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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Звернення Президента до Українського народу
з нагоди 19-ї річниці Конституції України
Дорогі співвітчизники!
Вітаю усіх з великим державним святом – Днем Конституції України.
Уже 19 років Основний закон є правовим базисом Української держави,
розвитку суспільства та утвердження демократії.
Під час Революції гідності громадяни вийшли на вулиці міст України
саме на захист своїх конституційних прав і проти узурпації влади. Сьогодні
українці також відстоюють визначені в Основному законі непохитні цінності
– незалежність і територіальну цілісність своєї держави.
Зберігаючи ключові принципи і положення, Конституція в сучасних
динамічних історичних умовах повинна адекватно реагувати на глобальні
зміни та виклики часу.
Керуючись прагненням привести рівень життя українців до стандартів
розвинених європейських країн, ми проводимо роботу над удосконаленням
положень Основного закону. Головна ідея наступних конституційних змін –
побудова сильної держави через добробут і сталий розвиток громад.
Нашим завданням є максимально наблизити систему врядування до
людей через процеси децентралізації. Місцевим громадам буде передано
увесь обсяг повноважень, які вони здатні ефективно забезпечити. Решту
обов’язків має залишити за собою держава, піклуючись передусім про
забезпечення суверенітету та неподільності України, про її впливовість і
авторитет у світі.
Вважаю, що наш парламент, державницькі політичні та громадські сили
й усі громадяни України повинні консолідовано діяти у справі удосконалення
Основного закону.
Маємо усвідомити: конституційна реформа є об’єктивною необхідністю,
покликаною гарантувати подальший розвиток нашої країни, її повноцінну
інтеграцію в європейське співтовариство, у коло успішних держав світу.
Слава Україні!
П. Порошенко
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 28.06).
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Президент у День Конституції привітав випускників
Києво-Могилянської академії:
Вам поталанило жити у незалежній державі
з європейськими перспективами
У День Конституції України Президент П. Порошенко відвідав
урочистості з нагоди закінчення навчального року – конвокацію в КиєвоМогилянській академії. Глава держави привітав 688 випускників КиєвоМогилянської академії із завершенням навчання та початком нового етапу у
їхньому житті. «Сьогодні ви робите впевнений крок у майбутнє,
переступаєте ту невидиму межу, яка відділяє дитинство та юність від
дорослого життя», – сказав Президент.
Президент особливо зазначив, що сучасна молодь робить цей крок у
новій державі, перед якою відкриваються європейські перспективи. «Вам
поталанило не просто жити в незалежній державі. Безкраї обрії та неосяжні
перспективи відкриває Угода про асоціацію з Євросоюзом, бо вона – перший
крок до майбутнього членства України в Європейському Союзі», – сказав
П. Порошенко.
Оскільки ця подія в академії відбувається в День Конституції, а також з
огляду на те, що випускником Києво-Могилянської академії був гетьман
П. Орлик, який вважається творцем першої Конституції не тільки України, а і
Європи, Президент значну частину свого виступу приділив Основному
закону держави, прокоментував необхідність змін до нього, зокрема щодо
децентралізації.
Зміни до Конституції в частині впровадження децентралізації влади –
один з перших і найважливіших кроків, підкреслив глава держави. «Свідомо і
добровільно погоджуюся віддати на рівень громад значний обсяг
повноважень і фінансових ресурсів, якими сьогодні розпоряджається
президентсько-урядова виконавча вертикаль. За Президентом і перфектами
залишаються лише контрольні функції», – сказав П. Порошенко.
Водночас він наголосив, що децентралізація не означає послаблення
влади в питаннях оборони, зовнішньої політики, національної безпеки,
верховенства права, дотримання громадських свобод і не має нічого
спільного з федералізацією. «Українська Конституційна Комісія за підтримки
європейської Венеціанської комісії ухвалила мудре і відповідальне рішення,
надавши можливість Президенту, Конституційному Суду і Верховній Раді
притягати до відповідальності ті ради, які, не дай Боже, створять загрозу
територіальній цілісності держави через сепаратизм», – зазначив Президент
України.
Наступними за децентралізацією кроками будуть зміни до Основного
закону, що скасовуватимуть депутатську та суддівську недоторканність, а
також реформування судової системи, повідомив глава держави.
Президент підкреслив, що залишатиметься прибічником поширення
принципів демократії у владі. «У День Конституції ще раз хотів би запевнити
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у своїй відданості парламентсько-президентській моделі, до якої Україна
повернулася завдяки Революції гідності. Чинна форма правління для України
є оптимальною. Закликаю політиків не збурювати суспільство пустими
балачками, а вчитися демократії, засвоювати мистецтво пошуку
компромісу», – заявив П. Порошенко.
Глава держави наголосив на необхідності збереження єдності в
суспільстві. «В історії чимало випадків, коли демократії ставали жертвами
сусідніх хижих авторитарних режимів, які послаблювали демократичні
країни шляхом організації в них політичних чвар. Нам відомі ці уроки історії,
і ми не допустимо їхнього повторення», – сказав Президент.
Глава держави відзначив значну роль Києво-Могилянської академії в
історії держави та привітав могилянців із 400-річчям заснування академії.
«Ви довели, що навіть при поважному 400-річному віці можна бути лідером в
інноваціях, які нам конче потрібні для успішного реформування,
модернізації, реалізації європейського вибору та вестернізації України», –
сказав Президент.
«Якщо із ваших стін вийшло стільки гетьманів, значить, рано чи пізно
випускник чи випускниця Києво-Могилянки стане Президентом України», –
ці слова глави держави особливо сподобалися студентській аудиторії
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 28.06).

Вітання Голови Верховної Ради України В. Гройсмана
з Днем Конституції України
Шановні співвітчизники!
Сердечно вітаю вас із Днем Конституції України.
Для кожного громадянина України Конституція є його серцем, совістю
та душею, бо головне її завдання – захист та піклування про людину.
«Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова
держава… Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю…» – ці
конституційні норми актуальні завжди, особливо зараз, у часи перемін.
Ми відстояли право на життя у вільній та демократичній країні, де права
людини захищені, а рівність перед законом є нормою для всіх. Сьогодні ми
будуємо незалежну європейську державу. І для цього треба поліпшити наше
законодавство, наблизивши його до європейського і насамперед внести зміни
до Основного закону.
Конституційна Комісія вже працює над проблемами удосконалення
системи правосуддя, свобод і обов’язків громадян, децентралізації, яка дасть
громадам більше повноважень і можливостей для розвитку територій.
Розв’язання всіх цих проблем уможливить покращення життя українців у
кожному місті, селищі, селі.
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Ми маємо внести до Конституції такі зміни, які сприятимуть
формуванню нової України – справді європейської держави, відкритої та
демократичної. Зі святом!
В. Гройсман
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 28.06).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Рябоконь, мл. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ

Проблемы украинского авиастроения
Очередной
Международный
авиационно-космический
салон
«Ле Бурже-2015», прошедший с 15 по 21 июня неподалеку от Парижа,
должен был продемонстрировать не просто участие Украины, а очередные
достижения украинского авиапрома. Разрешившийся недавно длительный
кадровый кризис на Государственном предприятии «Антонов», передача
правительством основных авиастроительных предприятий страны в
управление ГК «Укроборонпром» и ряд недавно подписанных
международных проектов, казалось, позволяют с новыми силами заняться
профильной деятельностью.
Действительно, на выставке во Франции дебютировали сразу три новых
разработки ГП «Антонов»: две, пока еще «бумажные» – Ан-132 и Ан-188 и
впервые продемонстрированный за рубежом опытный образец военнотранспортного самолета Ан-178.
Экспозицию «Антонов» посетила официальная делегация Украины во
главе с первым заместителем секретаря СНБО О. Гладковским, заместителем
министра экономического развития и торговли Р. Коржом, а также
генеральным директором ГК «Укроборонпром» Р. Романовым. В состав
делегации вошли также представители Воздушных сил Вооруженных сил
Украины, предприятий ОПК и авиационной промышленности Украины.
«Президент Украины ставит нам задачу в разы увеличить количество
выпускаемых самолетов, обеспечить их продажи и наладить мощную
систему их сопровождения в эксплуатации… Силами предприятия это можно
сделать. Первой задачей является выпуск в год 50 самолетов, а затем достичь
уровня выпуска СССР – 200 машин в год», – такое заявление сделал
генеральный директор «Укроборонпрома» Р. Романов.
Новоназначенный и. о. президента ГП «Антонов» М. Гвоздев выразил
уверенность, что принятое решение о разделении на предприятии функций
научно-технической работы и менеджмента позволит выполнить именно те
амбициозные задачи, которые ставит перед предприятием Президент
Украины.
5

Генеральный конструктор ГП «Антонов» Д. Кива сделал акцент на
современных и перспективных программах. Он отметил, что на «Ле Бурже2015» представители предприятия ведут очень интенсивный переговорный
процесс, направленный на расширение международного сотрудничества и
продвижение самолетов Ан на мировой рынок. В числе таких проектов –
создание нового транспортного самолета Ан-188 на базе Ан-70, дальнейшая
модернизация Ан-124-100 «Руслан», развитие программы легкого
транспортного самолета Ан-132. «Мы продолжаем работать в сегменте
транспортных самолетов. Сегодня на “Ле Бурже” мы представляем новый
Ан-178, который, мы уверены, займет достойное место на мировом рынке», –
сказал он.
По мнению заместителя министра экономического развития и торговли
Р. Коржа, также побывавшего на выставке, «единственной новинкой
Парижского
авиасалона
был
наш
Ан-178».
Правда,
мнение
высокопоставленного украинского чиновника не разделили французские
авиапроизводители фирмы Dassault, которые не только презентовали новый
бизнес-джет Falcon 8X на статической экспозиции, но и выполнили на нем в
рамках летной программы авиасалона несколько демонстрационных полетов,
к которым отечественный самолет не заявлялся.
Отметим, что к показу нового самолета во Франции «антоновцы» и
профильные министерства серьезно готовились и провели ряд масштабных
пиар-акций. Согласно информации «Вестника государственных закупок»,
один торжественный выкат Ан-178 в апреле составляет 1,73 млн грн. Услуги
были заказаны у фирмы «Голден гейд продакшн студио».
7 мая в ходе мероприятий, посвященных первому полету нового Ан-178,
состоялось подписание контракта между ГП «Антонов» и азербайджанской
компанией Silk Way Airlines на поставку 10 таких самолетов. Детали
контракта стороны не разглашают. Комментируя свой выбор, президент Silk
Way Airlines З. Ахундов отметил: «Самолет универсальный. Он очень
привлекателен по своим техническим характеристикам. Это хорошая замена
Ан-12. Мы будем активно использовать Ан-178 для перевозки грузов».
В тот же день состоялось подписание соглашения о покупке самолетов и
сотрудничестве по совместному серийному производству самолетов Ан-178 в
КНР между ГП «Антонов» и китайской компанией Beijing A-Star Science &
Technology Company. Комментируя подписанный документ, генеральный
директор Beijing A-Star Science & Technology Company В. Хунлян
отметил: «Мы считаем, что Ан-178 – очень хороший самолет, который имеет
большие перспективы на рынке Китая. Мы намерены приобрести два
самолета, а потом организовать производство Ан-178 в Китае».
Отметим, что технический риск начала «ускоренных» летных испытаний
Ан-178 относительно невелик – крыло, оперение, навигационно-пилотажный
комплекс и управление отработаны на семействе Ан-148, Ан-158, да и ввиду
неготовности «штатных» моторов Д-436-148ФМ установлены Д-436-148 –
менее мощные, зато испытанные. Комплектация опытного образца Ан-178 –
российская примерно на треть. Это не только колеса, тормоза и шины, но и
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сами стойки шасси – их заказали не днепропетровскому «Южмашу», где
освоено шасси Ан-140 и Ан-148, Ан-158 (но возникли финансовые и
технические проблемы), а нижегородскому «Гидромашу», равно как и
двигатель ВСУ – выбран ТА-18-100 ступинской «Аэросилы» при том, что
запорожский «Мотор-Сич» выпускает равноценный АИ-450МС. Только эти
две позиции «тянут» более чем на 1 млн дол. Российскими у Ан-178
являются почти вся авионика, управление, гидравлика и многое другое,
доставшееся от семейства Ан-148, Ан-158, также из России почти весь
металл, из которого собран Ан-178. До реального импортозамещения еще
далеко.
Однако в ходе самой выставки новый украинский военно-транспортный
самолет эксперты и иностранные профильные издания встретили без особого
оптимизма. Простейший анализ показывает, что внутреннего украинского
спроса в самолетах линейки Ан-148, Ан-158 и теперь уже Ан-178 нет, так как
размеры и географические особенности страны не делают авиаперевозки
безальтернативными. Не способствуют росту внутренних авиасообщений и
низкие доходы населения, обширная сеть автомобильных и железных дорог,
а также отсутствие регулярных значительных грузопотоков, требующих
использования дорогостоящего авиатранспорта.
Не стоит забывать и о том, что даже внутренний пассажирский
авиарынок переполнен имеющейся техникой, а грядущая перспектива
«Открытого неба» сделает украинских операторов, рискнувших приобрести
машины ГП «Антонов», серьезно неконкурентоспособными по сравнению с
западными лоукостерами. Перевозка же грузов внутри Украины – задача для
украинского
бизнеса
в
его
нынешнем
состоянии
абсолютно
непривлекательная.
Внешний рынок для коммерческих грузовых перевозок возможной
гражданской версии Ан-178 также не кажется перспективным. Для
эксплуатации на нем необходимо пройти сертификацию, причем если раньше
путь через Межгосударственный авиационный комитет (г. Москва) был
прекрасно освоен украинскими конструкторами, то после известных событий
остается лишь европейский вариант – через структуры EASA. Отметим, что
КБ «Антонов» имеет опыт получения необходимых документов для
грузового Ан-26, небольшое количество которых эксплуатируется
различными
восточноевропейскими
авиакомпаниями,
ставшими
инициаторами подобных работ. Вместе с тем сертификацию в Европе другой
более новой модели – самолета Ан-74 «антоновцы» выполнять не стали по
финансовым соображениям.
Также новому Ан-178, возможно, предстоит встретиться с прямым
конкурентом из Бразилии – 80-тонным Embraer KC-390, которому он
уступает во многих технических характеристиках, темпах испытаний и
масштабах финансирования. Интересно, что до появления этих двух
самолетов в мире был только один реактивный средний военнотранспортный самолет – 45-тонный Kawasaki C-1, который 40 лет
назад поступил в ВВС Японии в количестве 30 экземпляров. Мировое же
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господство в классе средних военно-транспортных самолетов на
протяжении более полувека принадлежит турбовинтовым машинам – их
поставлено почти 5 тыс. экземпляров. Это четырехмоторные: 75-тонный
американский «бестселлер» Lockheed C-130 Hercules, наш 60-тонный Ан-12 с
его китайскими «репликами» и 50-тонный британский AW.660 Argosy, что
эксплуатировался до 1990-х годов. Двухмоторные же – 40-тонный Ан-8,
что эксплуатировался до 2000-х годов, и 50-тонный франко-германский
C-160 Transall, выводимый сейчас с военной службы на «гражданку», –
рынок особо и не определяли. Есть ли на этом рынке шанс у нового 50тонного реактивного рампового «грузовика» – сомнительно.
В
гражданском
«коммерческом»
сегменте
господствуют
«грузовики», конвертированные из пассажирских Boeing 737 и Douglas DC9/MD-80 – их около 2 тыс. экземпляров. Этот сегмент рынка настолько
насыщен, что даже Airbus уже не первый год откладывает появление
грузовой версии своего А-320.
Как показал опыт последних десятилетий, эксплуатация грузовых
рамповых самолетов на гражданских авиалиниях рентабельна лишь при
условии исключительных возможностей самолета (как это было с Ан-124-100
«Руслан») или при условии получения этих самолетов по бросовым ценам
или безвозмездно.
Таким образом, единственным оставшимся вариантом применения
остается военная служба. Присутствовавший на авиасалоне командующий
Воздушными силами Украины генерал-полковник Ю. Байдак заявил, что
Воздушные силы Украины имеют потребность в самолетах типа Ан-178:
«Это как раз та ниша, которая не заполнена. Воздушные силы Украины
имеют на вооружении устаревшие типы самолетов военно-транспортной
авиации, это самолеты Ан-26 и Ил-76. В настоящее время потребность в
таком самолете составляет минимум 20 самолетов, которые должны прийти
на смену старым модификациям». Однако, по его же словам, речь о
приобретении пока не идет: «После завершения испытаний планируется
подготовить техническое задание на изготовление военно-транспортного
самолета, уже тогда можно говорить о размещении заказа». Кроме того,
генерал посетовал на отсутствие необходимых средств даже на текущие
нужды военных.
О необходимости завершения испытаний он также упомянул далеко не
случайно. Во-первых, хотя опытный образец уже отлетал около 40 часов
программы летно-конструкторских испытаний, на нем по-прежнему
установлены двигатели его пассажирских предшественников, а не более
мощный штатный Д-436-148ФМ.
Во-вторых, государственный летный испытательный центр, имеющий
необходимые кадры и инфраструктуру, остался в Феодосии. Переведенные в
Чернигов остатки едва ли готовы к проведению полноценных
государственных испытаний даже на базе летно-испытательной и
доводочной базы ГП «Антонов» на аэродроме «Гостомель».
В-третьих, военному ведомству не нужен даже новый самолет Ан-70,
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который хоть и принят на вооружение в январе 2015 г., после
скоропостижного завершения государственных совместных испытаний без
участия России в апреле 2014 г., однако до сих пор стоит в цехе
окончательной сборки серийного завода «Антонов». Вопрос же о завершении
производства двух начатых самолетов завис.
Не последнюю роль в столь «эффективном» использовании новейшей
техники играет разрыв военно-технического сотрудничества с РФ, что
лишает перспектив практически все летательные аппараты марки Ан,
значительную часть комплектующих, запчастей и ремкомплектов для
которых поставляли российские предприятия.
Именно это стало причиной еще одной инициативы, высказанной
руководством ГП «Антонов» на авиасалоне «Ле Бурже»: планируется
разработать «вестернизированную» модификацию самолета Ан-178, оснастив
его полностью западным оборудованием и двигателем General Electric CF3410 или Pratt Whitney PW1500, чтобы полностью заменить российские
комплектующие европейскими. Объем предстоящей работы чрезвычайно
велик, но самое главное, что получившийся в результате самолет Ан-178-111
придется испытывать заново.
Правда, тот же Р. Корж продемонстрировал несколько иное мнение по
данному вопросу: «Я уже успел убедиться в первый день выставки, что
усилия по импортозамещению у нас идут реально очень высокими темпами.
Тот же самолет Ан-178 почти полностью состоит из украинских или
импортных, не российского производства, узлов и агрегатов». Чем
предполагается заменить хотя бы титановые детали, которые даже
американский Boeing закупает в России, Р. Корж не подсказал. Вероятно,
именно с учетом всех перечисленных проблем, западная авиационная пресса,
в основном, ограничилась констатацией факта прилета и без комментариев
привела оценку генерального конструктора ГП «Антонов» предполагаемой
потребности рынка в самолетах типа Ан-178 до 2035 г. в 1100 ед.
О степени реальности этих оценок можно судить, приняв во внимание
тот факт, что примерно такое количество самолетов каждого типа Ан-12,
Ан-24 и Ан-26 было выпущено в СССР, при этом производство продолжалось не один десяток лет при наличии твердого государственного заказа.
Еще одним показателем отношения западной прессы к проекту стало
интервью генерального конструктора ГП «Антонов» Д. Кивы газете Die Welt,
в котором он высказал неожиданное предложение: «Наш новый
транспортный самолет Ан-178 был бы идеальной заменой для самолетов
С-160 Transall в Германии». Правда, «антоновцы» уже участвовали в
предыдущей такой попытке, о чем также напомнило германское издание:
«15 лет назад почти было принято решение о замене используемых
люфтваффе самолетов С-160 Transall транспортниками фирмы “Антонов”, а
не моделью A400M. Эксперты из Министерства обороны выступили тогда за
приобретение разработанного российскими и украинскими специалистами
транспортника. Однако решение было политическим, и оно оказалось в
пользу разработки модели A400M, так как Европа хотела сохранить свою
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независимость в области производства транспортной авиации».
Неудивительно поэтому, что вывод, сделанный Die Welt, более чем сдержан:
«Украинская самолетостроительная фирма “Антонов” использует авиасалон
в Париже для громких заявлений».
На «Ле Бурже» ГП «Антонов» официально представило проект
перспективного военно-транспортного самолета Ан-188. Самолет Ан-188
фактически должен представлять переработанный самолет Ан-70,
оснащенный, вместо четырех винтовентиляторных двигателей Д-27,
четырьмя двухконтурными турбореактивными двигателями (ТРДД), в
качестве которых рассматриваются двигатели производства АО «МоторСич», – Д-436-148ФМ (который предполагается также использовать на
самолете Ан-178) или находящийся еще только в разработке АИ-28. В
качестве опции предлагается также использование двигателей западного
производства. Оборудование и системы Ан-188 должны быть «украинского и
западного производства».
Самолет Ан-188, как заявляется разработчиком, должен иметь
максимальный взлетный вес 140 т и максимальную массу перевозимого груза
40 т. Самолет якобы будет способен эксплуатироваться с грунтовых взлетнопосадочных полос длиной всего 3 тыс. футов (915 м).
Сразу же после презентации нового самолета на это отреагировали
официальные лица российской делегации. Как заявил глава российской
делегации на авиасалоне «Ле Бурже» во Франции С. Корнев, Украина не
может позиционировать проект самолета Ан-188 компании «Антонов» как
только
украинский.
В
частности,
по
словам
представителя
«Рособоронэкспорта», самолет Ан-188 является «продолжением российскоукраинского транспортника Ан-70, только с другими двигателями». «С точки
зрения юридической, Россия вложила достаточное количество денег и
претендует на порядка 50 % интеллектуальной собственности (в проекте
Ан-70). Это серьезное противоречие. По большому счету, они не имеют
права этого делать», – возмутился представитель российской делегации во
Франции.
Отрицать частичную правоту представителя российской делегации нет
смысла. Действительно, проект Ан-70, начатый еще во времена СССР
(постановление ЦК КПСС и Совмина СССР по его созданию вышло в июле
1984 г. – это был заказ Минобороны СССР), во времена независимости при
испытаниях финансировался и модернизировался при поддержке РФ.
Единственный принятый на вооружение ВВС Украины самолет состоит на
более 90 % из российских комплектующих и материалов.
Отметим касательно теоретических перспектив, что в свое время Ан-70
создал новый класс военно-транспортных самолетов, в котором уже
состоялся европейский А-400М Atlas, взлетевший в 2009 г. – на 15 лет позже
нашей машины.
Серийное производство А-400М уже идет и более 10 машин уже
поставлены воздушным силам Франции, Турции, Великобритании, Германии
и Малайзии. Однако его цена минимум вдвое выше, чем у Ан-70, при
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сходных характеристиках, а его поставка в те страны, где условием является
и передача технологий производства, практически нереальна. Это и есть
шансом для Ан-70.
Ранее
в
«Газете.Ru»
появился
материал
о
возможной
заинтересованности Ирана в украинском обновленном Ан-70 – Ан-188.
«Самолет получит название Ан-188. От Ан-70 там останется только планер,
потому что планер у него великолепный. А все остальное будет другим. В
первую очередь мы поставим на него новые двигатели: вместо украинских
винтовых с российскими винтами, будут стоять французские моторы,
которые сейчас стоят на А-320 (CMF-56). Соответствующим образом
изменится и внутреннее оборудование», – пояснил один из конструкторов
Ан-70.
Руководитель отраслевого агентства «Авиапорт» О. Пантелеев отметил,
что идея наладить сбыт Ан-70, Ан-188 в Иран выглядит крайне зыбкой. «У
Ирана, конечно, есть проблемы с закупкой авиатехники в других странах, и
если им нужен военно-транспортный самолет, то Ан-70 вполне для этого
подходит. Другое дело, сможет ли “Антонов” наладить его производство без
российских комплектующих, учитывая, что даже алюминий для фюзеляжа
поставлялся из России, не говоря уже о шасси, авионике и компонентах
силовой установки. До лета максимум, что можно сделать, – это нарисовать
рекламный буклет. А перепроектирование самолета под новые двигатели и
новые комплектующие займет два-три года, причем при условии стабильного
финансирования», – отметил он.
Он также не исключил, что западные производители авиадвигателей,
которые собирается использовать «Антонов», могут наложить вето на
продажу самолета в Иран, который до сих пор находится под
многочисленными западными санкциями. «Конечно, чтобы поддержать
“Антонов”, США и Евросоюз могут эти санкции ослабить, но это крайне
маловероятно. Если же поставки будут осуществляться в обход санкций, это
негативно скажется на компаниях-производителях», – отметил О. Пантелеев.
Вместе с тем он подчеркнул, что готовность проекта Ан-70 очень высокая и
пытаться найти этому самолету рынок сбыта нужно как раз сейчас.
Вполне перспективным с коммерческой точки зрения кажется
наметившееся украинско-саудовское сотрудничество. 7 мая Taqnia
Aeronautics, дочерняя организация саудовской компании по вопросам
развития
и
инвестиций
(Taqnia),
подписала
соглашение
с
ГП «Антонов» о разработке и производстве легкого транспортного самолета
(Ан-132) в Саудовской Аравии.
В официальном пресс-релизе ГП «Антонов» сообщается: «Соглашение
было подписано в присутствии Его Высочества Доктора Турки Бин Сауда
бин Мохаммеда Аль-Сауда, президента Научно-технологического центра
имени короля Абдулазиза (KACST) и председателя Совета директоров
компании Taqnia Aeronautics».
Цель настоящего соглашения – реализовать ряд поставленных задач,
включая передачу технологии авиационного производства в Королевстве СА,
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а также подготовить молодых и амбициозных представителей Саудовской
Аравии к работе в сфере авиационного производства, где персонал из
Саудовской Аравии будут обучать украинские специалисты в области
авиационной промышленности, а трудовые ресурсы в совместной компании
будут ограничиваться только гражданами Украины и Саудовской Аравии;
для разделения первого опыта Саудовской Аравии в области авиационного
производства из институтов и университетов будут привлечены
квалифицированные представители Саудовской Аравии.
В соответствии с настоящим соглашением, Научно-технологический
центр имени короля Абдулазиза (KACST), компания Taqnia Aeronautics и ГП
«Антонов» выполнят доработку существующей модели самолета (Ан-32) с
целью обеспечить улучшение характеристик самолета в отношении полезной
нагрузки, дальности полета и взлетных параметров. Мероприятия по
доработке также будут включать в себя доработку кабины экипажа с
использованием комплексных современных навигационных приборов
американского производства, что позволит экипажу выполнять более
сложные задачи, а также доработку многих других элементов, которые
существенно улучшат возможности самолета по сравнению с его старой
версией. Новая модель самолета будет носить название Ан-132, и Саудовская
Аравия также будет обладать правом интеллектуальной собственности и
конструкторскими чертежами на самолет.
Самолет Ан-32 был выбран после изучения потребностей Королевства
Саудовская Аравия и анализа международного рынка легких транспортных
самолетов военного и гражданского применения, а также изучения
доступных вариантов. Ан-32 должен быть доработан, чтобы отвечать
требованиям Королевства СА и мировых авиационных организаций с целью
выполнения различных задач, включая перевозку материалов и
оборудования, перевозку персонала и солдат, десантирование парашютистов,
медицинскую эвакуацию, разведку, морское патрулирование и прочие
военные и гражданские задачи. Ан-32 продемонстрировал свои способности
в выполнении таких задач в нескольких странах. Кроме того, самолет имеет
возможность выполнять посадку на неподготовленные ВПП, что для многих
других самолетов является недоступным.
16 июня в ходе авиасалона «Ле Бурже-2015» ГП «Антонов» подписал
соглашение об участии в проектировании и постройке авиационного завода
в Саудовской Аравии. Предполагается, что завод будет оснащен
современным
оборудованием,
позволяющим
воплотить
новейшие
авиационные технологии. Партнерами по программе являются: Taqnia
(Королевство Саудовская Аравия), УкрНИИАТ, «Алтис холдинг» (Украина)
и Broetje-Automation (Германия). Согласно достигнутым договоренностям,
первым самолетом, постройку которого планируется освоить на новом
авиационном комплексе, станет легкий транспортный самолет Ан-132.
В тот же день состоялась рабочая встреча по реализации программы
легкого транспортного самолета Ан-132 в направлении его оснащения
двигателями и оборудованием. В ней приняли участие представители ГП
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«Антонов», KACST (King Abdulaziz City for Science and Technology) и Taqnia
(Королевство Саудовская Аравия), Pratt&Whitney Canada, GEAviation
(Соединенное Королевство). Во время переговоров состоялось обсуждение
дальнейшего взаимодействия в рамках программы Ан-132. Как отметил
доктор Х. Альхуссейн, директор Space and Aeronautics Research Institute,
KACST, согласно существующим планам самолет-демонстратор Ан-132
должен быть построен за полтора года.
Отметим, что сам Ан-32 – это развитие Ан-26, который является
грузовой модификацией пассажирского ветерана Ан-24, что взлетел еще в
1959 г. Чтобы самолет, созданный по технологиям 1950-х годов, получил
новую жизнь, планируют полностью поменять носовую часть фюзеляжа (до
грузовой кабины), внедрить так называемую «стеклянную кабину»,
цифровую авионику и англо-канадскую силовую установку с моторами Pratt
& Whitney Canada PW-150 и винтами Dowty Rotol, что повлечет за собой
замену электросистем и монтажей, воздушных систем и пр. Нечто похожее
20 лет назад сделал Китай, создав MA-60 на базе Ан-24.
Для конструкторов ГП «Антонов» – это шаг назад. Семейство Ан-24/26/-30/-32 заслужило свое почетное место в истории авиации, и отвлечение
творческих сил ОКБ на его реинкарнацию вряд ли принесет существенную
пользу. Неофициально в СМИ звучала сумма 60 млн дол., якобы
планируемая за эту работу, но по курсу 2015 г. это вдвое меньше, чем было
получено от Ирана в 1996 г. за пользование документацией Ан-140, причем
без передачи интеллектуальных прав. Ан-140 и создавался ГП «Антонов» как
базовый самолет семейства на замену Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32, что давно
назрела. Но сейчас больше назрела угроза реального сокращения рабочих
мест в национальном авиапроме.
Переходя к другим проектам украинского авиапрома, сделаем краткий
обзор. Региональный турбовинтовой самолет Ан-140 совершил первый полет
еще в сентябре 1997 г. Потенциальный рынок оценивали тогда в 700
самолетов, в первую очередь за счет замены устаревших Ан-24 и Ан-26.
Серийное производство налажено было на трех заводах: в Харькове, Самаре
и Исфахане. Однако за 18 лет работы проекта выпущен всего 31 серийный
самолет, из них только 11 на украинской сборочной площадке.
В Харькове Ан-140 уже давно не выпускаются. Последний самолет этой
модели был выпущен там в 2005 г. Производство в иранском Исфахане не
работает уже пять лет.
С оценкой состояния рынка украинские авиастроители, мягко говоря,
сильно просчитались, в результате чего самолет так и не стал массовым
региональным лайнером. Многие авиакомпании предпочитают использовать
старые надежные Ан-24 или же брать европейские и канадские аналоги. Из
построенного 31 самолета эксплуатируется только половина, а более
10 лайнеров годами простаивают на заводе и у авиакомпаний, рискнувших
взять их в свой парк.
Новый импульс проекту был дан Министерством обороны России,
которое несколько лет выступало единственным покупателем новых
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самолетов Ан-140. Всего МО РФ приобрело восемь машин, выпущенных на
заводе «Авиакор» в Самаре. Предполагалось получение в общем 31 самолета.
Однако дальнейшие перспективы покупок находятся под большим вопросом
ввиду обострения двухсторонних отношений.
Региональный реактивный самолет Ан-148 впервые поднялся в небо в
2004 г. Потенциальный рынок таких лайнеров руководство украинского
авиапрома оценивало в 400–500 ед. Серийное производство этих самолетов
было налажено на двух заводах – в Киеве и Воронеже. Была разработана
удлиненная версия самолета – Ан-158, способная перевозить 99 пассажиров
против 85 у Ан-148.
За 10 лет работы проекта было построено 35 серийных самолетов
семейства Ан-148, Ан-158, из которых на киевском заводе только 10 ед.
Украинские пассажирские авиакомпании после нескольких лет добровольнопринудительной эксплуатации Ан-148 вернули самолеты производителю,
заменив их бразильским аналогом.
Два серийных Ан-148 киевской сборки после нескольких лет скитаний
по флотам коммерческих авиакомпаний несколько месяцев назад были
переданы авиакомпании «Украина», занимающейся перевозкой первых лиц
государства на литерных рейсах.
Все шесть построенных в Киеве серийных Ан-158, последний из
которых передали в начале июня, эксплуатируются на Кубе авиакомпанией
Cubana de Aviacion. Партнером по поставке выступила лизинговая компания
«Ильюшин финанс». Два Ан-148 украинской сборки недавно поставлены в
лизинг еще одной стране, находящейся под санкциями, – КНДР.
В РФ основным покупателем Ан-148 являются государственные
структуры, которые и обеспечивают поддержание производства в Воронеже.
Первый российский коммерческий эксплуатант Ан-148 – авиакомпания
«Россия» то ли по политическим, то ли по экономическим причинам весной
2015 г. прекратила полеты всех своих лайнеров этой модели.
Дальнейшие возможности по продаже данных самолетов на рынке
остаются туманными, поскольку новых заказов нет.
Основной конкурент Ан-148, Ан-158 – Embraer Е-170, Е-190 за 12 лет
поставил мировым авиакомпаниям свыше 1 тыс. 110 самолетов этого
семейства, то есть в 32 раза больше, чем выпущено Ан-148, Ан-158 за
аналогичный период. Выпуск в наиболее успешные периоды достигал
150 самолетов E-jet в год. Портфель договоров на поставку в будущем
превышает 700 лайнеров.
Благодаря проекту семейства E-jet бразильцам удалось почти
невозможное. Embraer не только стал признанным мировым лидером в
сегменте самолетов пассажировместимостью 70–120 человек, но и потеснил
в этом сегменте дуополию Boeing и Airbus. Оба именитых игрока вынуждены
были
свернуть
производство
своих
самолетов
аналогичной
пассажировместимости, поскольку не смогли предложить конкурентный
бразильскому самолет.
Пока парк «Авиалиний Антонова» из шести Ан-124 «Руслан» (седьмой в
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ремонте) работает – серьезных проблем с финансовым состоянием ГП
«Антонов» нет. Оператор перевозок СП Ruslan International ltd действует на
основе краткосрочных договоров, СП Ruslan SALIS gmbh – на основе
контракта, перезаключаемого раз в два года, что наверняка и произойдет в
декабре этого года. В структуре перевозок «Авиалиний Антонова» около
60 % занимают грузы по заказу военных ведомств (в основном НАТО) в
интересах Международных сил содействия безопасности в Афганистане и
Ираке.
Кроме «Авиалиний Антонова», Ан-124 «Руслан» эксплуатируют
российская компания «Волга-Днепр» (10 машин) и ВВС РФ (25 машин).
Конкуренции на рынке этим машинам практически нет, однако Ан-124 давно
необходимы модернизация авионики под цифровой борт с экранной
индикацией, модификация двигателей в профиль Д-18Т серии 3М, замена
ряда агрегатов. Но с модернизацией давние и очевидные проблемы,
поскольку разработчик – ГП «Антонов», а производитель – ульяновское СП
«Авиастар», а соглашения по модернизации, подписанные предыдущей
властью, остались без движения. Попытка создания в Германии СП с
российской компанией «Волга-Днепр» в августе 2014 г. по модернизации
самолетов Ан-124 провалилась.
В целом же следует отметить, что открыто рассматривать и решать
реальные проблемы отечественного авиастроения у нас давно не в моде, в
отличие от хорошо подготовленного информационного «позитива» о
перспективах авиастроения, которые обычно забываются через несколько
месяцев. Тем временем ситуация в отрасли продолжает ухудшаться: много
специалистов ушли с предприятий авиапрома из-за низких зарплат и
отсутствия перспектив, средний возраст сотрудников перевалил за 50 лет, а
молодые кадры, если и приходят, то долго на предприятиях не
задерживаются. Правительство страны должно определиться с будущим
авиапрома. Без признания реальной ситуации в отрасли нельзя найти
адекватное решение. Не стоит питать иллюзий по привлечению в украинское
авиастроение стратегических инвесторов из числа существующих лидеров
рынка. Авиастроение – это не та отрасль, где создаются производственные
площадки по всему миру. Наоборот, это высокотехнологичная отрасль,
которую оставляют у себя в стране. Только адекватная государственная
политика и высококвалифицированный мотивированный менеджмент,
способный ставить реальные и достижимые цели, может помочь Украине
остаться в числе стран-производителей самолетов.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Конституційна Комісія прийняла й направлятиме на розгляд
Президентові України законопроект про внесення змін до Конституції
України в частині децентралізації.
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«Ми зробили перший крок до історичних змін», – заявив Голова
Верховної Ради України В. Гройсман у п’ятницю, 26 червня, після того як
Конституційна Комісія обговорила, прийняла й направлятиме на розгляд
Президентові України законопроект про внесення змін до Конституції
України в частині децентралізації.
«Я переконаний, що після ухвалення абсолютною більшістю депутатів
рішень, які лежать в основі цього документа, ми все зробимо, аби Україна
стала успішною, – зазначив В. Гройсман. – Я переконаний, що у цьому –
ключ до нашого успіху.
Хочу привітати членів Конституційної Комісії з першим рішенням, яке
ми ухвалили. Хочу підкреслити і наголосити, що ми продовжуємо роботу і
будемо далі напрацьовувати пропозиції – у нас напружений графік, але зараз
важливо, аби у терміни, передбачені процедурою, Президент України вніс
пропозиції щодо змін до Конституції до парламенту, і ми змогли
попрацювати».
Голова Верховної Ради подякував членам Конституційної Комісії та
Венеціанської комісії та запевнив, що висновки Венеціанської комісії будуть
і надалі «дороговказом» для подальшої роботи (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 26.06).
***
«Україна буде однією з найсильніших країн Європи, і ключем до цього
успіху буде реформа з децентралізації влади, місцевого самоврядування», –
заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман під час брифінгу в
п’ятницю, 26 червня.
Прийняття законопроекту про внесення змін до Конституції України в
частині децентралізації, вважає керівник парламенту, «побудує чіткий план
дій щодо нашого якісного європейського майбутнього». «Суть цих змін
полягає у тому, що головним в країні є громадянин, є людина, яка має право
обирати владу, визначати, як жити, як вирішувати питання не тільки
теоретично, а й приймати рішення, і мати гроші для того, щоб це
реалізувати», – сказав він.
В. Гройсман закликав народних депутатів ухвалити законопроект, «бо це
забезпечить незворотність процесу реформ, неможливість узурпації влади і
максимально створить умови для побудови “соціальних ліфтів”, коли на
місцевий рівень приходитимуть нові лідери, які зможуть реалізувати себе на
загальнонаціональному рівні» (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 26.06).
***
Нинішній склад Конституційної Комісії здатний приймати
ефективні та якісні рішення, які сприятимуть глибинному
реформуванню всіх сфер життя та становленню сильної України. На
цьому наголосив Голова Верховної Ради України, голова Конституційної
Комісії В. Гройсман, закриваючи пленарне засідання комісії в п’ятницю.
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За його словами, законопроект про внесення змін до Конституції в
частині децентралізації буде переданий главі держави «у найкоротші
терміни» після внесення необхідних техніко-юридичних правок відповідно
до попереднього висновку Венеціанської комісії, а також з особливою
думкою деяких членів Конституційної Комісії стосовно змін, які не увійшли
до підтриманого тексту документа.
«За час, що ми провели разом, – в експертних групах, в обговоренні, –
було створено дуже гарну “конституційну команду”, яка здатна приймати
достатньо ефективні рішення», – сказав В. Гройсман.
Він висловив думку, що Конституційна Комісія за підтримки партнерів з
Венеціанської комісії успішно напрацює зміни до Основного закону щодо
«глибинного реформування» всіх сфер життєдіяльності країни відповідно до
викликів, які стоять перед Україною. «Переконаний, що ми будемо готувати
якісні рішення, які формуватимуть нову систему і сильну Україну», – сказав
керівник парламенту (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 26.06).
***
За підсумками засідання Конституційної Комісії Голова Верховної
Ради України В. Гройсман провів брифінг.
«Громадянин, людина, яка має право обирати собі владу, визначати, як
жити, мати кошти для реалізації своїх планів – ось головне в країні», –
наголосив Голова Верховної Ради України.
За словами В. Гройсмана, було ухвалено рішення, яке назавжди
відмежує пострадянську централізовану Україну, натомість, побудує чіткий
план дій щодо українського європейського майбутнього. «Всі базові
принципи, закладені в проекті Конституції, базуються на Європейській хартії
про місцеве самоврядування, ратифікованій Україною багато років тому, та
висновках Венеціанської комісії, де чітко визначено, що всі напрацювання
відповідають кращим європейським практикам», – зазначив він.
На думку Голови Верховної Ради, це забезпечить незворотність наших
реформ і неможливість узурпації влади в Україні (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 26.06).
***
У Верховній Раді України відбулося засідання Конституційної
Комісії.
Відкриваючи засідання, Голова Верховної Ради України В. Гройсман,
зокрема, зазначив, що конституційна реформа «має підвести риску» між
пострадянською Україною та забезпечити швидкий перехід до сучасної
європейської країни.
«Вперше за історію нашої держави ми так близько підійшли до реалізації
цієї реформи. Всі 24 роки ми хотіли більших глибинних змін у місцевому
самоврядуванні, побудови якісної системи, яка б дозволила максимально
включити громадян у прийняття рішень, побудувати систему, яка б
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дозволила адекватно реагувати на запити суспільства, побудувати так звані
“соціальні ліфти”, системи, яка приведе до влади нових лідерів, –
відповідальних, ефективних і якісних», – підкреслив він.
В. Гройсман зазначив, що «саме такий підхід, який міститься у проекті
змін до Конституції в частині децентралізації влади й місцевого
самоврядування, знайшов свою підтримку і схвалення у попередньому
висновку Венеціанської комісії».
Секретар Венеціанської комісії Т. Маркерт нагадав присутнім про те, що
комісія надала позитивний висновок щодо проекту змін до Конституції
України, і зазначив, що станом на сьогодні робоча група вже напрацювала
текст, у якому зауваження комісії враховано. Т. Маркерт висловив
сподівання, що Президент України внесе текст змін до парламенту
відповідно до процедури.
Директор Науково-дослідного інституту державного будівництва та
місцевого самоврядування С. Серьогіна зазначила, зокрема, що розроблений
законопроект «дійсно спрямований на децентралізацію влади і системне
оновлення конституційних засад як місцевого самоврядування, так і
адміністративно-територіального устрою». Звернувши увагу присутніх на
позитивні риси законопроекту, С. Серьогіна серед них назвала оновлення
конституційних засад адміністративно-територіального устрою принципами,
які передбачаються Європейською хартією місцевого самоврядування.
«Вперше в Україні будуть конституційно закріплені принципи
децентралізації
влади,
повсюдності
і
спроможності
місцевого
самоврядування,
сталого
розвитку
адміністративно-територіальних
одиниць», – сповістила доповідач.
За її словами, у тексті законопроекту більш чітко визначається поняття
адміністративно-територіальної
одиниці,
конституюється
нова
адміністративно-територіальна одиниця – громада, передбачається
імплементація положень Європейської хартії місцевого самоврядування
щодо урахування думки мешканців з питань зміни меж, найменування та
перейменування громад і поселень.
С. Серьогіна також наголосила, що законопроектом передбачається
усунення двовладдя на місцях шляхом ліквідації місцевих державних
адміністрацій.
Заступник керівника апарату Верховної Ради України, керівник
головного юридичного управління апарату М. Теплюк зосередив увагу
присутніх на деяких аспектах імплементації зауважень Венеціанської комісії,
серед яких дзеркальний механізм призначення і звільнення префектів.
Передбачалося, що префекти призначаються за поданням уряду, а
звільняються Президентом самостійно, сказав він. На сьогодні в текст
проекту внесено зміни, відповідно до яких префекти призначаються і
звільняються за поданням Президента України.
М. Теплюк також звернув увагу на механізм реагування Президентом
України на такі рішення місцевої влади, які несуть загрозу державному
суверенітету, територіальній цілісності й національній безпеці України.
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Унаслідок обговорення, сказав М. Теплюк, у тексті законопроекту
сформульовано норму, відповідно до якої в разі видання такого акта
суб’єктами місцевої влади Президент має право зупинити дію цього акта з
одночасним зверненням до Конституційного Суду, тимчасово зупинити
повноваження відповідного органу або посадової особи та призначити
тимчасового державного уповноваженого, якому мають підпорядковуватися
виконавчі органи місцевого самоврядування громади чи районної/обласної
ради.
Як повідомило інформаційне управління апарату Верховної Ради
України, учасники засідання зазначали, зокрема, що робота комісії
відбувалася інтенсивно й «суто демократично».
За підсумками обговорення учасники засідання ухвалили рішення щодо
направлення законопроекту на розгляд Президентові України.
У рамках засідання перед Конституційною Комісією виступив
Президент України П. Порошенко (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 26.06).
***
У Верховній Раді України відбулося парламентське засідання
Парламентської асамблеї ГУАМ «Безпека в Європі: поточна ситуація і
уроки для політиків».
Парламентське засідання «Безпека в Європі: поточна ситуація і уроки
для політиків» відбулося за участі представників ПА ГУАМ, Балтійської
асамблеї, Північної ради, парламенту Бенілюксу, країн Вишеградської групи.
Засідання розпочалося з вітального слова першого заступника Голови
Верховної Ради України А. Парубія. У своїй промові він окреслив головні
виклики в питанні безпеки Європи, серед яких агресивна політика
російського президента В. Путіна. Головний урок російської агресії для
політиків у тому, щоб бути готовими до прийняття спільних масштабних
рішень задля припинення дій Росії. Як наголосив промовець, Україна вдячна
всьому світу за згуртовану позицію й допомогу. «Натомість ми потребуємо
більш рішучої підтримки у вигляді надання оборонного озброєння», – сказав
А. Парубій.
Голова Парламентської асамблеї ГУАМ, голова постійної делегації
Верховної Ради України А. Матвієнко зазначив, що саміт «Східного
партнерства» в Ризі дав сигнал безпрецедентної підтримки України
українськими європейськими партнерами, упевненість, що Україна крокує в
напрямі безвізового режиму з країнами ЄС. На сьогодні 20 з 28 країн ЄС
імплементували Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.
Президент Балтійської асамблеї Г. Пурванекієне висловила думку, що
народи Європи повинні належним чином відповідати на закиди російської
пропаганди: «Ми маємо надати підтримку країнам ГУАМ. Співпраця між
країнами Балтії, ГУАМ і Вишеградської групи має посилюватися задля миру
і процвітання регіону в цілому».
Президент Північної ради Г. Торхаллссон наголосив, що Північна рада
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співпрацює з усіма демократичними європейськими організаціями. Він
зазначив, що в часи кризи наші зусилля мають бути спільними й
злагодженими. Країни Північної Європи інвестують у розвиток демократії
України – у проекти галузі енергоефективності, реконструкцію шкіл,
лікарень тощо.
На думку доповідача, важливо розвивати парламентські стосунки. Тому
делегація Північної ради прибула до Києва, щоб продемонструвати свою
підтримку Україні.
Голова Комітету парламенту Бенілюксу з питань транскордонного
співробітництва М. Хендрікс наголосив на рішенні країн Бенілюксу щодо
всебічної підтримки України. Доповідач окремо зупинився на аналізі
безпекової ситуації в Європі. Він нагадав, що з року в рік держави Європи
зменшували фінансування на озброєння.
А. Матвієнко підтримав промовця, що розвал української армії
В. Януковичем призвів до того, що на сьогодні Україна має витрачати 5 %
ВВП на озброєння, щоб бути готовою протистояти агресору.
Генеральний секретар ГУАМ В. Чечелашвілі, підсумовуючи висловлене
промовцями, зазначив, що головним принципом діяльності ГУАМ має бути
довіра і виконання норм міжнародного права (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 26.06).
***
Комітет з питань науки і освіти рекомендує парламенту прийняти
за основу проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо недопущення вимоги попереднього погодження
повідомлень і матеріалів, які поширюються друкованими ЗМІ)».
На засіданні комітету було заслухано інформацію про проект закону
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
недопущення вимоги попереднього погодження повідомлень і матеріалів, які
поширюються друкованими ЗМІ) № 2047 (доопрацьований)».
Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами
розгляду в першому читанні прийняти законопроект за основу, а при
підготовці до другого читання врахувати зауваження та пропозиції
Головного науково-експертного управління. Зокрема, ч. 3 ст. 13 Закону
України «Про авторське право і суміжні права» залишити в чинній редакції,
доповнивши її новим абзацом такого змісту: «Інтерв’ю, яке містить публічну
інформацію відповідно до Закону України “Про доступ до публічної
інформації”, не є об’єктом авторського права. Його опублікування не вимагає
згоди особи, яка дала інтерв’ю». Співдоповідачем на сесії Верховної Ради із
зазначеного законопроекту визначено голову комітету Л. Гриневич.
Крім того, на засіданні було розглянуто проект закону «Про внесення
змін до деяких законів України щодо відновлення існуючих раніше прав і
свобод» (реєстр. № 2523).
Комітет зазначив, що законопроектом передбачено внесення змін до
13 законів України, у тому числі до законів «Про освіту», «Про сприяння
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соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про професійнотехнічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»,
«Про охорону дитинства» тощо, які передбачають відновлення ряду
соціальних пільг, скасованих Законом України «Про внесення змін та
визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України»
№ 76-VIII від 28.12.2014 р. Комітет ухвалив рішення відповідно до п. 3 ч. 1
ст. 114 Регламенту Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді
повернути зазначений проект закону суб’єкту права законодавчої ініціативи
на доопрацювання з урахуванням пропозицій і зауважень Головного науковоекспертного управління апарату Верховної Ради України. Висновок Комітету
з питань науки і освіти буде направлено Комітету з питань соціальної
політики, зайнятості та пенсійного забезпечення (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 26.06).
***
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування не підтримує законопроект про внесення
змін до Земельного кодексу України (щодо порядку розпорядження
землями державної власності).
Під час розгляду питання члени комітету взяли до уваги, що зазначений
законопроект (реєстр. № 1139), за визначенням суб’єкта права законодавчої
ініціативи, внесений з метою оптимізації розпорядження землями
сільськогосподарського призначення державної форми власності та участі
сільських, селищних і міських рад у передачі земельних ділянок державної
форми власності, які перебувають на їхній території. Зокрема,
законопроектом пропонується вилучити положення ст. 122 Земельного
кодексу України, відповідно до якого центральний орган виконавчої влади з
питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні
органи наділялися повноваженнями щодо передачі земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків,
визначених ч. 8 цієї статті, у власність або в користування для всіх потреб.
Крім того, пропонується наділити сільські, селищні, міські ради правом
надавати згоду на передачу земельних ділянок із земель державної власності,
на території яких перебувають відповідні земельні ділянки.
Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та
територіального устрою М. Федорук наголосив, що Головне науковоекспертне управління апарату Верховної Ради України висловлює ряд
зауважень до законопроекту та вважає, що за результатами розгляду в
першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання
суб’єкту права законодавчої ініціативи.
Також членів комітету було поінформовано про думку Всеукраїнської
асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», яка
вважає, що законопроект значно ускладнить процес отримання земельних
ділянок громадянами і юридичними особами у власність та користування.
Асоціація пропонує відхилити законопроект за результатами розгляду в
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першому читанні.
Члени комітету підтримали рішення підкомітету з питань місцевих
органів виконавчої влади та територіального устрою вважати за доцільне
запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики
та земельних відносин, який визначено головним з підготовки і опрацювання
цього законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України проект за
наслідками розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права
законодавчої ініціативи на доопрацювання (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 24.06).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
З нагоди Дня Конституції Президент України відзначив державними
нагородами громадян за внесок у розвиток держави.
Президент П. Порошенко з нагоди Дня Конституції підписав указ про
відзначення державними нагородами громадян за значний особистий внесок
у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний,
культурно-освітній розвиток Української держави, багаторічну сумлінну
працю та високий професіоналізм.
Нагороджено 163 особи, серед яких волонтери та громадські діячі,
керівники підприємств і установ, організатори промисловості та
виробництва, працівники освіти й науки, культури, охорони здоров’я, інші
висококваліфіковані фахівці, які сприяють зміцненню української
державності, соціально-економічному, науково-технічному та культурному
розвитку України (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 26.06).

***
Президент України П. Порошенко провів зустріч із секретарем
Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії)
Т. Маркертом і радником з конституційних питань Конгресу місцевих і
регіональних влад Ради Європи А. Делькампом. У зустрічі також взяли
участь заступник глави Адміністрації Президента України О. Філатов і
голова офісу Ради Європи в України В. Рістовскі.
Глава держави висловив сподівання, що комісія продовжить експертну
підтримку процесу конституційних змін в Україні, зокрема надасть висновки
щодо відповідності європейським стандартам проекту змін до Основного
закону в частині проведення судової реформи.
Президент також зазначив, що при розробці реформи децентралізації
Україна брала за основу успішний досвід сусідньої Польщі та користувалася
порадами європейських експертів.
Говорячи про реформування сфери правосуддя в частині внесення
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відповідних змін до Конституції України, розгляд яких ще попереду,
Президент зауважив, що воно здійснюватиметься за двома напрямами –
забезпечення верховенства права та боротьби з корупцією.
У свою чергу секретар Венеціанської комісії Т. Маркерт відзначив
ефективну співпрацю з головою Конституційної Комісії, Головою Верховної
Ради В. Гройсманом.
Експерт А. Делькамп підкреслив, що співпраця з Конституційною
Комісією відбувалася на засадах демократичності, відкритості та
плюралістичності (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 26.06).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з міністром оборони
Канади Д. Кенні.
Сторони обговорили питання розширення військово-технічного
співробітництва між двома країнами та перспективи участі в міжнародних
багатонаціональних військових навчаннях, які заплановані військовими
відомствами України та Канади в поточному році. Президент високо оцінив
можливість залучення канадських інструкторів для проведення навчань на
українських військових полігонах, а також обміну досвідом щодо сучасних
проявів «гібридної війни».
Сторони також обговорили важливість спрощення візового режиму між
Україною та Канадою з огляду на близькість історичних, культурних і
національних зв’язків народів обох країн. Д. Кенні, який є також міністром з
питань багатокультурності Канади, наголосив на тому, що захист
суверенітету та територіальної цілісності України є не лише необхідністю
для світової безпеки, а й потребою мільйонів канадців, які відчувають
глибокі зв’язки з історичною батьківщиною (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 26.06).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з міністром
закордонних справ Люксембургу Ж. Ассельборном.
Президент України наголосив на важливій ролі Люксембургу в
підтримці України ще з моменту початку переговорів про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом та його сильній проукраїнській позиції в
Раді Безпеки ООН, а також у Європейській раді щодо продовження санкцій
проти Російської Федерації у відповідь на її агресію на Донбасі та анексію
Криму.
Глава держави наголосив на неухильному виконанні Україною мінських
домовленостей та важливості солідарної і єдиної позиції Європейського
Союзу та провідних демократичних країн світу на підтримку України.
Міністр закордонних справ Люксембургу поінформував Президента
України про порядок денний і плани Люксембургу на час головування в Раді
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ЄС, особливо акцентував увагу на важливості підтримки солідарної позиції
ЄС щодо України, імплементації рішень саміту «Східного партнерства» в
Ризі, упровадження в дію зони вільної торгівлі та завершення процесу
ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та країнами Європейського
Союзу.
Глава МЗС Люксембургу також висловив підтримку процесу реформ в
Україні, включно з конституційними змінами, які отримали позитивну оцінку
Венеціанської комісії, судовою реформою та реформою виборчого
законодавства.
Сторони також обговорили перспективу запровадження безвізового
режиму для українців. При цьому Президент України наголосив, що Україна
має чіткий план дій для завершення підготовки до запровадження безвізового
режиму з ЄС, який буде виконано у визначені терміни (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 26.06).
***
З нагоди 70 річниці Статуту Організації Об’єднаних Націй
Президент України П. Порошенко надіслав листа Генеральному
секретарю ООН Пан Кі Муну, головам 69 та 70 сесій ГА ООН Сему
Кахамбі Кутесі та Могенсу Ліккетофту.
У своєму листі Президент наголосив, що 70 річниця підписання
26 червня 1945 р. у Сан-Франциско Статуту ООН є нагодою згадати цінність
і незмінну актуальність цього ключового документа у сфері забезпечення
миру та безпеки у світі.
Глава Української держави звернув увагу на роль України в процесі
створення цього документа.
У листі було відзначено, що суверенна рівність, сумлінне виконання
власних зобов’язань державами, вирішення спорів мирними засобами,
утримування від погрози або застосування сили проти територіальної
цілісності або політичної незалежності будь-якої держави, повага до прав
людини та основоположних свобод – ці принципи, закладені у Статут,
залишаються критично важливими для світового порядку.
Президент України привернув увагу до того факту, що напередодні
70 річниці Статуту спостерігається порушення основоположних принципів
ООН постійним членом Ради Безпеки ООН Росією.
Президент України запевнив, що Україна, як відповідальний член
міжнародної спільноти, не шкодуватиме зусиль у підтримці та просуванні
принципів ООН (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 26.06).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з головою правління
групи UniCredit Д. Віта. Співрозмовники обговорили перспективи
поліпшення умов діяльності іноземних інвесторів в Україні.
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Президент відзначив важливість співпраці з італійським банком і
загалом вагомість співпраці між обома країнами. Він наголосив на
важливості підтримки України з боку Італії, яка відображена в нещодавній
позиції «великої сімки» та Європейського Союзу щодо продовження дії
санкцій проти Росії.
Глава держави підкреслив, що економічна політика України та
законодавчі зміни націлені на встановлення максимально прозорих умов для
бізнесу, у тому числі іноземного. «Ми відкриті для співробітництва, і
діяльність банків, у тому числі іноземних і таких надійних партнерів, як
UniCredit, дуже важлива для нас. Відновлення економічного зростання
неможливе без фінансової системи, і UniCredit в цій системі відіграє значну
роль», – сказав П. Порошенко.
У свою чергу голова правління групи UniCredit висловив упевненість у
тому, що Україна заслуговує на краще майбутнє. Д. Віта відзначив довгу
історію співробітництва Італії та України. «Позиція групи UniCredit з 2007 р.
до цього часу демонструє, що ми віримо у майбутнє України», – наголосив
Д. Віта.
Співрозмовники також обговорили подальші фінансові ініціативи
UniCredit в Україні та перспективи стабілізації і відновлення зростання
української економіки (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 26.06).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч із членом дорадчої ради
Конгресу українців Канади, меценатом Д. Темертеєм і делегацією
Атлантичної ради США на чолі з колишнім послом США в Україні,
директором Центру європейських досліджень Д. Гербстом.
Глава держави наголосив на високому рівні координації дій усього
міжнародного співтовариства на підтримку України, зокрема США, Канади,
Австралії, Японії, Європейського Союзу.
У свою чергу Д. Гербст представив Президенту звіт групи експертів
Атлантичної ради США щодо дій російських військ у війні проти України на
території Донбасу протягом 2014–2015 рр. і перспектив подальшого розвитку
подій.
Д. Гербст повідомив, що експерти Атлантичної ради працюють також
над рядом проектів для підтримки України, зокрема над ініціативою щодо
розв’язання надзвичайно важких гуманітарних проблем Донбасу, а також
проектами освітнього й економічного напрямів (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 26.06).
***
Вітання Президента України учасникам і гостям днів українського
кіно в Берліні на підтримку О. Сенцова.
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Шановні друзі!
Вітаю вас із вагомою мистецькою і суспільною міжнародною подією –
проведенням у Берліні днів українського кіно на підтримку О. Сенцова.
Україна вдячна усім, хто підтримує її громадян, які під час анексії Криму та
неоголошеної війни стали полоненими, політв’язнями чи переслідуваними за
свій патріотизм і любов до свободи.
«Потрібна не лють і ненависть, – писав український класик світового
кіно О. Довженко, – а висота розуму». Дякую усім, хто з висоти розуму,
великої європейської традиції поваги до людських прав доклав зусиль до
проведення цього заходу. Вірю, що Європа не забуде про долю кінорежисера
О. Сенцова, про долю всього кримськотатарського народу і про факт
першого з часу Другої світової війни відторгнення силою території
незалежної держави. Нас усіх об’єднує бажання підтримати митця, який
бореться за незалежність та суверенітет своєї Батьківщини, відстоює
водночас мир і безпеку всього європейського континенту. Вірю, що разом ми
зробимо все для його визволення. Так само вірю, що народи Європи спільно
протистоятимуть загрозам, з якими український народ веде боротьбу на сході
своєї країни.
Сподіваюся, що дні українського кіно в Берліні відкриють нові імена,
нове осмислення людського буття, нову Україну, яка героїчно бореться і
творить, будує правову державу і вільне суспільство, зберігає толерантність і
плекає творчу свободу.
Зичу всім миру, злагоди і незабутніх вражень.
П. Порошенко (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 29.06).
***
Національна рада реформ визначила чіткі терміни та завдання із
впровадження реформи децентралізації. Про це повідомив заступник глави
Адміністрації Президента України Д. Шимків.
Заступник глави АПУ відзначив, що головна мета децентралізації –
наблизити владу до народу, передати максимальну кількість повноважень на
якомога ближчий до людини рівень. Таким рівнем, згідно з пропозиціями
змін до Конституції, стануть територіальні громади. «Громада – це базова
одиниця місцевого самоврядування», – наголосив Д. Шимків.
Стратегічна мета реформи – створити систему врядування, яка
спроможна якісно надавати послуги населенню. При цьому Д. Шимків
наголосив на тому, що успіх реформи місцевого самоврядування залежить
від змін у пов’язаних сферах – освіті, охороні здоров’я, соціальному захисті
та наданні адміністративних послуг. Заступник глави АПУ відзначив
важливість погодження дій між різними командами цільових реформ на
предмет їхньої узгодженості з реформою децентралізації.
Міністерство інформаційної політики буде визначено відповідальним за
координацію комунікаційної підтримки реформи з децентралізації та має
розробити єдиний механізм комунікації.
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Крім децентралізації, Нацрада розглянула питання координації реформ
та аналізу стану виконання Коаліційної угоди. Нацрада запропонувала
урядові й парламенту визначити відповідальних за конкретні впровадження
реформ у рамках Коаліційної угоди, покращити взаємодію між депутатами та
урядовцями задля оперативного законодавчого забезпечення реформ.
Говорячи про моніторинг прогресу реформ, заступник глави АПУ заявив
про безпрецедентну кооперацію міністерств, громадських і міжнародних
експертів у рамках проекту розробки карт індикаторів моніторингу процесу
реформ (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 24.06).
***
У рамках робочого візиту до США міністр інформаційної політики
України Ю. Стець провів зустріч із представниками Ради національної
безпеки США.
Під час зустрічі Ю. Стець висловив думку про глобальний характер
російської загрози, яка несе небезпеку не лише Україні, а й іншим народам,
насамперед країнам Балтії та Молдови. У цьому контексті було наголошено
на визначальності допомоги з боку американської сторони в протидії
посяганням Москви, у тому числі і в інформаційному напрямі.
Міністр також поінформував американських партнерів про зміст і
значення нових законодавчих ініціатив, з якими виступило Міністерство
інформаційної політики, зокрема, що стосується проекту закону про
інформаційну безпеку в Україні.
«Кожного дня Україна має відповідати на інформаційні виклики і
загрози. Саме з метою напрацювання ефективного механізму відповіді на
них, Міністерство інформаційної політики веде роботу над розробкою та
реалізацією стратегічних рішень у сфері інформаційної безпеки. Провідні
експерти України, що об’єднали зусилля в рамках Експертної ради при МІП,
вже представили проект Концепції інформаційної безпеки, який наразі
проходить громадське обговорення та експертну оцінку як в Україні, так і за
кордоном», – зазначив міністр.
Зі свого боку представники США висловили згоду з тезою української
сторони щодо масштабності та фундаментальних наслідків російської
загрози з точки зору світової безпеки. Прикладом цього, на їхню думку, є той
факт, що пропагандистська робота РФ ведеться в тому числі і всередині
їхньої країни. За наслідками обговорення американська сторона запевнила у
відданості підтримці України та висловила готовність до взаємодії в протидії
російській пропаганді (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
29.06).
***
Міністр юстиції України П. Петренко під час одноденної робочої
поїздки до Одеси разом з головою Одеської ОДА М. Саакашвілі, міським
головою Одеси Г. Трухановим і представником благодійної організації
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«Фонд “Східна Європа”» В. Ляхом підписали меморандум про взаємодію
та співпрацю. Документ передбачає створення в Одесі центру надання
адміністративних послуг нового формату, де українці зможуть швидко та без
хабарів отримати весь перелік адміністративних послуг, які надають органи
юстиції та місцева влада.
За словами П. Петренка, пілотний проект, який Міністерство юстиції
реалізовуватиме разом з місцевою владою та представниками неурядових
організацій, передбачає створення центру, у якому звичайний українець
отримуватиме в державного службовця сервіс, а не вимогу дати хабара.
Разом з тим він зауважив, що Мін’юст та одеська влада зіграли на
випередження, адже Верховна Рада поки що не прийняла закон, який
унормує процес передачі реєстраційних функцій Міністерства юстиції
місцевим органам влади, нотаріусам та акредитованим банкам і забезпечить
ліквідацію черг та корупційних проявів.
«Звертаюся до парламенту! Ви всі заявляєте, що підтримуєте
децентралізацію та місцеві громади. Давайте від слів переходити до діла, і
голосувати за закони, які дадуть можливість українцям вже з вересня
отримувати якісні послуги», – зазначив міністр юстиції.
Голова Одеської ОДА М. Саакашвілі зі свого боку заявив про повну
готовність розпочати повномасштабну роботу з реалізації проекту надання
швидких адміністративних послуг громадянам, які проживають в Одесі та
Одеській області (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
29.06).
***
Кабінет Міністрів України на засіданні 26 червня призначив
В. Черниша головою Державного агентства з питань відновлення
Донбасу. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального
розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства
України Г. Зубко.
«Основним завданням керівника агентства є координація всіх
міжнародних організацій, гуманітарних організацій, координація діяльності
органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на території
Донецької та Луганської областей», – розповів Г. Зубко про функції,
покладені на керівника Держагентства. За словами віце-прем’єр-міністра
України, В. Черниш також розв’язуватиме нагальні проблеми, пов’язані з
виконанням проектів з відновлення Донбасу (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/). – 2015. – 27.06).
***
27 червня в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, що на
Львівщині, відбулася зустріч міністра оборони України, генералполковника С. Полторака та міністра національної оборони
Канади Д. Кенні.
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Під час заходу глави оборонних відомств обговорили можливості
навчання
військовослужбовців
Збройних
сил
України
з
військовослужбовцями з Канади.
Наразі триває опрацювання проекту Технічної угоди між Міністерством
оборони України та Департаментом національної оборони Канади щодо
проведення військової підготовки в Україні.
«Проведення таких навчань розпочнеться вже восени цього року та
триватиме впродовж двох наступних років, – розповів міністр оборони
України. – Такі навчання дадуть змогу отримати українським військовим
нові знання, відповідно до стандартів НАТО, а для канадських тренерів –
перейняти український досвід, отриманий під час ведення бойових дій у зоні
проведення АТО (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
27.06).
***
26 червня в Москві відбулася робоча зустріч керівників консульських
служб зовнішньополітичних відомств України та Російської Федерації.
Українською стороною вкотре висунуто вимогу забезпечити неухильне
виконання Росією положень міжнародних договорів у консульській сфері та,
зокрема, невідкладно забезпечити консулу України зустріч з безпідставно
утримуваними на території Російської Федерації громадянами України
М. Карпюком, С. Клихом, О. Сенцовим, О. Кольченком, Г. Афанасьєвим.
Окрему увагу приділено справі народного депутата України, члена
делегації України в ПАРЄ Н. Савченко та повторено вимогу щодо її
негайного звільнення, як і інших незаконно утримуваних на території
Російської Федерації громадян України.
Досягнуто домовленості щодо продовження обговорення проблемних
питань у сфері забезпечення прав громадян (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 27.06).
***
Заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України
О. Светелік узяв участь у засіданні круглого столу на тему: «Взаємодія
енергетичних підприємств та товаровиробників України в частині
надання послуг з ремонту, модернізації, реконструкції та експлуатації
обладнання», що відбувся 26 червня на Трипільській ТЕС.
Участь у засіданні взяли представники Комітету Верховної Ради України
з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної
безпеки, Міненерговугілля, Українського союзу промисловців
і
підприємців, Держенергонагляду, енергетичних компаній та промислових
підприємств.
Під
час
заходу
обговорено
питання
щодо
завдань
та
орієнтирів нормативно-правового, технічного та фінансового забезпечення
взаємодії енергетичних підприємств і товаровиробників України, потреби та
можливості енергетичних підприємств України, виконання міжнародних
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зобов’язань України та імпортозаміщення, а також можливості
товаровиробників України в частині надання послуг з ремонту, модернізації,
реконструкції та експлуатації енергетичного обладнання.
Під час обговорення підприємці зазначили й про існуючі перешкоди та
проблеми, серед яких назвали наявність доповнень до стандартів, відсутність
ринкового контролю тощо.
За підсумками учасники заходу визначили перелік найголовніших
завдань, а також напрями подальшої співпраці щодо розвитку внутрішнього
ринку збуту продукції базових галузей економіки (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 27.06).

ПОЛІТИКА
Очередное заседание трехсторонней контактной группы по
урегулированию ситуации на Донбассе готовится на 7 июля в Минске. Об
этом рассказала пресс-секретарь представителя Украины в группе Л. Кучмы
Д. Олифер (http://korrespondent.net/ukraine/3533384-ocherednye-perehovory-vmynske-po-donbassu-hotoviatsia-na-7-yuilia).
«Один из ключевых вопросов для обсуждения на этой встрече –
безопасность. К этому дню планируется к подписанию документ о взаимном
отводе от линии соприкосновения тяжелых видов вооружений калибра менее
100 мм – танков и минометов», – отметила она.
Перед этим заседание трехсторонней контактной группы состоялось в
Минске 23 июня. Впервые в нем участие принял новый спецпредставитель
главы ОБСЕ – австрийский дипломат М. Сайдик (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 29.06).
***
В ОБСЕ не собираются проводить переговоры с представителями
ЛДНР.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе исключает
возможность участия представителей сепаратистских ДНР и ЛНР в
переговорах по урегулированию на Донбассе, сказала в эфире телеканала
ICTV бывший специальный представитель ОБСЕ Х. Тальявини
(http://korrespondent.net/ukraine/3533261-v-obse-ne-sobyrauitsia-provodytperehovory-s-predstavyteliamy-ldnr).
Она отметила, что ОБСЕ периодически проводит консультации с ДНР и
ЛНР. «Мы ведем с представителями определенных районов Донецкой и
Луганской областей ...консультации, и …регулярно. Поэтому эта форма
оправдана. Думаю, что мы так и дальше будем вести себя», – сказала
Х. Тальявини.
Она также отметила, что ОБСЕ настаивает на проведении выборов на
территориях, неподконтрольных ныне украинской власти, в соответствии с
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украинским законодательством.
Х. Тальявини добавила, что переговоры в «минском формате» являются
сложными. Бывший спецпредставитель ОБСЕ добавила, что возможности
этой организации для мониторинга и фиксации участия российских военных
в боевых действиях на территории Украины ограничены (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 29.06).
***
Евросоюз и Китай помогут Украине в проведении реформ, заявил
глава Евросовета Д. Туск.
Он также высказал убеждение, что конфликт в Украине может быть
решен только мирным путем и при соблюдении территориальной
целостности страны. «Стабильная и процветающая Украина в интересах
Китая и ЕС. Мы привержены помочь в проведении реформ и в развитии», –
заявил
Д.
Туск
по
итогам
саммита
ЕС
–
Китай
(http://korrespondent.net/world/3533493-es-y-kytai-pomohut-ukrayne-provestyreformy-tusk).
Ранее сообщалось, что Китай выделит Украине 3,6 млрд дол. кредита на
проекты по газозамещению. В конце марта сообщалось, что Китай даст
Украине 15 млрд дол. на доступное жилье (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 29.06).
***
Канцлер Германии А. Меркель заявила, что отношения между
Москвой и Берлином проходят серьезный экзамен. А. Меркель отметила,
что главным образом это происходит из-за конфликта на Востоке Украины.
Об этом она заявила в приветствии участникам XIII Немецко-российской
конференции городов-побратимов (http://korrespondent.net/world/3533216merkel-konflykt-v-ukrayne-stal-ekzamenom-dlia-otnoshenyi-rossyy-y-hermanyy).
«2015 г. проходит под знаком серьезного экзамена в отношениях
Германии и России. Прежде всего ситуация в Украине приводит к
значительным разногласиям. В связи с этим крайне важно использовать
каждую возможность для открытого разговора. Прямой диалог приобретает
особую ценность для конференции немецко-российских городовпобратимов», – цитирует обращение РИА «Новости».
В свою очередь президент России В. Путин в таком же обращении
отметил, что побратимские связи между городами являются эффективным
каналом прямого диалога для граждан как России, так и Германии.
«Побратимские связи являются важной составляющей двухсторонних
отношений РФ и ФРГ. Они объединяют не только такие мегаполисы, как
Москва и Берлин, Санкт-Петербург и Гамбург, Самара и Штутгарт, но и
десятки малых городов. Они представляют собой востребованный и
эффективный канал прямого диалога гражданских обществ двух стран», –
заявил В. Путин (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
28.06).
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***
Министр иностранных дел ФРГ Ф.-В. Штайнмайер заявил, что
Россия была и останется главным соседом ЕС и Германии. Об этом он
сообщил в интервью Welt am Zonntag (http://korrespondent.net/world/3533072shtainmaier-hermanyia-ne-dolzhna-dopustyt-yzoliatsyy-rf).
«Мы должны заботиться о том, чтобы не позволить разрушить все, что
было с таким трудом построено за десятилетия мира в Европе. И мы не
можем игнорировать тот факт, что Россия участвовала в создании
европейского послевоенного порядка», – сказал министр.
На вопрос, может ли он себе представить восстановление нормальных,
даже дружеских отношений с Москвой в ближайшем будущем, Ф.-В.
Штайнмайер ответил, что «это было бы весьма желательно». «Однако это
зависит от того, насколько Россия готова помочь Украине преодолеть
конфликт. Понятно, что Германия не должна допустить изоляции России.
Россия остается главным соседом ЕС и нашим главным соседом, вместе с
нами
она
определяет
будущее
Европы»,
–
подчеркнул
он
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 28.06).
***
УДАР будет участвовать в местных выборах. Об этом заявил мэр
Киева В. Кличко в эфире 5 канала, отвечая на вопрос относительно заявлений
Ю. Луценко о якобы торможении переговоров между демократическими
силами о формате участия в выборах (http://korrespondent.net/ukraine/3533259klychko-udar-prymet-uchastye-v-mestnykh-vyborakh).
На сегодняшний день, по словам В. Кличко, продолжаются
консультации относительно формата участия. «У меня складывается
впечатление, что Ю. Луценко недостаточно проинформирован. Я хочу четко
задекларировать: УДАР будет участвовать в местных выборах. В каком
формате – это уже другой вопрос. Сейчас идут консультации с различными
демократическими политическими силами. И в ближайшее время мы сможем
дать ответ на этот вопрос», – отметил В. Кличко.
Говоря о проекте изменений в Конституцию, мэр Киева отметил, что
группа УДАР в парламенте пока нарабатывает свои замечания к
предложениям об изменениях Основного закона.
«Важно разъяснять людям, какие изменения и для чего могут быть
внесены в Конституцию», – отметил В. Кличко (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 29.06).
***
Изменения в Основной закон должны приниматься на всеукраинском
референдуме, отметил В. Медведчук.
События последних двух лет в Украине показали, что для сохранения
территориальной целостности страны и развития Украины как
демократического государства необходимо внести в Основной закон
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изменения, направленные на децентрализацию власти. Об этом идет речь в
блоге лидера Общественного движения «Украинский выбор» В. Медведчука.
Со слов политика, сегодня власть взяла на вооружение идеи по
децентрализации, устранению жесткой административной вертикали,
расширению прав территориальных общин, установлению реального
народовластия, но не спешит претворять в жизнь системные и стратегически
важные для государства и народа преобразования.
«“Майданные лидеры” еще в мае 2014 г. обещали народу
“безотлагательно” провести конституционную реформу по децентрализации
власти. Однако только в начале марта 2015 г. Президент подписал указ о
создании Конституционной Комиссии, а уже в июне она направила в
Венецианскую комиссию свой проект изменений в Конституцию Украины в
части децентрализации. Конституционная Комиссия под руководством
Гройсмана
проигнорировала
требования
территориальных
общин
предоставить им независимость от центра – бюджетную, гуманитарную,
кадровую, земельную. Вместо независимости и самостоятельности для
регионов – централизованный контроль общин», – отметил В. Медведчук.
Ключевой момент в реформе децентрализации – предоставление особого
статуса Донбассу, поскольку это один из основоположных пунктов минских
соглашений, считает лидер «Украинского выбора». «О предоставлении
“статуса автономии для востока и институциональных реформах”» говорила
верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике
безопасности Ф. Могерини, а председатель Венецианской комиссии Д.
Букиккио признал, что Украина обязалась «провести конституционную
реформу, предусматривающую децентрализацию с учетом специфики
отдельных районов Донецкой и Луганской областей»…
«Однако в проекте изменений в Конституцию Украины по части
децентрализации, подготовленном Гройсманом, нет ни слова о специальном
статусе Донбасса», – уточнил лидер «Украинского выбора».
По мнению политика изменения в Основной закон должны готовиться с
участием общественности, а приниматься на всеукраинском референдуме
(УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2015. – 28.06).
***
Экс-главу фракции Партии регионов А. Ефремова оставили под
стражей еще на месяц.
Печерский суд продлил до 1 августа меру пресечения в виде залога в 3,7
млн грн А. Ефремову. Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на
адвоката А. Мельникова. По словам адвоката, Генпрокуратура продлила срок
досудебного следствия в этом уголовном производстве до августа
(http://korrespondent.net/ukraine/3532848-efremova-ostavyly-pod-strazhei-eschena-mesiats).
Как сообщал Корреспондент.net, правоохранители задержали А.
Ефремова в Киеве 14 февраля. По словам генпрокурора В. Шокина, А.
Ефремов подозревается в злоупотреблении служебным положением при
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отягчающих обстоятельствах и служебном подлоге. 17 февраля А. Ефремов
вышел на свободу под залог в сумме 3,6 млн грн. Позже Генеральная
прокуратура Украины 17 февраля известила А. Ефремова о подозрении в
совершении преступления по ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса
(«Преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной,
расовой или религиозной вражды и ненависти, повлекшие тяжкие
последствия в виде массовой гибели людей») (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 27.06).
***
М. Джемилев предлагает создать воинское подразделение из
выходцев из Крыма на Херсонщине.
Во время выступления в парламенте Италии народный депутат Украины
из фракции «Блок Петра Порошенко», уполномоченный Президента по делам
крымскотатарского народа М. Джемилев сообщил, что предлагает создать
воинское подразделение из выходцев из Крыма, которое дислоцировалось бы
в Херсонской области.
«У нас появилась идея создать воинское подразделение с дислокацией в
Херсонской области, которое бы состояло из выходцев из Крыма, не только
крымских татар. Президент Порошенко не возражает. Сейчас идет
обсуждение, какой структуре оно будет подчинено: Национальной гвардии
или Минобороны? Ведь так или иначе, Крым будет освобожден, это лишь
вопрос времени. В освобожденном Крыму не будет по-старому: тамошние
военные части будут иметь и полицейские функции», – цитирует его прессслужба БПП.
М. Джемилев убежден, что Украина должна продолжать экономическую
блокаду аннексированного полуострова (Четверта Влада (http://4vlada.net).
– 2015. – 25.06).

ЕКОНОМІКА
Россия продлит Украине скидку на газ.
Правительство РФ приняло решение предоставить Украине на
ІІІ квартал скидку на газ в размере около 40 дол., в результате чего цена на
газ составит 247 дол., сообщил премьер РФ Д. Медведев. «От украинской
стороны поступило обращение с просьбой продлить действие скидки.
Принято решение подписать постановление правительства, которое на один
квартал установит особый порядок расчетов ввозной пошлины при поставках
газа на Украину», – сказал он. Таким образом, цена на газ для Украины
составит около 247,17 дол. за 1 тыс. куб. м.
Ранее в «Газпроме» заявляли, что расчетная цена газа для «Нефтегаза»
без скидки за счет таможенной пошлины составит для ІІІ квартала
287,15 дол. за 1 тыс. куб. м.
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«Газпром» подтвердил намерение не продлевать контракт на транзит с
Украиной.
Как сообщал Корреспондент.net, в конце марта Россия продлила льготы
для Украины при закупках газа еще на три месяца при условии, что Киев
будет соблюдать все положения контракта. Ранее в РФ заявили, что
рассматривают вариант предоставления Украине скидки на газ до конца года
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 29.06).
***
Министр финансов Н. Яресько заявляет, что реформа ГФС позволит
увеличить доходы таможен на 20 % и уменьшить налоговые ямы на
10 %.
«Речь идет об увеличении поступления именно в одной сфере по
уменьшению налоговых ям на 10 %, по таможне – на 20 %. Это первый шаг.
Посмотрим, эта команда будет иметь возможность это сделать», – сказала
Н. Яресько.
По ее словам, сейчас обсуждается возможность передачи управления
части таможни частной фирме. «Обсуждаем сейчас возможность передать в
частные руки на временный период один пилотный проект по какой-то одной
части нашей границы. Так как делалось в Болгарии, Албании, Филиппинах, –
заявила министр. – Мы обсуждаем, чтобы по контракту попросить их взять
какой-то кусок нашей границы и показать, как можно ускорить процесс
уменьшения коррупции и увеличения поступлений в бюджет»
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 29.06).
***
Комитет монетарной политики НБУ предлагает сохранить
учетную ставку на уровне 30 %.
В случае дальнейшего снижения инфляционных рисков НБУ начнет
смягчение денежно-кредитной политики в ближайшее время. Члены
Комитета монетарной политики Национального банка Украины рекомендуют
сохранить учетную ставку НБУ на уровне 30 %. Об этом говорится в
сообщении регулятора.
«Члены комитета отметили некоторое снижение инфляционных рисков,
несмотря на сохранение высоких темпов инфляции. Прирост индекса
потребительских цен в мае составил 58,4 % в годовом измерении (снизился с
60,9 % в апреле)», – говорится в сообщении.
В связи с этим, с целью закрепления положительных сдвигов в денежнокредитном рынке и дальнейшей стабилизации ожиданий члены комитета
рекомендовали оставить неизменной учетную ставку, а в случае дальнейшего
снижения инфляционных рисков перейти к смягчению денежно-кредитной
политики в ближайшее время.
Также в сообщении отмечается, что улучшение ситуации на валютном
рынке и стабилизация ожиданий способствовали возвращению депозитов в
банковскую систему. Их объем в национальной валюте с начала июня
35

увеличился на 1,9 %.
Учитывая стабильность на денежно-кредитном рынке и низкий
совокупный спрос, комитет ожидает продолжения замедления инфляции в
течение следующих месяцев.
НБУ с 4 марта этого года увеличил учетную ставку с 19,5 до 30 %
годовых, ставку рефинансирования по кредитам «овернайт» – с 17,5 до 23 %
годовых. Предыдущее повышение произошло 6 февраля, до этого ставка с
13 ноября 2014 г. удерживалась на уровне 14 % годовых.
В последний раз учетная ставка Нацбанка была выше в 2000 г.: с
24 марта 2000 г. она была снижена с 35 до 32 % годовых, затем с 10 апреля –
до 29 %, с 15 августа – до 27 % годовых. В 2001 г. НБУ в шесть этапов
снизил учетную ставку до 12,5 % годовых.
Программа с МВФ предусматривает, что Нацбанк будет сохранять
политику позитивной реальной ставки на 12–18-месячной перспективной
основе (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 26.06).
***
В Нацбанке подсчитали, что инвестпозиция Украины улучшилась.
В І квартале активы Украины возросли на 3,168 млрд дол.
Отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины,
представляющее собой разницу между активами и обязательствами перед
нерезидентами, в І квартале 2015 г. снизилось на 8,086 млрд дол., или на
13,5 %, – до 52,009 млрд дол., сообщается на сайте Национального банка
Украины.
По информации НБУ, в І квартале активы Украины возросли на
3,168 млрд дол., или на 2,5 %, – до 129,078 млрд дол., пассивы снизились на
4,918 млрд дол., или на 2,6 %, – до 181,087 млрд дол.
Отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины в
2014 г. снизилось на 16,832 млрд дол., или на 21,9 %, – до 60,016 млрд дол.
В 2013 г. отрицательное значение чистой инвестпозиции Украины
возросло на 16,933 млрд дол., или на 28,3 %, – до 76,848 млрд дол.
Международная инвестиционная позиция отражает накопленные запасы
внешних финансовых активов и пассивов страны, в частности все
финансовые требования и обязательства резидентов страны относительно
нерезидентов (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 27.06).
***
Профицит госбюджета составил 5,6 млрд грн.
Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за январь – май
составила 249,753 млрд грн.
Профицит государственного бюджета Украины за январь – май 2015 г.
составил 5,609 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства
финансов.
Как отмечается, профицит госбюджета за январь – май составил
5,609 млрд грн, в том числе профицит общего фонда государственного
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бюджета – 5,955 млрд грн против запланированного на этот период дефицита
в сумме 32,199 млрд грн. «Общая сумма доходов сводного бюджета Украины
за январь – май составила 249,753 млрд грн, что на 58,422 млрд грн, или на
30,5 %, больше, чем за аналогичный период прошлого года», – говорится в
сообщении.
В пресс-службе сообщили, что в январе – мае госбюджет получил
204,921 млрд грн, что на 54,276 млрд грн, или на 36 %, больше, чем за
аналогичный период прошлого года. В сопоставимых условиях, без учета
поступлений от продажи 3G лицензий, поступления возросли на
45,506 млрд грн, или на 30,2 %.
«В общий фонд государственного бюджета поступило 194,910 млрд грн,
что на 63,082 млрд грн, или на 47,9 %, больше, чем за аналогичный период
прошлого года. В сопоставимых условиях, без учета поступлений от продажи
3G лицензий, поступления возросли на 54,312 млрд грн, или на 41,2 %», –
сообщает пресс-служба.
В специальный фонд госбюджета поступило 10,011 млрд грн, что на
8,806 млрд грн, или на 46,8 %, меньше, чем за аналогичный период прошлого
года, что объясняется переносом в общий фонд поступлений от ввозной
пошлины, акцизного налога, экологического налога.
«Собственные поступления бюджетных учреждений составляли
8,823 млрд грн, что составляет 88,1 % от общего объема поступлений в
специальный фонд государственного бюджета. Против аналогичного периода
прошлого года поступления возросли на 658,8 млн грн, или на 8,1 %», –
сообщает Минфин (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 27.06).
***
Приватизация принесла в бюджет 115 млн грн.
С начала года в госбюджет поступило (общий фонд бюджета страны) и
пересчитано 114,850 млн грн от приватизации государственного имущества.
Соответствующее сообщение Фонда государственного имущества Украины
опубликовано в «Ведомостях приватизации» № 25 (874), пишет «РБКУкраина».
В сообщении также говорится, что за период с января по май 2015 г.
ФГИ через фондовые биржи выставил 44 пакета акций 39 АО общей
номинальной стоимостью 710,742 млн грн. По итогам торгов на фондовых
биржах продано четыре пакета акций на общую сумму 100,192 млн грн,
среди которых три пакета акций ПАО «Илличевский судоремонтный завод».
Кроме того, за отчетный период органами приватизации продано
33 объекта государственной собственности, из которых 26 объектов группы
А, один объект группы В, пять объектов группы Д и один объект группы Е, а
также по согласию с органами местного саморегулирования – 270 объектов
группы
А
коммунальной
собственности
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 26.06).
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***
Новый лоукост получил разрешения на полеты по ряду направлений.
Комиссия удовлетворила ряд заявок авиакомпании на эксплуатацию
воздушных линий.
Комиссия по рассмотрению вопросов относительно прав на
эксплуатацию воздушных линий удовлетворила заявки авиакомпании Atlasjet
Украина на ряд направлений, пишет «ЛІГАБізнесІнформ».
Среди утвержденных направлений: четыре частоты – Львов – Стамбул,
семь – Харьков – Стамбул, четыре – Винница – Стамбул, все – в Грузию,
14 – Киев – Москва, семь – Киев – Питер, четыре – Киев – Эрбиль, семь –
Киев – Ларнака, семь – Киев – Бишкек, три – Одесса – Вильнюс.
Итальянское направление комиссия рассмотрит позже. По направлению
Одесса – Стамбул комиссия проведет отдельный конкурс, поскольку общее
количество заявленных частот превышает возможности (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 26.06).
***
Туристический поток из Украины в Грузию в 2015 г. увеличился на
15–20 % по сравнению с 2014 г. Об этом сообщил директор Центра развития
туризма в Украине В. Царук.
«У нас есть свежие данные: рейсы на Батуми из Киева сегодня
заполнены на 80–90 %, такая же загрузка между Одессой и Батуми. У МАУ
многие рейсы в июле и августе заполнены полностью, уже сейчас мест нет.
Турпоток из Украины в Грузию в этом году увеличится на 15–20 %», – сказал
он.
По результатам 2014 г. Грузию посетили более 120 тыс. украинцев, что
вывело Украину на пятое место (после Турции, Армении, Азербайджана и
России) по количеству туристов, приезжающих в эту страну.
Больше всего украинцы посещают Тбилиси, Батуми, горнолыжные
курорты Гудаури и Бакуриани, а также посещают винный регион Кахетию
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 29.06).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

НБУ обновил прогноз по ВВП Украины на 2015 г.
В 2016 г. Нацбанк прогнозирует рост украинской экономики на 3 %.
Национальный банк Украины, с учетом текущей ситуации, прогнозирует
падение валового внутреннего продукта в 2015 г. на 9,5 % при инфляции
48 %, ожидает в 2016 г. рост экономики на 3 % при замедлении инфляции до
12 %.
Согласно сообщению Нацбанка, соответствующий макроэкономический
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прогноз утвердил Комитет по монетарной политике Центробанка по итогам
заседания 24–25 июня.
МВФ в конце мая по итогам переговоров с украинскими властями
ухудшил прогноз падения ВВП страны в текущем году до 9 %, а инфляции –
до 46 %.
Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения
украинской экономики в 2015 г. до 9 %, тогда как в мае этого года он
оценивал его в 7,5 %, а в январе – в 5 %.
Государственный бюджет Украины на 2015 год построен на
оптимистическом сценарии развития ситуации, предусматривающем падение
ВВП на 5,5 % при инфляции 26,7 %. Два других правительственных сценария
предполагают падение ВВП 8,6 и 11,9 % при инфляции 38,1 и 42,8 %
соответственно.
По итогам 2014 г. падение ВВП Украины составило 6,8 % после
нулевого роста в 2013 г.
По данным Госстата, реальный ВВП Украины в І квартале 2015 г.
уменьшился на 17,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., тогда
как в IV квартале 2014 г. падение составило 14,8 %, в ІІІ – 5,4 %
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 26.06).
***
Глава Минфина Н. Яресько объяснила украинцам ситуацию с
кредиторами.
Владельцы суверенных коммерческих внешних обязательств Украины,
представленные специальным комитетом кредиторов, до сих пор
отказываются внести свой вклад в восстановление страны, заявила министр
финансов Н. Яресько в обращении к гражданам Украины.
«Несмотря на сложность нашей ситуации, они три месяца “отказались”
[в тексте. – Прим. ред.] проводить предметные переговоры об условиях
долговой операции, соответствующие трем целевым показателям, которые
установлены программой МВФ и которые необходимо достичь для того,
чтобы долговая нагрузка на Украину не была чрезмерной», – сказано в
сообщении.
По словам главы Минфина, частные кредиторы предложили
использовать на погашение внешнего долга валютные резервы страны с тем,
чтобы избежать каких-либо финансовых потерь в нынешней ситуации. «Но
правительство понимает, что кредиторы могут не быть нацелены на
достижение согласия, зато будут и дальше блокировать решение этого
вопроса. В таком случае правительство готово использовать существующее
законное право для того, чтобы прекратить уплату международным внешним
кредиторам, чтобы защитить экономику Украины и сохранить ее финансовые
ресурсы до тех пор, когда приемлемое соглашение с кредиторами будет
достигнуто», – отметила Н. Яресько.
Глава
министерства
напомнила,
что
политика
украинского
правительства имеет полную поддержку МВФ, стран «большой семерки»,
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которые согласны, что коммерческие внешние кредиторы должны принять
участие в спасении и восстановлении экономики Украины.
Трехсторонняя встреча представителей правительства Украины,
Международного валютного фонда и кредиторов по реструктуризации
внешнего долга Украины, вероятно, состоится 30 июня или 1 июля 2015 г.
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 26.06).
***
Украина может сэкономить 15,3 млрд дол. и без списания долга,
которого правительство страны добивается в ходе переговоров с
международными кредиторами. Такое мнение выразила старший вицепрезидент Moody’s Investors Service К. Линдоу в интервью агентству
Bloomberg.
По словам К. Линдоу, существует много разных способов сэкономить
15 млрд дол. и без списания. «Снижения долговой нагрузки можно добиться
по-другому, в частности за счет значительного сокращения купона,
длительной отсрочки», – считает эксперт.
При этом, по мнению К. Линдоу, провал переговоров Украины с
международными кредиторами, которые сейчас идут очень напряженно, а
также возможное введение моратория на выплаты по внешнему долгу будут
иметь долгосрочные негативные последствия для Украины как для эмитента.
Эксперт добавила, что при отказе от выплат по бондам Украина не сразу
сможет вернуться на международный рынок капитала (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 28.06).
***
Задолженность по зарплате в Украине возросла. Наибольшая
задолженность сформировалась в Донецкой и Луганской областях.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине, по состоянию
на 1 июня, составила 1 млрд 811 млн 278 тыс. грн, сообщает Государственная
служба статистики (Госстат).
В Госстате сообщают, что данные приводятся без учета временно
оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.
Задолженность по выплате зарплаты в мае возросла на 21,1 % по
сравнению с предыдущим месяцем.
Задолженность экономически активных предприятий составляет
1 млрд 340 млн 278 тыс. грн (74 % от всей задолженности), предприятийбанкротов – 437 млн 231 тыс. грн (24,1 %), экономически неактивных
предприятий – 33 млн 769 тыс. грн (1,9 %).
Наибольшая задолженность в течение мая сформировалась в Донецкой
области – 398 млн 492 тыс. грн, Луганской – 380 млн 599 тыс. грн, а также в
Харьковской области – 177 млн 971 тыс. грн и Киевской –
128 млн 805 тыс. грн (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 26.06).
***
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В мае текущего года прибыль банков составила 9,58 млрд грн. Об
этом сообщает Национальный банк, пишут «Украинские новости».
Доходы банков, по состоянию на 1 июня, составили 98,901 млрд грн,
расходы – 172,130 млрд грн.
За январь – апрель убыток банков составлял 82,802 млрд грн, тогда как
по состоянию на 1 июня эта цифра изменилась – 73,229 млрд грн.
За первые пять месяцев убыток банков (без неплатежеспособных)
составил 25,245 млрд грн.
Достаточность (адекватность) регулятивного капитала банков, по
состоянию на 1 июня, составила 7,66 %.
Регулятивный капитал банков составил 96,028 млрд грн.
Банковская система Украины в январе – июле текущего года получила
2 млрд грн убытка из-за неплатежеспособных банков, без которых прибыль
банковской системы составила 3,2 млрд грн (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 27.06).
***
В Украине по состоянию на 25 июня функционируют 128 банков, без
учета ликвидируемых банков и банков со временной администрацией,
сообщил Национальный банк Украины.
По информации НБУ, в том числе 40 из работающих банков –
финучреждения с иностранным капиталом.
Нацбанк напоминает, что в рамках процесса очистки банковской
системы в 2014–2015 гг. он принял 51 решение об отнесении банков к
категории неплатежеспособных, в том числе по 18 банкам – в 2015 г.
В 2014–2015 гг. Нацбанк отозвал банковские лицензии у 41 банка, из них
в 2015 г. – у 24, в том числе регулятор аннулировал лицензии двух банков на
территории АР Крым и Севастополя.
По оценкам НБУ, всего на сегодня к категории неплатежеспособных
относятся 10 банков, в стадии ликвидации находятся 48 банков.
Напомним, в апреле количество банков, имеющих лицензию на
осуществление банковской деятельности (в том числе со временной
администрацией), сократилось на три учреждения – до 145 на 1 мая.
По состоянию на 1 января 2015 г. в Украине лицензию на
осуществление банковской деятельности имели 163 банка (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 27.06).
***
Евро обновил месячные минимумы на фоне греческого кризиса.
Котировки европейской валюты ночью 29 июня на электронных торгах
падали до уровня менее чем 1 дол. 10 центов за евро, сейчас эта валютная
пара остается вблизи этих значений, сообщает радио «Свобода».
Ранее премьер-министр Греции А. Ципрас объявил, что 29 июня банки в
его стране не откроются. Выступая на телевидении, А. Ципрас сказал, что к
таким мерам пришлось прибегнуть после того, как Европейский
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центральный банк отказался повысить сумму экстренного кредита для
греческих банков.
Ранее в воскресенье, 28 июня, ЕЦБ заявил, что замораживает на
дотеперешнем уровне свое экстренное кредитование финансовой системы
Греции, которая теперь требует значительно больших финансовых вливаний
из-за утечки наличности.
По сообщениям, менее чем в течение последних суток – от времени,
когда в ночь на воскресенье парламент Греции одобрил проведение
референдума относительно условий международной помощи – из банкоматов
страны сняли наличными 1 млрд 300 млн евро, опасаясь именно тех мер, о
которых объявил А. Ципрас (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
29.06).
***
Кризис в Греции обрушил европейские биржи.
Торги на европейских биржах 29 июня открылись резким снижением
основных индексов на фоне кризиса в Греции, оказавшейся на грани дефолта.
В целом, основные биржевые индексы стран ЕС снизились после открытия
торгов в понедельник, 29 июня, на 4 %.
Кризис в Греции обрушил и нефтяные котировки. Нефть Brent на бирже
ICE в Лондоне утром 29 июня подешевела на 1,8 % – до 62,14 дол. за
баррель.
Греция должна 30 июня погасить кредит в 1,6 млрд евро. В случае
дефолта Греции, как ожидается, придется выйти из еврозоны.
Переговоры с международными кредиторами о продлении программы
финансовой помощи Греции, срок которой истекает 30 июня, пока не
принесли результатов.
Власти Греции с 29 июня по 6 июля включительно приостановили
работу банков на территории страны, ввели лимит снятия наличных в 60 евро
и запретили переводы средств за рубеж. С середины июня из банков Греции
были выведены несколько миллиардов евро.
28 июня премьер-министр Греции А. Ципрас объявил о проведении
референдума по плану выхода из долгового кризиса. Голосование о
повышении налогов и снижении госрасходов планируется провести 5 июля
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 29.06).
***
S&P: компании массово объявляют о дефолте.
На этой неделе список пополнила американская угольная компания
Walter Energy Inc.
С начала 2015 г. 52 корпоративных эмитента объявили о дефолте. Об
этом говорится в статье аналитического подразделения Standard & Poor’s,
передают «Вести. Экономика».
Данный результат является худшим с кризисного 2009 г.
За весь 2014 г. S&P насчитало в мире в общей сложности 60 случаев
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корпоративного дефолта.
На этой неделе список пополнила американская угольная компания
Walter Energy Inc., которая не смогла найти средства для выплаты процентов
по приоритетным векселям с погашением в 2020 г.
«Из 52 эмитентов, которые уже не смогли выполнить денежные
обязательств в этом году, 31 компания расположена в США, 12 – в
развивающихся странах, семь – в Европе и две – в остальных развитых
странах», – заявила руководитель аналитического подразделения мировых
рынков ценных бумаг с фиксированным доходом в S&P Д. Вацца.
По ее словам, 19 компаний объявили дефолт из-за пропуска выплат
процентов или основной суммы долга, 11 эмитентов подали заявления о
банкротстве, 13 – провели обмен долга в стрессовых условиях (distressed
exchange, эквивалент дефолта), в шести случаях дефолт был
конфиденциальным, в двух сработало вмешательство регуляторов, еще в
одном – реорганизация по требованию суда (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 29.06).
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