – 20.06).
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