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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент України П. Порошенко
представив зміни до Конституції:
Децентралізація має об’єднати суспільство
Децентралізація має об’єднати українське суспільство, заявив Президент
України П. Порошенко під час презентації проекту змін до Конституції
України в частині децентралізації представникам національних і
регіональних засобів масової інформації.
Президент зазначив, що переваги децентралізації очевидні всім
політичним силам, оскільки всі вони саме з цим гаслом ішли на вибори. «Всі
обіцяли народу децентралізацію. Це було в жовтні минулого року. Але ще в
квітні – травні під час своєї передвиборної кампанії я твердо пообіцяв, що ми
проведемо конституційні зміни з питань децентралізації. І зараз я, як
Президент країни, розраховую на підтримку всіх політичних сил у Верховній
Раді», – заявив глава держави.
Президент повідомив, що до кінця дня має намір підписати та направити
на розгляд Верховної Ради затверджений Конституційною Комісією проект
закону про зміни до Конституції щодо децентралізації. Глава держави
висловив сподівання на підтримку законопроекту конституційною більшістю
в парламенті, члени якої обиралися під гаслами децентралізації.
Глава держави наголосив на тому, що він – лише суб’єкт подання.
Справжніми ж авторами є дві високоповажні комісії: перша, яка зробила
основну роботу – українська Конституційна Комісія і Венеціанська комісія,
яка схвалила проект Конституційної Комісії.
Президент особливо зазначив, що реформу децентралізації підтримала
Рада регіонального розвитку, до якої входять не лише голови адміністрацій,
ключовим є те, що тут представлені всі голови обласних рад, найбільша
кількість міських голів, а також Асоціація міст України та Національна рада
реформ.
Головне, підкреслив Президент, численні соціологічні дослідження, які
проводилися в Україні, переконливо доводять, що вражаюча більшість
українців категорично відкидають ідею федералізації і висловлюються за
унітарну систему в Україні з децентралізованою політичною системою.
Глава держави зазначив, що децентралізації українські громади чекають
довгі 24 роки. «Це те, що їм обіцяють, і це те, на що не вистачало рішучості у
української влади. Рішучості наблизити владу до народу. Надзвичайно
скоротити ту відстань, яка є між громадянином України і містом, де
приймаються найважливіші рішення для того, щоб забезпечити ефективне і
комфортне існування української громади», – сказав Президент.
Говорячи про переваги реформи, він зазначив, що децентралізація
наближає владу до людини – «на відстань витягнутої руки». «Не треба
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виїжджати за межі міста для того, щоб вирішити більшість проблем, – сказав
П. Порошенко. – Належна повага до місцевих специфіки та традицій, – які не
суперечать загальнонаціональним інтересам та законам, які не суперечать
базовому документу, Конституції України, – зробить нашу країну сильнішою
та міцнішою, стане надійним щепленням проти бацили федералізації. Це
друга перевага децентралізації». По-третє, наголосив Президент України,
децентралізація є надійним запобіжником від авторитаризму та диктатури, бо
розосереджує владу між тисячами суб’єктів.
«Нарешті децентралізація стане ще однією нашою цивілізаційною
відмінністю від сусідів по радянському табору. Справжнє самоврядування не
можливе в авторитарній державі. Деспотія не терпить ані самостійності
громад, ані, тим більше, свободи громадянина», – сказав П. Порошенко.
За словами Президента, децентралізація наблизить українську політичну
систему до європейської. «Цілком природно, що саме з європейськими
стандартами місцевого самоврядування ми звіряємо нашу концепцію змін до
Конституції в частині децентралізації», – наголосив він.
Президент укотре наголосив, що після запровадження децентралізації на
рівень громад, які є опорою, базовою одиницею адміністративнотериторіального устрою України, делегується левова частка повноважень від
трикутника центральних органів влади – Верховної Ради, Президента, уряду.
Важливим є й те, що центральна влада поступається не лише
повноваженнями і відповідальністю, а і фінансовими ресурсами, наголосив
глава держави. Він нагадав, що на початку року були внесені зміни до
Бюджетного та Податкового кодексів, які в результаті на 40 % збільшили
доходи місцевого самоврядування.
Президент повідомив, що з 1 липня, згідно із законом, Бюджетним
кодексом, органи місцевого самоврядування отримують право вносити зміни
до своїх бюджетів – отже, вони отримують повну фінансову
децентралізацією. «Відтепер пряма норма оновленої Конституції вимагатиме,
щоби будь-яка зміна компетенції органу місцевого самоврядування
обов’язково здійснювалася з одночасними відповідними змінами у розподілі
фінансових ресурсів. Не буде більше пустих обіцянок – кожна позиція буде
підтримана фінансово», – наголосив Президент.
Важливою зміною глава держави назвав скасування інституту голів
державних адміністрацій, які до цього часу призначалися з Києва –
оперативне управління областями й районами переходить до обласних і
районних виконавчих комітетів, які формуватимуться радами відповідного
рівня, обраними людьми. «Виконкоми підзвітні і підконтрольні лише
обраним радам відповідного рівня. Лише радам і нікому більше», –
підкреслив він.
Глава держави зауважив, що питання оборони, зовнішньої політики,
національної безпеки, верховенства права й дотримання громадянських
свобод залишаються під контролем центральної влади. «Йдучи на широку
децентралізацію, ми маємо надійно застрахуватися від спроб ворога
використати нові й надзвичайно широкі повноваження місцевих громад для
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порушення суверенітету й територіальної цілісності. Саме тому, для нагляду
за додержанням Конституції і законів України, органами місцевого
самоврядування в районах та областях вводиться інститут префектів», –
констатував П. Порошенко.
За його словами, префекти призначатимуться за принципом, за яким
нині призначаються голови ОДА – Указом Президента України за поданням
Кабінету Міністрів України. Однак, зауважив глава держави, вони матимуть
значно менший обсяг повноважень – не втручатимуться в оперативне
керування, не розпоряджатимуться фінансовими ресурсами місцевого
самоврядування, а лише здійснюватимуть контрольно-наглядові функції.
Водночас префект матиме право зупиняти дію актів місцевого
самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України
з одночасним зверненням до суду, акцентував Президент.
«Конституційна Комісія ухвалила мудре і відповідальне рішення,
надавши можливість Президенту, Конституційному Суду і Верховній Раді –
лише їм трьом – спільними зусиллями притягати до відповідальності ті ради,
які, не дай Боже, согрішать сепаратизмом і створять загрозу суверенітету,
територіальній цілісності і національній безпеці України. В подібних
випадках Президент, як гарант Конституції, негайно призупиняє
повноваження відповідної ради чи голови громади. Конституційний Суд має
надати правову оцінку, а Верховна Рада, український парламент ухвалює
рішення про призначення позачергових виборів відповідної ради чи голови
громади», – сказав Президент, назвавши важливим право й можливість такої
миттєвої реакції. «Венеціанська комісія право на таке, цитую, “більш швидке
і ефективне втручання”, визнала “цілком обґрунтованим і підтримала це”», –
додав П. Порошенко. Передбачення таких механізмів необхідне і, зважаючи
на ситуацію в країні, сьогодні, зауважив Президент.
Разом з тим глава держави висловив сподівання на те, що в Україні не
виникне необхідності частого застосування зазначеної норми. «Сподіваюся
на мудрість виборців, відповідальність та патріотизм місцевих еліт, які не
даватимуть приводів для радикального втручання з боку Верховної Ради,
Конституційного Суду та Президента», – сказав він.
Щодо питання самоврядування на Донбасі Президент наголосив, що
проект змін до Конституції не передбачає ніякого особливого статусу
Донбасу. «Проект припускає можливість специфічного порядку здійснення
місцевого самоврядування в окремих адміністративно-територіальних
одиницях Донецької і Луганської областей, що визначається окремим
законом. Саме так це зараз і врегульовано», – сказав П. Порошенко. Ця норма
не виходить за межі міжнародних зобов’язань у рамках мінських
домовленостей, які всім світом визнані безальтернативною основою для
політико-дипломатичного врегулювання ситуації в Україні, також підкреслив
він
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 1.07).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Урожай-2015: здобутки і перспективи
У нинішніх складних економічних умовах, незважаючи на всі труднощі і
військову агресію, агропромисловий комплекс став єдиною галуззю
української економіки, яка в минулому році збільшила обсяги виробництва
та експорту. На цьому, зокрема, наголошує Прем’єр-міністр України
А. Яценюк.
Звертаючи увагу на проблему фінансування галузі, А. Яценюк закликає
західних інвесторів вкладати кошти в український агропромисловий
комплекс. «Ми можемо виробляти прекрасну, екологічно чисту і
надзвичайно конкурентну сільськогосподарську продукцію. Нам тільки
потрібні інвестиції, інвестиції в українське сільське господарство», –
наголосив Прем’єр-міністр України.
Перебуваючи з візитом у Франції, А. Яценюк запевнив потенційних
інвесторів у створенні сприятливого інвестиційного клімату в Україні. Він
звернув увагу на головні реформи, спрямовані на економічну і фінансову
стабілізацію, а також відновлення сприятливого ділового клімату. Як
інформують ЗМІ, серед головних тем, які обговорювалися в Парижі, ьули
такі, як спрощення регуляторного середовища, залучення капіталу для
реалізації інвестиційних проектів, економічні переваги від початку
функціонування з 1 січня 2016 р. зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.
Особливу увагу було приділено інвестиційним перспективам у фінансовому
секторі, сферах енергетики, інфраструктури, фармацевтики й сільського
господарства.
При цьому в уряді вважають, що Україна повинна більше приділяти
уваги саме переробці сільськогосподарської продукції, а не лише торгувати
зерном. Як зазначив А. Яценюк, основою нової аграрної політики України
має стати експорт продукції з доданою вартістю. «Переробка всередині
країни і продаж вже продукту з доданою вартістю. Це має стати основною
частиною нової аграрної політики України», – наголосив А. Прем’єр.
За його словами, це дасть змогу створити нові робочі місця та збільшити
дохід від експорту вже переробленої продукції.
Він також повідомив, що Мінагропрод повинен на інвестиційному
форумі, який відбудеться 13 липня в США, презентувати нову аграрну
політику України.
Щоправда, на сьогодні Україна переважно торгує зерном і саме за
рахунок цього отримує валютні надходження до бюджету. Як інформують
ЗМІ, Україна досягла рекордних показників щодо експорту зернових за цей
маркетинговий рік. Про це, зокрема, заявив міністр аграрної політики
О. Павленко. «Ми досягли за цей маркетинговий рік рекорду для України з
експорту. На сьогодні експортовано 33 млн 494 тис. т зернових. Це,
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порівнюючи з попереднім рекордом – 32 млн 300 тис. т, серйозне
перевиконання», – зазначив О. Павленко.
За його словами, Україна годує 140 млн людей на планеті. «Україна –
єдина країна, яка має потенціал зростання цього потенціалу майже в два
рази», – заявив міністр аграрної політики.
Варто також зазначити, що кількість реалізованого зерна на ринках
постійно зростає. І, як інформують ЗМІ, станом на 26 червня фактичні обсяги
експорту зерна становлять 34 364 тис. т, з яких: пшениці – 10 828 тис. т;
кукурудзи – 18 820 тис. т; ячменю – 4462 тис. т та інших зернових –
254 тис. т. Завантажено на судна 16 тис. т.
Таким чином, обсяги експортованих і підготовлених до експорту
зернових становлять 34 380 тис. т (пшениці – 10 828 тис. т, ячменю –
4462 тис. т та кукурудзи – 18 836 тис. т).
Ціни попиту на зернові на сьогодні коливаються залежно від регіону: на
пшеницю ІІІ класу – від 2830 до 4500 грн/т, на фуражну пшеницю VI класу –
від 2580 до 3400 грн/т.
Разом з тим експерти звертають увагу на невикористані можливості
України. Зокрема, генеральний директор УАК С. Стоянов вважає, що
Україна могла б більше продавати зерна на світовому ринку. За його
словами, Україна в зерновому сезоні 2014/2015 встановить історичний
рекорд із кількості експортованого зерна, але в цьому ж році в Україні буде
поставлено також і історичний антирекорд, пов’язаний із зерном. Ідеться
про зернові надлишки, які не реалізують до кінця маркетингового року.
Експерт зазначає, що, за розрахунками, з урахуванням залишків зерна в
ринковому секторі на 1 червня поточного року в кількості 15,6 млн т (за
даними Держстату), у товарних залишках на 1 липня 2015 р. опиняться понад
12 млн т основних зернових культур, у тому числі пшениці – 5,8 млн т,
кукурудзи – 4,9 млн т, ячменю – 1,3 млн т. І це без залишків у господарствах
населення, частка яких у валовому зборі зернових в Україні становить понад
20 %. «Зазначеного залишку зерна Україні вистачить на продовольче та
фуражне споживання більше ніж на шість місяців. Затоварюємося!» –
наголосив С. Стоянов.
На його думку, такий стан справ склався не без участі того ж таки
МінАПП, яке на початку поточного року фактично обмежувало експорт
продовольчої пшениці через «умовляння» експортерів утримуватися від
нього. Щоправда, тут є й більш об’єктивні причини, зокрема через
військовий конфлікт Україна не може належним чином використовувати всю
транспортну інфраструктуру.
Нині представники влади й бізнесу докладають зусиль для розв’язання
транспортної проблеми. Одним з таких заходів стало залучення інвестицій
для вдосконалення й розширення Іллічівського порту, що значно покращить
транспортні можливості України. Як інформують ЗМІ, агропромислова
корпорація The Soufflet Group інвестує в розвиток інфраструктури ДП
«Іллічівський морський торговельний порт» 100 млн дол. Відповідний
меморандум був підписаний у Міністерстві інфраструктури міжнародною
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агропромисловою корпорацією. Згідно з ним The Soufflet Group має намір
інвестувати в будівництво нового термінала ДП «Іллічівський морський
торговельний порт» 100 млн дол. «Підписання меморандуму з однією з
найбільших агропромислових компаній у світі є доказом того, що Україна є
надзвичайно цікавою для інвесторів», – зазначив міністр інфраструктури під
час процедури підписання документа.
Для розв’язання проблем транспортування сільськогосподарської
продукції активізує свою роботу Укрзалізниця, яка поставила собі за мету
взяти на себе весь обсяг поставок аграрної продукції. Про це, зокрема,
заявив керівник підприємства М. Бланк.
Він наголосив, що в цьому році експорт сільськогосподарської продукції
побив усі рекорди, зайнявши перше місце за обсягами валютної виручки, а
тому Укрзалізниця має допомогти аграріям у перевезенні їхньої продукції.
«У найближчі роки роль аграрного сектору зростатиме, і завдання номер
один для залізниці – підтримати аграріїв, створити всі умови для
безперебійного вивезення продукції. У експортерів не повинно бути проблем
з логістикою, з доставкою зерна в порти», – зазначив М. Бланк.
За його словами, обсяги перевезення зерна залізницею значно зросли:
експорт – на 15,7 %, для внутрішнього ринку – на 20,6 %. При цьому майже
60 % експортних поставок аграрної продукції здійснюється залізницею, 40 %
– автотранспортом.
М. Бланк запевнив, що Укрзалізниця має намір збільшити ці показники,
адаптувавши роботу залізниці під запити і вимоги вантажоперевізників.
Зокрема, уже запущена онлайн-система, яка дасть змогу клієнтам
контролювати наявність і кількість вільних вагонів. «Завдяки онлайн-режиму
можна бачити заявки клієнтів та наявність вагонів. Головне, що система
повністю автоматизована, що дасть змогу виключити людський фактор,
отже, корупційну складову», – наголосив М. Бланк.
Разом з тим, як заявив глава Укрзалізниці, почалася серйозна боротьба й
з експедиторськими фірмами, які реально нічого не роблять, а створені лише
для того, щоб брати побори з клієнтів.
М. Бланк пообіцяв провести оптимізацію тарифів, що покращить умови
логістики. За його словами, керівники УЗ після консультацій з учасниками
ринку вирішили ввести плату за порожній пробіг інвентарних вагонів. Це
дасть змогу розвиватися приватним паркам і залучить інвестиції в
будівництво зерновозів.
Тим часом аграрії готуються зібрати новий урожай, який може бути
менший минулорічного, але також стане вагомим внеском в економічну
безпеку держави. Як зазначив заступник міністра аграрної політики і
продовольства України В. Лапа, обсяг виробництва зерна в Україні в 2015 р.
прогнозується на рівні близько 59 млн т. Про це він розповів у своєму
виступі в рамках круглого столу, присвяченого розвитку зернового ринку
України в умовах нової аграрної політики, на Міжнародній конференції
«Зерновий форум & Maritime days in Odessa-2015» 28 травня.
Він наголосив, що для внутрішнього споживання України в поточному
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році необхідно 27 млн т зерна. «Експортний потенціал в 2015 р. оцінюється в
межах 34–37 млн т зерна», – підкреслив заступник міністра.
У свою чергу глава Мінагропроду О. Павленко не називає однозначної
цифри валового збору зерна в Україні в 2015 р., адже примхи погоди можуть
внести свої корективи в результати праці аграріїв, але прогнозує, що це буде
в діапазоні 55–62 млн т.
Зі свого боку експерти звертають увагу на деякі особливості сівозміни в
Україні, обумовлені ринковою кон’юнктурою. Так, зростає попит на круп’яні
вироби, тому в цьому році, зокрема, було заплановано збільшення посівних
площ гречки. Як відзначають експерти, підвищення цін на гречку в Україні
сприяє зростанню популярності її вирощування. Раніше ця сільгоспкультура
до списку маржинальних не входила. За останні кілька місяців ціна
пропозиції гречки зросла з 4100 до 10 700 грн/т. Збільшення площ під
гречкою в 2015 р. мало становити 20–30 %.
На думку директора департаменту продовольства Мінагропроду України
Д. Шульмейстера, «гречка може бути однією з найпривабливіших культур
для виробників. Адже, на відміну від основних зернових, вона менше
залежить від коливань світових цін». Проте в умовах посушливого літа
сподіватися на високий урожай такої культури, як гречка, не доводиться, а
тому можливе чергове зростання цін на крупи. Крім того, прогнозованого
збільшення посівних площ гречки не відбулося.
Крім того, як інформують ЗМІ, у нинішньому сезоні фактично засіяна
площа зерновими й зернобобовими скоротилася на 11 % – до 6,8 млн га
порівняно з 2014 р. Згідно з інформацією Мінагрополітики, площа сівби
кукурудзи скоротилася на 11 %, гречки – на 13 %, при цьому площі під рисом
наростили на 16 %, незважаючи на те, що в цієї культури дуже обмежена
локалізація. Ставку аграрії в цьому сезоні зробили на олійні: площі під
соняшником збільшено на 2 %, тоді як сої – аж на 19 %.
Узагалі проблем в аграріїв досить багато, адже сільське господарство
досить вразливе й залежить не лише від професіоналізму аграріїв, а і від
матеріального забезпечення (паливо, посівний матеріал, техніка, добрива,
засоби захисту рослин) та погодних умов.
Як відомо, в останні роки Україна стабільно нарощувала врожай
зернових, довівши його до історичних рекордів. Проте в поточному році
вітчизняні аграрії зіштовхнулися з істотним дефіцитом оборотних коштів на
тлі недоступності банківського кредитування. І, як зазначають експерти, це
спричинить скорочення врожаю основних культур. Девальвація гривні, яка з
моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку в
лютому 2014 р. знецінилася до долара США в 2,6 раза, та загальне падіння
економіки протягом останнього року не могли не відбитися на діяльності
агропромислового комплексу країни. Так, обвал гривні призвів до зростання
цін на основні матеріально-технічні ресурси, зокрема на паливо.
Експерти зазначають, що вартість весняної посівної поточного року, за
оцінкою Міністерства аграрної політики та продовольства, зросла в 1,6 раза
порівняно з минулим сезоном – до 66,6 млрд грн. При цьому, за словами
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експертів, для нормального забезпечення весняно-польових робіт
українським фермерам до початку весняної сівби не вистачало близько
12 млрд грн. Залучити фінансовий ресурс з-за кордону на тлі бойових дій на
Сході України було важко, а високі процентні ставки в українських банках не
завжди давали можливість узяти кредити на посівну. Як наслідок, переважна
більшість вітчизняних аграріїв були змушені заощаджувати на всьому, у
тому числі на внесенні мінеральних добрив та засобів захисту рослин.
Зокрема, як інформують ЗМІ, великий виробник сільгосппродукції в Україні
– агропромислова група «Агротрейд» – скоротила внесення добрив під
урожай-2015 на чверть. «У цьому році група “Агротрейд” була змушена
скоротити на 25 % загальний фонд мінеральних добрив. Причина – високий
курс долара і, як наслідок, зростання цін на добриво. Це – вимушена міра, на
яку сьогодні йдуть практично всі агрокомпанії», – зазначив директор
агропромислового департаменту групи О. Воскобойник.
За словами експерта зернового ринку Є. Малишко, через зниження
внесення добрив рекордний урожай минулого року, коли Україна, за даними
Держстату, зібрала майже 64 млн т зерна, у поточному сезоні буде
недосяжним. Адже зменшення внесення добрив безпосередньо впливає на
врожайність культур. «Цього року відбулося скорочення внесення
мінеральних добрив як за кількістю, так і за розмірами площ. Тому
врожайність очікується нижче торішньої», – наголошує Є. Малишко.
Разом з тим, на думку експерта, позитивний вплив на врожайність
сільгоспкультур у поточному році повинна надати погода. «Дуже сприятливі
погодні умови навесні дещо компенсували недоліки скорочення внесення
засобів захисту рослин і добрив», – зазначає експерт.
Синоптики також стверджують, що літня погода цього року посприяє
гарному врожаю. Водночас в окремих регіонах країни занадто велика
кількість опадів може нашкодити врожаю. За прогнозами метеорологів, у
деяких областях України кількість опадів може перевищити 30 мм на добу,
що негативно вплине на якість зерна, вимиваючи його клейковину, а в деяких
регіонах прогнозується значно менше опадів, що теж негативно вплине на
врожайність.
Враховуючи дощову весну й очікуване спекотне літо, експерти
прогнозують, що поточний рік буде багато в чому схожий на 2011 р., який
характеризувався благополучною перезимівлею, затяжною вологою весною і
жарким літом. У підсумку, у 2011 р. був зібраний рекордний на той час
урожай – понад 56 млн т зерна.
Варто зазначити, що врожайність основних культур в Україні,
незважаючи на стабільне зростання в останні роки, як і раніше, відстає від
урожайності в більшості розвинутих країн. Зокрема, за даними асоціації
«Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), темпи приросту врожайності
в Україні повторюють світові тенденції 10-річної давності. За останні п’ять
років урожайність кукурудзи в Україні зросла з 4,5 до 6,05 т/га, соняшнику –
з 1,5 до 1,92 т/га, ріпаку – з 1,5 до 2,4 т/га. Однак такі показники, за
інформацією УКАБ, спостерігалися у Європі в 2000–2005 рр. Основною
9

причиною такого розвитку в асоціації називають повільні темпи
використання сучасних технологічних підходів і високопродуктивних сортів
та гібридів насіння.
Загалом експерти прогнозують, що в наступному маркетинговому році
Україна зможе поставити близько 32 млн т зерна. При цьому виручка
українських аграріїв від поставок зернових за кордон, з урахуванням
експортного потенціалу та поточних цін на зерно, може становити близько
7,3 млрд дол.
Водночас, на думку експертів, ціни на зерно на світових ринках у
поточному маркетинговому році, швидше за все, не зможуть порадувати
українських аграріїв. Як зазначає Є. Малишко, незважаючи на очікуване у
світі скорочення врожаю пшениці й кукурудзи в поточному році, загальний
вал зернових залишається на високому рівні, тому ціни на зерно, відповідно,
залишатимуться на низькому рівні. «На сьогодні світові тенденції цін
більшою мірою негативні, тому поки на наступний маркетинговий рік
очікується або стабільність, або зниження котирувань порівняно з минулим
роком. Для аграріїв це означає скорочення прибутку», – зазначає
Є. Малишко.
Разом з тим експерти зазначають, що новий урожай, незважаючи на
скорочення, усе одно повинен стати одним з найбільших за роки
незалежності, але, незважаючи на складнощі із залученням оборотних
коштів і загальну нестабільність у країні, поки що говорити про значне
скорочення врожаю не варто. «Ставки на урожай непогані, на експорт – теж.
Прибутковість при вирощуванні зернових скорочується, але те, що Україна
буде з зерном, це – факт. А аграрії перестануть сіяти тільки в тому випадку,
якщо витрати будуть вищі, ніж виручка від продажу зерна. Поки таке не
очікується. Отже, говорити про якісь обвали внаслідок відсутності обігових
коштів рано», – зауважує Є. Малишко.
Незважаючи на всі складнощі в українському АПК і економіці в цілому,
в уряді дивляться в майбутнє з оптимізмом. Там вважають, що Україні під
силу наростити врожай зернових до 2020 р. до 100 млн т, подвоївши експорт
цієї продукції. Більше того, О. Павленко впевнений, що події в Україні
практично не позначилися на привабливості вітчизняної аграрної галузі і в
країну найближчим часом прийдуть інвестиції з-за кордону.
Утім, учасники ринку й експерти налаштовані не так оптимістично. У
наступному сезоні перед українськими аграріями знову постане ряд проблем,
які їм доведеться розв’язувати самостійно, не сподіваючись на допомогу з
боку держави. Швидше за все, головними завданнями сільгоспвиробників в
умовах недоступності кредитування знову будуть пошук оборотних коштів, а
також адаптація до законодавчих змін, які можуть вступити в силу з 2016 р.
Зокрема, ідеться про нововведення в оподаткуванні, серед яких може бути й
скасування для аграріїв пільгового режиму оподаткування ПДВ.
Безпосередньо від того, як український АПК впорається з прийдешніми
викликами, залежатиме й реалістичність виконання амбітних цілей
Мінагропроду.
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Експерти, ананлізуючи цьогорічну ситуацію, роблять прогнози щодо
майбутнього урожаю в Україні та його реалізації на світовому ринку з
урахуванням кон’юнктури цього ринку.
У цьому контексті слід зазначити, що в червневому звіті Міністерство
сільського господарства США (USDA) підвищило прогноз світового врожаю
зерна на 2015/16 маркетинговий рік (МР). За його оцінками, у 2015 р. у світі
буде вироблено 2479 млн т зернових. Урожай-2015 в Україні в новому звіті
USDA оцінив у 56 100 000 т, що на 0,8 млн більше попереднього прогнозу.
У цілому аналітики Міністерства сільського господарства практично не
змінили свій прогноз світового врожаю зерна на наступний маркетинговий
рік. За оцінками експертів, світове виробництво пшениці у 2015/16 МР
збільшиться на 2,6 млн – до 721 500 000 т, що ще більше наблизить черговий
прогноз до результатів рекордного сезону 2014/15 у 726 500 000 т. Зниження
виробництва пшениці в Аргентині на 0,5 млн – до 11,5 млн т, за прогнозами
аналітиків USDA, буде компенсовано Росією та Україною. Обсяги світової
торгівлі пшеницею, які за останні 10 років збільшилися на 40 %, у черговому
звіті USDA очікуються на рівні 158 200 000 – на 1,4 млн т більше
попереднього прогнозу.
Проте не тільки виробництво, а й споживання пшениці у світі, за
прогнозами аналітиків, зросте. Збільшення споживання пшениці на 3 млн –
до 719 600 000 т очікувано знизить перехідні світові запаси до 202 400 000 т,
що майже на 1 млн т менше попереднього прогнозу.
Прогноз світового виробництва кукурудзи у 2015/16 МР незначно
знижений – до 989 300 000 т. Згідно з очікуваннями, тільки Росія збере на 1
млн кукурудзи більше, досягши врожаю в 13 млн т. Для інших країн
прогнози в основному залишилися без змін. Прогноз виробництва кукурудзи
в Україні залишився колишнім – 26 млн т. Світове споживання кукурудзи
продовжує бити рекорди, прогноз збільшено на 1 млн т – до 991 млн т.
Незважаючи на зниження прогнозу виробництва кукурудзи, обсяг її світових
перехідних запасів прогнозується на 3,25 млн т більше.
Українські експерти по-різному оцінюють майбутні перспективи
українського зернового ринку. Адже обвал цін на світових ринках
викликаний високими валовими зборами в більшості країн-виробників
зернових і, як наслідок, нарощування перехідних залишків, які дуже сильно
тиснуть на ціни, може спричинити зниження прибутків українських
компаній. Зміцнення долара на світовому ринку також не дає змоги країнам
нарощувати імпорт зернових і, у кращому випадку, їх обсяги просто
стабільні. Сильним фактором зниження цін на кукурудзу стало зниження цін
на нафту, тому виробництво етанолу стає менш рентабельним, а тому на
ринку кукурудзи з’явився великий надлишок зерна.
Експерти допускають, що ціни на зернові знизяться, оскільки у світі
прогнозується високий урожай зерна й ринок буде перенасичений. Але вже
до вересня – жовтня ціни відновляться на 20–30 %. Якщо говорити про
перспективу, то, на думку експертів, зростаючий попит з боку Китаю,
Південно-Східної Азії, Африки та Близького Сходу стимулюватиме
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зростання цін в середньому на 3–5 % щороку.
Загалом же значна частина експертів оптимістично налаштована й
прогнозує непогані перспективи зернового ринку України. За їхніми
прогнозами, експортний потенціал у нинішньому сезоні становитиме 32 млн
т, що дасть змогу заробити близько 7,3 млрд дол. Щоправда, цифри поки
приблизні – результат посівної та заробіток аграріїв залежатиме багато в
чому від погоди і власних можливостей аграріїв щодо застосування
передових технологій у галузі тощо (Роботу написано з використанням
інформації таких джерел: Яценюк обговорив із представниками
французьких ділових кіл можливості інвестиційних проектів та
перспективи ЗВТ // http://ua.interfax.com.ua/news/political/265406.html. –
2015. – 13.05; Експорт зернових цього року є рекордним – міністр //
http://socportal.info/2015/06/17/eksport-zernovih-ts-ogo-roku-ye-rekordnimministr.html. – 2015. – 17.06; Україна: Експорт зерна на 19.06 склав понад
33,7 млн т // http://agroconf.org/content/ukrayina-eksport-zerna-na-1906sklav-ponad-337-mlntn. – 2015. – 19.06; Новую аграрную политику Украины
повезут на форум в Штаты // http://agroconf.org/content/novuyuagrarnuyu-politiku-ukrainy-povezut-na-forum-v-shtaty. – 2015 – 18.06;
С.
Стоянов:
Про
зернові
рекорди
та
анти-рекорди
//
http://agroconf.org/content/sstoyanov-pro-zernovi-rekordi-ta-anti-rekordi.
–
2015. – 18.06; В Іллічівський порт надійде до 100 млн дол. іноземних
інвестицій
//
http://news.finance.ua/ua/news/-/352888/v-illichivskyj-portnadijde-do-100-mln-dol-inozemnyh-investytsij. – 2015. – 22.06; Прогноз
урожая зерновых 2015 // http://infoindustria.com.ua/prognoz-urozhayazernovyih-2015. – 2015. – 2.06; Украина произведет больше гречки в 2015
году // http://infoindustria.com.ua/ukraina-proizvedet-bolshe-grechki-v-2015godu. – 2015. – 19.04; Прогноз урожая зерна в Украине повышен //
http://latifundist.com/blog/read/1016-prognoz-urozhaya-zerna-v-ukrainepovyshen. – 2015. – 11.06; Укрзализныця оптимизирует логистику для
перевозки
аграрной
продукции
//
http://dengi.ua/news/134967_Ukrzaliznycya_optimiziruet_logistiku_dlya_perevoz
ki_agrarnoj_produkcii.html. – 2015. – 25.06; Україна: Експорт зерна на 26.06
склав майже 34,4 млн т // http://agroconf.org/content/ukrayina-eksport-zernana-2606-sklav-mayzhe-344-mlntn. – 2015. – 26.06.).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Під час візиту до України президента Європейського парламенту
М. Шульца заплановано підписати Меморандум про взаєморозуміння між
Верховною Радою України та Європейським парламентом про спільні
рамки парламентської підтримки та підвищення інституційної
спроможності. На цьому наголосив Голова Верховної Ради України
В. Гройсман, відкриваючи пленарне засідання Верховної Ради у вівторок,
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30 червня.
В. Гройсман повідомив, що візит президента Європарламенту
відбудеться 3 липня і, зокрема, він відвідає пленарне засідання Верховної
Ради України.
За словами Голови Верховної Ради, це перша угода про «стратегічну
взаємодію», яка «є результатом двосторонніх зустрічей, роботи двох груп
підтримки між Європарламентом і Україною».
На цьому тижні народним депутатам також пропонуватимуться до
розгляду законопроекти стосовно підвищення обороноздатності України,
співпраці з МВФ та іншими міжнародними фінансовими інституціями, а
також питання щодо продовження реформування правоохоронної системи.
«Очікуємо у четвер, що цей пакет законів, пов’язаний з реформою
правоохоронної системи, буде підготовлений профільними комітетами і
внесений до сесійної зали», – сказав В. Гройсман (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 30.06).
***
Голова Верховної Ради В. Гройсман у середу провів засідання Ради
коаліції за участю представників профспілок та урядовців. Це вже не
перша зустріч в такому форматі, і представники профспілок у цілому
позитивно оцінили діалог з керівництвом парламенту.
Було відзначено, що домовленості щодо включення низки
законопроектів, ініційованих профспілками, до порядку денного сесії, які
були досягнуті на попередній зустрічі, виконані. На засіданні обговорювався
стан розгляду цих законопроектів у комітетах і ступінь їх готовності до
внесення на голосування.
Учасники наради прийняли рішення щодо розгляду в четвер у сесійній
залі у першому читанні законопроекту про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо надання соціальних послуг).
Також Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення поінформував про готовність до засідання 2 липня розглянути
законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
відновлення повного обсягу пенсійного забезпечення для працюючих
пенсіонерів).
За підсумками дискусії В. Гройсман дав ряд доручень профільним
комітетам і Апарату Верховної Ради щодо прискорення розгляду інших
ініційованих профспілками законодавчих актів і закликав усіх учасників до
пошуку узгодженого рішення.
Голова Верховної Ради також заявив, що звернеться до Прем’єр-міністра
України А. Яценюка з проханням провести термінову нараду урядовців і
профспілкових лідерів, аби обговорити відповідні законопроекти (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 1.07).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про призначення
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Грицака В.С. на посаду голови Служби безпеки України».
Відповідно до п. 121 ч. 1 ст. 85 Конституції України Верховна Рада
України постановила призначити Грицака Василя Сергійовича на посаду
голови Служби безпеки України.
Проект постанов зареєстровано за № 2204а (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Угоди про співробітництво у сфері підтримки між Кабінетом Міністрів
України та Організацією НАТО з підтримки та постачання (ОНПП)».
Ратифікація Угоди створює правові підстави для виконання українською
стороною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання Угодою
чинності, що, у свою чергу, сприятиме співробітництву між урядом України
та ОНПП і визначить основні його принципи для підтримки України за
конкретними напрямами, у тому числі щодо постачання, технічного
обслуговування,
закупівлі
товарів
та
послуг,
транспортування,
конфігураційного управління та технічної допомоги, реалізації проектів
Трастового фонду НАТО, виконавчим агентом яких є Агенція НАТО з
підтримки та постачання.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0034 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 1.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Румунії про взаємну
охорону інформації з обмеженим доступом».
Законом ратифіковано Угоду між Кабінетом Міністрів України та
урядом Румунії «Про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом»,
підписану 22 жовтня 2013 р. в м. Бухарест.
Прийняття Закону обумовлене необхідністю створення правових засад
для захисту інформації з обмеженим доступом, обмін якою
здійснюватиметься між сторонами під час співробітництва.
Необхідність ратифікації Угоди випливає з відповідних положень ч. 2 ст.
9 Закону України «Про міжнародні договори України», а також ст. 32 Закону
України «Про державну таємницю», згідно з якою секретна інформація та
матеріальні носії такої інформації можуть бути передані іноземній державі чи
міжнародній організації лише на підставі міжнародних договорів, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Закон відповідає вимогам ч. 4 ст. 9 Закону України «Про міжнародні
договори України» стосовно оформлення пропозицій щодо ратифікації
міжнародних договорів України.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0033 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 1.07).
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***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Угоди між Кабінетом Міністрів України і урядом Республіки Білорусь про
порядок перетину українсько-білоруського державного кордону жителями
Рокитнівського району Рівненської області України і Столинського
району Брестської області Республіки Білорусь».
Законом ратифіковано Угоду між Кабінетом Міністрів України та
урядом Республіки Білорусь про порядок перетину українсько-білоруського
державного кордону жителями Рокитнівського району Рівненської області
України і Столинського району Брестської області Республіки Білорусь,
підписану 23 січня 2013 р. в м. Гомель.
Необхідність ратифікації цієї Угоди випливає з вимог ч. 2 ст. 9 Закону
України «Про міжнародні договори України», згідно з якими ратифікації
підлягають міжнародні договори, що стосуються державного кордону та
прав, свобод і обов’язків людини й громадянина.
Закон відповідає вимогам ч. 4 ст. 9 Закону щодо оформлення пропозицій
про ратифікацію відповідних міжнародних договорів України.
Прийняття законодавчого акта створює сприятливі умови для перетину
українсько-білоруського державного кордону в пунктах місцевого
(спрощеного) пропуску жителями прикордонних районів України й
Республіки Білорусь.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0036 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 1.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
статті 143 Закону України “Про Статут внутрішньої служби Збройних
сил України”».
Законодавчий акт спрямовано на посилення контролю за витоком
інформації, зокрема з районів проведення антитерористичної операції,
протидію технічній розвідці, забезпечення належного рівня захищеності
інформації, що циркулює в мережах систем зв’язку силових структур та
правоохоронних органів держави, шляхом упорядкування використання
мобільних телефонів та інших засобів мобільного зв’язку й передачі
інформації військовослужбовців у мирний час, у районах проведення
антитерористичної операції, а також в умовах надзвичайного стану чи під час
дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії.
Законом встановлено, що порядок зберігання й користування
особистими фотоапаратами, магнітофонами, радіоприймачами, мобільними
телефонами, іншими засобами мобільного зв’язку та передачі інформації,
комп’ютерною та іншою побутовою радіоелектронною технікою для
військовослужбовців, які виконують обов’язки військової служби,
встановлюється командиром військової частини.
Законопроект зареєстровано за № 2531 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 1.07).
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***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення зміни
до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію” щодо звільнення від призову на військову службу під час
мобілізації окремих категорій наукових і науково-педагогічних
працівників».
Законодавчим актом встановлено, що «призову на військову службу під
час мобілізації, на особливий період не підлягають також:
– студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній формі
навчання;
– наукові і науково-педагогічні працівники, які мають вчене звання
та/або науковий ступінь і працюють у вищих навчальних закладах, наукових
установах та організаціях за основним місцем роботи не менш як на
0,75 ставки».
Законом також встановлено, що військовослужбовці з осіб, зазначених в
абзаці 3 ч. 2 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію» (у редакції цього Закону), призвані на військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий період до набрання чинності цим
Законом, підлягають звільненню, якщо вони не висловили бажання
продовжувати військову службу.
Законопроект зареєстровано за № 2620 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 1.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку
впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті».
Законом ратифіковано Протокол про стратегічну екологічну оцінку до
Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному
контексті, учинений 21 травня 2003 р. у м. Київ. Метою Протоколу,
відповідно до ст. 1 цього міжнародного договору, є забезпечення високого
рівня захисту навколишнього середовища, у тому числі здоров’я населення,
шляхом урахування відповідних питань під час розробки планів і програм,
політики та законодавства; установлення чітких, прозорих та ефективних
процедур стратегічної екологічної оцінки (СЕО); забезпечення участі
громадськості в СЕО, урахування СЕО в заходах і документах, які
розробляються з метою забезпечення сталого розвитку.
Крім того, у Протоколі визначається сфера застосування СЕО щодо
планів і програм, які можуть викликати істотні екологічні наслідки, крім
пов’язаних з національною обороною або надзвичайними ситуаціями,
фінансових чи бюджетних планів і програм; питання попередньої оцінки;
підготовки екологічної доповіді; участі громадськості; набрання чинності та
виходу з Протоколу тощо.
Необхідність
ратифікації
Протоколу
обумовлена
вимогами
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ст. 23 Протоколу та ст. 9 Закону України «Про міжнародні договори
України» та забезпечить належне виконання Україною міжнародних
зобов’язань по Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у
транскордонному контексті, яка прийнята в Еспо (Фінляндія, 25 лютого 1991
р., ратифікована законом України 19 березня 1999 р.), інших міжнародних
зобов’язань щодо євроінтеграції; сприятиме адаптації законодавства України
до законодавства ЄС, матиме позитивний вплив на розвиток відносин
України з державами, які надають підтримку впровадженню СЕО.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0032 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 1.07).
***
Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності
рекомендує Верховній Раді розглянути в третьому читанні проект закону
«Про реструктуризацію зобов’язань за кредитами в іноземній валюті».
Як повідомили інформаційному управлінню в секретаріаті комітету,
таке рішення члени комітету прийняли на засіданні 30 червня.
Голова комітету С. Рибалка повідомив, що при підготовці законопроекту
№ 1558-1 до третього читання було подано шість поправок. Пять поправок
враховано повністю, одна – частково. Ці поправки носять технічноюридичний характер.
С. Рибалка нагадав, що після прийняття законопроекту в другому
читанні було направлено лист до Кабміну для надання матеріальнотехнічного обґрунтування законопроекту. «Але Кабінет Міністрів, як і
Нацбанк, послідовно виступають проти ухвалення закону в цілому», –
зазначив він.
За словами голови комітету, на засіданні Ради коаліції голова фракції
Радикальної партії О. Ляшко порушував питання про необхідність якомога
скорішого розгляду законопроекту в третьому читанні. С. Рибалка повідомив,
що, враховуючи, що в пленарному режимі до закінчення поточної сесії
Верховна Рада працюватиме до середини липня, фракція наполягатиме на
розгляді законопроекту в сесійній залі вже на цьому тижні.
Після засідання представники «фінансового Майдану», які проводили
мітинг під стінами комітету, вручили С. Рибалці коровай, аплодуючи
рішенню про рекомендації парламенту розглянути законопроект у третьому
читанні. «Ми знаємо, що валютні позичальники вже не один місяць
вимагають від Кабміну і Нацбанку рішення по реструктуризації кредитних
зобов’язань, узятих в іноземній валюті. Адже через різку девальвацію гривні
люди просто не в силах погашати валютні кредити. Тому наш комітет весь
цей час в рамках своєї компетенції робив і робить усе можливе, щоб
вирішити проблему валютних позичальників», – сказав голова профільного
парламентського комітету (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 1.07).

17

***
Голова Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та
пенсійного забезпечення Л. Денісова провела зустріч із представниками
профспілок України. Під час зустрічі сторони обговорили пропозиції
профспілкових організацій щодо прийняття деяких законопроектів.
Л. Денісова повідомла, що комітет 3 червня вже розглянув і
рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект № 2682 щодо
зниження рівня оподаткування пенсій. Також, за словами голови комітету,
було підтримано законопроект № 2245 щодо надання соціальних послуг.
Вона нагадала, що комітет рекомендував Верховній Раді прийняти його за
основу. Проект стосується санаторно-курортного лікування та оздоровлення
застрахованих осіб і дітей.
Л. Денісова повідомила, що члени комітету рекомендують Верховній
Раді направити на доопрацювання законопроект № 2698. «У цьому
законопроекті пропонується поновити у повному обсязі виплати пенсій не
лише звичайним працюючим пенсіонерам, а й так званим спецпенсіонерам –
депутатам та чиновникам. Тому наш комітет запропонував депутатам, які
подали законопроект, доопрацювати його – прибрати норму про повернення
спецпенсій. Ні я, ні інші члени комітету не блокують цей законопроект. Ми
також хочемо допомогти нашим пенсіонерам, але повертати спецпенсії ніхто
не буде. Упевнена, що в доопрацьованому вигляді проект знайде підтримку у
комітеті та народних депутатів у залі парламенту», – наголосила Л. Денісова.
Під час зустрічі також обговорено інші важливі питання щодо
соціального захисту населення (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 1.07).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів зустріч з делегацією
Конгресу США на чолі з конгресменом П. Роскамом, яка перебуває в
Україні.
Президент висловив вдячність Сполученим Штатам Америки за
постійну підтримку України в її боротьбі за територіальну цілісність і
суверенітет та наголосив на стратегічному характері партнерства між
країнами. При цьому глава держави також відзначив важливу роль США в
забезпеченні глобальної безпеки у світі, а також у процесі мирного
врегулювання ситуації на Донбасі.
Президент також поінформував американських конгресменів про те, що
поточна ситуація на Донбасі продовжує бути напруженою та потребує
значних зусиль для унеможливлення подальшої агресії проти України.
«Щодня ми бачимо спроби загострити ситуацію, і лише мужні дії
українських військових стримують агресора від подальших кроків», –
зазначив П. Порошенко.
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Під час обговорення взаємовідносин між Україною та США сторони
акцентували увагу на важливості поглиблення співпраці у військовій та
військово-технічній сферах з метою модернізації українських Збройних сил,
а також використання українського потенціалу в аерокосмічній галузі.
«Зараз ми маємо високий рівень довіри між Україною та США. Саме
тому я вважаю критично важливим збільшити нашу військову взаємодію.
Сьогодні для цього є усі підстави», – заявив Президент. За його словами, це
важливо не лише тому, що така співпраця захищає свободу і демократію в
Європі, а ще й дає унікальний досвід протидії гібридній війні. Глава держави
також наголосив на зусиллях задля підвищення ефективності української
армії.
У свою чергу глава делегації конгресмен П. Роскам зазначив, що США
разом зі своїми партнерами й союзниками сьогодні постали перед серйозним
викликом протидії авторитаризму у світі. «Саме тому підтримка України є
одним із пріоритетів у зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки», –
наголосив він.
Президент наголосив на важливій ролі Сполучених Штатів Америки в
макрофінансовій підтримці України.
Сторони також обговорили прогрес у впровадженні системних реформ в
Україні. Американська делегація відзначила відчутні позитивні зміни, які
стосуються якості державного управління, відкритості та демократичності
політичного процесу, реформи української армії та системи правоохоронних
органів.
Глава держави поділився з конгресменами своїм баченням
конституційних змін, на які чекає Україна, і наголосив, що вперше в нашій
сучасній історії відбувається процес децентралізації та передачі владних і
фінансових повноважень на місця.
У складі делегації Конгресу США на зустрічі також були присутні
конгресмени Д. Тітус, Т. Райс, Д. Прайс, Л. Каппс, Р. Вудолл, а також посол
США в Україні Д. Пайєтт (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 1.07).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з делегацією Європейського
банку реконструкції та розвитку на чолі з президентом С. Чакрабарті.
Співрозмовники обговорили перебіг реформ в Україні, зокрема боротьбу
з корупцією, реформи в енергетичному та банківському секторах. Президент
наголосив, що Україна надає велике значення співпраці з ЄБРР та
зацікавлена в її розширенні. Глава держави підкреслив, що, незважаючи на
труднощі, Україна проводить реформи. «Першочергово – боротьба з
корупцією», – запевнив П. Порошенко, поінформувавши про перебіг запуску
Національного антикорупційного бюро. Він також повідомив про боротьбу з
корупцією у судовій системі, наголосивши: «Позиція влади: жодної
толерантності до корупції».
Президент наголосив на важливості продовження взаємодії з ЄБРР для
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державного та приватного сектору. Глава держави відзначив роботу НБУ та
Міністерства фінансів із стабілізації банківського сектору. «Нині банківський
сектор більш прозорий та ефективний», – наголосив Президент.
Україна особливо зацікавлена в поглибленні співпраці з ЄБРР у
реформуванні енергетичного сектору.
Глава держави також повідомив про плани щодо приватизації. «Це буде
відбуватись абсолютно відкрито», – запевнив Президент. П. Порошенко
також звернув увагу на ефективне впровадження системи електронних
державних закупівель.
У свою чергу президент ЄБРР С. Чакрабарті зазначив, що співпраця з
Україною є важливою для Європейського банку реконструкції та розвитку.
«Перед Україною стоять складні виклики», – сказав він і відзначив
ефективність українського уряду. Президент ЄБРР наголосив на важливості
координації для визначення, якої саме підтримки потребує Україна.
Керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Ф. Маліж
зазначив, що спілкування з українськими бізнесменами надає йому
оптимізму щодо майбутнього України. «Я бачу багато енергії та ентузіазму в
людях», – сказав він. За його словами, незважаючи на всі труднощі,
українські підприємці намагаються переорієнтуватися на експорт у ЄС та
інші країни. На його думку, економічне зростання України залежатиме від
виробництва своїх національних продуктів, тому дуже важливо, щоб Україна
робила правильні кроки з підтримки підприємницької діяльності.
Співрозмовники погодилися з необхідністю донесення інформації до
інвесторів про перебіг реформ в Україні (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 1.07).
***
Перший заступник глави Адміністрації Президента В. Ковальчук
провів зустріч з журналістами, під час якої пояснив деталі та процедури,
що стосуються розробки, затвердження та впровадження змін до
Конституції в частині децентралізації влади в Україні.
В. Ковальчук акцентував увагу на тому, що з децентралізацією органи
місцевого самоврядування отримують додаткові повноваження, які
«фактично переносять владу на місця». При цьому він детально пояснив
обсяг і механізми повноважень Президента в частині запобігання та
унеможливлення неконституційних дій, зокрема «штучного сепаратизму» з
боку органів місцевого самоврядування, якщо такі спроби будуть.
В. Ковальчук також нагадав, що Конституційна Комісія затвердила текст
змін до Конституції, які отримали позитивні висновки від Венеціанської
комісії та рекомендації щодо пришвидшення процесу їх затвердження
Верховною Радою та подальшої імплементації. Про це, як зазначив перший
заступник глави АПУ, зокрема, ідеться в заяві голови Венеціанської комісії
Д. Букіккіо.
Перший заступник глави АПУ повідомив, що впровадження змін до
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Конституції в частині децентралізації спричинить затвердження змін до
близько 500 законодавчих актів, а подальші зміни до Конституції
стосуватимуться сфери правосуддя, а також прав і свобод людини й
громадянина.
В. Ковальчук також дав пояснення щодо змін до Конституції, які
належать до особливостей керування на тимчасово окупованих територіях.
«Наголошую, що жодного особливого статусу для цих територій у проекті
Конституції не передбачається. У поданій на розгляд Президенту версії у
перехідних положеннях лише згадано, що порядок місцевого самоврядування
в окремих районах Донецької та Луганської областей визначається законом.
Такою була пропозиція Венеціанської комісії. Нагадаю, що цей закон – про
особливості самоврядування – уже діє і жодних нових особливостей проект
Конституції не передбачає», – наголосив він (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 30.06).
***
У четвер, 2 липня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів зустріч
із Комісаром Європейського Союзу з питань гуманітарної допомоги й
управління в кризових ситуаціях Х. Стіліанідісом.
Під час зустрічі були обговорені гуманітарні проблеми, які постали
перед Україною. А. Яценюк висловив вдячність за рішення Європейської
комісії підтримати український народ, надавши додатково 15 млн євро для
потреб тимчасово переміщених осіб.
Він повідомив, що в Україні вже зареєстровано 1,3 млн тимчасово
переміщених осіб: «Це величезні виклики для тих, хто покинув свої домівки
в окремих регіонах Донеччини та Луганщини, і це доволі складно для уряду
України в контексті надання соціальних пільг для цих громадян».
Глава уряду України також відзначив, що кілька днів тому провів зустріч
із представниками організацій, що надають гуманітарну допомогу - «для
того, щоб дати зелене світло для міжнародних організацій, які доправляють
гуманітарну допомогу через лінію зіткнення».
Х. Стіліанідіс підкреслив, що ЄС націлений на довготермінову
підтримку України. Він також наголосив на твердій підтримці територіальної
цілісності та незалежності України з боку Європейського Союзу (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 2.06).

***
У середу, 1 липня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся з
президентом Європейського банку реконструкції та розвитку С.
Чакрабарті, який перебуває у Києві з візитом.
Сторони обговорили пріоритетні напрямки співпраці між Україною та
Європейським банком реконструкції та розвитку. А. Яценюк підкреслив
важливість існуючих між Україною та ЄБРР проектів, зокрема, в
21

енергетичному секторі, «який має надзвичайну вагу для України».
Глава уряду наголосив, що ЄБРР та особисто президент банку надають
потужну підтримку Україні задля того, аби зробити українську економіку
міцною та процвітаючою.
«Переконані, що наша співпраця має й далі розширюватися та
посилюватися»,
підкреслив
А.
Яценюк
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 1.06).

***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив віце-прем’єр-міністру,
міністру регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Г. Зубку
вивчити питання та подати на розгляд уряду проекти рішень стосовно
додаткових соціальних гарантій для працівників бюджетної сфери,
місцевих адміністрацій та органів місцевого самоврядування Донецької й
Луганської областей, які працюють в умовах підвищеної небезпеки, і
надання компенсацій громадянам за зруйноване житло.
Відповідні доручення глава уряду дав за підсумками зустрічей з головою
Донецької обласної державної адміністрації П. Жебрівським і головою
Луганської обласної державної адміністрації Г. Москалем 30 червня.
Під час зустрічей було також обговорено питання чергових порушень
мінських домовленостей з боку очолюваних Росією терористів.
Г. Москаль поінформував главу уряду про те, що керовані РФ терористи,
крім обстрілів позицій Збройних сил України, здійснюють цілеспрямовані
обстріли об’єктів інфраструктури в населених пунктах області, житлових
будинків, шкіл та інших навчальних закладів.
П. Жебрівський звернувся до уряду з пропозицією щодо додаткових
соціальних гарантій для працівників бюджетної сфери, місцевих
адміністрацій та органів місцевого самоврядування, які працюють в умовах
підвищеної небезпеки.
Голова Луганської ОДА звернувся до Кабінету Міністрів розглянути
питання надання компенсації громадянам, житло яких було знищене.
А. Яценюк дав доручення віце-прем’єр-міністру, міністру регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ України Г. Зубку вивчити ці питання й подати
проекти рішень на розгляд Кабінету Міністрів України із запрошенням на
засідання уряду керівників Донецької та Луганської ОДА (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 30.06).
***
Віце-прем’єр-міністр, міністр культури В. Кириленко офіційно
звернувся до Реанімаційного пакета реформ з пропозицією долучитися до
розробки нового законопроекту «Про охорону культурної спадщини» і
напрацювати спільний якісний документ.
Реформування сфери охорони культурної спадщини належить до
стратегічних пріоритетів Міністерства культури, у зв’язку з чим ведеться
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підготовка нової редакції закону про охорону культурної спадщини.
Основними принципами законопроекту мають стати децентралізація,
дерегуляція, а також посилення захисту історичних ареалів та охоронних зон
об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Над попередньою редакцією законопроекту працює група експертів
Мінкультури, активістів і представників громадських організацій, зокрема
члени Громадської ради при Міністерстві культури (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/). – 2015. – 30.06).
***
Ухвалення нового Трудового кодексу – одна з ключових реформ, яку
поставив перед собою уряд, що зафіксовано в Коаліційній угоді. Про це
заявив міністр соціальної політики України П. Розенко.
«Ми просили Верховну Раду не затягувати з розглядом цього питання.
Безумовно, до проекту Трудового кодексу є дуже багато питань і пропозицій.
Він розроблявся не один рік, за допомогою експертів Міжнародної
організації праці. Свого часу проект отримав досить високу оцінку
міжнародного співтовариства. Цей законопроект вже досить щільно
опрацьований і, безумовно, хотілося б, щоб Верховна Рада дала старт цій
реформі, – зазначив він. – Міністерство соціальної політики, зі свого боку,
буде підключатися до процесу доопрацювання даного законопроекту. До
другого читання ми готові всі спірні питання вичистити і продискутувати з
народними депутатами.
Ми б дуже хотіли, щоб проект Трудового кодексу був прийнятий у
цілому до кінця 2015 р. Адже, крім прийняття проекту кодексу, нам
доведеться ще прийняти цілий ряд нормативних документів, які будуть
розвивати цей документ. Тому прийняття Трудового кодексу є одним із
основних пріоритетів моєї команди і команди міністерства в цілому»
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 30.06).
***
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України приступило
до аналізу звіту групи експертів СОТ у справі стосовно спеціальних
заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів, який було
оприлюднено 26 червня. Про це повідомила заступник міністра
економічного
розвитку
і
торгівлі,
торговий представник України
Н. Микольська.
«Зважаючи на те, що уряд та міністерство зараз докладають значних
зусиль для створення “нового іміджу” України в СОТ, ми повинні дуже
серйозно та уважно оцінити наданий нам звіт! Адже мова йде про
відповідальність України як надійного та передбачуваного торговельного
партнера в цілому, а не лише у цій справі», – підкреслила вона.
За словами Н. Микольської, цей звіт потребує затвердження на
черговому засіданні Органу врегулювання суперечок СОТ. Після офіційного
затвердження
звіту
та
проведення
його
детального
аналізу
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Мінекономрозвитку передасть свої висновки та рекомендації Міжвідомчій
комісії з міжнародної торгівлі, яка, відповідно до законодавства,
уповноважена приймати рішення щодо вказаних заходів.
«Утім, за результатами попереднього аналізу вже можна констатувати,
що загалом група експертів рекомендувала скасувати ці спеціальні заходи,
але відхилила частину зауважень Японії щодо процедурної частини
застосування», – додала вона.
Очікується, що звіт пройде затвердження на черговому засіданні Органу
врегулювання суперечок СОТ у кінці липня, після чого Україні, протягом
визначеного періоду, необхідно буде врахувати рішення та рекомендації
групи експертів (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 30.06).
***
У Міністерстві соціальної політики відбулися технічні консультації
представників виконавчої влади України з експертами Міжнародної
організації праці (МОП).
Участь у консультаціях узяли представники Мінсоцполітики та інших
міністерств, спільних представницьких органів роботодавців і профспілок,
національний координатор МОП в Україні С. Савчук, провідний спеціаліст із
питань соціального захисту групи технічної підтримки з питань гідної праці
та бюро МОП для країн Центрально-Східної Європи К. Хіросе, директор
департаменту міжнародних трудових норм МОП К. Марков.
Ішлося про відпрацювання й реалізацію плану заходів з підготовки до
ратифікації Конвенції МОП № 102 про мінімальні норми соціального
забезпечення. Сторони також зупинилися на технічних вимогах до
національного законодавства, які містить Конвенція № 102.
Українська сторона наголошувала на необхідності ефективного
використання експертної підтримки й прискоренні підготовки пакета
документів для ратифікації зазначеної Конвенції.
Нагадаємо, питання ратифікації Україною Конвенції МОП № 102 і
Європейського кодексу соціального забезпечення широко обговорювалося 30
червня в рамках тристороннього семінару, організованого Мінсоцполітики та
Міжнародною
організацією
праці
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 1.07).
***
Під час прес-брифінгу міністр охорони здоров’я України
О. Квіташвілі заявив, що якщо парламент не підтримає запропоновані
міністерством законопроекти, його особисто в Україні ніщо не
триматиме.
«…Під впливом різних груп у Верховній Раді України реформи хочуть
загальмувати. Декому потрібні постійні кризи, щоб нічого не змінювалося
в країні. Я закликаю депутатів подумати про державні інтереси. Оскільки це
перший і останній шанс змінити систему охорони здоров’я України», –
заявив О. Квіташвілі.
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Міністр також поінформував журналістів про стан забезпечення
медпрепаратами хворих на ВІЛ/СНІД. За його словами, проведено роботу з
регіонами України з перерозподілу лікарських засобів, є також домовленість
із Глобальним фондом про надання терапії хворим на ВІЛ/СНІД, у тому числі
за гроші Глобального фонду. На сьогодні ситуація під контролем, пацієнти
отримують необхідну терапію.
Щодо проведення національних закупівель, то на сьогодні експертнотехнічна група практично закінчила роботу з усіх номенклатур щодо
закупівлі медпрепаратів. За словами міністра охорони здоров’я України,
підготовка номенклатур сталася в найкоротші терміни, були враховані всі
помилки минулих років.
У МОЗ України сформовано Комітет конкурсних торгів, перші тендери
планується запустити до кінця липня 2015 р.
Також ведеться робота щодо проведення закупівель через міжнародні
організації.
Міністр охорони здоров’я України нагадав, що підготовлено близько
10 підзаконних актів, які потрібні для того, щоб запустити процес
закупівель. Ці документи регулюють критерії вибору міжнародної організації
для закупівель того чи іншого препарату, регулюють умови укладення
договорів між МОЗ і міжнародними організаціями.
Також 7 липня разом з депутатами Верховної Ради України й
пацієнтськими організаціями планується проведення консультаційної
зустрічі з представниками всіх міжнародних організацій, які зазначені в
законі. На зустрічі обговорюватиметься формат взаємодії, технічні деталі, а
також буде вироблено реальний план дій щодо закупівлі через ці організації
максимально можливої кількості препаратів (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 1.07).
***
Від 1 липня 8 млн українців, які раніше не могли собі дозволити
послуги адвоката через їхню високу вартість, зможуть отримати
повноцінний захист в одному із 100 центрів надання безоплатної правової
допомоги. Про це під час круглого столу на тему: «Безоплатна правова
допомога – захист індивідуальних прав» повідомила перший заступник
міністра юстиції Н. Севостьянова.
За її словами, отримати допомогу зможуть малозабезпечені громадяни,
пенсіонери, інваліди, діти-сироти і їхні опікуни, учасники АТО та сім’ї
загиблих
воїнів,
а
також
внутрішньо
переміщені
особи.
Н. Севостьянова також повідомила, що адвокати, які надаватимуть допомогу
громадянам, були обрані під час прозорих конкурсів і є професіоналами своєї
справи.
«Хочу подякувати уряду Канади, який виділив 9 млн канадських доларів
на підтримку цієї ініціативи. Нам дуже приємно, що нині ця програма
перейде на новий етап розвитку і вже незабаром стане вагомою складовою
доступу до правосуддя в Україні для кожного громадянина», – наголосила
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перший заступник міністра юстиції.
Вона нагадала, що із січня 2013 р. в Україні вже працює 26 центрів, які
забезпечують правовий захист населення в кримінальних справах.
Директор Координаційного центру з надання правової допомоги
А. Вишневський у свою чергу зазначив, що особливістю української моделі
безоплатної правової допомоги є повна незалежність адвокатів, які
конкурують між собою за замовлення від держави.
За словами директора українсько-канадського проекту «Доступна та
якісна правова допомога в Україні» Л. Бізо, розширення системи безоплатної
правової допомоги – це прекрасний приклад української ініціативи на
підтримку вразливих категорій населення країни (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 30.06).
***
30 червня в ІА «Укрінформ» відбулося засідання круглого столу на
тему: «Обговорення проекту Концепції інформаційної безпеки України».
В обговоренні взяли участь заступник міністра інформаційної політики
України А. Біденко, співголова Експертної ради С. Даниленко, радник
міністра з питань стратегічних комунікацій А. Фролова та члени Експертної
ради при Міністерстві інформаційної політики України.
Під час круглого столу детально презентовані підходи, які члени
Експертної ради при МІП пропонують використати для модернізації сфери
інформаційної безпеки України.
К. Квурт, голова правління ГО «Інтерньюс-Україна», член ЕРМІП, який
модерував захід, зазначив, що процес обговорення Концепції організовується
з метою отримання громадської підтримки, що бракувало попереднім
документам у цій сфері.
Співголова Експертної ради С. Даниленко під час обговорення
повідомив присутнім, що проект Концепції розглядається як відкрита
пропозиція до спільної роботи громадського, експертного середовища й
держави над формуванням національного інформаційного простору.
Секретар Експертної ради при МІП, радник міністра з питань
інформаційної безпеки Д. Золотухін у свою чергу наголосив на тому, що
проект Концепції покликаний запустити суспільне обговорення для того, щоб
включити в документ важливі моменти на основі консенсусу (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 1.07).

ПОЛІТИКА
Венецианская комиссия обращается к правительству Украины с
просьбой немедленно принять изменения к Конституции относительно
местного самоуправления. Об этом говорится в заявлении, которое озвучил
президент Венецианской комиссии Д. Букиккио, пишет «Европейская
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правда».
Он обратил внимание, что приветствует одобрение проекта изменений
Основного закона Конституционной Комиссией. Президент комиссии также
отметил, что политическая реформа является частью минских
договоренностей. «Быстрое принятие текста закона Верховной Радой очень
важно, учитывая местные выборы, запланированные на октябрь, а также
продолжающиеся переговоры в рамках минского процесса», – заявил
Д. Букиккио (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2015. – 30.06).
***
Газовые переговоры с РФ станут четырехсторонними.
Газовые вопросы, которые ранее обсуждались в трехстороннем формате
Украина – Евросоюз – Россия, будут вынесены также на переговоры в
«нормандском формате» (Украина – Германия – Франция – Россия). Об этом
заявил вице-президент Еврокомиссии М. Шефчович на пресс-конференции в
Брюсселе в среду, 1 июля (http://korrespondent.net/world/worldabus/3534202hazovye-perehovory-s-rf-stanut-chetyrekhstoronnymy).
«Я верю в достижение конечного решения на политическом уровне. Что
мы планируем делать в дальнейшем? Будем контактировать с обеими
сторонами (Украиной и РФ. – Прим. ред.) с тем, чтобы искать пути, как
устранить “острые углы”, предлагать новые решения. Также я утром
проинформировал председателя Еврокомиссии Ж.-К. Юнкера о результатах
вчерашней встречи, мы согласовали с верховным представителем по
внешней политике и политике безопасности ЕС Ф. Могерини поднятие
вопроса в “нормандском формате” – как вы знаете, газовая тематика была
освещена в минских соглашениях», – сказал он.
М. Шефчович напомнил, что на трехсторонних переговорах 30 июня в
Вене не удалось достичь компромисса по цене российского газа для
Украины, сроках действия нового соглашения, объемов закупки газа.
По словам вице-президента ЕК, Европа будет продолжать активное
участие в переговорах. «Очень важно, чтобы в дальнейшем делегации
прибывали на переговоры с реальными полномочиями для достижения
договоренностей», – сказал он (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2015. – 1.07).
***
В США завершилась трехсторонняя встреча между Специальным
комитетом кредиторов Украины, представителями украинского
правительства и Международного валютного фонда.
Отмечается, что ключевых договоренностей достигнуто не было,
стороны лишь согласовали свои позиции по вопросу реструктуризации
госдолга Украины. «Представители МВФ сегодня приняли участие в
техническом совещании между Специальным комитетом кредиторов
Украины и украинской властью в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне. Во
время встречи были обсуждены цели операций по реструктуризации
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государственного долга (Украины. – Прим. ред.), а также среднесрочные
макроэкономические рамки поддержки программы фонда, как указано в
расширенной договоренности (EFF), утвержденной исполнительным советом
МВФ 11 марта 2015 г.», – отмечается в официальном сообщении МВФ.
Фонд также призвал Украину и ее кредиторов «продолжать усилия в
направлении достижения договоренностей в соответствии с целями
финансирования и операций с задолженностью в рамках программы
экономических реформ власти, поддерживаемой МВФ».
Между тем, как сообщил источник агентства, нынешняя встреча
изначально
не
предусматривала
достижение
любых
ключевых
договоренностей между Украиной и кредиторами. Переговоры имели
технический характер: стороны сверили экономические показатели и
прогнозы по Украине, в частности способность украинской стороны
выплачивать долги.
Напомним, ранее не исключалось, что трехсторонняя встреча могла не
состояться.
Как сообщалось, реструктуризация части внешнего долга – одна из
рекомендаций МВФ, от которого Украина ожидает получить второй транш
кредита. Ранее Премьер-министр Украины А. Яценюк сообщил, что за годы
правления экс-президента В. Януковича частные кредиторы выдали Украине
40 млрд дол. кредитов.
13 июня сообщалось, что глава МВФ К. Лагард заявила, что фонд будет
кредитовать Украину даже в случае объявления дефолта (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 1.07).
***
стратегия
США:

Новая
военная
армию
готовят
для
противодействия РФ.
Министерство обороны США обнародовало в среду Национальную
военную стратегию, которая предусматривает в том числе противодействие
«ревизионистским государствам, таким, как Россия», которые нарушают
международные нормы. Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона
(http://korrespondent.net/world/3534432-novaia-voennaia-stratehyia-ssha-armyuihotoviat-dlia-protyvodeistvyia-rf).
«В соответствии со стратегическим документом Вооруженные силы
США должны быть готовы противодействовать «ревизионистским
государствам», таким, как Россия, которые бросают вызов международным
нормам так же, как и экстремистским организациям, таким как «Исламское
государство», – говорится в сообщении.
В пресс-релизе отмечается, что, хотя стратегией признается вклад
России в некоторые вопросы безопасности, такие, как борьба с терроризмом
и наркотиками, она также указывает на «намерение этого государства
использовать силу для достижения своих целей».
«Она (Россия) также постоянно демонстрирует, что она не уважает
суверенитет своих соседей… Российские военные действия подрывают
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региональную безопасность напрямую или через связанные с ней силы», –
отмечается в документе.
В 20-страничном документе США критикуют аннексию Крыма Россией,
заявляя, что Москва "неоднократно демонстрировала, что она не признает
суверенитета своих соседей и готова применить силу для достижения своих
целей". Также РФ вновь обвинили в участии в вооруженном конфликте на
востоке Украины (http://korrespondent.net/world/3534513-pentahon-schytaetrossyui-uhrozoi-natsbezopasnosty-ssha).
Помимо России, также отмечены такие страны, как Ирак, Северная
Корея и Китай.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее глава Пентагона Э. Картер
заявил, что действия России в Украине стали неожиданностью для США. До
этого он также заявлял, что США и НАТО готовятся к длительному
противостоянию с Россией даже после того, как В. Путин покинет пост
президента страны (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
1.07; 2.07).
***
Россия надеется снять зависимость своего оборонно-промышленного
комплекса от Украины к 2018 г. К этому же сроку предстоит заменить
571 изделие, которое производится в странах НАТО, заявил вице-премьер
Д. Рогозин. «В итоге то, что касается стран НАТО и Европейского Союза,
здесь показатель следующий: 571 образец мы должны будем уже заменить к
2018 г. Это всего 89 % всей той работы, которую надо провести», – сказал он
в
Госдуме
в
рамках
«правительственного
часа»
(http://korrespondent.net/world/russia/3534263-rossyia-nadeetsia-sniatzavysymost-svoeho-opk-ot-ukrayny-k-2018-hodu).
Всего в странах Альянса производилось 640 образцов продукции для
военных нужд России.
Говоря о сотрудничестве России и Украины в сфере ОПК, вице-премьер
сообщил, что оно прекращено «в первое воскресенье после того, как на
Майдане раздались выстрелы, – в феврале прошлого года».
С 2014 г. в отношении российских оборонных предприятий стали
действовать западные санкции, введенные в связи с конфликтом в Украине и
аннексией Крыма (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
1.07).
***
«Глава» самопровозглашенной «Донецкой народной республики»
назначил на 18 октября выборы глав городов и районов «в соответствии с
Минскими соглашениями». Соответствующее заявление А. Захарченко
обнародовало в четверг, 2 июля, «Донецкое агентство новостей»
(http://korrespondent.net/ukraine/3534538-zakharchenko-naznachyl-datu-vyborovv-dnr).
«В сложившихся по вине Киева условиях Донецкая народная
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республика вынуждена ради спасения Минских договоренностей
самостоятельно приступить к их выполнению. Мы начинаем действовать
немедленно, не дожидаясь, когда Киев образумится и вернется за стол
настоящих, а не фейковых переговоров, поскольку дальнейшее промедление
и затягивание выгодно только украинской партии войны», – подчеркнул
А. Захарченко.
Целесообразность избрания в этот же день депутатов районных,
городских, поселковых и сельских советов будет определена с учетом
особенностей нормативной базы «республики», финансовых возможностей и
пожеланий граждан, отмечено в заявлении. Одновременно «власти» ДНР
готовы согласовать в рамках контактной группы мониторинг Бюро по
демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на предстоящих
выборах.
Также А. Захарченко сообщил, что «Донецкая народная республика»
вводит на своей территории особый режим самоуправления. «ДНР во
исполнение пп. 4 и 11 Комплекса мер объявляет, что на ее территории в
рамках конституции и законов республики в части, не противоречащей им,
действует особый режим самоуправления, некоторые условия которого
упомянуты в законе Украины об особом статусе Донбасса («Об особом
порядке местного самоуправления…»), в п. 11 Комплекса мер, а также в
предложенном нами проекте поправок в Конституцию Украины», –
говорится
в
заявлении
А.
Захарченко
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 2.07).
***
Служба безопасности Украины депортировала из страны
журналистку российского «Первого канала» А. Черепнину за
антиукраинскую деятельность.
«Сегодня выслана журналистка «Первого канала» А. Черепнина с
запретом на въезд в Украину на три года», – сообщили в пресс-центре СБУ
1 июля. «Она была замечена в том, что пыталась снять подставной ролик,
который будет дискредитировать украинскую власть», – отметили в СБУ
(http://korrespondent.net/ukraine/3534378-yz-ukrayny-deportyrovaly-rossyiskuuizhurnalystku).
Ранее заместитель генерального директора «Первого канала» К.
Клейменов сообщил Интерфаксу, что А. Черепнина перестала выходить на
связь утром в среду и якобы была похищена из своей квартиры в Киеве
сотрудниками СБУ и вечером этого же дня выслана с территории Украины
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 1.07).
***
В МИД РФ призвали ОБСЕ отреагировать на депортацию
журналистки из Украины. В Москве заявили, что украинские власти
игнорируют обязательства по соблюдению свободы слова и СМИ. Россия
ждет незамедлительной и жесткой реакции представителя ОБСЕ по свободе
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СМИ, а также Евросоюза и США на выдворение из Украины журналистки
«Первого канала». Об этом заявил уполномоченный МИД России по
вопросам прав человека К. Долгов в своем Twitter (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/world/russia/3534484-v-myd-rf-pryzvaly-obseotreahyrovat-na-deportatsyui-zhurnalystky-yz-ukrayny). – 2015. – 1.07).
***
может

Благодаря МВФ Украина
повторить судьбу Греции,
отмечает В. Медведчук.
По его мнению, на примере Греции украинцы уже увидели, чем может
обернуться выполнение всех рекомендаций международных кредиторов в
обмен на финансовую помощь. Такое мнение лидер «Украинского выбора»
выразил в своем блоге на сайте движения.
Он отметил, что невыплата Грецией в срок 1,6 млрд евро по кредиту
МВФ означает технический дефолт. Украину, хоть и теоретически, от
технического дефолта отделяют всего несколько недель.
«Премьер-министр Греции А. Ципрас предложил грекам на референдуме
самим принять решение: соглашаться или нет на условия международных
ростовщиков. Такое решение правительства демократично и закономерно:
судьбу страны должны решать ее граждане. Однако в ЕС и США, которые
традиционно считаются “эталоном демократии”, его приняли в штыки», –
написал В. Медведчук. По словам политика, МВФ не намерен признавать
результаты референдума, «четко понимая, что волеизъявление народа Греции
будет не в его пользу».
«Итак, дефолт Греции – вопрос практически решенный. Но вот не
повторит ли ее судьбу Украина? Ответ на этот вопрос я дал больше года
назад, когда евроинтеграторы-реформаторы провозгласили, что для
преодоления кризиса и проведения системных реформ необходимо
подписать Соглашение с ЕС и возобновить сотрудничество с МВФ.
Соглашение подписано (как политическая, так и экономическая часть),
Украина исправно берет кредиты у международных ростовщиков, а реформ
нет и в помине, кризис охватил все области и сферы, экономическая и
социально-политическая ситуация в Украине ухудшается с каждым днем», –
рассуждает лидер «Украинского выбора».
Он считает такую ситуацию более чем закономерной, поскольку
огромные долги всегда означают зависимость от кредиторов и бесправное
положение заемщиков. «Но самое страшное, что весь груз проблем ложится
на плечи рядовых граждан. Сегодня мы стали свидетелями того, как министр
финансов Н. Яресько, еще полгода назад клятвенно заверявшая Украину и
весь мир, что нашей стране банкротство не грозит, своими заявлениями, по
сути, готовит народ к дефолту. И при этом обещает, что на рядовых
гражданах дефолт не скажется», – уточнил В. Медведчук. Он считает, что
Украина может повторить судьбу Греции, которая в обмен на финансовую
помощь выполняла все рекомендации международных кредиторов:
сокращала госслужащих, урезала зарплаты и пенсии, повышала цены и
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тарифы, вводила беспрецедентно жесткий режим экономии. «Чем это
обернулось для греков, украинцы уже увидели. Поэтому прекрасно
понимают: именно “благодаря” МВФ и прочим кредиторам, а также
“правительству камикадзе” и приглашенным иностранным министрам,
призванным распоряжаться украинскими финансами, наша страна рано или
поздно может повторить судьбу Греции», – подытожил политик (УРАИнформ (http://ura-inform.com). – 2015. – 1.07).
***
Под
зданием
Верховной
Рады
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июня
митинговали
предприниматели против решения правительства ввести кассовые
аппараты для всех категорий украинского бизнеса. Об этом сообщает
«Политнавигатор»
(http://korrespondent.net/ukraine/3533895-pod-radoimytynhuuit-predprynymately-zasedanye-parlamenta-prervano).
Несколько сот человек, приехавших из разных регионов Украины,
требуют от украинского парламента рассмотреть законопроект о внесении
изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчетных
операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».
В руках люди держали плакаты «Не отжимайте последнее», «Малый и
средний бизнес положили на лопатки». Кроме того, были надписи,
адресованные Премьеру: «Сеня, кулю в лоб ты обещал себе, а не
предпринимателям».
Как сообщал Корреспондент.net, с июля 2015 г. представителей малого и
среднего бизнеса ждут изменения. С этого периода предусмотрено введение
кассовых аппаратов там, где ранее они были не обязательны
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 30.06).

ЕКОНОМІКА
Европейский Союз предоставил новый пакет гуманитарной помощи
пострадавшим от конфликта в Восточной Украине в размере
15 млн евро. Об этом заявил еврокомиссар по гуманитарной помощи и
кризисного управления Х. Стилианидес во время своего визита в Украину в
среду, 1 июля, сообщается на официальном сайте Еврокомиссии.
«Это дополнительное финансирование даст существенный толчок
нашим текущим операциям помощи наиболее уязвимым людям путем
предоставления продуктов питания, гигиенических наборов, одеял,
медицинских услуг, чистой воды, жилья и другой помощи как в
контролируемых, так и в неконтролируемых правительством регионах», –
заявил Х. Стилианидес.
Как отмечается в сообщении, с учетом нового пакета финансирования
размер
гуманитарной
помощи,
предоставленной
Еврокомиссией
пострадавшим от конфликта на Востоке Украины, превысит 62 млн евро.
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Вместе
с
финансированием,
предоставленным
непосредственно
государствами-членами ЕС, Европейский Союз в целом направил
пострадавшим в результате конфликта с начала 2014 г. 223 млн евро.
В Еврокомиссии отмечают, что финансируемые полностью или частично
Еврокомиссией проекты уже непосредственно помогли 1,57 млн украинцам,
из них 18 % – это дети до 17 лет и 10 % – люди старше 50 лет. Около 55 %
гумпомощи направлено нуждающимся, проживающим в неконтролируемых
украинским правительством районах. Кроме того, она адресована внутренне
перемещенным лицам и беженцам. Гуманитарная помощь ЕС часто
распространяется в виде денежных средств и ваучеров, на которые можно
купить предметы первой необходимости в местных магазинах и на рынках
(Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 1.07).
***
Канада виділила Україні понад 15 млн канадських доларів, що
еквівалентно близько 12 млн дол., на підтримку демократії. Про це заявив
міністр оборони Д. Кенні, який перебуває з візитом в Україні, повідомили в
прес-службі уряду Канади.
З цієї суми 12,4 млн призначені на підтримку судової реформи, щоб
допомогти українським судам стати більш незалежними, справедливими й
ефективними, а ще 3 млн – на антикорупційні журналістські розслідування та
подальшу підзвітність влади.
«Канада повністю підтримує зусилля України щодо збереження
суверенітету, безпеки і стабільності перед обличчям невиправданої агресії з
боку режиму Путіна. Ми демонструємо нашу підтримку за допомогою
вкладу в посилення демократії і державних інститутів України, а також
посилення потенціалу та тренування українських Збройних сил», – заявив
Д. Кенні, пише Тиждень.ua.
Як повідомлялося, у березні Канада виділила Україні 158 млн дол.
кредиту (Західна iнформаційна корпорація (http://zik.com.ua). – 2015. –
30.06).
***
НБУ отмечает, что банки выполнили планы докапитализации.
Процесс по выполнению банками программ капитализации по
результатам диагностического обследования 2014 г. прошел успешно.
Украинские банки выполнили планы докапитализации по результатам
проведенного в 2014 г. стресс-тестирования, сообщил директор департамента
финансовой стабильности Национального банка Украины В. Ваврищук,
пишет «Интерфакс-Украина».
«По
выполнению программ
капитализации
по результатам
диагностического обследования 2014 г. у нас вопросов на сегодня нет.
Можно сказать, что процесс завершился успешно», – сказал он на прессконференции в среду, 1 июля.
При этом В. Ваврищук напомнил, что к концу сентября ожидаются
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результаты очередного диагностического обследования банков. «Даже до
завершения диагностического обследования Нацбанк уже ведет переговоры с
акционерами большинства банков, и эти переговоры достаточно успешны:
все подтверждают готовность привлекать дополнительный капитал, если это
будет необходимо», – добавил он.
В апреле Национальный банк установил график и разработал порядок
проведения повторного стресс-тестирования банков, согласно которому
диагностическое обследование банков начиналось с 20 апреля 2015 г.
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 1.07).
***
У травні середня зарплата в Україні збільшилася до 4042 грн. Про це
передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики.
Найбільші заробітні плати були зафіксовані в працівників авіаційної
галузі – 18 тис. 655 грн і фінансовій та страховій діяльності –
8 тис. 077 грн. Найменші зарплати були у сфері охорони здоров’я та надання
соціальної допомоги – 2 тис. 693 грн.
Також зазначимо, що найвищі заробітні плати були зафіксовані в Києві –
6 тис. 331 грн, на другому місці за рівнем зарплат серед регіонів України
опинилася Донецька область – 4 тис. 952 грн. Найменше заробляли в травні
мешканці Херсонської та Чернівецької областей – 2 тис. 976 грн і 2 тис. 894
грн відповідно.
Нагадаємо, у квітні показник середньої заробітної плати становив
3 тис. 998 грн (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2015. – 30.06).
***
Компания ЛАЗ подписала договор о поставке в Каир 289 автобусов на
70 млн дол. Окончательную сборку автобусов будет осуществлять компания
Ghabbour Auto в г. Эйн Сохна.
Контракт предусматривает поставку автобусов в течение одного года. На
церемонии подписания контракта на поставку пассажирских автобусов для
нужд транспортной службы Каира присутствовали премьер-министр Египта
И. Мехлеб, губернатор Каира и посол Украины в Египте (УРА-Информ
(http://ura-inform.com). – 2015. – 30.06).
***
Украина не прерывала поставки электроэнергии из своей
энергосистемы в энергосистему Крыма. Об этом сообщили Интерфаксу в
пресс-службе Минэнерго РФ.
«Электроэнергия в Крым поставляется», – сказал представитель
ведомства, отметив, что «пока все нормально». В «Системном операторе»
также отмечают, что на сегодня «диспетчерский график без изменений». Как
отмечают в Минэнерго, если НЭК «Укрэнерго» решит прекратить поставки,
ей нужно снова направить РФ соответствующее предупреждение.
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Как сообщал Корреспондент.net, вечером 30 июня российское
Минэнерго заявило, что компания «Укрэнерго» сообщила России о планах
прекращения поставки электроэнергии из объединенной энергосистемы
Украины в аннексированный Россией Крым. Ранее власти Севастополя на
своем сайте сообщили горожанам о возможном отключении электроэнергии
в городе с 1 июля.
Напомним, Украина дважды полностью обесточивала Крым в конце
декабря 2014 г., когда полуостров оставался полностью без энергоснабжения
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 1.07).
***
В Украине с 1 июля 2015 г. автомобилисты начнут платить
транспортный налог в размере 25 тыс. грн. на роскошные авто. Налог
будут уплачивать владельцы автомобилей с объемом двигателя более
3 л и возрастом не более пяти лет.
Данный налог был введен в рамках законодательных изменений в
Налоговый кодекс, принятых парламентом в конце 2014 г. и вступивших в
силу с 1 января 2015 г.
Согласно документу, уведомления об уплате налога и соответствующие
платежные реквизиты направляются налогоплательщику до 1 июля, после
чего на протяжении 60 дней автомобилисты обязаны его уплатить. В случае
просрочки платежа автовладельцу будет начислена пеня и штраф.
Как сообщалось, помимо введения налога на роскошные авто, с января
2015 г. были также введены новые акцизы на автобусы и грузовые
автомобили, на переоборудованные легковые автомобили, которые были
ввезены как коммерческие, и увеличен акциз на ввоз легковых авто.
По словам министра финансов Н. Яресько, бюджетные поступления от
уплаты транспортного налога в 2015 г. планируются на уровне 400 млн грн.
В то же время в Министерстве финансов сообщили, что налог на роскошные
автомобили коснется 17 тыс. транспортных средств, или 1,3 % от всего
количества.
Эксперты и участники авторынка крайне негативно отреагировали на
предложенные изменение в Налоговый кодекс. Так, по мнению главы
Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров О.
Назаренко, правительство допустило ошибку в выборе критерия для
налогообложения роскошных авто. По его мнению, для критерия
роскошности авто необходимо было выбрать цену или мощность автомобиля
(Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 1.07).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

«Газпром» припинив постачання газу в Україну. З 1 липня російський
газовий монополіст «Газпром» припинив постачання газу українським
споживачам через відсутність передоплати, передає УНН з посиланням на
прес-службу компанії. Про це заявив голова правління ВАТ «Газпром»
О. Міллер, повідомляє прес-служба.
«Україна не заплатила за постачання газу за липень. З 10:00 1 липня
поставки газу “Газпромом” в Україну припинені. “Газпром” не постачатиме
газ в Україну ні за якою ціною без передоплати», – повідомив він.
Як повідомляв УНН з посиланням на ПАТ «Укртрансгаз», станом на
1 липня транспортування газу з території Російської Федерації для потреб
українських споживачів не відбувається.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що 1 липня «Укртрансгаз» отримав
заявку на імпорт газу виключно зі Словаччини (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 1.07).
***
«Газпром» будет требовать от Украины больше 26 млрд дол.
Глава российской компании «Газпром» А. Миллер рассказал о
выставленных претензиях по отношению к украинскому «Нефтегазу».
А. Миллер заявил, что «Газпром» предъявил штраф за недобор газа в размере
26,7 млрд дол. Как отметил А. Миллер, выставленная сумма штрафа была в
строгом соответствии с контрактом, подписанным ранее.
Кроме того, «Газпром» насчитал украинской стороне долг за поставки
газа на территорию оккупированного Донбасса в размере 212 млн дол. После
отказа «Нефтегаза» оплачивать данный поставленный газ российская сторона
предложила использовать другую компанию-трейдер.
Напомним, что еще в конце мая А. Миллер рассказывал о том, что
«Газпром» потребует от Украины 8 млрд дол. за недобор газа. Кроме того,
обязательно российская сторона будет требовать оплату за поставленный газ
на территорию Донбасса (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2015. –
30.06).
***
Украина приостановила импорт природного газа через Венгрию с
1 июля. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной
системы Венгрии FGSZ Ltd.
Также, согласно данным оператора ГТС Словакии компании Eustream о
заявке (nomination) на 1 июля, Украина сократила импорт газа через
Словакию на 34,6 %, или на 7,2 млн куб. м в сутки, – до 13,6 млн куб. м в
сутки, по сравнению с последними числами июня (Минпром
(http://minprom.ua). – 2015. – 1.07).
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***
В НБУ объяснили разницу между украинским и греческим дефолтом.
Сложившаяся в Греции ситуация принципиально отличается от
украинской, считает заместитель главы Национального банка Украины
Д. Сологуб.
«Украина – не Греция. Проблема Греции в том, что она поссорилась со
своими основными кредиторами, альтернативных источников просто нет.
Плюс страна входит в еврозону, является частью монетарного режима
еврозоны, соответственно, все привязано к евро – внутренний рынок,
включая банковскую систему, и внешний рынок. Что касается Украины, то
отношения с внешними кредиторами складываются достаточно успешно», –
сказал он на пресс-конференции в среду.
При этом, добавил замглавы НБУ, еще одним важным отличием
ситуации между двумя странами является то, что украинские власти не
скатились к популизму, как это произошло в Греции. «Что я знаю точно по
ситуации в Украине. Это то, что существующая на сегодня амбициозная
программа реформ, в принципе, выполнима. И мне кажется, есть понимание
и политических элит, и населения, и вообще экономических агентов того, что
меры по повышению тарифов тяжелые, но они нужны. Чего не хватало в
Греции, так это такого понимания и в обществе, и в политических элитах, и в
какой-то момент они скатились в популизм», – сказал он.
Как отметил Д. Сологуб, несмотря на то, что девальвация гривни
привела к ускорению инфляции и обеднению населения, в то же время она
дала возможность осуществить внешнюю коррекцию (Минпром
(http://minprom.ua). – 2015. – 1.07).
***
Минфин: кредиторы хотят изъять средства из резервов НБУ для
оплаты внешних долгов.
Министерство финансов заявляет, что члены Специального комитета
кредиторов ранее последовательно отказывались начать прямые переговоры
с Украиной (http://minfin.com.ua/2015/06/30/7648813).
Кредиторы Украины хотят изъять 8 млрд дол. из международных
резервов Национального банка для оплаты внешних коммерческих долгов.
Об этом идет речь в заявлении Министерства финансов относительно
переговоров со Специальным комитетом кредиторов.
«Министерство финансов выражает сожаление по поводу того, что в
течение последних трех месяцев члены Специального комитета кредиторов
последовательно отказывались начать прямые переговоры с Украиной в
соответствии со стандартными условиями конфиденциальности. Члены
комитета использовали как повод не встречаться с представителями Украины
(в частности, министром финансов Н. Яресько) свои опасения относительно
того, что получение ими конфиденциальной информации окажет влияние на
их торговые операции. Это не давало провести переговоры об условиях
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долговой операции, которая позволила бы достичь три количественные ее
цели, заложенные в программе сотрудничества Украины и МВФ», – сказано
в сообщении.
В Минфине отметили, что, несмотря на заявления, которые утверждают
обратное, предложение Специального комитета кредиторов не соответствует
целям, согласованным с МВФ. В частности, это предложение включает в
себя изъятие 8 млрд дрол. из международных резервов, однако против такого
шага ранее выступил МВФ в своем заявлении.
«Министр финансов Н. Яресько неоднократно заявляла о своем желании
встретиться с комитетом и начать прямые переговоры. Министр вновь
призывает комитет как можно скорее найти совместное с правительством
Украины решение о реструктуризации. Если комитет заключит соглашение о
конфиденциальности, министр готова встретиться с комитетом без
предварительных условий. Министр надеется на преодоление текущих
разногласий с кредиторами и, в конце концов, на начало прямых переговоров
с комитетом», – говорится в сообщении.
Ранее министр финансов выразила уверенность в получении следующего
транша от Международного валютного фонда в размере 1,7 млрд дол. в июле.
Украина настаивает на списании примерно 40 % основной суммы долга
и угрожает ввести мораторий на платежи, если кредиторы добровольно не
согласятся на ее условия (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
30.06).
***
У січні – квітні держборг України збільшився майже на 30 %,
зазначає НБУ.
Зростання державного й гарантованого державою боргу на 28,8 % у січні
– квітні, порівняно з початком року, – до 1,417 трлн грн на 1 травня
обумовлений значними зовнішніми запозиченнями та курсовою переоцінкою
валютної частини боргу. Про це йдеться в макроекономічному й
монетарному огляді НБУ, опублікованому на сайті регулятора.
Одночасно НБУ зазначає, що в березні і квітні обсяг боргу знизився
внаслідок зміцнення курсу гривні після істотного падіння в лютому, а також
у результаті перевищення обсягу виплат за внутрішнім та зовнішнім
гарантованим боргом над обсягом нових запозичень, пише УНІАН.
Як повідомлялося раніше, державний і гарантований державою борг
України станом на 30 квітня 2015 р. становив 67,347 млрд дол., що на
2,322 млрд дол., або на 3,6 %, більше показника на початок місяця.
Загальна сума державного та гарантованого державою боргу в
гривневому еквіваленті у квітні знизилася на 107 млрд грн, або на 7 %, – до
1,417 трлн грн.
У 2014 р. державний і гарантований державою борг знизився на 4,53 % –
до 69,794 млрд дол. у валюті, а в гривневому еквіваленті зріс в 1,9 раза – до
1,101 трлн грн (Західна iнформаційна корпорація (http://zik.com.ua). – 2015.
– 30.06).
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***
За І квартал 2015 г. в Украину поступило в виде денежных переводов
1,034 млрд дол. Об этом пишет газета «Вести», ссылаясь на информацию
Нацбанка.
Это на 30 % меньше результата IV квартала 2014 г. и на 33,2 % –
аналогичного
периода
прошлого
года.
«Сокращение
объемов
международных переводов в страну может быть связано с уменьшением
зарплат наших заробитчан. Либо удорожанием жизни в тех странах, где они
трудятся – цены ведь на товары и услуги растут не только в нашей стране, а
повсеместно по всему миру», – прокомментировал ситуацию член правления
Проминвестбанка В. Кравец.
Еще один фактор – это активизация эмиграции. «Все чаще люди,
получившие работу за границей и осевшие там, начинают увозить из
Украины свои семьи. Потому и перестают перечислять сюда деньги: кому их
отправлять, если вывезли близких? Забирают подальше от войны,
политических и экономических катаклизмов. Особенно активно уезжает
интеллигенция – мозг нации, такие люди востребованы за границей и
достаточно быстро находят там работу», – подчеркнул советник
председателя правления Евробанка В. Невмержицкий.
При этом он спрогнозировал дальнейшее уменьшение общих объемов
переводов, поступающих в Украину. «Если экономическая и военнополитическая ситуация в стране стабилизируется, цифра может
зафиксироваться на текущем уровне, а если нет – продолжит уменьшаться», –
подытожил В. Невмержицкий (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 1.07).
***
Дефолт по еврооблигациям не окажет негативного эффекта на
внутренний валютный и денежно-кредитный рынок в краткосрочной
перспективе. Такое мнение высказал глава совета Независимой ассоциации
банков Украины Р. Шпек.
«С одной стороны, все держатели еврооблигаций являются
нерезидентами, и ценные бумаги на их балансах уже отражают текущую
рыночную стоимость (которая на 50 % ниже номинала). С другой стороны,
Национальный банк контролирует ситуацию на межбанковском валютном
рынке путем применения административных методов, ограничивает любые
непредвиденные колебания валютного курса», – уверяет он.
По его мнению, в средне- и долгосрочной перспективе дефолт по
еврооблигациям окажет положительное влияние на экономику страны за счет
снижения расходов бюджета на обслуживание долга (сейчас расходы
составляют 16,3 % от доходов бюджета), снижения спроса на валюту для
проведения выплат по обслуживанию и погашению долга, снижения оттока
валюты из страны по финансовому счету, достижения устойчивости
долговой позиции.
В НАБУ считают, что, независимо от того, будет ли достигнута
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договоренность с кредиторами о списании части долга, возвращение страны
на международные рынки капитала ожидается не ранее 2017 г. Позитивным
сигналом для потенциальных инвесторов будет восстановление
экономического роста, активное продвижение реформ, бескомпромиссная и
эффективная борьба с коррупцией на всех уровнях, снятие
административных ограничений на движение капиталов и наглядное
улучшение бизнес-климата в стране. Без политической воли высшего
руководства государства достичь этого будет невозможно.
Как сообщалось, ключевых договоренностей на технических
консультациях 30 июня между представителями Министерства финансов
Украины, Комитета частных кредиторов и Международного валютного
фонда достигнуто не было (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 1.07).
***
Доходы украинцев сократились на 23,5 %.
Располагаемый доход в расчете на одного человека за январь – март
составил 6 тыс. 297,6 грн.
Реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом
ценового фактора, в І квартале 2015 г. сократились на 23,5 % по сравнению с
аналогичным периодом 2014 г., сообщила Государственная служба
статистики (http://minfin.com.ua/2015/06/30/7652048).
Согласно сообщению, в январе – марте текущего года располагаемые
доходы населения, которые могут быть использованы на приобретение
товаров и оплату услуг, возросли на 4,2 %, номинальные – на 6,2 %.
Располагаемый доход в расчете на одного человека за первые три месяца
этого года составил 6 тыс. 297,6 грн, что на 276,4 грн больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Расходы населения в I квартале 2015 г. по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года увеличились на 12,4 %. Прирост сбережений
составил 2,1 млрд грн.
Ранее в Госстате сообщили, что задолженность по выплате заработной
платы в Украине по состоянию на 1 июня составила 1 млрд 811 млн 278 тыс.
грн (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 30.06).
***
Молочный рынок Украины стремительно сокращается.
Из-за падения цен на молоко, потери российского рынка и снижения
покупательной способности украинцев уменьшается поголовье коров.
За первые пять месяцев этого года количество коров в Украине
сократилось на 6,5 % – до 2,27 млн, а производство молока упало на 4,2 % –
до 4,06 млн т. И дальше может стать только хуже, пишет И. Ходоров
(Корреспондент. – № 25. – 2015. – 26 июня). Ситуацию усугубляет желание
правительства с 2016 г. отменить спецрежим НДС для агрокомпаний
(http://korrespondent.net/business/economics/3534191-korovam-otkazatmolochnyi-rynok-ukrayny-stremytelno-sokraschaetsia).
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Революция и война на Донбассе положили конец благополучию.
Основной импортер отечественных молокопродуктов, Россия, практически
полностью перекрыл свой рынок для украинского товара. Не открыт до сих
пор и европейский рынок. Хотя в апреле два производителя
молокопродуктов, названия которых пока не разглашаются, получили
разрешение на поставки своей продукции в Евросоюз. Однако первые партии
товара попадут в Европу не раньше чем через несколько месяцев. В итоге за
пять месяцев 2015 г. экспорт сократился еще на 32 % и в пересчете на молоко
составил 151 тыс. т.
Компенсировать потери на внутреннем рынке не удается. С уходом
Крыма Украина потеряла 5 % потребителей, еще около 15 % остались на
оккупированных территориях Донбасса. В основном потери отразилась на
крупных
переработчиках
и
мелких
производителях
молока,
ориентированных на тот или иной регион.
Впрочем, сократился спрос на молочную продукцию и в других
регионах – рост цен и падение покупательной способности населения
привели к тому, что продажи в торговых сетях снизились на 20 %
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 1.07).
***
S&P снизил рейтинг Греции.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s снизило
суверенный рейтинг Греции до «CCC-» с «CCC». Прогноз по рейтингу –
«негативный». Аналитики агентства отмечают в сообщении на официальном
сайте, что вероятность выхода Греции из еврозоны сейчас составляет 50 %.
Кроме того, они считают, что в ближайшие полгода страна может
объявить дефолт по корпоративному долгу.
До этого власти Греции заявили, что не смогут оплатить
Международному валютному фонду часть долга объемом в 1,6 млрд евро 30
июня (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 1.07).
***
Европа не собирается спасать Грецию от дефолта, отмечает
Reuters.
Министры финансов стран еврозоны не будут выделять средства для
Греции, чтобы Афины смогли выполнить платеж Международному
валютному фонду, срок которого истек во вторник, 30 июня. Об этом
сообщает
Reuters
со
ссылкой
на
чиновника
еврозоны
(http://korrespondent.net/world/3533975-evropa-ne-sobyraetsia-spasat-hretsyui-otdefolta-Reuters).
«Ни в коем случае», – ответил чиновник на вопрос, готовы ли министры
финансов стран еврозоны на экстренной встрече по новому предложению
Греции о международной помощи согласиться на выдачу средств Афинам
для погашения долга МВФ.
В свою очередь, Deutsche Welle сообщает, что канцлер Германии
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исключила возможность заключить соглашение с Грецией в последний
момент. «Германская сторона считает, что до референдума обсуждение
нового запроса невозможно», – заявила А. Меркель (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 1.07).
***
Греция не выплатила в установленный срок долг МВФ.
Международный валютный фонд (МВФ) не получил от Греции
1,5 млрд евро в рамках выплат по кредиту, сообщил его официальный
представитель Д. Райс.
«Я подтверждаю, что задолженность Греции перед МВФ в размере
1,2 млрд специальных прав заимствования (1,5 млрд евро) получена не была.
Мы проинформировали наш совет директоров, что Греция просрочила
выплату и сможет теперь получить финансирование от МВФ только после
того, как погасит свою задолженность», – отметил он.
Греция лишилась права на финансирование МВФ до момента
погашения задолженности. В Фонде также заявили, что получили просьбу
Греции о продлении срока выплаты по кредитам.
Как сообщалось, накануне правительство Греции на неделю
приостановило работу банков в стране. Также был введен контроль за
движением капитала, чтобы остановить отток денег за границу. На данный
момент один человек может снять в банкомате не более 60 евро в сутки.
На 5 июля в Греции назначен референдум о необходимости введения
мер экономии, на которых настаивает «большая тройка» кредиторов –
Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный
фонд (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 1.07).

***
Островная страна Пуэрто-Рико тоже находится на грани дефолта.
Пуэрто-Рико объявила о глубоком финансовом кризисе. Об этом сообщает
американская пресса.
Губернатор Пуэрто-Рико заявил, что у страны нет никаких шансов
выплатить долг в 72 млрд дол., поэтому просит кредиторов об отсрочке.
Губернатор также заверил, что остров не будет одалживать денег, чтобы
компенсировать дефицит бюджета. С этим будут бороться путем экономии.
Планируется увеличение налогов и сокращение зарплат. Проблемы с
финансами обострились еще несколько месяцев назад. Предложения по
сокращению расходов были очень разные – от сокращения пенсий и
соцвыплат до легализации проституции и марихуаны.
Пуэрто-Рико – содружество в составе Соединенных Штатов Америки, в
стране с населением в 3,5 млн действуют американские законы и ходит
американская валюта. Пуэрториканцы – граждане США. Однако
американское законодательство не предусматривает процедуры банкротства
территории. Поэтому выход, который найдет Пуэрто-Рико, может стать
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подсказкой для штатов, чьи долги на миллиарды долларов превышают их
активы (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2015. – 30.06).
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