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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Глава держави та Президент Європарламенту взяли участь у
пленарному засіданні Верховної Ради
Президент П. Порошенко разом із президентом Європейського
парламенту М. Шульцом відвідав Верховну Раду України, де голова
Європарламенту виступив перед народними депутатами.
Звертаючись до народних обранців, М. Шульц заявив: «Для нас як для
європейців мир та єдність на нашому континенті є ідеалами, які ми всі
плекаємо. Наші спільні цінності – демократія, верховенство права, права
людини і людська гідність – рухають вперед європейський проект».
Президент Європарламенту назвав європейський вибір українського
народу «хоробрим вибором». «Я обурений тими стражданнями, які випали на
долю українського народу за останні півтора роки, – заявив М. Шульц. – Те,
що відбулося в Україні, турбує і непокоїть усіх європейців, не лише вас».
М. Шульц зазначив, що після початку конфлікту та незаконної анексії
Криму Європейський Союз працює над пошуком мирного розв’язання цієї
проблеми. Він наголосив на безальтернативності політичного рішення при
повній повазі до української територіальної цілісності й суверенітету.
Президент Європарламенту підкреслив, що дія санкцій щодо Росії триватиме
до повного виконання мінських домовленостей. «Ми будемо продовжувати
санкції до того дня, поки буква і дух мінських угод не будуть повністю
виконані та міжнародні зобов’язання не будуть дотримані», – заявив він.
М. Шульц наголосив, що всі європейці підтримують Україну в цей
важкий період і запевнив, що Європарламент продовжить заохочувати
посилену підтримку реформ в Україні, зокрема шляхом надання
макрофінансової допомоги. «Європейський парламент закликає вас у першу
чергу приділити увагу подоланню поточної фінансової кризи та олігархічної
структури економіки», – заявив він.
У присутності Президента України Голова Верховної Ради В. Гройсман і
М. Шульц підписали Меморандум про взаєморозуміння між Верховною
Радою України та Європейським парламентом.
В. Гройсман назвав Меморандум важливим документом, який фактично
розпочинає реформування українського парламенту. Він повідомив, що у
вересні в Україну прибуде місія, яка визначить «дорожню карту» цієї
реформи.
У свою чергу М. Шульц зазначив, що його візит в Україну в річницю
ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС підкреслює прагнення підтримати
Україну на шляху реформ. Підписання Меморандуму він назвав ще одним
кроком до подальшого демократичного розвитку України (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-ta-prezidentyevroparlamentu-vzyali-uchast-u-35593). – 2015. – 3.07).
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Меморандум
про взаєморозуміння між Верховною Радою України та
Європейським парламентом про спільні рамки парламентської
підтримки та підвищення інституційної спроможності
Беручи до уваги:
– що історична одночасна ратифікація Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС Верховною Радою України та Європейським парламентом
16 вересня 2014 року чітко продемонструвала європейську перспективу для
України, а також зацікавленість і прихильність обох сторін до розвитку
міцних міжпарламентських відносин;
– що Парламентський комітет асоціації Україна – ЄС, зібравшись
вперше в Брюсселі 24–25 лютого 2015 року, підтвердив обопільний намір
підтримувати швидке і повне здійснення Україною орієнтованих на ЄС
комплексних реформ;
– що Голова Верховної Ради України В. Гройсман і президент
Європейського парламенту М. Шульц на зустрічі в Брюсселі 24 лютого
2015 року домовилися розпочати комплексну програму парламентської
підтримки для України;
– що рішення групи Європейського парламенту з питань підтримки
демократії та координації виборів – на основі пропозиції делегації
Європейського парламенту зі спостереження за виборами на парламентських
виборах у жовтні 2014 року – розглядати Україну як пріоритетну країну для
діяльності в галузі підвищення інституційної спроможності парламенту та
сприяння діалогу також продемонструвало прихильність до встановлення
довгострокових і плідних партнерських відносин з Верховною Радою
України;
сторони домовляються про таке:
I. Мета
Метою цього Меморандуму про взаєморозуміння (далі – Меморандум) є
створення спільних рамок для парламентської підтримки й підвищення
інституційної спроможності Верховної Ради України. Діяльність з надання
парламентської підтримки здійснюватиметься відповідно до національного
порядку денного реформ та програм розвитку України, пріоритетів Угоди
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони, буде послідовною та доповнюватиме загальні
зусилля ЄС, що координуються групою підтримки України в Європейській
комісії, спрямовані на зміцнення демократії та верховенства права в Україні.
II. Цілі та завдання
Сторони цього Меморандуму домовилися працювати в напрямі:
– забезпечення ефективного виконання конституційних функцій
Верховної Ради України – законодавчої, контролюючої та представницької;
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– підвищення якості українського парламентаризму;
– підвищення прозорості, передбачуваності, ефективності та відкритості
процесу роботи Верховної Ради України;
– реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Переслідуючи ці цілі, сторони будуть зосереджені на:
– підвищенні якості законодавства та законодавчого процесу в Україні;
– зміцненні інституційної спроможності парламентських комітетів, у
тому числі шляхом використання кращого європейського досвіду планування
та організації їхньої роботи, а також зосереджені на підтримці політичного
аналізу з метою гармонізації законодавства України із законодавством ЄС;
– перегляді Регламенту та інших документів, що визначають внутрішню
організацію Верховної Ради України, а також допомозі в розробці кодексу
поведінки парламентарів; підвищенні ефективності взаємодії між більшістю
та опозицією, між політичними фракціями, а також між комітетами
Верховної Ради України;
– посиленні кадрового потенціалу та реформуванні апарату Верховної
Ради України на сучасну службу, орієнтовану на надання послуг;
– розширення комунікації і полегшення взаємодії Верховної Ради
України з громадськістю, громадянським суспільством, засобами масової
інформації та іншими зацікавленими сторонами.
III. Обсяг і заходи
Обсяг програми парламентської підтримки й підвищення інституційної
спроможності буде визначено протягом трьох місяців діяльності місії з
оцінки потреб, яку очолюватиме авторитетний політичний діяч з великим
парламентським досвідом, підсумком роботи якої буде Доповідь та
«Дорожня карта щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної
спроможності Верховної Ради України». Місія з оцінки потреб
користуватиметься підтримкою обох інституцій і матиме повний доступ до
діяльності й документів Верховної Ради України в обсязі, необхідному для
належного виконання цього Меморандуму.
Доповідь буде представлено на спільному заході високого рівня в
Європейському парламенті («Український тиждень»), у якому візьмуть
участь Верховна Рада України, Європейський парламент, національні
парламенти держав-членів ЄС, а також представники інших інституцій ЄС,
міжнародних організацій і громадянського суспільства.
Рекомендації Доповіді буде імплементовано під політичним
керівництвом Голови Верховної Ради України і президента Європейського
парламенту та за відповідальністю співголів Парламентського комітету
асоціації Україна – ЄС, яких також було уповноважено наглядати та
координувати заходи в галузі парламентської підтримки та підвищення
інституційної спроможності. Заходи здійснюватимуться в співпраці з усіма
іншими відповідними інституціями ЄС та національними парламентами
держав-членів ЄС.
Заходи з підтримки можуть, серед іншого, містити:
– навчальні візити народних депутатів України до Європейського
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парламенту;
– навчання працівників апарату Верховної Ради України;
– обмін передовим досвідом між членами парламентів і працівниками
апаратів;
– парламентські конференції, семінари та круглі столи в Києві або в
Брюсселі/Страсбурзі;
– необхідну технічну допомогу, парламентську підтримку та іншого
роду заходи щодо підвищення інституційної спроможності;
– посилення співпраці на рівні відповідних комітетів Верховної Ради
України та Європейського парламенту.
IV. Термін дії
Цей Меморандум діє протягом 18 місяців з дати підписання й може бути
продовжений за взаємною згодою сторін.
Вчинено в м. Київ 3 липня 2015 року в двох примірниках українською та
англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі
виникнення розбіжностей у тлумаченні переважну силу матиме текст
англійською мовою.
Голова Верховної Ради України В. Гройсман
Президент Європейського парламенту М. Шульц
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua).
– 2015. – 3.07).

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

Дніпропетровщина напередодні місцевих виборів
Перспектива підвищення ролі місцевого самоврядування у зв’язку з
децентралізацією влади в Україні значно посилює увагу експертів і
суспільства до майбутніх місцевих виборів, які визначать конфігурацію
регіональних еліт. Особливої ваги в цьому контексті набувають ключові для
України регіони, одним з яких є Дніпропетровщина, з одного боку, відома
своїм індустріальним потенціалом, запасами корисних копалин, великою
кількістю розвинутих міст, з іншого – суміжна із зоною проведення АТО, що,
безумовно, додає проблем і відповідальності місцевій владі.
Тривалий час Дніпропетровська область асоціюється з прізвищем
відомого олігарха І. Коломойського, вплив якого на цей регіон посилився
після його призначення очільником Дніпропетровської ОДА. Період
керівництва І. Коломойського Дніпропетровщиною запам’ятався величезною
кількістю інформаційних повідомлень у ЗМІ, присвячених цьому регіону.
Експерти звертали увагу на встановлений І. Коломойським контроль над
Дніпропетровською
областю,
його
зусилля
щодо
недопущення
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сепаратистських проявів, впливові зв’язки в інших областях на півдні
України, у першу чергу в Одеській області. Важелями впливу називали також
один з найбільших системоутворюючих банків – ПриватБанк, що належить
І. Коломойському, хороші відносини олігарха з деякими добровольчими
батальйонами та волонтерськими організаціями, а також вплив ексгубернатора на декілька десятків депутатів, які представляють різні політичні
сили у Верховній Раді.
Після того як у березні І. Коломойського де-юре відсторонили від влади,
де-факто він залишився впливовим гравцем не лише на регіональному, а й на
загальноукраїнському рівні. Успіх на місцевих виборах у Дніпропетровській
області – важлива мета І. Коломойського. Це шанс створити впливові фракції
в обласній, міській та районних радах, отримати лояльних мерів у великих
містах. Успіх на місцевих виборах дасть змогу олігархові ефективніше
захищати активи, брати участь у приватизації держкомпаній і вийти зі своєю
політичною силою на національний рівень. Ресурсів І. Коломойського
достатньо, щоб завдати шкоди опонентам, підтримати існуючі або створити
нові
політичні
проекти,
надати
їм
медійну
підтримку
на
загальнонаціональному каналі «1+1», що належить олігарху.
Партіями, які можуть розраховувати на підтримку І. Коломойського на
місцевих виборах, вважаються «Україна майбутнього», «Відродження» та
нещодавно створена партія «Укроп» – «Українське об’єднання патріотів».
Партія «Україна майбутнього» С. Олійника, колишнього заступника
І. Коломойського, досить відома в Дніпропетровській області. Про те,
що вона націлена на місцеві вибори-2015, С. Олійник заявляв ще рік тому.
Висловлювалися припущення, що саме ця партія після ребрендингу стане
«Укропом», створення якого анонсувалося з весни. Але тепер зрозуміло, що
«Укроп» і «Україна майбутнього» підуть на вибори двома колонами.
Партію «Відродження» пов’язують з лідером опозиційної групи
«Відродження» в парламенті В. Хомутинником. Цю партію заснував у 2004
р. покійний нині екс-міністр транспорту Г. Кирпа. З 2011 р. її очолював
депутат Верховної Ради В. Остапчук. 5 червня відбувся з’їзд партії
«Відродження», яка обрала нове керівництво й оголосила про намір взяти
участь у місцевих виборах. Очолив партію член депутатської групи
«Відродження» В. Бондар. До президії ради партії увійшли всі колишні
«регіонали», крім В. Остапчука та В. Бондаря. Це А. Яценко, В. Хомутинник,
М. Мироненко і В. Пилипенко. Таким чином, верхівку партії становлять
переможці в мажоритарних округах, які, імовірно, і займуться
партбудівництвом на місцях. Головне завдання – провести своїх людей до
місцевих рад в округах, на яких їх обрали депутатами Верховної Ради.
Офіційно фінансуванням партії її члени займаються самостійно, але її
називають близькою до І. Коломойського, який завжди був у хороших
стосунках з командою В. Хомутинника. За деякими даними, І. Коломойський
пообіцяв підтримувати партію колишніх «регіоналів», зокрема своїми ЗМІ.
Крім того, бігборди партії «Відродження» вже з’явилися в Дніпропетровську.
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«Хоча Ігор Валерійович перебуває поза політичним процесом, але він,
як я припускаю, бачить, що партія “Відродження” може викликати більший
електоральний інтерес на Південному Сході (України), ніж, наприклад,
проект патріотичного характеру на зразок “Укропу”», – визнав інтерес
І. Коломойського до партії його соратник Б. Філатов.
Головним політичним проектом, підтримуваним І. Коломойським на
місцевих виборах, імовірно, стане партія «Укроп», створення якої
анонсувалося протягом весни й отримало логічне завершення 15 червня.
Цього дня в Міністерстві юстиції України було зареєстровано нову політичну
партію «Українське об’єднання патріотів» – «Укроп». Свідоцтво про
реєстрацію партії 18 червня опублікував на своїй сторінці в соцмережі
Facebook колишній заступник І. Коломойського на посаді голови
Дніпропетровської ОДА Г. Корбан.
«В історії української політики відкривається нова глава. Запам’ятайте
цей день. Він може стати переломним для України і для тих, кому небайдужа
доля нашої країни. Кілька днів я чекав, щоб опублікувати цей документ, який
ми отримали три дні тому. Країну стрясали чергові політичні чвари навколо
відставки голови СБУ.
Тепер кожен патріот і людина, яка готова захищати, оберігати і будувати
нову Україну, має можливість приєднатися до нас. Найближчим часом буде
проведено установчий з’їзд. Буде опублікована програма, декларація і статут
нової партії. Ми готові до нових битв! Перемога буде за нами!» – написав
він.
Як зазначає «Українська правда», опубліковане Г. Корбаном свідоцтво
250-н.п. видане 15 червня 2015 р., але сама політична сила, якої воно
стосується, зареєстрована ще 25 вересня 2014 р. На сайті Державної
реєстраційної служби під цим номером зазначено партію «Патріотичний
альянс», але на сайті Єдиного реєстру громадських формувань – уже партія
«Укроп». Головою партії в реєстрі вказаний А. Пильченко, а членами
політради – Ю. Дрок і Н. Костюченко.
Тож ідеться не зовсім про створення нової партії, а про перейменування
старої. Очевидно, це зроблено для того, щоб отримати право брати участь у
місцевих виборах у жовтні цього року – для цього партія має бути створена
не пізніш, ніж за рік до виборів.
Як партійну символіку партія зареєструвала відомий шеврон із
зображенням рослини кропу, але потім виявилося, що ніхто не узгодив цього
з автором ідеї художником А. Єрмоленком. Він заявив, що символіка була
запозичена незаконно. Однак згодом на спеціально скликаній пресконференції один з лідерів партії Г. Корбан запевнив, що питання авторських
прав на символіку партії врегулювали. «Ліцензійний договір був укладений у
день реєстрації партії, а сьогодні був підписаний акт прийому-передачі.
А. Єрмоленко погодився передати “Укроп” цей символ. Практично
безкоштовно. Сума – 1 грн. При цьому домовились про подальше
співробітництво», – зазначив Г. Корбан.
Нова партія претендує на правий фланг, її риторика буде патріотичною
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та антиросійською, а основною темою – війна на Донбасі: заслуги команди
І. Коломойського на Дніпропетровщині та прорахунки влади у веденні АТО.
«Наша мета – бути представленими у місцевих радах. Ми не очікуємо
більшості, але хочемо бути обов’язково присутніми в більшості областей і
впливати на владу», – заявив член новоствореної партії Б. Філатов.
Депутат парламенту В. Купрій зазначив, що «Укроп» розвивається дуже
швидко, і запрошує до своїх рядів усіх тих, хто стояв на Майдані, брав участь
у захисті територіальної цілісності України і хто вважає себе патріотом. При
цьому партія не протиставляє себе діючій владі.
Експерти вважають, що створення партії «Укроп» – це проект, що має
конкретну мету. Мету насамперед самого І. Коломойського: протистояти
тиску на нього та його бізнес. «Мотив зрозумілий. Спочатку І. Коломойський
застосовував тактику просування своїх людей в різні команди, які боролися
за владу. Тепер він вирішив створити власний політичний проект і
випробувати його перспективність на місцевих виборах восени 2015 р.», –
зазначив політтехнолог, директор GMT Group А. Луценко.
Політолог М. Басараб акцентує увагу на тому, що в усіх скликаннях
парламенту І. Коломойський мав своїх представників. «Він був доволі
завбачливим, розкладав яйця у різні кошики: неформальні групи
Коломойського були чи не в кожній фракції парламенту, – зауважив він. –
Зараз ми бачимо спроби розширити свої можливості. Це новий етап у
розвитку лобістської машини Коломойського».
Доктор соціологічних наук О. Вишняк каже, що головна причина
створення партії «Укроп» – це спроба протистояти тиску з боку Президента
на олігархів. «Це – протидія на певні дії проти нього. Ці дії почалися
минулого року, коли І. Коломойський мав значну моральну підтримку в
суспільстві, а владу це налякало», – вважає О. Вишняк.
Поки що експерти не роблять однозначних висновків щодо того, чи
вдасться проекту «Укроп» стати загальноукраїнським і скласти конкуренцію
найпопулярнішим політичним силам. На думку політтехнолога Т. Березовця,
нова партія потенційно може мати успіх на місцевих виборах у
Дніпропетровську, Одесі, Запоріжжі і, можливо, десь у центрі (наприклад, у
Кіровограді). Допоможе «Укропу» в цьому мілітарна риторика, що є
особливо затребуваною у воєнний час. Але за рамки регіонального проекту,
як вважає експерт, партія навряд чи вибереться.
Аналогічну оцінку перспективам новоствореної партії дає політолог В.
Фесенко. Він вважає, що базовим регіоном для партії «Укроп» буде
Дніпропетровська область, у якій вона боротиметься за одержання якомога
більшої кількості депутатських мандатів і в обласній, і в міській раді. «Інша
справа, що з високою ймовірністю у них не буде більшості голосів. Але
вплив у них в області буде великий. В інших регіонах він буде істотно
менший. Шаленого успіху цієї партії я не очікую. Часи партії війни пройшли,
а вони себе позиціонують як партія війни, не просто як патріотична партія, а
як військово-патріотична партія», – зазначив політолог.
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В. Фесенко також підкреслив, що партії «Укроп» і «Відродження»
навряд чи будуть конкурентами, оскільки в них різна політична і
функціональна спрямованість. «Я думаю, “Укроп” буде працювати в першу
чергу на перемогу в Дніпропетровській області, а також буде націлений на
патріотичний електорат Центральної та Західної України. Партія
“Відродження”, у свою чергу, буде працювати на більш консервативний
російськомовний електорат, на колишніх виборців Партії регіонів», – вважає
В. Фесенко.
Що стосується «Відродження», то, за словами В. Фесенка, у Харківській,
Одеській області, у ряді інших вони можуть провести своїх депутатів, але на
більшість ніде претендувати не будуть, максимум – на присутність депутатів
у радах.
Соціолог О. Вишняк у свою чергу не погоджується з думкою про те, що,
крім Дніпропетровщини, «Укроп» не матиме відчутної підтримки в інших
регіонах. «Партія ж не називається Партією дніпропетровського регіону.
Партія позиціонує себе як українська патріотична, тому може мати свій
електорат на поміркованому Заході – на Буковині, у Волинській області, у
Центральній Україні, а не лише в Дніпропетровську. Але все залежатиме від
того, кого візьмуть у партію із цих регіонів. Якщо ж це буде суто
корпоративна структура, де все вирішуватиме “трійка Коломойського”, то
шанси невеликі», – прогнозує О. Вишняк.
На перший погляд, каже політичний експерт Є. Магда «“Укроп”
повинен стрімко “зійти”, адже має у розпорядженні фінансові та медійні
“добрива”, що, як неодноразово доводила практика, спроможні творити дива
навіть з новоствореними політичними проектами. Однак не варто забувати,
що попередні епізоди життя допомогли “селекціонерам” “Укропу” набути
численних впливових опонентів, які не відчувають пієтету перед амбітними
новачками. Тому ставка виключно на медійні та фінансові інструменти для
швидкостиглої політичної сили може обернутися серйозним розчаруванням у
ній виборців».
Т. Березовець припускає також, що нова партія для І. Коломойського
може виявитися технічною, ставши частиною його комплексної атаки на
владу. «Коломойський, як справжній шеф-кухар, готує страви на будь-який
смак. У нього є ліворадикальна партія О. Ляшка (21 мандат у Верховній
раді), для електорату регіоналів – партія “Відродження” екс-“регіонала”
В. Хомутинника (22 мандати). А для правих буде “ Укроп”, яка стане
претендувати на голоси БПП та “Свободи”», – упевнений Т. Березовець.
Якщо до цього додати ще й таємний союз з Ю. Тимошенко, який, за даними
деяких джерел, уклав колишній губернатор, виявиться, що І. Коломойський
буквально обклав БПП і партію А. Яценюка з усіх боків.
Але, як припускають експерти, така концентрація сил не означає
початку гри на знищення. За всією цією активністю стоїть бажання
дніпропетровського мільярдера отримати більш вигідну позицію для торгів з
владою. Що буде стояти на кону – дивіденди «Укрнафти» або щось більш
значне, аналітики поки не беруться передбачити.
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На думку експертів, партія «Укроп» може перебрати голоси виборців,
які на попередніх виборах голосували за «Свободу», «Правий сектор», а
може, і за пропрезидентську чи проурядову політичні сили – Блок Петра
Порошенка і
«Народний
фронт».
Демонстративна
брутальність
І. Коломойського може привести до його табору і тих, хто раніше
симпатизував О. Ляшку. При цьому, як і у випадку з успіхом «Самопомочі»,
«Укроп» отримує вигоди за рахунок своєї «новизни». У суспільній думці
команда олігарха не несе відповідальності за дії та прорахунки центральної
влади, натомість завжди може продемонструвати заслуги в боротьбі з
проросійським сепаратизмом. Поки ж, як свідчать дані опитування
соціологічної групи «Рейтинг», партія «Укроп» може розраховувати на
підтримку 1,1 % виборців.
У Дніпропетровській області команда І. Коломойського протистоїть
Опозиційному блоку, одним з лідерів якого є народний депутат України
О. Вілкул, який раніше також очолював Дніпропетровську область.
Губернаторство І. Коломойського не завадило колишнім «регіоналам»
зайняти перше місце на парламентських виборах 2014 р. у Дніпропетровській
області за партійними списками (24,3 %) і виграти в третині мажоритарних
округів. В Опозиційному блоці сподіваються, що на місцевих виборах
здобудуть беззастережну перемогу в шести регіонах України, у тому числі й
Дніпропетровській області. Принциповим для колишніх «регіоналів» є й
збереження влади в Кривому Розі, мером якого є батько О. Вілкула
Ю. Вілкул.
Досить міцними на Дніпропетровщині є позиції пропрезидентської
політичної сили, яка представлена губернатором В. Резніченком.
Магістральні теми для голови області – турбота про бійців АТО, для яких
буквально за місяць запустили єдиний центр допомоги, та оздоровлення
дітей вимушених переселенців.
Сьогодні Дніпропетровськ є основним пунктом призначення людей, які
тікають від бойових дій на Сході України. У Дніпропетровській ОДА
повідомляють, що загальна кількість зареєстрованих переселенців у
Дніпропетровській області становить 92 тис. осіб. У регіоні діють п’ять
модульних містечок для тимчасового проживання переселенців із зони АТО
– у Дніпропетровську, Кривому Розі, Нікополі, Дніпродзержинську та
Павлограді. Понад 40 % переселенців не мають намірів повертатися на
Донбас після завершення бойових дій, повідомили в прес-службі
Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на опитування,
проведене соціальними службами ОДА. Досить імовірним виглядає
припущення, що пересенці, у разі достатньої до них уваги з боку місцевої
влади, стануть потенційними виборцями Блоку Петра Порошенка.
«Майже половина з 92 тис. переселенців, що проживають зараз на
Дніпропетровщині, потребують не тимчасового житла і роботи, а повної
адаптації на новому місці. Це означає необхідність капітального будівництва
соціального житла для переселенців, включаючи повну інфраструктуру, і
вимагає нового підходу до вирішення проблем проживання переселенців та
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їх поступової інтеграції в Дніпропетровській області», – заявив голова ОДА
В. Резніченко.
Вагомим аргументом для залучення дніпропетровців на свій бік під час
осінньої виборчої кампанії для пропрезидентської сили може стати досить
позитивна економічна ситуація в Дніпропетровській області. Зокрема, як
повідомив радник ГУ ДФС у Дніпропетровській області І. Ломако, у регіоні
перевиконано план надходжень у місцеві та державні бюджети. «За п’ять
місяців 2015 р. було зібрано 6,674 млрд грн єдиного соціального внеску, що
практично на 500 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Цей податок – один з найважливіших, оскільки від нього залежить своєчасна
і повна виплата пенсій та інших соціальних виплат. У місцеві бюджети
надійшло 4,8 млрд грн, що на 123 % більше, ніж за п’ять місяців 2014 р.
(3,9 млрд грн). Такий суттєвий приріст дозволяє виконати місцеві програми.
Темп приросту надходжень до держбюджету становив 53 %. Ми зібрали 11,5
млрд грн, тоді як за п’ять місяців 2014 р. ця цифра становила 7,5 млрд грн.
Таким чином, у такий складний економічний і політичний час
Дніпропетровська область є форпостом спокою та стабільності», – запевнив
І. Ломако.
За словами голови Дніпропетровської обласної держадміністрації
В. Резніченка, надплановий приріст доходів бюджету Дніпропетровської
області за підсумками І півріччя становитиме близько 30 %. Він також
зазначив, що річний план з податку на прибуток область виконала менше,
ніж за шість місяців. Очільник Дніпропетровщини вважає, що це результат
бюджетної децентралізації, яка запроваджена з 1 січня 2015 р. Вона
передбачає перерозподіл на користь місцевих бюджетів 10 % податку на
прибуток, 80 % екологічного податку, а також 100 % податку на нерухоме
майно. Крім того, у віданні місцевих громад залишається 100 % нового
місцевого акцизного збору на підакцизні товари (алкоголь, сигарети,
нафтопродукти).
«Цій реформі лише півроку. Бюджетна децентралізація тільки починає
давати перші плоди, – заявив В. Резніченко. – Коли підуть гроші на
утеплення шкіл, завершиться ремонт доріг, яким довгі роки не приділяли
увагу, люди безсумнівно побачать зміни на краще. Але вже зараз, наприклад,
на 40 % збільшено фінансування електротранспорту в Дніпропетровську. А
обсяги фінансування ЖКГ у Дніпропетровській області – практично в два
рази. У цьому році вдвічі більше, ніж в минулому, закладено в місцевих
бюджетах також на капітальний та поточний ремонт доріг. І далі, після
уточнення бюджетних підсумків І півріччя, ця сума буде збільшена».
Показовим для презентації виборцям досягнень влади є і той факт, що
Дніпропетровська область першою завершила будівництво 27 захисних
об’єктів фортифікаційних споруд на її ділянці відповідальності в зоні
проведення антитерористичної операції. Як повідомив В. Резніченко,
протяжність оборонних споруд становить близько 100 км – це найбільша
протяжність оборонних споруд, які зводили регіони України. За його
словами, фортифікаційні споруди – це складний комплекс з опорними
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пунктами та інженерними загородженнями, окопами та спеціальними
укриттями для техніки й особового складу.
Що стосується розподілу депутатських місць в обласній і міській радах
Дніпропетровська, то, за прогнозами політолога В. Пащенка, Опозиційний
блок і команда І. Коломойського матимуть приблизно рівні склади фракцій у
міській та обласній радах, замкне трійку, на його думку, «Самопоміч». За
нею, імовірно, пройдуть БПП і «Громадська сила» З. Краснова, а інші
балансуватимуть на межі.
Дніпропетровський політолог В. Романов у свою чергу бачить
розстановку сил по-іншому. «Зараз попереду БПП “Солідарність” і
“Самопоміч”, – вважає політолог. – Політичні сили з демократичного крила
мають на сьогодні сумарний потенціал підтримки 70–85 %. Але цю
відсоткову планку потрібно зуміти взяти. Чи зможуть вони правильно
змонтувати свої кампанії? У будь-якому випадку, в місцевих радах не
обійтися без коаліцій у тому чи іншому форматі».
В Опозиційного блоку, упевнений В. Романов, шанси невеликі.
«Інтеграція в Митний союз, друга державна мова, православ’я і
федералізація. Ось партійна ідеологія, яка призвела до анексії Криму і
збройного конфлікту на Донбасі. І нічого нового політсила не пропонує
електорату. З чим вони йдуть на вибори? Тільки із соціальною демагогією».
Оцінюючи поточний рейтинг «патріотичної партії» команди
І. Коломойського, В. Романов вважає, що їй знадобиться чимало часу й
ресурсів на розкрутку. Головне в цій справі – оцінити ризики й не перегнути
палицю. «У І. Коломойського є яскраві індивіди. Це плюс. Але відсутні
структуровані партійні маси. Це мінус. А вибори виграє оргструктура,
система».
Експерти прогнозують досить напружену виборчу кампанію на посаду
мера Дніпропетровська. Серед списку можливих претендентів на цю посаду
найбільш часто називають прізвища нардепа від Опозиційного блоку та ексгубернатора Дніпропетровщини О. Вілкула, заступника міського голови
І. Куліченка, заступників голови ОДА за І. Коломойського С. Олійника та
Б. Філатова, народного депутата А. Павелка, який у фракції «БПП» курує
регіон.
Нині в. о. мера Дніпропетровська є Г. Булавка. Багаторічний мер міста
І. Куліченко, який вигравав вибори останні чотири рази, залишив посаду
після останніх парламентських виборів, оскільки був обраний народним
депутатом від Блоку Петра Порошенка. У листопаді 2014 р. виконувати
обов’язки міського голови став голова міськради «регіонал» М. Романенко,
який вважався ставлеником О. Вілкула. У березні 2015 р. М. Романенку
пригадали
маніпуляції
з
комунальною
власністю,
цькування
«євромайданівців» і відправили у відставку. Замість нього, головою
міськради і в. о. мера вибрали колишню «бютівку» Г. Булавку. У її біографії
– участь у Сєвєродонецькому з’їзді в 2004 р. і балотування в парламент у
складі Опозиційного блоку (№ 75 у списку). Але, незважаючи на ці
неоднозначні моменти, Г. Булавку називають креатурою Г. Корбана,
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підкреслюючи її несамостійність. Цікаво, що в залі під час голосування за
кандидатуру Г. Булавки «в ролі спостерігачів» були присутні близькі до
ПриватБанку нардепи Б. Філатов, В. Купрій та А. Денисенко.
Швидше за все, на виборах мера Дніпропетровська від ПриватБанку
братиме участь Б. Філатов, який наразі не озвучує цього офіційно, але в його
оточенні говорять про це як про вже прийняте рішення. «Поки я не планую
йти на мера, цілком нормально почуваю себе у Верховній Раді, – говорить
Філатов. – У нас хороші стартові позиції, але все залежить від того, як
кампанія стартане і хто буде в ній брати участь».
Щодо участі в мерській кампанії інших потенційних кандидатів, зокрема
О. Вілкула й І. Куліченка, вони на сьогоднішньому етапі також не
поспішають із заявами. «Коли це питання буде розглянуто, ми обов’язково
про нього повідомимо, – зауважив О. Вілкул. – Поки рішення немає».
І. Куліченко більш багатослівний: «Проект “Дніпропетровськ” для мене
ніколи не залишиться осторонь. Безумовно, я буду займатися виборами
депутатів міськради і мені цікаво, хто стане мером міста. У якій формі? Поки
не знаю, можу тільки сказати “ніколи не говори ніколи”. Взагалі кампанія
обіцяє бути складною і з залученням великих ресурсів. Не хотілося б
конфронтації на цьому тлі, а такі сценарії цілком можливі».
Утім, відсутність офіційної кампанії ніяк не заважає проводити закриту
соціологію з вищезазначеними прізвищами. «Вілкул, за різними
соцопитуваннями, має від 25 до 30 %, – говорить дніпропетровський
політтехнолог А. Золотарьов. – У Філатова – 8–10 %». Але ці цифри за
відсутності реальної кампанії і навіть заявок на участь у виборах, зрозуміло,
не надто показові. До того ж, якщо виборець О. Вілкула – усталений, то у
кандидата від команди І. Коломойського є потенціал для зростання. За
словами А. Золотарьова, у цілому електорат Філатова – Корбана становить у
Дніпропетровську близько 35 %.
Водночас у самого Б. Філатова дещо інша соціологія. «Треба ж дивитися
ще антирейтинг – у Вілкула він великий, у мене мінімальний, – пояснює
депутат. – Я не знаю, про яку соціологію ви говорите, але по нашій так: якби
вибори мера проходили зараз, то Коломойський – перше місце, Вілкул,
Філатов – друге, при цьому мало не 50–60 % не визначилися. Причому
соціологія говорить, що, якщо навіть про вас Коломойський скаже, що це мій
кандидат, це дасть 20 % зі старту – це величезна подушка».
Такі ж перспективи, за словами Б. Філатова, і в потенційної політсили
І. Коломойського: «Та ж сама соціологія показує, що в умовної “партії
Коломойського” рейтинг до місцевих рад Дніпропетровська до 56 %».
Високі стартові позиції О. Вілкула в Дніпропетровську експерти
пояснюють збереженням електорату «регіоналів» у регіоні. «У “регіоналів”
був реєстр прихильників партії, який, думаю, перейшов Опозиційному блоку,
а розуміння, хто твій виборець, де він живе і які у нього проблеми – дуже
велика підмога», – пояснює політтехнолог А. Золотарьов. Якщо в місті
«приватівців» вдалося мінімізувати вплив О. Вілкула на міськраду, то
облраду продовжує очолювати його соратник Є. Удод. Цього екс-«регіонала»
13

Генпрокуратура звинувачувала в причетності до організації «тітушок», які
брали участь у кривавому розгоні дніпропетровського євромайдану, і їх
відправлення до Києва. Але справу було закрито, не виключено, через
втручання того ж О. Вілкула.
«Вертикаль Вілкула вибудувана в області дуже жорстко – від мерів і
голів райадміністрацій до редакторів місцевих газет, – розповідає голова
Дніпропетровського комітету виборців С. Жолудєв. – Єдине, чим це можна
було перебити – це особистим авторитетом Коломойського».
Як прогнозують експерти, велику роль у майбутніх виборах у
Дніпропетровську, безперечно, зіграє позиція, яку займе Банкова. З одного
боку, вона вимагає не допустити «реваншу промосковських сил», з іншого – з
огляду на складні відносини між П. Порошенком та І. Коломойським,
очевидно, що прихильності Києва кандидат від «Привата» не отримає. Тому
не виключено, що той же О. Вілкул виявиться меншим злом у
президентських очах, ніж І. Коломойський або ж його кандидат.
«У Києві не хочуть посилення Коломойського, – констатує С. Жолудєв.
– Зараз групу “Приват” б’ють із двох сторін – Блок Порошенка і Опоблок, які
домовилися між собою. Напевно, порахували, що вигідніше домовлятися з
Вілкулом, ніж з непоступливим Коломойським».
Звичайно, ніяких офіційних зв’язків між собою О. Вілкул і Банкова не
афішують. Але багато що можна буде зрозуміти за непрямими ознаками.
Наприклад, чи виставить Блок Петра Порошенка в Дніпропетровську свого
серйозного кандидата, скажімо, І. Куліченка, який представляє саме цю силу.
Експерти сходяться на тому, що О. Вілкул та І. Куліченко виступлять проти
«Привата» єдиним фронтом. Причому двотурова система виборів мера, якщо
така буде введена, дасть їм змогу обом брати участь у виборах у першому
турі, щоб «приватівцям» довелося розпорошувати сили.
Як варіант, Блок Петра Порошенка може виставити кандидатуру
нинішнього глави Бюджетного комітету й нещодавно обраного керівника
ФФУ А. Павелка. До речі, на виборах мера 2010 р. А. Павелко програв тільки
І. Куліченку, а контроль над ФФУ виграв якраз у І. Коломойського.
Крім І. Куліченка, у боротьбу за крісло мера формально може
втрутитися голова ГО «Громадська сила» З. Краснов, який давно на слуху в
дніпропетровському політикумі. На виборах мера 2010 р. він зайняв четверте
місце. З. Краснов активно критикує місцеву владу й показує, як можна
розв’язувати міські проблеми. Наприклад, на ряд маршрутів він виставив з
десяток «соціальних» маршруток, проїзд у яких коштує лише 1 грн, водночас
на більшості маршрутів – 5,5–6 грн. Зробивши це, З. Краснов дорікає міській
владі і вимагає знизити тарифи в усіх маршрутках Дніпропетровська.
Водночас, як стверджує головний редактор дніпропетровської
«Популярної газети» А. Богатирьов, «рівень антагонізму Краснова і з
Вілкулом, і з Куліченком такий, що він – природний союзник “Привату”. Не
треба забувати і те, що він бізнес-компаньйон з О. Лівіним (співвласники
Дніпропетровського стрілочного заводу) – людиною, яка теж входить в
орбіту “Привату”».
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З. Краснов, на думку А. Золотарьова, швидше за все, відбиратиме голоси
в О. Вілкула, оскільки робить акцент на господарські справи: «Краснов, як і
Вілкул, теж піариться на ремонті під’їздів, дитячих майданчиків. Якщо його
мета – провести команду до міськради, він її, швидше за все, виконає
успішно. Для Філатова ж імідж господарника буде піджаком з чужого
плеча», – переконаний експерт.
Серед решти претендентів, які можуть спробувати власні сили на
виборах мера, називають колишнього заступника дніпропетровського
губернатора, нардепа VII скликання І. Ступака та голову Дніпропетровської
обласної ради Є. Удода. Після відставки І. Коломойського спікер облради
почав частіше з’являтися в місцевих ЗМІ. У своїх заявах Є. Удод
орієнтується на соціальні теми, що дуже схожі на обіцянки О. Вілкула. До
речі, багато хто вбачає кандидатуру Є. Удода як проект О. Вілкула, хоча,
скоріш за все, голова облради піде на вибори як формально незалежний
кандидат.
Що стосується екс-нардепа І. Ступака, то він має підтримку в міській
раді у вигляді депутатської групи «Соборність та честь». Базою для нього,
найімовірніше, буде Бабушкінський район Дніпропетровська, де він у
2012 р. отримав перемогу на парламентських виборах.
Багато чого залежатиме і від адмінресурсу. «Коломойський елементарно
спробує скупити адмінресурс, – вважає С. Жолудєв. – Насправді Вілкул
просто не звик зустрічати опір. Він веде себе нахабно, безпринципно і йде
напролом. І навіть Коломойський нічого не зробить. Вілкул – це
Коломойський, тільки на 20 років молодший, тому більш енергійний і
цинічний».
Експерти сходяться на тому, що лінія виборів йтиме за такою
траєкторією: О. Вілкул зробить ставку на патерналістський електорат, який
традиційно голосував за Партію регіонів, «приватівці» зроблять ставку на
агресивну кампанію «свій – чужий», щоб не допустити реваншу «старої
влади».
У боротьбі за голоси виборців на майбутніх місцевих виборах на
Дніпропетровщині одним ыз ключових інструментів буде регіональний
медіа-ринок. Один з найбільш серйозних медіа-ресурсів регіону –
34 телеканал – входить у сферу впливу Р. Ахметова. Канал є частиною медіахолдингу, до якого, серед іншого, входять ТРК «Україна» і газета «Сегодня».
Однак наразі в процесі розгляду перебуває питання про повернення
34 телеканалу у власність громади Дніпропетровська, як це було на початку
історії міської телестудії.
Своєрідною противагою 34 каналу є 9 телеканал, що належить
«приватівцям». Утім, 9 телеканал, на відміну від конкурентів, майже не
виробляє власного контенту. Маючи 2 год свого часу, 9 канал є цілодобовим
транслятором центральної «Двійки», отже, набирає рейтинг за рахунок
футболу, фільмів і програм київського мовника. Власні новини тут
подаються досить виважено й різнопланово. Водночас 34 канал практично
кожні вихідні проводить багатогодинні марафони прямого ефіру, причому
15

мовлення ведуть прямо з вулиць Дніпропетровська.
Варто зазначити, що під час Майдану 9 канал активно використовував
інтерактивне спілкування з глядачами й прямі включення з місця подій. У
глядачів, таким чином, була можливість стежити в прямому ефірі за подіями
на дніпропетровському Майдані. Гостями каналу в цей час були, в
основному, активісти Майдану й політики, які підтримують революційні
настрої.
Ще один дніпропетровський телеканал – 11 канал – входить до сфери
впливу В. Пінчука, але, крім локальних політичних і соціальних ток-шоу,
яскравого власного продукту не випускає. На виборах до парламенту 2012 і
2014 р. канал активно рекламував кандидата в народні депутати Я. Безбаха,
який тривалий час був помічником В. Пінчука. «Парламентський забіг»
виявився успішним – Я. Безбах став депутатом. Канал же в період двох
парламентських кампаній надавав місце в ефірі всім кандидатам, крім
прямих опонентів Я. Безбаха.
Обласне телебачення (або 51 канал) віщає на всю область, що робить
його дуже привабливим медіа-ресурсом як для Опозиційного блоку, так і для
представників «Привату». Традиційно обласне телебачення працює на діючу
в регіоні владу.
Найменшим як по аудиторії, так і за впливом на суспільно-політичну
картину життя Дніпропетровська є 27 канал (ТРК «Співдружність»),
засновником якого є ректор Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля
Б. Холод.
Справжньою загадкою в ефірі Дніпропетровської та ще чотирьох
областей є ТРК «Регіон», хоча б тому, що юридична адреса мовника в
райцентрі Синельникове, а засновником телерадіокомпанії значиться Д.
Нетахата. Утім, колишній генеральний директор уже не має до ТОВ «ТРК
“Регіон”» ніякого стосунку. Перетворення районного телеканалу на потужну
телерадіокомпанію з 24-годинним мовленням, офісом у центрі
Дніпропетровська, ліцензіями на мовлення в кабельних мережах
Дніпропетровська, Харкова, Києва та інших міст почалося в липні 2013 р.,
коли колектив очолили ветерани дніпропетровського телевізійного цеху
А. Староскольцева (виконавчий директор) і В. Федоров (генеральний
продюсер). Заяву нових власників про переоформлення ліцензії Нацрада з
питань телебачення і радіомовлення задовольнила 10 липня 2013 р., а вже до
кінця року «Регіон» з’явився в кабельних мережах великих міст. Генеральний
продюсер В. Федоров позиціонує ТРК «Регіон» як «інформаційнорозважальний канал для всієї родини, перший в Україні канал, де немає
насильства, жахів, криміналу, ненависті і жорстокості». «Ми сповідуємо
принцип об’єктивної та вільної журналістики. Тому завжди запрошували у
свої ефіри гостей з різними поглядами», – підкреслює він.
Друковані ЗМІ Дніпропетровщини представлені кількома виданнями,
які, незважаючи на спроби засновників реанімувати їх, практично вмирають.
Газета «Наше мiсто» була заснована ще на початку 1990-х років. Весь цей час
її очолював авторитетний журналіст і редактор М. Кравчук, однак належного
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фінансування не було. Під час парламентської кампанії 2012 р. ряд
впливових «регіоналів», користуючись своїми зв’язками з можновладцями й
спецслужбами, практично не платили газеті за розміщення своєї політичної
агітації, водночас опонентів Партії регіонів на сторінки газети не пускали. Та
ж ситуація була і з обласними виданнями «Вісті Придніпров’я» та «Зоря».
Засновниками першої виступає облдержадміністрація, другої – облрада.
Газета «Днепр вечерний» також не в кращій формі. Газета належить екснародному депутату від БЮТ М. Соколову. Колишніх тиражів – до 350 тис.
примірників щодня – їй навряд чи вдасться досягти найближчим часом.
Газета «Лица» із самого заснування свого позиціонує себе як абсолютно
незаангажоване медіа. Водночас, за словами дніпропетровських експертів,
журналісти видання живуть за рахунок грантів або працюють на замовлення.
З недавнього часу «Лица» перейшли виключно в інтернет-формат.
Набагато гостріша і яскравіша конкуренція у сфері інтернет-ЗМІ.
Лідером по тривалості мережевого життя і відвідуваності є gorod.dp.ua. На
сьогодні контроль над ресурсом має Опозиційний блок. Команда Філатова –
Корбана натомість отримала лояльність іншого серйозного інформаційного
інтернет-ресурсу «Міст-Дніпро». Судячи з кількості політичної реклами
Б. Філатова, ресурс, який раніше був дуже близький до екс-губернатора
О. Вілкула, нині явно симпатизує його конкуренту.
Другий по відвідуваності інтернет-ресурс регіону – сайт 056.ua. У період
парламентської кампанії 2014 р. найбільший відсоток політичної реклами тут
замовляв Опозиційний блок. Хоча, за словами редактора сайту, пропозиції
щодо розміщення на сайті були зроблені всім політичним силам у регіоні.
До сфери впливу групи «Приват» умовно можна віднести й сайт
«Дніпроград», який заснував нинішній народний депутат України
А. Денисенко. Ресурс відверто критикує екс-«регіоналів» і піарить людей
І. Коломойського. Судячи з контенту, команду І. Коломойського також
підтримує сайт «Дніпропетровська панорама».
Отже, обидві політичні сили – і Опозиційний блок, і команда «Привату»
– мають у регіоні, як мінімум, по одному великому й авторитетному
телеканалу та по одному інтернет-виданню, але не виключено, що будуть
намагання перекупити медіа, замовити політичну рекламу пакетно тощо.
Очевидно, що ближче до виборів медійне протистояння двох великих
політичних гравців лише посилиться.
Політичний експерт Т. Березовець переконаний, що передвиборна
кампанія в Дніпропетровську буде найдорожчою за весь час, головним чином
через те, що тут зійшлися інтереси Р. Ахметова та І. Коломойського.
Політичний оглядач з Дніпропетровська Ю. Райхель вважає, що місцеві
вибори після реальної децентралізації будуть набагато важливішими для
регіону, ніж загальноукраїнські (Роботу підготовлено з використанням
інформації
таких
джерел:
http://rian.com.ua/story/20150623/369422655.html;
http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/politolog-na-etih-vyborah-partiyavdrodzhennya-budet-rabotat-v-interesah-kolomoyskogo-627126.html;
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http://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=C82803DC2F7FB
215C2257E7700236C58; http://tv-news.dp.ua/novyny/832-dnipropetrovshchynaperevykonuie-plan-nadkhodzhen-do-mistsevykh-ta-derzhavnykh-biudzhetiv;
http://zik.ua/ua/news/2015/06/25/dnipropetrovshchyna_pershoyu_zavershyla_bu
divnytstva_fortyfikatsiy_na_svoiy_dilyantsi_v_zoni_ato_602259;
http://rian.com.ua/story/20150623/369422655.html;
http://glavnoe.dp.ua/articles/V-Dnepropetrovske-mezhdu-Vilkulom-i-Filatovymbudet-duel-ekspert; http://ua1.com.ua/publications/nastup-kolomoyskogo-dlyachogo-stvoryuetsya-partiya-ukrop-4440.html;
http://ua.112.ua/statji/mistsevivybory-yak-rozpodiliat-krisla-v-oblradi-dnipropetrovska-237960.html;
http://ua1.com.ua/publications/dlya-kogo-zacvite-ukrop-3137.html;
http://dt.ua/POLITICS/reyting-partiyi-yacenyuka-vpav-do-3-5-176163_.html;
http://rian.com.ua/story/20150617/369143407.html;
http://constitution.gov.ua/news/item/id/317; http://nv.ua/publications/forshmaks-ukropom-politologi-ocenili-budushchee-partii-kolomoyskogo-54684.html;
http://likenews.com.ua/ua/ukraine/politic/3016536/;
http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/06/150624_ukrop_new_party_sd;
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27091239.html;
http://ua.korrespondent.net/ukraine/3531734-nam-potribno-sche-partii-yakiproekty-stvoruiuit-v-ukraini-do-mistsevykh-vyboriv).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
В. Гройсман зазначає, що у Європейського Союзу та України є велике
спільне сьогодення й майбутнє.
«Я переконаний, що у Європейського Союзу і України є велике спільне
сьогодення і майбутнє», – заявив Голова Верховної Ради В. Гройсман під час
брифінгу після завершення церемонії підписання Меморандуму про
взаєморозуміння між Верховною Радою України та Європейським
парламентом про спільні рамки парламентської підтримки та підвищення
інституційної спроможності в п’ятницю, 3 липня.
В. Гройсман подякував М.Шульцу за «історичний візит» до України і
виступ у стінах парламенту, наголосивши, що в рамках цього візиту «вперше
підписаний Меморандум про взаємодію між Європейським парламентом і
парламентом України». «Ваш візит в Україну, виступ у стінах українського
парламенту, сьогоднішнє підписання Меморандуму є ще одним кроком на
шляху демократії в Україні», – зазначив він.
«Цей документ дуже чітко визначає підтримку реформи українського
парламенту щодо підвищення його інституційної спроможності, прозорості і
відкритості нашої роботи, її ефективності, – заявив В. Гройсман. –
Безперечно, підвищення нашої інституційної спроможності дозволить
підвищити і якість імплементації Угоди про асоціацію з Європейським
Союзом, яка історично була ратифікована спільно двома парламентами –
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Європейським парламентом і парламентом України».
Голова Верховної Ради підкреслив, що «важлива роль в імплементації
Меморандуму відведена парламентському Комітету Україна – ЄС».
Голова Верховної Ради висловив вдячність Європейському парламенту й
особисто його президентові за підтримку територіальної цілісності та
суверенітету України.
У свою чергу президент Європейського парламенту М. Шульц зазначив,
що його візит до України «має символічний характер»: «Візит підкреслює
наше прагнення підтримувати Україну в усіх реформах, в усіх її діях».
Меморандум про взаєморозуміння, сказав президент Європарламенту, є
«другим кроком на нашому суспільному шляху європейської єдності» після
синхронної ратифікації Угоди про асоціацію Україна – ЄС. «Ми працювали
дуже швидко і ефективно», – зазначив він, нагадавши, що рішення про
початок комплексної програми парламентської підтримки для України було
прийнято 24 лютого ц. р. під час зустрічі з Головою Верховної Ради. «Я
пропоную назвати це “методом Гройсмана – Шульца», – додав М. Шульц.
Він охарактеризував Меморандум як «ще один крок до демократичного
розвитку України» (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 3.07).
***
В. Гройсман зазначив, що П. Кокс очолить місію Європарламенту,
яка формуватиме «дорожню карту реформ» Верховної Ради України.
Відомого європейського політика П. Кокса призначено на посаду
керівника місії з оцінки потреб, яка оцінюватиме обсяг програми
парламентської підтримки й підвищення інституційної спроможності на
виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Верховною Радою
України та Європейським парламентом. Про це повідомили Голова
Верховної Ради В. Гройсман і президент Європейського парламенту
М. Шульц під час брифінгу після завершення церемонії підписання
Меморандуму в п’ятницю, 3 липня.
Голова Верховної Ради високо оцінив призначення П. Кокса на посаду
керівника місії, охарактеризувавши його як «авторитетну людину».
Керівник парламенту повідомив, що візит місії, яка «визначить
“дорожню карту” проведення реформ щодо підвищення інституційної
спроможності українського парламенту», відбудеться у вересні ц. р. На його
переконання, три місяці, упродовж яких необхідно підготувати «дорожню
карту», «будуть дуже продуктивними». «З метою якісної взаємодії з місією
буде працювати спеціальна координаційна група, яка буде утворена у
Верховій Раді, і я особисто буду координувати цю роботу», – сказав
В.
Гройсман
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 3.07).
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***
Пленарне засідання 3 липня 2015 р.
У п’ятницю, 3 липня 2015 р., завершився черговий пленарний тиждень
другої сесії Верховної Ради України VIII скликання.
Засідання розпочалося з «години запитань до уряду». Відповідно до
поданих пропозицій у письмовій формі з інформаціями виступили міністр
аграрної політики та продовольства О. Павленко й міністр юстиції
П. Петренко. На письмові запитання фракцій відповіли також заступник
міністра інфраструктури України, керівник апарату В. Омелян і перший
заступник міністра культури І. Ліховий. На усні запитання народних
депутатів відповіли міністр фінансів Н. Яресько, міністр соціальної політики
П. Розенко, міністр енергетики та вугільної промисловості В. Демчишин.
В. Гройсман повідомив, що в пленарному засіданні беруть участь
Президент України П. Порошенко й президент Європейського парламенту
М. Шульц.
Президент Європейського парламенту М. Шульц виступив у Верховній
Раді. Він зазначив, що для нього велика честь бути у Верховній Раді в день
підписання угоди про співпрацю між Європейським парламентом і
Верховною Радою України. «Ця угода зробить наші парламенти, а відтак і
наші народи ще ближчими», – наголосив він.
М. Шульц нагадав про те, що під час Революції гідності на Майдані
українці піднялися з вимогою вільних виборів. «Ви вийшли на вулиці, щоб
жити у вільному і демократичному суспільстві. Ви обрали європейський
шлях, підписавши та ратифікувавши Угоду про асоціацію з Європейським
Союзом. І ми привітали ваш європейський вибір. Це був сміливий вибір», –
зазначив він.
Президент Європейського парламенту, згадуючи останні півтора року,
був вражений усіма стражданнями, які переніс український народ. «Я не міг
уявити, що через 70 років після закінчення Другої світової війни, через
25 років після падіння “залізної завіси” людям в Європі буде відмовлено у
праві вирішувати свою власну долю; що кордони в Європі знову можуть
змінювати силою; що архітектура миру, яку ми побудували після холодної
війни, може зазнати удару; що парадигма “той хто сильний, той і правий”
знову може мати пріоритет над верховенством права», – наголосив він.
М. Шульц заявив: «Те, що відбувається в Україні, стосується всіх
європейців. Ми не можемо стояти осторонь та просто спостерігати, як
основоположні принципи міжнародного співтовариства порушуються. Ми
домовилися про правила, яких мають дотримуватися держави при співпраці
одна з одною. Ці правила стосуються всіх.
Ми не можемо прийняти, що великі країни залякують менші для того,
щоб досягти свого, що норми міжнародного права застосовуються до декого,
а не до всіх», – наголосив він.
Президент Європейського парламенту далі зазначив, що від початку
конфлікту й після незаконної анексії Криму Європейський Союз працював
задля мирного врегулювання: «Я особисто повністю підтримав
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посередницькі зусилля канцлера А. Меркель і президента Франсуа Олланда.
Ми повинні дивитися в обличчя фактам: військового вирішення конфлікту не
існує.
Всі сторони мають стримувати себе і утримуватися від розпалювання
війни та провокаційної риторики. Історія вчить нас, що занадто часто джин
легко випускається з пляшки і виходить з-під контролю».
За словами М. Щульца, усі сторони й міжнародне співтовариство мають
зробити все, що в їхніх силах, щоб запобігти виходу ситуації з-під контролю.
«Існує лише одне життєздатне рішення, і це політичне рішення за повної
поваги до територіальної цілісності і суверенітету України. І політичне
рішення може бути напрацьоване спільно з Росією. У нас немає вибору, крім
як продовжувати переговори з Росією, даючи чітко зрозуміти, що ми не
відмовимося від наших принципів і що не буде повернення до business as
usual (відносин як звичай) доти, доки мінські угоди не будуть виконані в
повному обсязі», – зазначив промовець, висловивши жаль, що «з часу
підписання мінських угод-2 в лютому ми щодня бачили провокації,
порушення режиму припинення вогню й продовження насильства, обстрілів
та страждання людей».
М. Шульц повідомив, що 22 червня Європейський Союз продовжив
санкції щодо Росії. «Ми будемо зберігати санкції до дня, коли буква і дух
мінських угод будуть повністю виконані і доки Росія не повернеться до
виконання інших міжнародних зобов’язань», – зазначив він.
Президент Європейського парламенту закликає всі сторони
дотримуватися свого слова та виконувати те, що вони погодилися зробити:
підтримувати режим припинення вогню; вивести всі російські війська, зброю
і підтримувані Росією збройні групи та найманців; забезпечити повний
контроль української влади над кордоном та обмін усіх ув’язнених;
запустити реформу щодо децентралізації і забезпечити вільні й чесні
регіональні вибори під наглядом ОБСЄ.
М. Шульц сказав, що в червні Європейський парламент знову засудив
агресивну політику Росії, у тому числі інформаційну війну та економічний
тиск проти України й сусідніх країн. «Ми чітко заявили, що відновлення
співпраці з Москвою залежить від поваги Росії до територіальної цілісності і
суверенітету України, включаючи Крим», – наголосив він.
Президент Європейського парламенту у виступі торкнувся тристоронніх
переговорів щодо умов постачання газу в Україну (цього тижня Росія
припинила газопостачання до України). «Ми закликаємо Росію негайно
повернутися за стіл переговорів. Ми хочемо працювати задля ефективного
вирішення того, що не буде допускати подібних збоїв у майбутньому і
уможливить безпеку постачання газу в Європу та Україну», – зазначив він.
Президент Європейського парламенту також звернув увагу на
гуманітарну ситуацію в Східній Україні й у Криму, назвавши її жахливою.
Він повідомив, що Європейський Союз і його держави-члени були
найбільшими постачальниками гуманітарної допомоги в райони, постраждалі
від конфлікту, але набагато більша допомога потрібна, щоб впоратися з
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масштабом трагедії.
«Українська нація стикається із значними безпековими, економічними і
соціальними викликами одразу і на кількох фронтах. Рівень життя звичайних
українців погіршується; економічна ситуація зазнає промислового спаду 38
місяців поспіль, масової інфляції та знецінення валюти. Крім того, конфлікт
на Сході висмоктує багато ресурсів та енергії і не дає вам змоги повністю
зосередитися на відновленні економіки», – сказав М. Шульц і повторив, що
те, що відбувається в Україні, стосується всіх європейців.
«Саме тому протягом цього важкого періоду ми збільшили нашу
підтримку вашій країні: підтримуючи процес реформ; сприяючи зростанню
вашої економіки; швидко забезпечуючи необхідну макрофінансову
допомогу, – зазначив промовець і від Європейського парламенту висловив
рекомендації зосередитися на постійній фінансовій кризі та олігархічній
структурі економіки. – Ми хочемо, щоб ви і далі продовжували йти амбітним
шляхом реформ, який ви обрали. І ми будемо на вашому боці під час цього
шляху.
У минулому ми довели: наші слова супроводжуються діями –
Єврокомісія виділила 13 млрд євро, щоб допомогти стабілізувати Україну, з
метою припинити збільшення соціальної прірви і повторно запустити
економіку. Ця підтримка заснована на очікуваннях, що Україна продовжить
реформи: ідеться про зміцнення верховенства права; реформування
виборчого законодавства; комплексну конституційну реформу; усунення
тотальної корупції; забезпечення прав людини і прав меншин».
М. Шульц відзначив переконливий прогрес України: від всеосяжної
реформи ринку природного газу, що робить енергетичний бізнес більш
прозорим відповідно до Третього енергетичного пакета ЄС, до створення
Національного антикорупційного бюро та виконання умов програми МВФ.
«Багато чого ще належить зробити, але з вашою відданістю і
цілеспрямованістю та послідовною допомогою з боку міжнародного
співтовариства все можливо», – наголосив він.
М. Шульц сказав, що його візит до Києва – перший візит як президента
Європарламенту на початку другого терміну. Він заявив, що зробив це для
того, аби показати свою єдність з українським народом.
Говорячи про підписання Меморандуму про взаєморозуміння між
Верховною Радою України та Європейським парламентом про спільні рамки
парламентської підтримки та підвищення інституційної спроможності,
М. Шульц зазначив, що після одночасної ратифікації Угоди про асоціацію
16 вересня минулого року – першої в історії наших установ – сьогоднішня
церемонія є ще одним сильним знаком світу про те, що ми єдині.
Президент Європейського парламенту зазначив, що сьогоднішній
меморандум про взаєморозуміння створить рамки для парламентської
підтримки та нарощування потенціалу. «Я сьогодні тут разом із Бюро
парламентського комітету асоціації ЄС – Україна. Комітету, який допоможе
контролювати і координувати програму. Разом ми будемо зміцнювати
конституційні ролі законотворчості, нагляду та репрезентації Верховної
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Ради. Ми допоможемо вам у вдосконаленні законодавчого процесу в Україні,
зміцненні потенціалу ваших комітетів і перегляді внутрішньої організації.
Наша мета в тому, щоб допомогти вам стати сильним, ефективним і
незалежним парламентом, який здатний до проштовхування необхідних
реформ і створення нової політичної культури», – наголосив промовець.
М. Шульц також зазначив, що Угода про асоціацію з ЄС уже сьогодні
приносить перші плоди. Він упевнений, що в січні 2016 р., після початку дії
угоди, асоціація з ЄС відкриє українцям нові можливості та принесе реальну
користь у повсякденному житті. «Прийде день, коли масштабні реформи
буде здійснено, і це буде день, коли надії і мрії революції на Майдані стануть
реальністю, – наголосив М. Шульц і від усього серця побажав українському
народу успіху. – Я бажаю вам сили, я бажаю вам стремління, я бажаю вам
терпіння в цій важкій боротьбі. Парламентарі покликані служити. Як
європейський парламентар, я знаю, як важко вести цю роботу.
Парламентаризм означає, що люди вашими руками управляють країною.
Тому, коли я бажаю успіху вам, це означає, що я бажаю успіху всьому
народові».
Народні депутати оплесками привітали президента Європейського
парламенту М. Шульца.
6–10 липня народні депутати працюватимуть у комітетах, комісіях і
фракціях. Наступне пленарне засідання другої сесії відбудеться у вівторок, 14
липня
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 3.07).
***
Делегація Верховної Ради України бере участь у роботі
XXIV щорічної сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ в м. Гельсінкі
(Фінляндська Республіка).
До складу української делегації ввійшли народні депутати України
А. Герасимов (глава делегації), Н. Агафонова, С. Висоцький, Г. Гопко,
М. Найєм, І. Попов, О. Семерак і Н. Шуфрич.
У роботі XXІV щорічної сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, головною
темою якої є «Пам’ятаючи про принципи Гельсінського заключного акта» –
основного документа ОБСЄ, Гельсінського заключного акта, який був
підписаний у столиці Фінляндії у 1975 р., беруть участь понад
300 парламентарів з 57 країн – учасниць Організації з безпеки та
співробітництва в Європі та представники багатьох асоційованих країн і
міжнародних організацій.
Президент Фінляндської Республіки у виступі відзначив нагальну
необхідність врегулювання ситуації в Україні, яка порушує безпекову
архітектуру в Європі. За його словами, найголовнішою метою на сьогодні є
дотримання припинення вогню на Сході України. С. Нііністьо наголосив, що
мінські домовленості є єдиним шляхом мирного розв’язання конфлікту.
Міністр закордонних справ Т. Сойні також відзначив важливість
імплементації мінських домовленостей, які є передумовою для забезпечення
23

стійкого миру, підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.
Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ І. Канерва у виступі
наголосив, що дії Росії щодо України повністю порушили принципи
Гельсінського заключного акта, відзначивши неможливість урегулювання
кризи без безпосередньої участі Російської Федерації.
ХХІV щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ традиційно
відбувається у форматі загальних пленарних засідань і в рамках трьох
комітетів: з політичних питань і безпеки; з економічних питань, науки,
технології і довкілля; з демократії, прав людини й гуманітарних питань.
Учасники сесії голосуватимуть резолюції трьох комітетів і
13 додаткових пунктів, спрямованих на модернізацію ОБСЄ, найбільшої
регіональної організації з питань безпеки у світі, у річницю відзначення
підписання Гельсінських угод 1975 р.
Резолюція І Загального комітету асамблеї з політичних питань і безпеки
засуджує порушення припинення вогню в Україні, «глибоко шкодує з
приводу грубих порушень основних принципів ОБСЄ Російською
Федерацією в контексті конфлікту», наполегливо закликає всі сторони в
конфлікті забезпечити вільний доступ для спостерігачів ОБСЄ і закликає
Росію повною мірою використовувати свій вплив на незаконних сепаратистів
в Україні в інтересах дотримання ними всіх зобов’язань щодо мінських угод.
Автор резолюції М. Седерфельт (Швеція), доповідач першого Загального
комітету асамблеї, у своєму проекті резолюції висловила занепокоєння з
приводу трагічних подій і загибелі людей в Україні та підкреслила роль
ОБСЄ в залученні всіх сторін до конструктивного діалогу, моніторингу та
підтримки виконання всіх принципів і зобов’язань ОБСЄ на місцях,
запобігання подальшій ескалації кризи й заохоченні дипломатичного процесу
з метою мирного врегулювання кризи.
ІІ Загальний комітет з економічних питань, науки, технологій і
навколишнього середовища розгляне головне питання, яке лежить в основі
міжнародного співробітництва, а саме в контексті економічного й
екологічного виміру. Проект резолюції закликає всі держави-учасниці ОБСЄ
в дусі Гельсінкі активізувати зусилля щодо пошуку і втілення в життя
комплексних рішень наших спільних екологічних та економічних проблем,
включаючи питання продовольчої та водної безпеки, зміни клімату,
енергетичної безпеки, міграції та вдосконалення керування фінансовими
інститутами та нагляду над ними, а також закликає держави-учасниці
проводити на місцевому, національному та регіональному рівнях політику
щодо зменшення наслідків зміни клімату та адаптації до таких змін і з цією
метою напрацьовувати нові двосторонні та багатосторонні угоди.
ІІІ Загальний комітет з питань демократії прав людини і гуманітарних
питань розгляне резолюцію, що включає в себе заяви та рекомендації про
кризу в Україні, включаючи випадки політично мотивованого позбавлення
волі, застосування смертної кари, дискримінаційного поводження, у тому
числі з мігрантами та біженцями, переслідування журналістів і
правозахисників. Автор резолюції Г. Коміч (Сербія) засуджує тривале
24

переслідування й тюремне ув’язнення за політично мотивовані звинувачення
журналістів і правозахисників у декількох країнах-членах ОБСЄ.
Щорічна ХХІV сесія завершиться 9 липня виборами посадових осіб
асамблеї та прийняттям Гельсінської декларації, яка сприятиме формуванню
політики ОБСЄ й національної політики.
Довідково. Усі доповіді й проекти резолюцій розміщені на сайті асамблеї
www.oscepa.org за адресою: www.oscepa.org/meetings/annual-sessions/2015annual-session-helsinki (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 6.07).
***
Верховна
Рада
України
ухвалила
Закон
України
«Про
реструктуризацію зобов’язань за кредитами в іноземній валюті».
Законодавчий акт спрямований на захист прав і законних інтересів
споживачів фінансових послуг, мінімізацію негативних наслідків девальвації
національної валюти для фізичних осіб – резидентів України, які мають
невиконані зобов’язання в іноземній валюті за договорами споживчого
кредиту, у тому числі забезпечені іпотекою, укладеними з банками та іншими
фінансовими установами, що діють на території України, та іншими особами,
яким відступлені права вимоги за такими договорами, шляхом встановлення
порядку та умов реструктуризації зобов’язань за кредитними договорами в
іноземній валюті в національну валюту України.
Згідно із Законом, кредитори за письмовою заявою позичальників, які
мають невиконані (на момент набрання чинності цим Законом) зобов’язання
за споживчими кредитами, зобов’язані провести реструктуризацію
зобов’язань за такими споживчими кредитами на умовах і в порядку,
визначених цим Законом.
Кредиторам забороняється встановлювати для позичальників додаткові
зобов’язання щодо сплати будь-яких платежів, зборів, комісій тощо на свою
користь при проведенні реструктуризації зобов’язань за кредитними
договорами.
Для проведення реструктуризації зобов’язань за кредитними договорами
кредиторам забороняється вимагати від позичальників надання будь-яких
інших документів, крім письмової заяви.
Законом визначено порядок реструктуризації зобов’язань за споживчими
кредитами, згідно з яким реструктуризація зобов’язань позичальника за
споживчим кредитом, а саме невиплаченої суми кредиту та нарахованих, але
не сплачених відсотків (далі – залишок заборгованості за споживчим
кредитом), здійснюється шляхом зміни валюти виконання зобов’язань за
споживчим кредитом на національну валюту України за офіційним курсом
Національного банку України на дату підписання кредитного договору.
Реструктуризація зобов’язань за споживчим кредитом оформлюється
договором, у якому зазначаються:
– сума зобов’язання в національній валюті України;
– відсоткова ставка за користування кредитними коштами, яка не може
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перевищувати відсоткової ставки, встановленої основним кредитним
договором в іноземній валюті, зобов’язання за яким реструктуризуються;
– графік платежів за споживчим кредитом, у якому визначається розмір
щомісячного платежу на весь період дії договору про реструктуризацію
зобов’язань за споживчим кредитом.
Законом також встановлено мораторій на стягнення майна та термін
його дії протягом двох років.
Законопроект зареєстровано за № 1558-1 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про органи
внутрішніх справ».
Законодавчим актом визначено правові та організаційні засади
діяльності центральних органів виконавчої влади України у сфері внутрішніх
справ, а також формування органів внутрішніх справ як системи самостійних
органів виконавчої влади.
Згідно із Законом, до складу системи органів внутрішніх справ України
входять:
– Міністерство внутрішніх справ України;
– центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується й
координується Кабінетом Міністрів України через міністра внутрішніх справ
України:
– Національна поліція України;
– центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику
у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її
виключній (морській) економічній зоні;
– центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику
у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній
(незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та
інших визначених законодавством категорій мігрантів;
– центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику
у сфері цивільного захисту, захисту населення й територій від надзвичайних
ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій,
рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки,
діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму
невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності;
– Національна гвардія України.
Законом визначено загальну структуру й чисельність Міністерства
внутрішніх справ. До структури МВС входять:
– апарат міністерства;
– територіальні органи міністерства;
– навчальні заклади та науково-дослідні установи;
– заклади охорони здоров’я, підприємства, установи та організації, що
належать до сфери його управління.
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Чисельність МВС визначається Верховною Радою України.
Законом визначено основні завдання Міністерства внутрішніх справ
України:
– забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері внутрішніх
справ;
– визначення пріоритетних напрямів розвитку органів внутрішніх справ;
– інформування та надання роз’яснень щодо здійснення державної
політики у сфері внутрішніх справ;
– узагальнення практики застосування законодавства, розроблення
пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку
проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів
України на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;
– забезпечення здійснення соціального діалогу у сфері внутрішніх справ;
– здійснення інших завдань, визначених законами України.
Законом передбачено встановити контроль за діяльністю органів
внутрішніх справ, їх підзвітність здійснюється в порядку, визначеному
Конституцією України, Законом України «Про демократичний цивільний
контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави»
та іншими законами України.
Законопроект зареєстровано за № 2561 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про Національну
поліцію».
Законодавчим актом встановлюються правові засади організації та
діяльності Національної поліції України, статус поліцейських, а також
порядок проходження служби в Національній поліції.
Законом визначено Національну поліцію як центральний орган
виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони
прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного
порядку та громадської безпеки, до завдань якого віднесено забезпечення
громадської безпеки та публічного порядку; охорона та захист прав і свобод
людини, інтересів суспільства й держави; протидія злочинності; надання в
межах, визначених законодавством, послуг з допомоги особам, які з
особистих, економічних, соціальних причин або інших надзвичайних
ситуацій потребують такої допомоги (надання поліцейських послуг).
Згідно
з
документом,
діяльність
Національної
поліції
спрямовуватиметься та координуватиметься урядом через міністра
внутрішніх справ України. Керівник Національної поліції призначатиметься
на посаду та звільнятиметься з посади Кабінетом Міністрів України за
поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій міністра
внутрішніх справ.
Перший заступник і заступники керівника Національної поліції
призначатимуться на посаду та звільнятимуться з посади міністром
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внутрішніх справ України за поданням керівника Національної поліції.
Поліцейські призначатимуться на посаду за результатами конкурсного
відбору. При цьому їм надається право здійснювати перевірку документів
громадян, опитування, поверхневий огляд громадян, зупиняти транспортний
засіб, вимагати покинути місце й обмежувати доступ до певної території,
обмежувати пересування особи, транспортного засобу, проникати в житло чи
інше володіння особи тощо.
У складі Національної поліції функціонуватимуть такі підрозділи, як
кримінальна поліція, патрульна поліція, поліція охорони, спеціальна поліція
та поліція особливого призначення.
Законопроект зареєстровано за № 2822 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону України “Про прокуратуру” щодо удосконалення та особливостей
застосування окремих положень».
Законодавчим актом визначено механізми реалізації положень нового
Закону України «Про прокуратуру» в частині добору прокурорських кадрів,
здійснення дисциплінарного провадження до запровадження повною мірою
системи
органів
прокурорського
самоврядування,
формування
кваліфікаційної дисциплінарної комісії прокурорів, усунуто окремі недоліки
та неузгодженості Закону, що визначають порядок призначення прокурорів
на адміністративні посади тощо.
Законом внесено зміни до Закону України «Про прокуратуру», якими
визначено перелік адміністративних посад військових прокуратур,
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури й порядок призначення на ці
посади, а також чітко розмежовано суб’єкти призначення на адміністративні
посади в регіональних і місцевих прокуратурах.
На «перехідний» період Законом встановлено певні особливості його
застосування, які дали б змогу здійснювати формування професійного
прокурорського корпусу.
Закон прийнято з урахуванням пропозицій.
Законопроект зареєстровано за № 2667 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону України “Про звернення громадян” щодо електронного звернення
та електронної петиції».
Законом передбачається внесення змін до Закону України «Про
звернення громадян» та доповнено Закон новою статтею, у яких
передбачається запровадження механізму подання звернень в електронній
формі, а також впровадження особливої форми колективного звернення
громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
28

Міністрів України та органів місцевого самоврядування – електронної
петиції.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2299 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про Рахункову
палату».
Закон визначає організацію, повноваження та порядок діяльності
Рахункової палати.
Законом, зокрема, визначаються принципи діяльності Рахункової палати
та гарантії її незалежності:
– діяльність Рахункової палати ґрунтується на принципах законності,
незалежності, об’єктивності, безсторонності, гласності та неупередженості;
– Рахункова палата є організаційно, функціонально та фінансово
незалежною, самостійно планує свою діяльність; незалежність Рахункової
палати забезпечується: встановленим Конституцією України і цим Законом
порядком призначення на посади та звільнення з посад членів Рахункової
палати; визначеними цим Законом та іншими законами України гарантіями
діяльності Рахункової палати; особливим порядком організаційного
забезпечення діяльності Рахункової палати, встановленим Законом;
– Рахункова палата під час здійснення своїх повноважень є незалежною
від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Незаконне
втручання у здійснення Рахунковою палатою наданих законом повноважень
забороняється і спричиняє відповідальність, встановлену Законом;
– втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
політичних партій і громадських об’єднань, підприємств, установ,
організацій незалежно від форми власності та їхніх посадових і службових
осіб у діяльність Рахункової палати забороняється;
– припинення повноважень Верховної Ради України не може бути
підставою для припинення повноважень членів Рахункової палати;
– Рахункова палата застосовує у своїй діяльності основні принципи
діяльності Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю
(INTOSAI), Європейської організації вищих органів фінансового контролю
(EUROSAI) та Міжнародні стандарти вищих органів фінансового контролю
(ІSSAІ) у частині, що не суперечить Конституції та законам України.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2072 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.07).
***
Президент П. Порошенко попросил Ю. Луценка остаться лидером
фракции БПП в Верховной Раде. Об этом в эфире ICTV сообщил первый
заместитель главы фракции И. Кононенко, передает пресс-служба партии.
«Состоялся очень откровенный, почти двухчасовой разговор о ситуации
во фракции. Обсуждался вопрос голосования за законопроект 1558-1 членами
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фракции. Обсуждали вопросы предстоящих местных выборов, тактики и
стратегии на местных выборах», – сообщил И. Кононенко подробности
ночной встречи Президента и Ю. Луценко.
Он добавил, что на неделе должно состояться заседание фракции, по
результатам которого Ю. Луценко определится окончательно со своей
отставкой.
«Пожалуй, будет тяжелая откровенная дискуссия, и после заседания
фракции Ю. Луценко окончательно примет решение. Я могу сказать, что,
видя настроения Юрия Витальевича, он готов и дальше нести эту нелегкую
ношу председателя крупнейшей фракции парламента и лидера политической
силы Блок Петра Порошенко. Но он хочет рассмотреть этот вопрос на
фракции, поговорить с коллегами о том, что его на сегодняшний день не
устраивает внутри фракции, вещи нужно исправить и после этого
определиться», – сказал И. Кононенко.
Напомним, Ю. Луценко подал в отставку с должности лидера фракции
БПП после того, как 72 депутатов проголосовали за законопроект 1558-1 о
конвертации валютных кредитов по курсу на дату кредитного договора
(Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 4.07).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
П. Порошенко проводить зустріч з Президентом Болгарії
Р. Плевнелієвим, який перебуває з офіційним візитом в Україні.
Глава держави привітав болгарського колегу, подякувавши за надійну та
постійну підтримку з боку Болгарії України, яка захищає свою незалежність
та суверенітет. «Дякую за підтримку позиції України щодо продовження
санкцій, забезпечення енергетичної незалежності України і щодо
двосторонньої співпраці в економічній та військо-технічній сфері», – сказав
П. Порошенко.
П. Порошенко подякував за підтримку Болгарією
євроінтеграційних прагнень України, зокрема у питанні отримання Україною
безвізового режиму з Європейським Союзом.
У свою чергу Р. Плевнелієв зазначив, що між Україною та Болгарією
побудовані теплі та хороші взаємовідносини. За його словами, країни спільно
на світовій арені захищають верховенство права та право кожної нації на
самовизначення. «Кожен народ має сам визначати своє майбутнє,
територіальну цілісність та суверенітет. Болгарія підтримує це право народу
України», – підкреслив Президент Р. Плевнелієв. Він також наголосив, що
Крим – це Україна (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 7.07).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з волонтерами, на якій було
обговорено питання волонтерського контролю в процесі боротьби з
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корупцією та контрабандою в зоні проведення антитерористичної
операції.
Глава держави дав ряд завдань, що спрямовані на подолання цього
явища. «Волонтерський контроль має стати реальним механізмом боротьби із
корупцією у зоні АТО. Впевнений, що спільна й скоординована діяльність із
силовими структурами допоможе нам ефективно протистояти брудним
ділкам, які заробляють на горі українців», – наголосив П. Порошенко.
За словами радника Президента Ю. Бірюкова, який взяв участь у
зустрічі, волонтери акцентували увагу Президента на проблемах, з якими їм
довелося зіткнутися під час роботи із забезпечення Збройних сил.
«Рентабельність контрабанди сягає рівня продажу наркотиків та набуває
вражаючих розмірів. Там “ходять” такі гроші, що легко підкупити будь-кого.
А волонтери грошей не беруть, їм за державу прикро», – сказав Ю. Бірюков.
У зустрічі також взяли участь волонтери Г. Тука (група «Народний
тил»), Р. Донік і П. Кащук (група «Комбат UA) (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
6.07).
***
Президент підписав Закон України «Про приєднання України до
Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень».
Закон України № 525-VIII прийнято Верховною Радою 17 червня 2015 р.
з ініціативи Президента. Законом Верховна Рада надає згоду на
обов’язковість для України Міжнародної конвенції про захист осіб від
насильницьких зникнень.
Конвенція визначає злочином проти людства широкопоширену чи
систематичну практику насильницьких зникнень.
Відповідно до Конвенції, кожна держава-учасниця бере на себе
зобов’язання вживати заходів, зокрема, щодо: кваліфікації в її кримінальному
праві як правопорушення, кримінального переслідування та притягнення до
кримінальної відповідальності за дії щодо насильницького зникнення,
установлення своєї компетенції здійснювати юрисдикцію стосовно злочинів
насильницького зникнення, надавати найповнішу взаємну правову допомогу,
гарантувати жертвам права на отримання швидкого, справедливого та
адекватного відшкодування завданої їм шкоди та компенсації.
Названу Конвенцію вчинено 20 грудня 2006 р. у Нью-Йорку (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 6.07).
***
Президент провів телефонну розмову з президентом Казахстану.
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
президентом Республіки Казахстан Н. Назарбаєвим. П. Порошенко привітав
Н. Назарбаєва із 75-літтям. «Я бажаю Вам міцного здоров’я і подальших
успіхів у відповідальній державній діяльності, а також на благо миру і
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безпеки у світі», – сказав Президент України.
Співрозмовники обговорили питання двосторонніх відносин між
Україною та Казахстаном. Президент П. Порошенко повідомив, що у
відповідь на запрошення президента Н. Назарбаєва він планує здійснити
візит до Казахстану. Наразі за його дорученням триває підготовка, зокрема
заплановано проведення засідання Міждержавної українсько-казахстанської
комісії з економічного співробітництва.
Президенти України та Казахстану висловилися за мирне врегулювання
ситуації на Донбасі через втілення існуючих домовленостей. П. Порошенко
заявив, що розраховує на подальші кроки з боку Н. Назарбаєва задля
сприяння повній реалізації мінських домовленостей, відновлення миру на
Донбасі та стабільності в регіоні (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 6.07).
***
Прокурорську «недоторканність» скасовано – Президент про
спецоперацію в ГПУ.
Керівники Генеральної прокуратури та Служби безпеки України
доповіли Президенту про проведення спеціальної операції з протидії корупції
в центральному апараті ГПУ та прокуратурі Київської області, у результаті
якої були затримані перший заступник голови слідчого управління й
заступник прокурора Київської області.
Президент високо оцінив роботу силовиків і зазначив, що й надалі
вимагає рішучості дій у боротьбі з корупцією. «Прокурорську
“недоторканність” скасовано. Корупціонери мають бути притягнуті до
відповідальності. Думаю, що реформована прокуратура після того, як там був
створений спеціальний підрозділ з боротьби з корупцією серед
прокурорських працівників, дуже добре починає, – наголосив він. – Зараз
треба продовжувати рішучу діяльність з викорінення корупції у вищих
органах державної влади».
Президент підкреслив, що розслідування зазначеної справи триматиме
на особистому контролі.
Виконуючий обов’язки Генерального прокурора, перший заступник
Генерального прокурора В. Гузир повідомив, що затримання зазначених осіб
відбулося вранці 5 липня. «Під час проведених обшуків до зазначених осіб
виникло багато питань, пов’язаних із значними, у порівнянні із зарплатнею
державного службовця, сумами грошей у національній та іноземній валюті,
інші питання. Їм було оголошено про підозру. Сьогодні буде вирішено
питання достатності доказів для постановки перед судом щодо обрання їм
найсуворішого запобіжного заходу», – повідомив він.
Голова СБУ В. Грицак повідомив, що в рамках зазначеної операції
Служба безпеки в співпраці з Генеральною прокуратурою проводила ряд
слідчих дій, пов’язаних із боротьбою з проявами корупції серед прокурорів.
«На нас був покладений саме оперативний супровід і забезпечення роботи
слідчо-оперативної групи. У процесі вжитих слідчих дій дійсно було
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вилучено значну кількість доказів злочинної діяльності, – сказав голова СБУ,
зазначивши, що йдеться про астрономічні суми. – Приємно, що
Генпрокуратура сама ініціює очищення своїх рядів. Переконаний, що
подібного роду корупціонери присутні і в рядах інших державних органів.
Ми обіцяли дати бій корупції і будемо спільно з Генеральною прокуратурою
робити все для того, щоб звітувати про результати перед українським
народом» (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 6.07).
***
Президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил
П. Порошенко з нагоди річниці звільнення міст Слов’янськ і Краматорськ
від російсько-терористичних військ провів зустріч з військовими, які
брали участь у визволенні цих міст. Глава держави від імені українського
народу висловив подяку воїнам за їхній ратний подвиг і героїзм.
«Наша з вами спільна мета – відновити територіальну цілісність
України, суверенітет над кожним клаптиком української землі, забезпечити і
захистити незалежність України від будь-якого агресора, який вторгся на
нашу землю, – наголосив Президент. – Цей день, 4 липня, назавжди увійшов
у новітню історію України. Рік тому відбулася подія, яка на весь світ
засвідчила, що Збройні сили України здатні не лише захищати і обороняти,
але й робити блискучі наступальні операції. Символом цієї міці стала праця
наших Збройних сил по звільненню Слов’янська. Слов’янська, який був
символом знущання над українцями, в підвалах слов’янського СБУ було
десятки закатованих українських патріотів, де знущалися над українським
прапором, Українською державою. Дякуючи вашим спільним зусиллям і
блискучому проведенню операції, Слов’янськ було звільнено від російськотерористичних найманців».
Глава держави наголосив на тому, що ті перші перемоги мали особливе
значення. «Ці перемоги повернули віру українців у своїх захисників, у силу і
міць української армії. І водночас позбавили російського агресора ілюзій
стосовно “парадного маршу” по нашій українській землі», – сказав
П. Порошенко.
Говорячи про особливе історичне значення цієї дати, Президент
підкреслив, що саме в цей день було поховано проект так званої Новоросії.
«Ви захистили українську землю і примусили ворога внаслідок блискавично
проведеної операції тікати з Слов’янська, потім – Краматорська,
Костянтинівки, Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного. Вашими
зусиллями було звільнено більшу частину Донбасу», – заявив глава держави.
Президент наголосив, що ті перші операції українських військових по
звільненню мирних міст і селищ отримали високі оцінки від міжнародних
військових експертів, які відзначили ефективне планування та проведення
операції по визволенню густонаселених пунктів з мінімальними людськими
втратами та мінімальним руйнуванням інфраструктури.
Президент особливо зазначив, що серед тих, хто першими увійшов на
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вулиці визволених міст, були військовослужбовці українського спецназу та
воїни-десантники, за словами П. Порошенка, справжня еліта українських
Збройних сил.
Президент і військові хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх
військовослужбовців, загиблих під час оборони та визволення українського
Донбасу.
Президент наголосив на тому, що за цей рік зусиллями всього народу
вдалося фактично заново відбудувати Збройні сили. «Я пишаюся тим, що
Міністерству оборони вдалося зробити за цей рік, – сказав П. Порошенко,
особливо відзначивши зусилля волонтерів. – На сьогодні ціною титанічних
зусиль ми зміцніли вже настільки, що готові до оборони. Наголошую, саме
оборони! – і супроти найбільшої та найкраще озброєної армії на континенті,
російської армії. Ми навчилися захищати свою Україну».
При цьому Президент підкреслив: «Усвідомлюючи ціну питання, я
наполягав, наполягаю і наполягатиму на пріоритетності політичного
врегулювання. Безумовно, ми – за мир. Але не за мир будь-якою ціною. Ми
не здамо жодного клаптика української землі», – заявив П. Порошенко.
П. Порошенко також зауважив, що саме під час проведення
антитерористичної операції в районі Слов’янська український народ дізнався
про своїх перших у цій війні Героїв України – підполковників К. Могилка та
Т. Сенюка. «Відтепер їхні імена золотими літерами вписані в нашу історію»,
– сказав Президент.
Глава держави вручив державні нагороди військовослужбовцям за
мужність і героїзм, виявлені під час звільнення міст Слов’янськ та
Краматорськ.
У зустрічі також взяли участь міністр оборони України генералполковник С. Полторак і начальник Генерального штабу генерал-полковник
В. Муженко (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 4.07).
***
Президент П. Порошенко взяв участь в урочистій церемонії початку
діяльності патрульної служби поліції.
«Сьогодні ви виступаєте на внутрішній фронт – фронт боротьби за закон
і справедливість, – звернувся до патрульних глава держави. – Найвищою
оцінкою вашої діяльності повинна стати довіра громадян».
Вітаючи нових охоронців громадського порядку на Софійській площі в
центрі Києва, Президент зазначив: «Так вже повелося, що на цьому святому
місці, на Святій Софії, відбуваються найважливіші і просто дуже важливі
події української історії. Присягати Україні – це честь, а присягати Україні на
цьому святому місці – це честь особливо висока. І відповідальність ця на вас,
шановні патрульні поліцейські, накладає особливу, подвійну й потрійну.
Український народ вірить, і довіряє вам, і покладає на вас колосальні
надії. І я, так само як і вся українська влада, переконаний, що ви виправдаєте
цю довіру».
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П. Порошенко особливо наголосив на тому, що, тільки заступаючи до
служби, нові поліцейські вже стали символом українських реформ: «Від
ваших перших і подальших кроків значною мірою залежить та залежатиме
стан суспільства. Ваше завдання – не лише боротися із порушенням закону,
але головне – вселяти в людей віру в неминучість і незворотність реформ, в
силу Української держави, здатної себе захистити. Ви – живий доказ того, що
в нашій країні відбуваються фундаментальні зміни.
Сьогодні тут твориться історія, бо ми є свідками втілення у життя однієї
з наймасштабніших реформ у нашій державі. В основі цієї реформи – модель
переходу від каральної до сервісної функції діяльності правоохоронних
органів».
За словами Президента, люди мають переконатися, що країна змінилася
та найбільший символ корупції, українське ДАІ, перетворилося на
найчеснішу, найпоряднішу, найпатріотичнішу й найсильнішу українську
патрульну поліцію.
Президент зазначив, що реформування Міністерства внутрішніх справ
розпочато із столиці, цей процес триває і скоро ми побачимо поліцейських
патрульної служби на вулицях Львова, Харкова, Одеси та, зрештою, на всій
території України.
Нові патрульні урочисто склали присягу на вірність українському
народу.
У церемонії також взяли участь Прем’єр-міністр України А. Яценюк,
київський міський голова В. Кличко, міністр внутрішніх справ А. Аваков,
перший заступник міністра внутрішніх справ Е. Згуладзе, посол США в
Україні Д. Пайєтт (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 4.07).
***
Президент П. Порошенко представив новопризначенного голову
Служби безпеки України В. Грицака керівникам управлінь,
департаментів, підрозділів СБУ.
Глава держави зазначив, що рекордна підтримка депутатами
кандидатури В. Грицака під час розгляду у Верховній Раді – це величезний
аванс службі і з боку Президента, і з боку українського парламенту.
Президент зазначив, що Служба безпеки за останній рік пройшла значне
реформування. «Фактично службу довелося створювати з нуля», – зазначив
П. Порошенко.
Глава держави окреслив головні завдання, які стоять перед Службою
безпеки. Зокрема, надзвичайно важливим завданням служби є недопущення
дестабілізації ситуації в країні. «Ви бачите, як діють як зовнішні, так і
внутрішні вороги України», – сказав глава держави.
Президент наголосив на важливості активізації роботи СБУ з ефективної
протидії злочинам проти державності та терористичним загрозам. При цьому
він звернув особливу увагу на необхідність наведення порядку на лінії
зіткнення.
35

Особливу увагу Президент звернув на боротьбу із сепаратизмом та навів
приклади успішної роботи СБУ в цьому напрямі. «Ефективна взаємодія
правоохоронців та Служби безпеки України у проведенні антитерористичних
та антисепаратистських заходів в Одесі у чіткій координації з регіональною
владою піднімає престиж державної влади. Коли влада діє ефективно, відразу
ж зникає бацила сепаратизму, зникає мотивація підтримувати злочинні
іноземні режими», – заявив П. Порошенко.
Президент також акцентував увагу на необхідності більш активної
протидії фінансуванню тероризму – як із сусідньої держави, так і
олігархічних груп, які з нею пов’язані. «Для забезпечення державної безпеки
служба має знайти адекватну відповідь на дії олігархів, які намагаються
фінансувати “приватні армії” та дестабілізувати ситуацію всередині країни»,
– наголосив П. Порошенко.
Глава держави назвав одним з головних пріоритетів держави зараз
боротьбу з корупцією та контрабандою. «Ефективна координація дій СБУ,
митниці, фіскальної служби, прикордонників та правоохоронців має стати
запорукою того, що контрабанда, яка фінансує злочинні угрупування, буде
припинена», – наголосив Президент. Результатом роботи має бути не
кількість відкритих справ, а кількість засуджених і кількість грошей,
повернутих до державного бюджету.
Президент наголосив на необхідності посилення роботи контррозвідки –
як загальної, так і військової в тісній взаємодії з партнерами України.
Одним з важливих напрямів реформування СБУ глава держави назвав
законодавче забезпечення розвідувальної та контррозвідувальної діяльності,
належне організаційне, інформаційне та адміністративне забезпечення.
У своєму слові новопризначений голова СБУ В. Грицак заявив: «Ми
будемо робити все, щоб перейти від обіцянок до реальних результатів, щоб
український громадянин відчував себе захищеним». За його словами, часто
внутрішній ворог сильніше зовнішнього, та служба зробить усе для того, щоб
зміцнити державу зсередини (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 3.07).
***
Не треба принижувати людей, треба подолати корупцію –
Президент про необхідність електронних перепусток у зону АТО.
Президент П. Порошенко наголосив, що паперові перепустки в зоні
проведення антитерористичної операції мають бути ліквідовані, замість них
найближчим часом буде запущено систему видачі електронних документів
для перетину лінії розмежування з окупованими територіями Донецької та
Луганської областей.
Президент в інтерв’ю телерадіокомпанії «Україна» повідомив про те, що
дав доручення ліквідувати паперові перепустки найближчим часом. «Має
бути надійний заслін від диверсійно-розвідувальних груп, терористів,
контрабанди, передачі зброї на лінії зіткнення», – заявив Президент. Однак,
наголосив глава держави, процедура перетину лінії розмежування не має
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перешкоджати мирним українцям відвідувати близьких чи могили родичів,
що розташовані на окупованих територіях. «Ми маємо з повагою ставитися
до людей», – наголосив П. Порошенко.
Президент зазначив, що виконання його доручення щодо скасування
паперових перепусток затягувалося, тому РНБО прийняла рішення щодо
кінцевого терміну ліквідації паперових перепусток, а також усунення
особистих контактів реєстратора документів із заявником для уникнення
корупції. «Не треба принижувати людей, треба подолати корупцію», –
наголосив П. Порошенко.
Крім того, глава держави доручив врегулювати ситуацію з
гуманітарними вантажами. «Гуманітарні вантажі та допомога, які належним
чином оформлені, повинні мати зелений коридор: їх не мають затримувати,
чинити штучних перешкод», – наголосив Президент. За його словами, це вже
було зроблено для гуманітарних вантажів Міжнародного комітету Червоного
Хреста, в організації яких також бере участь Україна. Лише за останній
тиждень понад 50 вантажівок МКЧХ було направлено на окуповані території
для допомоги найбільш вразливим верствам населення – хворим, дітям у
дитячих будинках, школам-інтернатам. На контроль поставлено питання,
щоб ці продукти не опинилися в супермаркетах і на ринках.
Також було дано доручення голові Донецької обласної військовоцивільної адміністрації П. Жебрівському негайно приступити до організації
торговельних майданчиків та площадок у населених пунктах, які розташовані
одразу ж за лінією зіткнення. Зокрема, Президент не виключає цього у
Мар’їнці. За словами глави держави, це дасть можливість місцевим
мешканцям купувати за недорогими українськими цінами продукти
харчування, ліки та медикаменти (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 3.07).
***
Президент назвав безвідповідальним голосування в парламенті за
законопроект про реструктуризацію зобов’язань за валютними
кредитами.
Президент П. Порошенко зазначив, що відчуває тривогу й розчарування
за політиків, але гордість за суспільство, яке жорстко відреагувало на
підтримку парламентом проекту закону «Про реструктуризацію зобов’язань
за кредитами в іноземній валюті».
Коментуючи це рішення Верховної Ради в інтерв’ю телеканалу
«Україна», Президент зазначив: «Я побачив популістів-політиків, які,
намагаючись сподобатись тій чи іншій частині суспільства, ставлять під
загрозу існування фінансово-банківської системи країни, стабільності
економіки і роздають нездійсненні обіцянки, чітко розуміючи, що
несправедливо за рахунок коштів всіх платників податків задовольнити
потреби 65 тис., тобто менше ніж десятої долі відсотка».
Глава держави зазначив, що пишається відповідальною позицією
суспільства з цього питання. «Вчора, після голосування, політики, які
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очікували зустріти оплески, які думали, що вони дуже сподобалися, і
очікували, що всі вийдуть їх вітати квітами, насправді отримали холодний
душ ненависті до старого типу політики. Я пишаюся українським
суспільством, яке після Революції гідності стало дорослим і відповідальним.
Мені прикро, що політики не є достойними своїх виборців і свого
суспільства, – сказав Президент. – Український працьовитий народ,
українське відповідальне суспільство не повірило цим горе-політикам,
обурилось і зустріло їх дуже жорсткою реакцією на цю безвідповідальну
поведінку, яку було продемонстровано…»
Глава держави відзначив схожість ситуації з питанням реструктуризації
валютних кредитів з тим, що нині відбувається в Греції. «Я дуже шаную
греків і люблю цей народ, я впевнений, що Греція – дуже добра, унікальна
країна. Проте, коли їхні політики почали проводити безвідповідальну
фінансову політику, не проводили реформи, намагались жити за старими
правилами, не сплачуючи за це нічого, – це одразу ж перетворилося на
жахливе безробіття, в довжелезні черги заблокованої всієї банківської
системи і загрозу загалом існуванню держави. Це – добра демонстрація ціни,
яку безвідповідальне суспільство заплатить, якщо повірить популізму
безвідповідальних політиків», – заявив Президент (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
3.07).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч із Президентом
Європейського парламенту М. Шульцом, який прибув з візитом до
України.
Розпочинаючи зустріч, глава держави зазначив: «Сьогодні історичні дні,
бо рівно рік тому в Брюсселі завдяки сприянню Європейського парламенту і
особисто Шульца відбулося підписання Угоди про асоціацію між Україною і
Євросоюзом».
За словами Президента, 16 вересня минулого року увага всього світу
була прикута до зали Верховної Ради України в Києві й зали Європарламенту
в Страсбурзі, де синхронно в той самий час Верховна Рада і Європарламент
ратифікували цю Угоду. «Незважаючи на те що попередньо це, як
передбачалося, займе більше трьох років, вже сьогодні, через рік, 21 з
28 держав Євросоюзу повністю завершили процес ратифікації, ще чотири
країни знаходяться в цьому процесі», – сказав П. Порошенко.
У свою чергу Президент Європарламенту М. Шульц зазначив, що
ініціатива спільної ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом належить Президенту України П. Порошенко й
наголосив, що «це єдиний випадок в історії, коли синхронна ратифікація
парламентами відбувалася в такому масштабі».
Президент України зазначив, що надзвичайно важливими для країни
сьогодні є єдність і солідарність Європейського Союзу. Глава держави
наголосив на надзвичайно важливій особистій ролі президента
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Європарламенту М. Шульца у формуванні консолідованої позиції
Європейського парламенту щодо підтримки України. «В умовах, коли
Російська Федерація не виконує і не імплементує положення мінських
домовленостей, надзвичайно важливими для України були рішення про
подовження санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації як
ключова мотивуюча роль для того, щоб сісти за стіл переговорів і
забезпечити все можливе для деескалації ситуації на Сході України в чіткому
зв’язку з мінськими домовленостями, – наголосив Президент України. – Ми
також цінуємо позицію Європарламенту в підтримці позиції України щодо
негайного звільнення окупованого Криму внаслідок анексії, яка відбулась у
березні 2014 р.».
М. Шульц наголосив: «Незаконна, неправова анексія Криму Російською
Федерацією не може зупинити Україну на її шляху до Європи і не може
зупинити нас вважати Україну нашим союзником в утвердженні наших
спільних європейських цінностей».
Президенти обговорили виконання плану дій щодо запровадження для
України безвізового режиму з боку ЄС уже наступного року. «Я вірю, що
європейські депутати, більшість з яких є справжніми, щирими друзями
України, зроблять все можливе, разом із українською владою, щоб у 2016 р.
українці набули право безвізової подорожі Європейським Союзом», –
наголосив Президент України в заяві для представників ЗМІ.
Зі свого боку М. Шульц пообіцяв зробити все можливе, щоб прискорити
процес переговорів щодо безвізового режиму. «Безвізовий режим для
громадян України і вільний доступ до європейського ринку є надзвичайно
важливим як для України, так і для Європи, в тому числі для розвитку
української та європейської економіки», – наголосив президент
Європарламенту.
Глава Української держави повідомив, що окрему увагу під час
переговорів буде приділено підготовці до місцевих виборів в Україні, які
відбудуться 25 жовтня. Буде надзвичайно важливо, щоб спостерігачі від
Європарламенту були присутні на цих виборах і підтвердили вільне
волевиявлення українських громадян, зазначив П. Порошенко. У відповідь на
це президент Європарламенту зауважив, що, попри те, що не існує традиції
надсилати спостерігачів від Європарламенту на місцеві вибори, треба
врахувати особливу ситуацію в Україні.
Також президенти обмінялися баченням щодо додаткових механізмів і
інструментів підтримки фінансово-економічних та соціальних реформ, які
нині відбуваються в Україні, з боку Європейського парламенту і
європейських інституцій. «Мета цих реформ чітка і зрозуміла – це підготовка
України до набуття членства в Європейському Союзі. Я впевнений в тому,
що за п’ять-шість років Україна має змінитися і відповідати тим критеріям,
які необхідні для подання заявки на членство», – заявив Президент.
М. Шульц подякував за надзвичайно теплий прийом, який відчувають
усі члени Європарламенту, коли відвідують Україну. «Це ще раз свідчить про
ту величезну довіру, яка існує між нами. Більшість Європарламенту – з вами,
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з Україною», – наголосив президент Європарламенту (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
3.07).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з делегацією Конгресу
Сполучених Штатів Америки, яка днями візьме участь у засіданні
Парламентської асамблеї ОБСЄ у Хельсінкі (Фінляндія).
Глава держави назвав візит делегації до України напередодні Дня
незалежності США, а також засідання ПА ОБСЄ символом сильного
стратегічного партнерства між країнами. «Ми вдячні за ефективну
координацію наших зусиль як у імплементації мінських домовленостей, так і
в забезпеченні міжнародної єдності та солідарності з Україною, де США
відіграють дуже важливу роль, – наголосив П. Порошенко. – Підтримка, яку
Україна отримує весь цей час у військовій, військово-технічній, фінансовій,
безпековій сферах, моральна підтримка є дуже важливою, адже вона відіграє
ключову роль для єдності, захисту наших цінностей, демократії від однієї з
самих сильних армій у світі. …Найважливішою для нас сьогодні є єдність
усього світу, і без Сполучених Штатів така єдність була б неможливою».
Глава держави підкреслив відданість українців європейському вибору та
наміру реформувати країну. «Ми європейська нація. Українці мають право
жити в Європі, запроваджувати демократичні стандарти та захищати свої
цінності», – наголосив П. Порошенко.
П. Порошенко також наголосив на необхідності координації дій світової
спільноти в разі ескалації ситуації та зриву мирного процесу. «Нам потрібен
ефективний і скоординований план у разі зриву мінських домовленостей.
Мова йде про нову хвилю санкцій, добре скоординовані дії. Росія має
платити справедливу ціну за вбивства українців і окупацію України. Вона
має нести відповідальність за це», – сказав глава держави.
Президент також висловив вдячність американській стороні за
проведення навчань українських військовослужбовців на Яворівському
полігоні. «Вважаю, що ця програма є дуже ефективною у підвищенні рівня
наших Збройних сил, і вона є корисною не тільки для нас, а й для США,
оскільки в нас є однорічний унікальний досвід “гібридної” війни», –
зауважив П. Порошенко.
Глава держави підкреслив важливість подальшого поглиблення
військового співробітництва, зокрема в частині посилення обороноздатності
України.
Під час спілкування конгресмени запевнили, що США приділяють
значну увагу розвитку подій в Україні. Він згадав заклик з минулорічного
виступу Президента України в Конгресі США, де П. Порошенко закликав до
підтримки США боротьби за демократію в Україні і запевнив, що Україна
має потужну двопартійну підтримку в Сполучених Штатах Америки.
Зокрема, співрозмовники відзначили потужні законодавчі ініціативи щодо
Української держави, зокрема прийняття Акта на підтримку свободи
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України.
У зустрічі взяли участь сенатор США, співголова Гельсінської комісії
Р. Вікер, а також конгресмени Р. Адерхольт, С. Коен, Г. Мур, Р. Хадсон і
М. Фіцпатрик (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 3.07).
***
Президент України П. Порошенко вніс до парламенту проект закону
України «Про внесення змін до Конституції України (щодо
децентралізації влади)», який було зареєстровано у Верховній Раді за
№ 2217а.
Проект був розроблений і затверджений Конституційною Комісією та
переданий нею Президенту України відповідно до рішення Конституційної
Комісії від 26 червня 2015 р.
Коментуючи вказаний законопроект, Президент зазначив: «Я уважно
ознайомився з текстом змін до Конституції, наданим Конституційною
Комісією, та, відповідно до рішення Конституційної Комісії від 26 червня,
вніс до нього певні зміни. По-перше, це поправки техніко-юридичного
характеру. По-друге, це зміни до прикінцевих та перехідних положень,
метою яких є забезпечення безперервного виконання функцій органів
державної влади на період реалізації в Україні конституційної реформи».
Метою запропонованих змін до Основного закону є відхід від
централізованої моделі керування в державі, забезпечення спроможності
місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної
організації влади в Україні, реалізація повною мірою положень Європейської
хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності і
фінансової самодостатності місцевого самоврядування. При цьому
запропоновані зміни відповідають встановленій у ст. 2 Конституції України
унітарній формі державного устрою.
Законопроектом пропонуються зміни в окремі положення Конституції
України
щодо
адміністративно-територіального
устрою.
Зокрема,
пропонується поділ території України на громади, які є первинною одиницею
в системі адміністративно-територіального устрою України (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 2.07).
***
Президент П. Порошенко під час робочої поїздки до Львівської
області провів зустріч із президентом Польщі Б. Коморовським.
Спілкуючись із представниками ЗМІ після зустрічі, глава Української
держави наголосив на тому, що між президентами й між країнами є довіра,
підтримка, взаємодопомога і взаємодія.
Президент нагадав, що з перших хвилин агресії Росії проти України та
анексії Криму українці відчували підтримку Польщі. Це стосується як
забезпечення позиції єдності Європейського Союзу, так і фінансової
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допомоги та забезпечення військово-технічної співпраці між країнами.
Під час переговорів президенти обговорили питання розвитку
двосторонньої співпраці та координації дій у співпраці з Європейським
Союзом.
«Переговори
були
надзвичайно
продуктивними
і
конструктивними», – сказав П. Порошенко. Президент висловив упевненість,
що стратегічні відносини країн і в подальшому розвиватимуться. Зокрема,
Президент нагадав, що підготовлений проект змін до Конституції щодо
децентралізації базувався на польському досвіді й ефективна співпраця з
польськими експертами допомогла отримати позитивну оцінку Венеціанської
комісії та прискорити процес децентралізації.
У свою чергу Б. Коморовський нагадав, що він закінчує своє
перебування на посаді Президента Польщі, і підкреслив, що радий, що одним
з останніх акцентів його перебування на цій посаді став візит в Україну. Цей
візит увінчує ті зусилля, які польський президент доклав до допомоги Україні
у її прагненні до європейської спільноти, сказав Б. Коморовський. «Польща
підтримує прагнення України до західного світу та збереження її
територіальної цілісності та суверенітету», – сказав президент Польщі.
Б. Коморовський особливо зазначив, що Польща зацікавлена в тому,
щоб спільно з Україною відчувати безпеку в регіоні. «Я переконаний, що,
незважаючи на зміни в Польській державі, Польща буде підтримувати
Україну у її європейській інтеграції та досягненні безпеки на європейському
континенті, буде активно долучатися до внутрішніх реформ, які
відбуваються в Україні», – сказав президент Польщі, висловивши сподівання,
що й для нього знайдеться місце в цих процесах.
Президент України привітав польського колегу у Львові і відзначив, що
в цьому місті глава Польщі був останній раз ще в радянські часи. «Львів –
світлий, відкритий, фантастичний і гостинний. Саме такі зараз українськопольські відносини, які перебувають на своїй вершині», – сказав
П. Порошенко (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 2.07).
***
Президент підписав закон, який дає можливість релігійним громадам
засновувати навчальні заклади.
Президент України підписав Закон України № 498-VIII «Про внесення
змін до деяких законів України щодо заснування релігійними організаціями
навчальних закладів». Відповідний закон був прийнятий Верховною Радою
України 2 червня 2015 р.
Відповідно до цього Закону, релігійні організації, які зареєстровані у
встановленому законодавством порядку, можуть бути засновниками
(власниками) вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх і дошкільних
навчальних закладів. Зміни також стосуються й позашкільних навчальних
закладів, у яких допускається діяльність релігійних організацій за умови, що
вони є засновниками такого дошкільного навчального закладу.
Цей Закон забезпечує конституційне право віруючих батьків або осіб, які
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їх замінюють, на виховання дітей відповідно до своїх власних релігійних
переконань (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 2.07).
***
Президент
підписав
закон
щодо
отримання
Україною
макрофінансової допомоги ЄС у сумі 1,8 млрд євро.
Президент України підписав закон про ратифікацію Меморандуму щодо
отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу в
сумі до 1 млрд 800 млн євро.
Відповідний закон № 538-VIII був проголосований Верховною Радою
України 18 червня поточного року.
Нагадаємо, що відповідний Меморандум про взаєморозуміння між
Україною та Європейським Союзом щодо отримання Україною
макрофінансової допомоги ЄС був підписаний 22 травня 2015 р. у Ризі та
набирає чинності з дати отримання Європейським Союзом офіційного
письмового
повідомлення
від
України
про
виконання
всіх
внутрішньодержавних процедур, передбачених законодавством України
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 2.07).
***
Привітання Прем’єр-міністра України А. Яценюка з нагоди Дня
Військово-Морських сил ЗСУ та працівників морського й річкового флоту.
Товариші матроси, старшини і сержанти, мічмани і прапорщики,
офіцери, адмірали і генерали! Дорогі ветерани і працівники ВійськовоМорських сил Збройних сил України!
Вітаю вас зі святом!
Дякую вам за мужність і героїзм, сміливість і витримку, вірність присязі.
Сьогодні наш флот, морська авіація, берегова охорона виконують важливі й
складні завдання із захисту наших кордонів. Знаю, що ви повсякчасно
посилюєте міць нашого флоту, його боєздатність, готовність дати гідну
відповідь на ворожі провокації.
У своїй ратній праці ви завжди відчуваєте підтримку всієї України,
любов і повагу українського народу. Його єдність і згуртованість,
непоступливість агресору і непереборна впевненість у перемозі – надійний
фундамент витримки наших військових, їхнього бойового духу і моральної
стійкості. Успіхів вам у вашій благородній справі захисту Вітчизни, щастя і
благополуччя, міцного тилу.
Прем’єр-міністр України А. Яценюк
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 5.07).
***
А. Яценюк – новим патрульним: «Ваша робота – щоб кожен
громадянин України пишався новою поліцією».
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У суботу, 4 липня, відбулася урочиста церемонія складання присяги
особовим складом патрульної поліції Києва.
Прем’єр-міністр України А. Яценюк звернувся до нових поліцейських і
підкреслив, що на них сподіваються українці: «Вони хочуть, щоб ви
захистили їхню сім’ю, їхніх дітей. Вони хочуть бути впевненими, що така
нова красива українська поліція буде мати велику шану від громадян
України. Повага не просто до форми, а до кожного з вас.
Ви повинні це заслужити. І люди чекають від вас цього.
Ми разом із Президентом, міністром внутрішніх справ свою роботу
зробимо. А наша робота – забезпечити заробітну платню, забезпечити
машинами, технікою, соціальними гарантіями. Ваша робота – це не просто
змінити назву з міліції на поліцію, а зробити так, щоб кожен громадянин
країни пишався новою українською поліцією. І ви це зробите – ми
переконані».
Глава уряду зазначив, що 2 тис., які захищатимуть громадян у Києві, – це
лише початок: «Далі від міста до міста ми будемо рухатися, щоби нова
українська поліція дійшла до кожного містечка, до кожного села, щоби
кожна людина в країні відчула: я – під захистом української поліції».
А. Яценюк висловив вдячність міністру внутрішніх справ України
А. Авакову, а також першому заступнику міністра МВС Е. Згуладзе та
керівнику програми навчання нових поліцейських Х. Деканоїдзе –
«неймовірно талановитим, красивим, розумним українкам». Глава уряду
вручив їм вишиванки, на одній з яких вишиті слова «Берегиня поліції». Цю
вишиванку він вручив Е. Згуладзе, а «Натхнення поліції» – Х. Деканоїдзе
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 4.07).
***
У п’ятницю, 3 липня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк прийняв
комісара Ради Європи з прав людини Н. Муйжніексома.
Під час зустрічі співрозмовники обговорили гуманітарне становище в
Україні та практичні кроки, які вживаються урядом України для захисту й
допомоги нашим громадянам, які стали заручниками російської агресії та
окупації.
Глава уряду відзначив тверду позицію і відданість української влади в
справі порятунку громадян від гуманітарних проблем, викликаних діями
російських сил та терористів на Сході України. Важлива увага була
приділена темі співпраці з міжнародними гуманітарними організаціями та
допомоги тимчасово переміщеним особам.
Окремо під час бесіди йшлося про захист прав людини. Прем’єр-міністр
України закликав комісара Ради Європи забезпечити постійний моніторинг
стану дотримання прав людини на територіях України, тимчасово
захоплених терористами та окупованих Кремлем, – на Сході і в Криму.
Брутальні порушення, які відбуваються там, мають бути в постійному полі
зору міжнародних інституцій та отримати відповідну світову оцінку й осуд
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 3.07).
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***
У п’ятницю, 3 липня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся
із президентом Європейського парламенту М. Шульцом, який перебував у
Києві з офіційним візитом.
Сторони обговорили перебіг імплементації реформ в Україні, а також
подальші кроки в напрямі запровадження безвізового режиму між Україною і
ЄС.
А. Яценюк і М. Шульц зупинилися на питанні енергетичної безпеки,
зокрема співпраці України та ЄС у цій сфері та реформування енергетичного
сектора України.
Крім того, обговорювалося питання виборів до органів місцевого
самоврядування, зокрема участь спостерігачів від Європейського парламенту
для перевірки відповідності виборчої кампанії та самого волевиявлення
європейським стандартам (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
3.07).
***
А. Яценюк звернувся до парламенту разом з урядом і Президентом
нести політичну відповідальність за складні, але ефективні реформи.
«Прошу, щоб парламент разом з урядом та Президентом далі ніс всю
політичну відповідальність за проведення правильних, складних, але
ефективних реформ у країні», – наголосив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк на засіданні колегії МОН у п’ятницю, 3 липня.
А. Яценюк нагадав про ухвалений 2 липня Верховною Радою закон про
реструктуризацію валютних кредитів: «Я поважаю український парламент,
тому що він вибраний волею народу України. Але я переконаний, що
український парламент повинен поважати країну. Є ще багато “цікавих” ідей.
Можна гривню прирівняти до долара. Можна по вартості кілограм сала
прирівняти до кілограма золота. Можна ще пару цікавих реформ провести.
Наприклад, щоб зразу після дитячого садка дати можливість піти на пенсію.
Це ж популярно буде. Або всіх звільнити від податків, і ще щоб не ходили на
роботу і щоб держава всіх утримувала. Аплодувати будуть перед місцевими
виборами – не знаю, правда, хто і кому».
Він навів як приклад досвід Грузії – «як там працював парламент, уряд і
президент при проведенні реформ»: «Дискусії, звичайно, були. Але все, що
вносив уряд, голосувалося невідкладно».
Натомість в Україні, за його словами, проголосовані лише 30 %
урядових законопроектів: «Сімдесят відсотків так і залишилися десь у
кабінетах парламенту. Проте всі популістські речі, в особливості перед
муніципальними виборами, приймаються на “ура”.
Я сподіваюся, що ми всередині коаліції проведемо серйозну розмову
разом із Президентом, з усіма членами уряду, з усією проєвропейською
коаліцією. І спільно будемо проводити реформи, розуміючи, що це політична
відповідальність за долю країни, а не рівень політичних рейтингів тієї чи
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іншої партії» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 3.07).
***
А. Яценюк прийняв представницьку делегацію конгресменів США.
У четвер, 2 липня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк прийняв
представницьку делегацію конгресменів США, очолювану головою Комісії
палати представників з питань демократичного партнерства П. Роскамом і
сенатором Р. Вікером.
Під час зустрічі йшлося про найактуальніші питання, які стосуються
бачення й перебігу національних реформ в Українській державі, діяльності
уряду України та парламентської коаліції.
Окремо співрозмовники обговорили питання безпекового становища та
спільних міжнародних зусиль задля протидії російській агресії проти України
і відновлення миру на Cході України.
Глава уряду України високо оцінив тверду підтримку Конгресу США
територіальної цілісності та суверенітету України та однозначну солідарність
американських законодавців у справі захисту й допомоги Україні (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 3.07).
***
Закон про освіту має бути внесений до парламенту в перший
тиждень роботи нової сесії, наголосив А. Яценюк.
«У перший сесійний тиждень вересня ми повинні внести до парламенту
закон про освіту і продовжити всеохоплюючу реформу освітньої системи», –
підкреслив Прем’єр-міністр України А. Яценюк під час засідання колегії
Міністерства освіти і науки України в п’ятницю, 3 липня.
А. Яценюк також наголосив на важливості реформування професійнотехнічної освіти: «Зв’язок між системою освіти і потребами економіки – це
ключове. Ми повинні випускати тих, хто потрібен економіці не на сьогодні, а
на п’ять-десять років вперед».
Він підкреслив, що в цьому питанні повинно бути стратегічне бачення:
«Це означає, що державне замовлення, яке буде через три роки, ми повинні
затверджувати вже сьогодні. Щоби чітко дати сигнали економіці, і країні, і
майбутнім фахівцям: ось за що платить держава, от наші цілі. У нас ціль –
енергетичний сектор, і для цього нам необхідні фахівці. У нас ціль – нова
українська юстиція і незалежне правосуддя, для цього нам також необхідні
фахівці. У нас ціль – нова аграрна політика, нова українська поліція».
Глава уряду звернувся до міністра освіти і науки України С. Квіта й
членів колегії МОН розробити стратегію державного замовлення на п’ять
років, «яка повинна бути прив’язана безпосередньо до ринку праці, потреб
держави і наших цілей економічного, соціального, політичного розвитку».
Він також наголосив на необхідності розпочати підготовку до початку
нового навчального року всередній школі: «Збирайте керівників
адміністрацій, керівників місцевих органів влади, як по мережі шкіл, так і по
підготовці до наступного навчального року».
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А. Яценюк звернувся до МОН забезпечити підготовку всього пакета
законодавства, необхідного для завершення реформування як вищої освіти,
так і в цілому освітньої системи країни (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua).
– 2015. – 3.07).
***
Украина создаст стабилизационный (резервный) энергетический
фонд на 1 млрд дол. в 2015 г. Соответствующее решение закреплено
правительственным постановлением № 459 от 24 июня.
«Формирование стабилизационного (резервного) энергетического фонда
осуществляется “Нефтегазом Украины” согласно договорам, подписанным с
внешними кредиторами, под госгарантии на основании отдельных решений
Кабмина»,
–
сказано
в
сообщении
(http://korrespondent.net/business/economics/3536183-ukrayna-sozdaststabylyzatsyonnyi-enerhofond).
Средства из резервного энергофонда будут использоваться НАК для
закупки импортного газа, услуг по присоединению и доступа к
газотранспортным сетям, оплаты услуг по транспортировке и хранению газа.
«Газ, купленный за счет средств стабилизационного энергофонда,
хранится в подземных хранилищах ПАО “Укртрансгаз” и используется
“Нефтегазом” на основании отдельных решений Кабмина», – отмечено в
документе (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 6.07).
***
3 липня міністр Кабінету Міністрів України Г. Онищенко під час
брифінгу в Будинку уряду представила голову Державної служби з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів С. Глущенка та
його першого заступника С. Мельничука.
«Створення Державної служби з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів – це не просто механічне об’єднання органів. Ідея
полягає в тому, щоб спростити процес діяльності цих органів, зробити його
більш зрозумілим, прозорим і при цьому ефективним, зменшити корупційні
ризики, тиск на бізнес, для того щоб якісна українська продукція займала
перші місця у світі», – зазначила Г. Онищенко.
У лютому цього року Кабінетом Міністрів України було оголошено
відкритий відбір кандидатів на посаду керівника Державної служби з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. «Це був один з
найбільш відкритих і прозорих відборів, адже вся інформація про його
проходження, кваліфікаційні вимоги до кандидатів, перелік необхідних
документів були доступні в мережі Інтернет. Додатково Нацдержслужбою
було розміщено вiдповiдне оголошення на веб-сайтах пошуку роботи
HeadHunter та Robota.ua, з яких надійшло близько 200 резюме», – повідомила
Г. Онищенко.
За підсумками двох етапів відбору на розгляд Кабінету Міністрів
України були внесені три кандидатури на посаду керівника Державної
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служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
«У цю середу (1 липня. – Прим. ред.) на засіданні уряду кожен з трьох
кандидатів презентував свою модель і бачення розвитку служби, …у
результаті дуже жвавого обговорення було прийняте рішення про
призначення керівником служби С. Глущенка та його першим заступником
С. Мельничука», – зазначила міністр.
Під час брифінгу новопризначені очільники озвучили першочергові
завдання, які ставлять перед собою, для того щоб служба запрацювала
оперативно,
повноцінно
й
результативно
(Урядовий
портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 3.07).
***
Протягом півроку психосоціальну підтримку отримало понад
11 тис. дітей зі східних і центральних областей України, зазначив С.
Квіт.
За сприянням Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) спільно з Національним
Університетом «Києво-Могилянська академія» та за сприяння Міністерства
освіти і науки України більше ніж півроку працює програма «Підвищення
психосоціальної відповіді дітей та сімей у східних та центральних областях
України».
«У першу чергу наші психологи співпрацюють з дітьми шкільного та
дошкільного віку. Таким чином, на базі навчальних закладів східних та
центральних областей України наразі існують спеціальні реабілітаційні
програми з адаптації та реінтеграції дітей у соціальне життя. Протягом
півроку таку допомогу отримали більше 11 тис. дітей», – зазначив під час
прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі міністр освіти і науки
України С. Квіт.
Мета цієї програми, за словами викладача кафедри психології
Національного університету «Києво-Могилянська академія», експерта
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні С. Богданова, якнайшвидше
відновити дітей від наслідків травматичного стресу.
За даними Дитячого фонду ЮНІСЕФ, 20 % дітей зі Сходу та Центру
України стали свідками вибухів, 20 % бачили вбивства, а кожна десята
дитина бачила тіла вбитих військових. Відтак, як зазначив психолог
С. Богданов, у першу чергу робота психологів полягала в терміновому
зниженні інтенсивності реакції після травматичного стресу, уповільненні
показників гіперактивності дітей та налаштуванні режиму соціальної
адаптації (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 6.07).
***
Віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України Г. Зубко в ефірі
програми «Твоя влада» на 5 каналі розповів, що об’єднання спроможних
громад відбуватиметься виключно добровільно.
«Ми хочемо, щоб це об’єднання не відбувалось формально, щоб в
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обласному центрі не вирішували, яким чином об’єднуватись громадам на
місцях», – наголосив Г. Зубко.
Віце-прем’єр-міністр України додав, що затвердження перспективних
планів розвитку в деяких регіонах йде повільними темпами тому, що,
«можливо, дехто не до кінця розумів, можливо, не вірили, що передадуть і
повноваження, і можливості, ресурси, управління Державним фондом
регіонального розвитку».
«Я думаю, що зараз кожен в місцевому самоврядуванні хоче жити в
спроможних громадах. Тільки не потрібно це переводити в політичну
площину і говорити про те, що сільські ради та сільські голови залишаться
без роботи – ні, це не так. Вони не залишаться без роботи, вони і далі будуть
авторитетними впливовими сільськими представниками», – підкреслив
урядовець.
Г. Зубко зазначив, що влада не змушуватиме громади до об’єднання
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 4.07).
***
Мінкультури України та Чехії розширять співпрацю.
Віце-прем’єр-міністр, міністр культури України В. Кириленко провів
зустріч з міністром культури Чехії Д. Германом у м. Брно.
Темою зустрічі стала двостороння співпраця у сфері культури та
адаптація досвіду Чехії в проведенні реформ культурної політики. Сторони
висловилися на користь активізації співпраці й розширення спектра
міжміністерських і міжінституційних проектів. З цією метою домовлено
укласти угоду про співпрацю на 2016–2019 рр. у листопаді – грудні цього
року.
«Культурним відносинам необхідно надати нового імпульсу, і ми радо
сприймаємо будь-які форми співпраці», – наголосив В. Кириленко.
Під час зустрічі Д. Герман запропонував розпочати проекти співпраці в
бібліотечній галузі, сфері дігіталізації, архівній справі, театральній справі та
мистецтві. Крім того, Міністерство культури Чехії готове сприяти розвитку
перекладів української літератури. Особливою темою співпраці має стати
охорона культурної спадщини та реставрація, де Чехія має корисний для
українських фахівців практичний досвід. В. Кириленко також запропонував
взаємодію в рамках проектів збереження історичної пам’яті. Зокрема, чеська
сторона підтримала ініціативу Міністерства культури створити музей
тоталітаризму в Україні. Віце-прем’єр-міністр висловив готовність
встановити в Історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили»
пам’ятного знака загиблим чехам.
В. Кириленко подякував Чехії за солідарність та підтримку українців у
часи зовнішньої агресії проти України. «Консолідована позиція всієї
європейської спільноти щодо державної незалежності і територіальної
цілісності України дуже важлива для нас», – сказав віце-прем’єр-міністр.
Водночас він зауважив, що, незважаючи на військові дії на Сході
України, необхідно проводити реформи.
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Зі свого боку міністр культури Чехії висловив підтримку курсу
євроінтеграції України та запевнив у готовності передавати досвід
проведення реформ у сфері культури. «Культура – це місточок, який нас
поєднує. Форум “Місяць літературних читань”, який ми відкриємо сьогодні,
є важливим жестом солідарності наших країн», – сказав Д. Герман.
В. Кириленко передав запрошення Д. Герману відвідати Україну цього
року (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 3.07).
***
Міністерство оборони офіційно впровадило електронні закупівлі за
тиловим напрямом. Про це на брифінгу в Будинку уряду 2 липня повідомив
заступник міністра оборони України Ю. Гусєва.
«Сьогодні опубліковано наказ міністра оборони на виконання
відповідного рішення Кабінету Міністрів про впровадження експерименту з
електронних закупівель в Міністерстві оборони. Це означає, що електронні
закупівлі за нагальною потребою Генерального штабу по всьому тиловому
напрямі здійснюються на електронній платформі», – зазначив він. За словами
Ю. Гусєва, це, зокрема, стосується речового забезпечення, харчування,
автомастильних матеріалів. Він підкреслив, що цей проект впроваджується
разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, «Волонтерським
десантом» Міноборони тощо.
«Це була непроста і терниста дорога з впровадженню цього проекту», –
зазначив Ю. Гусєв і додав, що існував опір із впровадженням навіть у самому
департаменті державних закупівель міністерства, хоча вже на рівні
тестування процедури були очевидні переваги.
Голова Тендерного комітету Міністерства оборони України О. Свірко
також підтвердив, що в системі електронних закупівель дуже великі
можливості економії коштів та прозорості проведення процедур.
У свою чергу керівник проекту «Електронні закупівлі Міністерства
оборони України» А. Переверзєв зазначив: «Крім прозорості, у нас
з’являється таке поняття, як конкурентність. Виробники торгуються між
собою і знижують ціну максимально. А інформація про них стає публічною
після аукціону». Він також повідомив, що експеримент триватиме до 1 січня
2016 р. «До цього часу маємо подати повний звіт. І за цей час у нас є
можливість відпрацювати цю систему», – зазначив він (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 2.07).
***
США будут платить зарплату работникам Одесской областной
государственной администрации, сообщает в своем Facebook губернатор
области М. Саакашвили.
Глава обладминистрации договорился о сотрудничестве во время
встречи с послом США в Украине Д. Пайеттом.
«Договорились, что американские полицейские из Калифорнии будут
тренировать новую одесскую полицию. Также, в рамках одесского
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антикоррупционного натиска американское правительство согласилось дать
средства на заработные платы новой команде Саакашвили», – сообщил
губернатор.
Американских полицейских будет несколько, в Одессу они приедут на
следующей неделе. В пресс-службе Посольства США «Украинской правде»
также добавили, что речь идет о финансировании антикоррупционной
инициативы (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 6.07).

ПОЛІТИКА
Заседание трехсторонней контактной группы пройдет в Минске во
вторник, 7 июля, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в
группе Л. Кучмы Д. Олифер.
«7 июля в 15:00 в Минске начнется заседание трехсторонней контактной
группы. Речь пойдет обо всех вопросах выполнения Минского протокола.
Перед этим состоится встреча участников всех четырех рабочих подгрупп –
по безопасности, экономическим, политическим и гуманитарным вопросам»,
–
написала
она
на
своей
странице
в
Facebook
(http://korrespondent.net/ukraine/3536207-zavtra-sostoytsia-zasedanye-podonbassu-s-novym-perehovorschykom).
Это заседание впервые пройдет под председательством нового
представителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе М. Сайдика,
добавила Д. Олифер.
Напомним, в начале июня спецпредставитель ОБСЕ в контактной
группе по Украине Х. Тальявини подала в отставку. Официальная причина ее
ухода – усталость от тяжелых переговоров. Ее место в группе занял посол
Австрии при ООН в Нью-Йорке М. Сайдик.
Напомним, ранее сообщалось, что в Минске (7 июля) могут подписать
новый договор. По данным из ДНР, стороны согласовали отвод оружия
калибром до 100 мм (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
6.07).
***
Президент Європарламенту М. Шульц розраховує, що країни
Європейського Союзу продовжать санкції проти Росії на 2016 р.
В інтерв’ю «Європейській правді» він нагадав, що ЄС продовжив санкції
в червні, «а це можливо лише у разі згоди всіх країн. Тому моя відповідь –
так. Країни-члени ЄС готові зберігати санкції. І моє очікування, що в 2016 р.,
якщо не буде істотних змін, позиції держав-членів ЄС лишаться незмінними і
санкції знову будуть продовжені», – додав він. При цьому він зазначив, що «в
разі, якщо Росія вирішить змінити свою стратегію, якщо вона почне робити
кроки до співпраці та принаймні готуватися до виконання мінських
домовленостей – усе може змінитися вже наступного дняь». «Але якщо
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зрушень не буде – усі члени ЄС будуть дотримуватися нинішньої лінії», –
резюмував М. Шульц (Дзеркало тижня (http://dt.ua/POLITICS/glavayevroparlamentu-poobicyav-rosiyi-sankciyi-na-2016-rik-178009_.html). – 2015.
– 6.07).
***
Глава самопровозглашенной ЛНР И. Плотницкий назначил
проведение выборов глав городов и районов на 1 ноября 2015 г. Об этом
говорится в его заявлении, пишет сепаратистское издание «Луганский
информационный центр» в понедельник, 6 июля.
«Луганская народная республика выступает за неукоснительное
выполнение минских соглашений. Украина в одностороннем порядке
принимает закон о местных выборах, не согласовав его с ЛНР и ДНР,
содержание которого противоречит букве и духу минских соглашений.
Исходя из этого, мы начинаем в одностороннем порядке реализацию
минских соглашений в части проведения местных выборов в ЛНР. Назначаю
проведение выборов глав городов и районов в Луганской народной
республике на 1 ноября 2015 г.», – подчеркнул И. Плотницкий.
Ранее глава самопровозглашенной ДНР А. Захарченко заявил о
назначении на 18 октября 2015 г. проведение «местных выборов на всей
территории ДНР».
Как сообщал Корреспондент.net, Президент Украины П. Порошенко
заявил, что попытки провести отдельные выборы в Донбассе 18 октября
будут
иметь
разрушительные
последствия
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/3536033-v-lnr-opredelylys-s-datoi-mestnykhvyborov). – 2015. – 6.07).
***
Официальный Вашингтон выступает категорически против
инициативы, озвученной «сепаратистскими вожаками», о проведении
местных выборов 18 октября на оккупированной части Донбасса. Об этом
говорится в заявлении Белого дома, обнародованном по итогам разговора в
четверг, 2 июля, вице-президента США Д. Байдена и премьер-министра
Украины А. Яценюка, передает собственный корреспондент «Укринформа».
«Вице-президент самым решительным образом осудил заявление
сепаратистских лидеров о намерениях провести выборы 18 октября, которые
будут противоречить минским соглашениям и законодательству Украины», –
отмечается в документе.
Отмечается также, что стороны обсудили ситуацию на Востоке Украины
и «выразили глубокое сожаление по поводу гибели гражданских лиц в
результате продолжающихся обстрелов прибрежного г. Широкино».
Стороны положительно оценили решение ЕС продлить санкции против
России до 31 января 2016 г.
Кроме того, Д. Байден приветствовал продолжение процесса
конституционных реформ в Украине, что, по мнению американской стороны,
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«станет способом значительной децентрализации власти (в Украине), в
соответствии с минскими соглашениями».
Стороны, среди прочего, обсудили проведение запланированного на
13 июля в Вашингтоне американо-украинского делового форума (Западная
информационная
корпорація
(http://zik.ua/ru/news/2015/07/03/vashyngton_osuzhdaet_namerenyya_boevykov
_provesty_vibori_na_donbasse__bayden_604213). – 2015. – 3.07).
***
«антимайдана»

В Одессе активисты
требовали отставки
М. Саакашвили.
Активисты одесских организаций «антимайдана» блокировали движение
авто по ул. Гайдара в Одессе, требуя отставки М. Саакашвили, сообщает
1-news. Активисты держали баннеры с надписями «Саакашвили go home»
(http://korrespondent.net/ukraine/3536143-v-odesse-aktyvysty-trebovaly-otstavkysaakashvyly).
Один из организаторов протестной акции М. Кошелев отметил, что
назначение на должность губернатора человека, который разыскивается
полицией, неприемлемо. «Мы преследуем простую цель – Одесса должна
иметь нормального местного губернатора, который будет защищать ее
интересы», – заявил активист. Издание сообщает, что акция подверглась
нападению со стороны неизвестных людей в камуфляже (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 6.07).
***
В Сумах взорвали офис «Батьківщины».
В Сумах ночью произошел взрыв в офисе партии «Батьківщина»,
расположенном на первом этаже жилого дома по ул. Газеты «Правда», 9.
Анонимный звонок с сообщением, что в офисе партии «Батьківщина»
произошел взрыв, поступил в милицию в 2:55. Милиционеры, выехавшие на
место происшествия, констатировали, что человеческих жертв нет, а
взрывной волной внутри помещения снесло перегородки, стекла и двери, в
доме выбиты несколько окон, сообщается на сайте МВД.
Сотрудники СБУ решают вопрос о возбуждении уголовного
производства по ч. 1 ст. 258 (теракт).
Облорганизация «Батьківщини» также отмечает, что в офисе находились
все подлинники партийных документов, необходимых для участия в местных
выборах, и на их восстановление требуется значительное время. Это тоже, по
мнению партии, могло стать мотивом устроить взрыв (Левый берег
(http://lb.ua). – 2015. – 6.07).
***
У столиці України в п’ятницю, 3 липня, увечері відбувся марш
учасників добровольчих підрозділів.
За словами організаторів («Правого сектору») захід присвячено річниці
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перемоги київського князя Святослава над Хазарським каганатом. Як передає
Еспресо.TV із посиланням на кореспондента ВВС Україна з місця події, на
марші зібралося близько тисячі людей. Серед них є учасники АТО, які мають
поранення та нагороди.
Учасники мають нашивки Добровольчого українського корпусу «Правий
сектор» та батальйону «Донбас».
Серед вимог активістів – скасування мінських угод і наступ на Донбасі.
Також учасники заходу виступають за «звільнення політв’язнів»,
зокрема затриманих двох учасників АТО, яких підозрюють у причетності до
вбивства
публіциста
О.
Бузини
(Espreso.tv
(http://espreso.tv/news/2015/07/03/u_centri_kyyeva_prokhodyt_marsh_dobrovolc
iv). – 2015. – 3.07).

ЕКОНОМІКА
НБУ: Конвертация валютных кредитов разрушит финансовую
систему.
Принятие Верховной Радой Закона Украины «О реструктуризации
обязательств по кредитам в иностранной валюте» является крайне
негативным для финансовой и банковской системы Украины. Об этом
говорится
в
заявлении
пресс-службы
НБУ
(http://minfin.com.ua/2015/07/03/7688362).
«Принятие законопроекта 1558-1 будет иметь разрушительный характер
для финансовой и банковской системы. Ведь им предлагается обязать банки
конвертировать все потребительские кредиты в иностранной валюте по
курсу на момент подписания договора (примерно 5,05 грн/дол. США). Под
угрозу будет поставлена не только стабильность банковской системы, но и
благосостояние всех граждан», – заявляют в Нацбанке.
Если все кредиты, предоставленные физическим лицам-резидентам в
иностранной валюте, конвертировать в гривню по курсу 5,05 грн/дол. США,
то банковская система понесет убытки в сумме около 100 млрд грн, считают
в НБУ.
В тексте пресс-релиза говорится, что такие нововведения могут привести
к массовому отнесению банков к категории неплатежеспособных, а Фонд
гарантирования вкладов физических лиц увеличит расходы.
«Кроме того, предусмотренные законопроектом меры существенно
нарушают баланс прав сторон кредитного договора – кредиторов и
заемщиков в сторону потребителя, возлагая всю тяжесть убытков
исключительно на банковскую систему» – добавили в Нацбанке.
В пресс-службе также напомнили, что запрет вмешательства государства
и Национального банка Украины в переговорный процесс между
заемщиками и банками о реструктуризации кредитов в иностранной валюте
закреплен меморандумом об экономической и финансовой политике,
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заключенным в рамках сотрудничества с Международным валютным
фондом.
2 июля Верховная Рада Украины приняла в окончательном третьем
чтении законопроект о принудительной реструктуризации обязательств
физических лиц по кредитам в иностранной валюте (№ 1558-1) по курсу на
момент их получения (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 3.07).
***
Местные бюджеты за полгода возросли на 37,7 %.
Годовой план поступлений по итогам первого полугодия выполнен
более чем на 60 %.
Поступления в общий фонд местных бюджетов в январе – июне 2015 г.
составили 44,6 млрд грн, что на 12,2 млрд, или 37,7 %, превышает показатель
за аналогичный период 2014 г., сообщает Министерство финансов Украины.
Согласно оперативным данным, обнародованным на сайте, годовой план
поступлений по итогам первого полугодия выполнен на 60,7 %. В
Министерстве финансов уточняют, что данные приведены без учета
территорий, временно неподконтрольных украинской власти.
Ведомство указывает, что поступления от налога на доходы физических
лиц возросли на 16,2 % – до 23,6 млрд грн, от платы за землю – на 25,9 %, до
6,6 млрд грн, а годовые планы по этим показателям выполнены
соответственно на 54,3 и 57,4 %.
Из новых налогов дополнительный акцизный сбор в 5 % принес
местным бюджетам 3,2 млрд грн, а налог на недвижимое имущество –
274,7 млн грн при годовом плане 226,2 млн.
В документе уточняется, что больше всего акцизного сбора уплатили
киевляне и жители Киевской области – соответственно 147,4 и 136,4 грн на
человека при среднем показателе по стране 75,2 грн на человека. За ними
идут приграничные Закарпатская, Львовская, Одесская и Волынская области,
в которых этот показатель колеблется от 109,8 до 87,3 грн на человека, а
замыкают список Донецкая и Луганская области – соответственно 25,4 и
13,7 грн на человека.
Больше других киевляне уплатили также налога на недвижимость –
69,5 млн грн, или почти четверть от общих поступлений по нему в местные
бюджеты (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 6.07).
***
Украина и Словакия планируют увеличить реверс газа.
По состоянию на 3 июля газ из Словакии импортируется в режиме
13,6 млн куб. в сутки.
Украинские и словацкие операторы газотранспортных систем обсудили
вопрос увеличения поставок газа из Европы.
Совещание проходило на базе компрессорной станции «Велки
Капушаны» (Словакия), сообщает пресс-служба ПАО «Укртрансгаз».
«По
оперативной
информации
Центрального
диспетчерского
55

департамента, по состоянию на утро (говорится о 3 июле 2015 г. –
Прим. ред.), природный газ для потребностей отечественных потребителей
импортируется словацким газотранспортным коридором в режиме
13,6 млн куб. м в сутки», – говорится в сообщении.
Напомним, с 1 июля Украина отказалась от поставок газа из России.
По состоянию на утро 5 июля, в подземных хранилищах Украины
хранится 12,032 млрд куб. м природного газа. В этом году в отечественные
газохранилища закачано 4,4 млрд куб. м голубого топлива. Сейчас
природный газ в хранилищах накапливается в режиме 30 млн куб. м в сутки
(Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 5.07).
***
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
(НКЦБФР) подвела итоги биржевых торгов в июне 2015 г. По данным
пресс-службы регулятора, в минувшем месяце было заключено контрактов
на сумму 22,8 млрд грн, тогда как в июне 2014 г. этот показатель достигал
36,6 млрд грн (http://minfin.com.ua/2015/07/03/7689347).
В сообщении говорится, что по востребованности финансовые
инструменты распределились следующим образом: наибольший объем
операций с ценными бумагами традиционно наблюдался по соглашениям с
государственными облигациями (20,5 млрд грн), акциями (481 млн грн) и
облигациями
предприятий
(755
млн
грн)
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 3.07).
***
Украина занимает второе место среди всех импортеров грузинского
вина.
Грузия в январе – июне 2015 г. экспортировала 13,706 млн бутылок
натурального виноградного вина, что на 49 % меньше показателя
аналогичного периода 2014 г. Об этом сообщает Национальное агентство
вина Минсельхоза Грузии.
В сообщении говорится, что снижение экспорта грузинского вина в
основном было обусловлено сокращением поставок на два его крупнейших
рынка – в Россию и Украину.
За шесть месяцев этого года экспорт в РФ сократился в 2,7 раза – до
6,555 млн бутылок (47,8 % общего объема экспорта), в Украину – в 2,6 раза,
до 1,257 млн бутылок (9,1 %).
При этом отмечается, что в июне зафиксирован наибольший по
сравнению с предыдущими месяцами экспорт вина – 3,251 млн бутылок, что
на 31,3 % больше, чем в мае, и в 2,4 раза превышает показатель января. В том
числе на российский рынок поставлено 1,784 млн бутылок (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 4.07).
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***
Компания «Укргаздобыча» не хочет платить дивиденды «Нефтегазу
Украины».
Компания «Укргаздобыча» отказывается исполнять решение собрания
акционеров в лице НАК «Нефтегаз Украины» о выплате дивидендов за
2012–2013 гг. в госбюджет. Об этом говорится в письме компании в адрес
«Нефтегаза», подписанным новым главой компании О. Прохоренко.
«ПАО “Укргаздобыча” сообщает, что не может исполнить указанные в
решении от 30 июня 2015 г. требования», – говорится в письме.
Глава крупнейшей газодобывающей компании страны аргументирует
свой отказ, ссылаясь на статьи Закона Украины «Об управлении объектами
госсобственности» и на судебные решения, которые, как считают менеджеры
компании, освобождают ПАО от обязанности выплачивать дивиденды в
государственный бюджет.
Напомним, 30 июня акционер ПАО «Укргаздобыча» принял решение о
выплате дивидендов по итогам финансовой деятельности компании в
2012–2013 гг. В сумме УГД должна направить в бюджет почти 130 млн грн.
Между тем необходимо отметить, что многомиллиардная задолженность
«Нефтегаза» за поставляемый ПАО газ является основной причиной
сложного финансового положения «Укргаздобычи».
25 июня ПАО «Укргаздобыча» возглавил О. Прохоренко, который
является ставленником Премьер-министра А. Яценюка.
С октября 2014 г. «Нефтегаз» также ожидает выплаты дивидендов от
крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнефть», контролируемой
группой «Приват».
«Укргаздобыча» – публичное акционерное общество, акции которого
принадлежат НАК «Нефтегаз Украины».
Основными направлениями деятельности компании являются добыча
природного
газа,
газоконденсата
и
нефти
(Podrobnosti.ua
(http://podrobnosti.ua/2044658-kompanija-ukrgazdobycha-ne-hochet-platitdividendy-naftogazu.html). – 2015. – 4.07).
***
Промышленные предприятия Днепропетровской области стали
зарабатывать больше.
Заработки промышленных предприятий Днепропетровщины в 2015 г.
практически вдвое опережают всеукраинские показатели, сообщают в прессслужбе областной администрации.
При этом, по словам чиновников, значительный рост отмечается и в
показателях области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года –
за первые пять месяцев этого года промсектор заработал 122,7 млрд грн, что
на 33 млрд, или 37 %, превышает показатель 2014 г. «Наши промышленные
предприятия производят почти 21 % всей промышленной продукции
Украины. Только в течение мая регион продал данной продукции на
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25 млрд грн. Это гораздо больше, чем другие регионы изготовили за все
пять месяцев», – рассказал советник председателя облгосадминистрации
В. Сергеев.
Также отмечается, что по стране в целом наметилась тенденция к
увеличению заработков промышленных предприятий – они возросли на
25 %. Как подчеркнул В. Сергеев, то, что показатели Днепропетровщины
существенно выше, лишний раз доказывает, что ее результаты нельзя
связывать лишь с инфляцией (Сегодня.UA
(http://www.segodnya.ua/regions/dnepr/promyshlennye-predpriyatiyadnepropetrovskoy-oblasti-stali-zarabatyvat-bolshe-628819.html). – 2015. – 6.07).
***
«Газпром» продолжает увеличивать объемы транспортировки
природного газа для своих европейских потребителей через территорию
Украины и на 6 июля подал заявку на 229 млн куб. м. Это на 19 % больше,
чем на аналогичную дату 2014 г., сообщает «ЛIГАБiзнесIнформ» со ссылкой
на пресс-службу «Укртрансгаза».
Для сравнения: на аналогичную дату прошлого года транзит составлял
185 млн куб. м, сообщил пресс-секретарь «Укртрансгаза» М. Белявский.
По его словам, с 1 по 4 июля через украинскую ГТС в Европу поступило
904 млн куб. м (From.ua (http://from-ua.com/news/351772-gazprom-uvelichilprokachku-gaza-cherez-ukrainu-na-20.html). – 2015. – 6.07).
***
Украина не проявляет активности в отношении закупки природного
газа из России. Об этом заявил председатель правления ОАО «Газпром»
А. Миллер.
«В Европе активно набирает обороты подготовка к осенне-зимнему
периоду. Так, среднесуточный объем поставки российского газа в Германию
возрос в первых числах июля на 13 % по сравнению с июньским показателем,
а к июлю прошлого года рост составляет 29,7 %. В то же время Украина
необходимой активности в подготовке к предстоящей зиме пока не
проявляет», – отметил А. Миллер.
Также, А. Миллер напомнил, что Украина с 1 июля полностью
прекратила покупать газ в России. «Резко снизился объем газа, получаемого
Украиной по реверсу. Если в июне он достигал 30,9 млн куб. м в сутки, то в
июле не превышает 13,7 млн, сокращение составляет 56 %. Сократилась
закачка в украинские ПХГ, среднесуточный объем закачки в начале июля
снизился на 47 % по сравнению с июньским показателем», – сказал
А. Миллер (Подробности (http://podrobnosti.ua/2045239-gazprom-obvinilukrainu-v-nezhelanii-pokupat-gaz.html). – 2015. – 6.07).
***
Россия согласилась с украинской ценой на электроэнергию для
Крыма.
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Министерство энергетики Российской Федерации согласовало с
Украиной цену поставок электроэнергии в Крым до конца 2015 г. в размере
3,42 р. за кВт·ч. Об этом сообщает ТАСС.
«Согласовали цену до 31 декабря 2015 г., до срока окончания
действующего договора. Цена составит 3,42 р. за кВт·ч», – сказали в
Минэнерго.
Таким образом, стоимость поставки электроэнергии в Крым из Украины
с 1 июля возросла на 14,38 %, ранее она составляла 2,99 р. за кВт·ч.
В министерстве подчеркнули, что контракт на поставку электроэнергии
из Украины в Крым и на поставку электроэнергии из России в Украину не
взаимосвязаны, Россия в настоящее время не планирует менять цену по
этому договору.
Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины В.
Демчишин заявил, что с 1 июля 2015 г. цена на электроэнергию для Крыма
повысится на 14 %. По его словам, стоимость возросла «существенно» – с
2,99 до 3,42 р. за кВт·ч (From-ua (http://from-ua.com/news/351715-rossiyasoglasilas-s-ukrainskoi-cenoi-na-elektroenergiyu-dlya-krima.html). – 2015. –
5.07).
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

НБУ: в этом году госдолг достигнет 95 % ВВП.
В І квартале рост госдолга произошел за счет переоценки его валютной
составляющей.
В Украине государственный и гарантированный государством долг в
2015 г. достигнет 95 % ВВП, говорится в инфляционном отчете
Национального банка Украины за июнь, опубликованном на сайте
регулятора.
По оценкам НБУ, основной рост госдолга уже произошел в І квартале за
счет курсовой переоценки валютной составляющей.
Внешний государственный и гарантированный государством долг,
согласно прогнозам НБУ, по итогам года составит около 62 % ВВП.
Регулятор отмечает, что, помимо бюджетного дефицита, рост госдолга
обусловлен финансированием дефицита НАК «Нефтегаз Украины» (свыше
3 % ВВП), а также поддержкой Фонда гарантирования вкладов физлиц и
банков.
Напомним, валовый внешний долг Украины на 1 апреля 2015 г.
составлял 125,97 млрд дол., что на 0,3 %, или 0,34 млрд дол., меньше, чем на
начало года, однако из-за девальвации гривни и спада экономики по
отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) внешний долг сильно
возрос (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 4.07).
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***
МВФ готов рассмотреть предоставление Украине второго транша
кредита.
Ключевой кредитор Украины может предоставить стране 1,7 млрд дол.
уже в этом месяце (http://minfin.com.ua/2015/07/03/7682442).
Международный валютный фонд завершил первый пересмотр
программы сотрудничества с Украиной с использованием механизма
расширенного финансирования (Extended Fund Facility) и готов рассмотреть
вопрос выделения второго кредитного транша в объеме 1,7 млрд дол. Об
этом пишет УНИАН.
«После дискуссий, которые провели миссия фонда с властями Украины,
было достигнуто соглашение о завершении первого пересмотра программы
сотрудничества. Одобрить это соглашение должен Совет директоров фонда
после того, как Украина окончательно выполнит все необходимые
предварительные меры, позволяющие профинансировать программу.
Завершение пересмотра позволит выделить 1,18 млрд СДР – 1,7 млрд дол.», –
говорится в заявлении.
Ранее в МВФ подтверждали, что выделят Украине второй транш даже
при провале переговоров с кредиторами.
Министр финансов Н. Яресько заявила, что второй транш по программе
IFF от МВФ в размере 1,7 млрд дол. Украина может получить в июле этого
года (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 3.07).
***
Цены в Украине за год возросли на 57,5 %.
В Украине (без учета временно оккупированной территории
Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения
антитеррористической операции) инфляция в июне 2015 г. составила
0,4 против 2,2 % месяцем ранее. Об этом сообщает Государственная служба
статистики.
При этом, по сравнению с декабрем 2014 г., цены возросли на 40,7 %, а
по сравнению с июнем 2014 г. – на 57,5 %.
Как объясняют в Госстате, на потребительском рынке в июне индекс
потребительских цен на продукты питания и безалкогольные напитки
составил 100,0 %.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды
топлива на 1,2 % произошел за счет повышения тарифов на канализацию (на
7,9 %), водоснабжение (на 7,8 %), горячую воду (на 7,5 %).
В сфере здравоохранения цены снизились на 0,1 %, что в первую
очередь вызвано удешевлением фармацевтической продукции на 0,7 %.
Повышение цен на транспорт в целом на 1,1 % связано с подорожанием
перевозок железнодорожным и автодорожным транспортом на 5,8 и 2,4 %
соответственно, а также автомобилей на 2,0 %.
Подорожание услуг образования на 1,5 % главным образом обусловлено
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ростом платы за содержание детей в дошкольных учреждениях (на 4,1 %).
Напомним, в мае 2015 г. базовая инфляция в Украине (без учета
временно оккупированной территории автономной республики Крым и
Севастополя) составила 1,9 против 4,6 % месяцем ранее (Минпром
(http://minprom.ua). – 2015. – 6.07).
***
Нацбанк прогнозирует существенное сокращение импорта газа в
2016 г.
Средняя цена импортного газа в 2015 г. составит 292,4 дол. за
1 тыс. куб. м, а в 2016 г. – 301 дол. за 1 тыс. куб. м (http://minfin.com.ua/
2015/07/03/7688504).
Национальный банк прогнозирует, что в 2015 г. Украина импортирует
20,3 млрд куб. м природного газа, а в 2016 г. снизит импорт на 26,1 % – до
15 млрд куб. м. Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка, пишут
«Украинские новости».
Согласно прогнозу НБУ, средняя цена импортированного газа в 2015 г.
составит 292,4 дол. за 1 тыс. куб. м, а в 2016 г. она возрастет на 3 % – до
301 дол. за 1 тыс. куб. м.
По данным регулятора, всего в 2015 г. импорт газа Украине обойдется в
5,932 млрд дол., а в 2016 г. – в 4,515 млрд дол.
Национальный банк прогнозирует, что в 2015 г. дефицит Национальной
акционерной компании «Нефтегаз Украины» составит 61,9 млрд грн, а в
2016 г. он снизится почти в восемь раз – до 7,9 млрд грн.
По словам министра энергетики Украины В. Демчишина, «Нефтегаз
Украины» приостанавливает закупку газа у «Газпрома» с 1 июля 2015 г. до
согласования условий поставки.
Кроме того, Украина не намерена покупать у России газ по цене,
установленной для III квартала (247,18 дол. за 1 тыс. куб. м)
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 3.07).
***
Експерт: Неважливо, хто володіє боргами України, платити все
одно доведеться.
Кредитори можуть постійно продавати й купувати українські цінні
папери,
нагадали
у
Фонді
Блейзера
(http://ua.korrespondent.net/business/economics/3534797-ekspert-nevazhlyvokhto-volodiie-borhamy-ukrainy-platyty-vse-odno-dovedetsia).
Причиною появи чуток про те, що частиною українського державного
боргу можуть володіти люди з оточення колишнього Президента України
В. Януковича, може бути неактивна публічна позиція частини кредиторів
України. Таке припущення висловив виконавчий директор Міжнародного
фонду Блейзера О. Устенко.
«Можна провести аналогію зі звичайною людиною: лежить депозит на
1 тис. грн або на 1 тис. дол. у банку, вона отримує інформацію про те, що їй
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зараз уріжуть 40 % його депозиту, але продовжує зберігати мовчання й навіть
не намагається самоідентифікуватися. Це, звичайно, викликає масу чуток», –
сказав він.
За словами експерта, припущення про те, що боргом володіє «хтось із
старої влади», нічим не краще від чуток про те, що паперами володіє «хтось з
нових політичних еліт». На його думку, імовірний і той, і інший сценарій.
«У структурі власників боргу є непрозора складова, це може бути хто
завгодно, але вона об’єктивна. І, за великим рахунком, Україні все одно...
Так, цікаво, хто твій кредитор. Але тобі все одно доведеться платити гроші,
ким би він не був», – зазначив О. Устенко.
Експерт нагадав, що кредитори можуть постійно продавати й купувати
українські цінні папери. «Сьогодні продати, завтра купити, а післязавтра
купити в три рази більше або продати в три рази більше. Але загальна
картинка не міняється: гроші все одно доведеться повертати», – наголосив
він.
Нагадаємо, раніше міністр фінансів Н. Яресько в розмові з журналістом
не стала заперечувати припущення, що серед власників українських цінних
паперів можуть бути колишні чиновники.
У свою чергу екс-глава НБУ, колишній перший віце-прем’єр С. Арбузов
вважає, що міністр фінансів дала зважену відповідь – євробонди торгуються
на Ірландській біржі й купити їх може хто завгодно від імені будь-якого
бенефіціара. «Теоретично боргом України може володіти і сама Н. Яресько.
Але, зрозуміло, що теоретична можливість зовсім не означає, що так воно і є
насправді», – написав він на своїй сторінці у Facebook.
При цьому С. Арбузов стверджує, що не є власником зовнішнього боргу
України і, тим більше, його 90 %, як припускають деякі журналісти. За
словами колишнього чиновника, якби він справді був власником українських
бондів, то «можна було б привітати міністра фінансів з успішним
закінченням переговорів з кредиторами: я б погодився і на дисконтування, і
на розстрочку».
Нагадаємо, міністр фінансів України Н. Яресько не відкидала, що 90 %
зовнішнього боргу України може належати родині В. Януковича чи його
оточенню (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 3.07).
***
Европейский банк реконструкции и развития планирует
инвестировать около 1 млрд дол. в Украину в этом году, в том числе в
газовый сектор, при условии внедрения реальных реформ. Об этом заявил
президент Европейского банка реконструкции и развития С. Чакрабарти в
интервью иностранным СМИ в Киеве, пишет Reuters.
«Хорошие законы сами по себе эффективны только в том случае, если
они внедряются и реализуются. Мы стремимся к тому, чтобы инвестировать
около 1 млрд дол., но это полностью зависит от реализации реформ, поэтому
сумма может быть и меньшей», – сказал он.
С. Чакрабарти подчеркнул, что энергетический, банковский и судебный
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секторы требуют особого внимания.
ЕБРР совместно с другими международными финансовыми институтами
встретится на следующей неделе с представителями Министерства
энергетики и угольной промышленности Украины для обсуждения
кредитования поставок газа. «Дискуссии на следующей неделе имеют
решающее значение. После этого мы также должны разработать реформы,
которые связаны с этим», – отметил глава Европейского банка.
Украина рассчитывает 23 июля 2015 г. подписать с Европейским
инвестиционным банком кредитное соглашение на сумму 400 млн евро для
реализации
энергоэффективных
мероприятий
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 3.07).
***
Металлургические предприятия Украины в январе – июне 2015 г.
сократили поступления от экспорта черных металлов на 41,2 % по
сравнению с январем – июнем 2014 г. – до 4,296 млрд дол. Об этом сообщает
«Интерфакс-Украина»
со
ссылкой
на
таможенную
статистику
Государственной фискальной службы.
Согласно таможенной статистике, на черные металлы за указанный
период пришлось 23,14 % общего объема поступлений от экспорта товаров
против 25,46 % за первые шесть месяцев прошлого года.
В июне 2015 г. поступления от экспорта черных металлов составили
689,094 млн дол., тогда как в предыдущем месяце – 727,314 млн дол.
При этом Украина за шесть месяцев 2015 г. снизила импорт аналогичной
продукции на 51 % – до 316,079 млн дол., в том числе в июне импорт
составил 62,836 млн дол.
Кроме того, Украина в январе – июне текущего года сократила экспорт
металлоизделий на 45,5 % – до 499,409 млн дол., в том числе в июне их
поставлено на 73,7 млн дол.
За этот период импорт металлоизделий упал на 46,3 % – до
227,982 млн дол., в том числе в июне импортировано на 43,781 млн дол.
Напомним, Украина в 2014 г. сократила валютную выручку от экспорта
черных металлов на 9,7 % – до 12,929 млрд дол.
На черные металлы пришлось 23,92 % общего объема поступлений от
экспорта товаров против 22,63 % за 2013 г. При этом Украина в прошлом
году сократила импорт этой продукции на 41,7 % – до 1,299 млрд дол.
Кроме того, Украина за 2014 г. снизила экспорт металлоизделий на
34,1 % – до 1,706 млрд дол. Импорт металлоизделий сократился на 30 % – до
843,727 млн дол. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 4.07).
***
Европа и МВФ выступают против списания долгов Греции.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) не может реструктурировать
принадлежащие ему долговые обязательства Греции, заявил в понедельник,
6 июля, член Совета управляющих Центробанка К. Нуайе.
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«Греческий долг перед ЕЦБ не может быть реструктурирован по
определению, поскольку это будет денежным финансированием
государства», – цитирует его выступление агентство Bloomberg. Подобное
прямое
финансирование
запрещается
законодательством
ЕС
(http://korrespondent.net/world/3536137-evropa-y-mvf-vystupauit-protyvspysanyia-dolhov-hretsyy).
По словам К. Нуайе, ЕЦБ еще не решил, как реагировать на воскресный
референдум в Греции, на котором жители страны высказались против
требований кредиторов. Помимо прочих выплат в текущем месяце, Греции
необходимо найти 3,46 млрд евро для возврата их ЕЦБ 20 июля.
По данным Министерства финансов Германии, также списание
греческих долгов исключили Еврогруппа и МВФ. Списание долгов, которого
требуют Афины, не является темой для обсуждения и не было предметом
прерванных переговоров о предоставлении Греции нового пакета помощи,
сообщил представитель министерства.
«В свете вчерашнего (5 июля) решения греческих граждан нет
оснований вступать в переговоры по новой программе помощи», – заявил
6 июля представитель правительства ФРГ Ш. Зайберт. При этом он
подчеркнул, что «дверь остается открытой» для диалога между Афинами и
кредиторами.
Тем временем вероятность того, что Греция не сумеет договориться с
кредиторами, сейчас «выше, чем когда-либо», заявил в интервью Bloomberg
TV директор службы суверенных рейтингов Standard & Poor’s М. Кремер.
Он добавил, что риск выхода Греции из еврозоны усилился после
воскресного референдума, на котором греки отвергли требования
международных кредиторов.
«Я твердо убежден, что вопрос
реструктуризации долга обязательно будет подниматься, и в то же время я
думаю, что страны-кредиторы будут ожидать, что реструктуризация, или
облегчение долговой нагрузки, если хотите называть это так, произойдет в
самом конце», – сказал М. Кремер.
Между тем он считает, что греческая сторона хочет решить вопрос
иначе. «Переговоры могут прерваться из-за разногласий относительно
обсуждения иерархии приоритетов, – полагает эксперт. – Высока вероятность
того, что Греция объявит дефолт по задолженности перед частными
кредиторами».
Однако риск распространения кризиса на другие страны еврозоны
является контролируемым, утверждает М. Кремер.
Напомним, накануне референдума премьер-министр Греции А. Ципрас
заявил, что единственный способ обеспечить приемлемый уровень
задолженности Греции – списать 30 % обязательств и отсрочить погашение
на 20 лет (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 6.07).
***
Глава Минфина Греции подал в отставку. Министр заявил, что подал
в отставку из-за нежелания представителей Еврогруппы вести с ним
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переговоры.
Министр финансов Греции Я. Варуфакис объявил в понедельник,
6 июля, после прошедшего в воскресенье, 5 июля, референдума по условиям
соглашения с кредиторами о своей отставке. «Вскоре после оглашения
результатов референдума мне стало известно, что участники Еврогруппы и
другие партнеры считали бы, что мое отсутствие на переговорах помогло бы
достичь соглашения. По этой причине я ухожу из Минфина, – говорится в
заявлении. – Это мой долг помочь, чем могу, премьер-министру А. Ципрасу
использовать капитал, который нам дал греческий народ на референдуме».
Напомним, референдум в Греции по условиям соглашения страны с
международными кредиторами завершился вечером в воскресенье, 5 июля.
Правительство Греции предложило гражданам ответить «нет» или «да» на
вопрос, следует ли принять проект соглашения, представленный
Европейской комиссией, ЕЦБ и МВФ 25 июня.
В соответствии с первыми данными, на референдуме в Греции более
61 % избирателей сказали «нет» требованиям еврокредиторов, почти 39 % –
«да» (Корреспондент.net (http://korrespondent.net/world/3535948-hlavamynfyna-hretsyy-podal-v-otstavku). – 2015. – 6.07).
***
Министр финансов Германии В. Шойбле не исключает, что Греция
может выйти из еврозоны. Об этом он сообщил в интервью немецкой
газете Bild, обнародованном в субботу, 4 июля, пишет DW.
«С евро или временно без него: на этот вопрос могут ответить только
сами греки», – сказал В. Шойбле.
Он также отметил, что Европа не бросит Грецию в беде. «Также ясно:
мы не бросим людей в Греции в беде. Сообщество может существовать
только тогда, когда ее члены придерживаются правил. И мы должны также
быть самокритичными: это именно мы, немцы, а также французы, кто
первыми в 2003 г. нарушили правила стабильности для евро», – заявил
В. Шойбле.
Он также выразил убеждение, что проблемы греческих банков не
представляют угрозы для остальной Европы, поскольку рынки в течение
прошлых дней реагировали очень осторожно на ситуацию в Греции
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 4.07).
***
«Газпром» приостановил работы на части «Турецкого потока»,
отмечают СМИ.
«Газпром» решил отказаться от прокладки четырех ниток газопровода
через Черное море из-за противоречия с Турцией, сообщают СМИ.
«Газпром» приостанавливает часть работ по проекту «Южный коридор»,
реализация которого предполагает увеличение поставок газа в центральные и
южные регионы РФ, а также подачу газа в магистральный газопровод
«Турецкий поток», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на несколько
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источников, знакомых с ситуацией (http://korrespondent.net/business/
companies/3536242-hazprom-pryostanovyl-raboty-na-chasty-turetskoho-potokasmy).
«Работы приостанавливают», – сообщил один из собеседников
агентства. По его словам, речь идет о новых объектах проекта. В «Газпроме»
эту информацию не комментируют.
Кроме того, как сообщает «Коммерсантъ», «Газпром» заморозит
инвестиции в газопроводы «Южного коридора», через которые газ должен
подаваться в «Турецкий поток». Речь может идти о снижении мощности
трубы вдвое, примерно до 32 млрд куб. м, поскольку «Газпром» отказался от
идеи проводить в Турцию все четыре нити «Турецкого потока».
Собеседники издания в отрасли связывают это решение монополиста с
тем, что из-за противоречия с Турцией он решил отказаться от прокладки
четырех ниток газопровода через Черное море и вместо них думает о
строительстве двух новых веток газопровода через Балтийское море (Nord
Stream-2).
Такая конфигурация, если планы по строительству трубопроводов будут
выполнены, позволит избежать транзита через Украину, отмечает издание
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 6.07).
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