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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент в Одесі провів нараду щодо поступу реформ і
боротьби з корупцією: Без довіри людей не буде успіху
Президент П. Порошенко провів в Одесі розширену нараду з головами
обласних, Київської міської державних адміністрацій за участі керівництва
центральних органів влади та правоохоронних органів. Президент поставив
ряд завдань щодо укріплення безпеки в регіонах, боротьби з корупцією та
контрабандою, а також щодо активного впровадження реформ, зокрема
залучення інвестицій.
Президент наголосив на необхідності прискорення реформ, оскільки
український народ, суспільство вимагає швидкого результату.
«Ми починаємо з чистого листа – повна довіра Президента, надзвичайно
ефективна взаємодія з правоохоронними органами, відкрита співпраця з
суспільством, залучення волонтерів, ефективна взаємодія», – заявив
Президент, звертаючись до голів ОДА. За його словами, у вересні
відбудеться ще одна нарада, де кожен матиме можливість відзвітувати.
Президент наголосив на тому, що попереду дуже важливі осінні дні, коли
влада має продемонструвати вже результат, а не плани. «Результат, коли
корупціонери у в’язниці. Результат, коли запроваджена реформа
децентралізації», – сказав П. Порошенко.
Серед найголовніших завдань Президент доручив налагодити ефективну
роботу із забезпечення безпеки держави, підготувати необхідну базу для
електронних закупівель, забезпечити активне скорочення апарату без втрати
функціональності.
Глава держави підкреслив, що реалізація всіх реформаторських планів
можлива лише за умови підтримки всього суспільства. «Проблема не лише в
тому, щоб рішуче боротися з корупцією, протистояти пропагандистським
атакам, якими зараз намагаються дискредитувати владу. Проблема – донести
до кожного українця, що на сьогодні ми ефективно впроваджуємо реформи.
Електронні закупівлі, скорочення неефективних чиновників, боротьба з
корупцією і робота силовиків, ефективна взаємодія з АТО і допомога
українським військовим, залучення іноземних інвестицій. Ми маємо не лише
робити, але й інформувати про це суспільство. Бо настрій, тонус,
переконаність у перемозі суспільства – це ключовий чинник реформ. Немає
довіри людей – немає успіху реформ, – заявив Президент. – Коли ми кажемо
про прозорість влади, говоримо і про ефективну інформаційну політику, на
якій я наголошую».
Глава держави позитивно оцінив перші активні реформаторські дії
голови Одеської обласної державної адміністрації М. Саакашвілі та
наголосив на важливості поширення цього позитивного досвіду в інших
областях України.
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Президент заявив про «потужну атаку на нову українську владу» з
протидії реформам, зокрема у соціальних мережах. «Я тішуся тим, що все
суспільство встало на захист української влади, – заявив П. Порошенко. –
Хай вся Одеса і вся Україна сьогодні відчують, що я як Президент України
надаю повну підтримку головам обласних державних адміністрацій у рішучій
боротьбі з корупцією, рішучій і прозорій роботі з реформування України».
Президент позитивно оцінив резонансну спільну операцію СБУ та ГПУ
із затримання корупціонерів в прокуратурі та відмітив рішучі реформаторські
кроки в системі правоохоронних органів, назвав патрульну поліцію, яка
почала працювати в Києві й скоро запрацює в Одесі, «візитною карткою
українських реформ». «Очевидними є дві тенденції. З одного боку,
суспільство, втомлене війною та економічними негараздами, які
поглиблюються через російську агресію, і ми з розумінням ставимося до
цього. З іншого боку, воно справедливо чекає реформ, вимагає реформ і
забезпечує потужну громадську підтримку реформ», – зазначив Президент.
Говорячи про спротив реформам з боку «потужної коаліції з тих, кому
прищемлені хвости», Президент зазначив: «Олігархія з низкою кишенькових
мас-медіа, корумпована бюрократія, п’ята колона. Виступати проти змін
вони не наважаються, але значну частку “заработанного непосильным
трудом” готові витратити на дискредитацію реформ та чорний піар проти
України. Погляньте для прикладу, як пручається останніми днями наша
авіаційна монополія. У нас буде відкрите небо, яке розроблялося міністром
Півоварським, і ми захистимо його. У нас буде вигравати конкуренцію той,
хто буде більш ефективним, більш прозорим, хто забезпечить більш якісні і
більш дешеві послуги пасажирам без втручання бюрократії. Ми маємо
зробити все, щоб в Україні працювала чесна конкуренція».
Говорячи про перші підсумки реформ, глава держави зазначив, що
«відкрите небо» вже запроваджується, ціни на пальне в аеропорту Одеси вже
знижено, як і ціни на авіаквитки, і на ринок приходять нові авіакомпанії.
«Виявляється, що все це можна зробити за два тижні, тільки треба одне –
працювати», – наголосив Президент.
Глава держави також відзначив важливість реформи правоохоронних
органів та початок роботи нової патрульної служби. «У соціальних мережах
російські фейки з перших секунд роботи намагались дискредитувати роботу
нашої нової патрульної поліції. Люди на власні очі побачили, що
відбувається. Якісно проведений кадровий відбір, якісне навчання і якісний
контроль за діяльністю поліції, я впевнений, зроблять зміни незворотними. З
нетерпінням чекаю вересня, коли в Одесі запустимо патрульну поліцію», –
заявив Президент, додавши, що таке нетерпіння відчув у спілкуванні з
одеситами на вулицях міста.
Глава держави відзначив одеський досвід у підборі кадрів керівників
районних державних адміністрацій. За тиждень на конкурс на посади голів
РДА в Одесі було подано 4,5 тис. заявок, відібрали – вісім. Президент
наголосив, що зацікавлений у поширенні цього позитивного досвіду.
Президент доручив усім головам облдержадміністрацій до 1 листопада
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запровадити електронні закупівлі. «В мене завдання, щоб до 1 листопада 100
% обласних адміністрацій перейшли на виключно електронні закупівлі», –
наголосив глава держави, зазначивши, що з початку року Міністерство
оборони зберегло 450 млн грн завдяки системі електронних закупівель.
Глава держави наголосив на важливості Одеського регіону для всієї
України. «Українська Одеса – дуже важливий для України регіон.
Проукраїнський. Дуже відкритий, глобальний, інтернаціональний. Він
завжди таким був. Саме в Одесі українська ідея має перемогти», – наголосив
Президент.
На нараді також виступив голова Одеської обласної державної
адміністрації М. Саакашвілі. Голова Харківської ОДА І. Райнін представив
свої перші досягнення на шляху реформ. Свій досвід реформ на місцях також
представили голова Дніпропетровської ОДА В. Резніченко, голова Львівської
ОДА О. Сінютка, голова Київської міської державної адміністрації В. Кличко
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-v-odesi-proviv-naradu-shodopostupu-reform-ta-boro-35620). – 2015. – 8.07).

В. Гройсман: Розгляд законопроекту про внесення змін
до Конституції України в частині децентралізації запланований
на наступному пленарному тижні
З ухваленням змін до Конституції України в частині децентралізації
розпочнеться новітня європейська історія України. Про це заявив Голова
Верховної Ради В. Гройсман під час зустрічі з представниками регіональних
ЗМІ, присвяченій конституційній реформі в частині децентралізації влади та
реформи місцевого самоврядування.
За словами В. Гройсмана, законопроект про внесення змін до
Конституції України в частині децентралізації заплановано розглянути на
наступному пленарному тижні. «На наступному пленарному тижні
заплановано перше голосування за направлення до Конституційного Суду. У
серпні, згідно з наміченим планом і процедурою ухвалення змін до
Конституції, повинно відбутися ухвалення остаточного тексту також
226 голосами. І момент істини – у вересні – 300 голосів народних депутатів
України», – сказав керівник парламенту.
«Відтоді зможемо розпочати новітню європейську історію України,
основою якої є люди. Це принципово важливо», – наголосив він,
охарактеризувавши нинішній час як «історичний момент».
Законопроект про внесення змін до Основного закону, напрацьований
Конституційною Комісією, В. Гройсман охарактеризував як «якісний проект,
який передбачає повноцінну децентралізацію влади і передачу повноважень
на місця». «Ці зміни повністю відповідають Європейській хартії місцевого
самоврядування. Всі повноваження і кошти будуть передані на місця, –
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підкреслив Голова Верховної Ради. – Це зовсім нова якість прийняття рішень
і вирішення проблем людей».
У Конституції України, сказав В. Гройсман, буде закріплена
повсюдність місцевого самоврядування, його фінансова самодостатність,
субсидіарність, контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування, і
детально роз’яснив основні новації законопроекту. «Це деузурпація влади, –
– заявив керівник парламенту. – Більше ніхто не зможе перетягнути владу на
себе, це історичний підхід».
Керівник парламенту наголосив, що законопроект отримав попередню
схвальну оцінку Венеціанської комісії й Президент України вніс його до
Верховної Ради.
За словами В. Гройсмана, нині головним є «наявність політичної волі
кожного народного депутата підтримати ці зміни». «Це одна з ключових,
найсистемніших реформ, від якої залежить, якою буде Україна далі», –
заявив Голова Верховної Ради, підкресливши, що від успіху реформи з
децентралізації залежатиме успіх реформ в інших сферах.
«Зараз історичний момент, тому закликаю всіх бути єдиними, вивчити
сутність реформ, стати їх провідниками, тому що саме від нас залежить, як
ми будемо жити далі», – сказав В. Гройсман, звертаючись до журналістів
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 8.07).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
І. Рудь, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Закарпаття в контексті загроз територіальній цілісності
України
У зв’язку з подіями на Сході України протягом останнього року на
Закарпатті були спроби ззовні активізувати прорусинські та проугорські
рухи, які сповідують ідею відокремлення краю від України.
Користуючись слабкістю держави й заручившись підтримкою Росії та
угорських націоналістів у Європарламенті, окремі представники місцевого
русинства та ідеї входження Закарпаття до «Великої Угорщини» робили
спроби роздмухувати полум’я сепаратизму на Закарпатті, які, однак, не
отримали широкої підтримки місцевого населення.
Показовою в цій канві є ситуація щодо русинського сепаратиста
ужгородця П. Гецка, що втік до Росії під час лютневих подій 2014 р. на
Майдані в Києві. Після втечі його було задіяно в антиукраїнських сюжетах
російських ЗМІ. Зокрема, П. Гецко всіляко поширював твердження, що Київ
завдає утисків русинам на Закарпатті, а в березні 2014 р. П. Гецко попросив
президента РФ В. Путіна «врятувати» закарпатців. З таким же
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відеозверненням до В. Путіна виступив ще один місцевий русин, який нікуди
не тікав і нині мешкає в Ужгороді, Є. Ластівка. Він же на Закарпатті
донедавна представляв Радикальну партію О. Ляшка.
Генпрокуратура України ще у 2014 р. висунула П. Гецку підозру у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 ККУ
(«Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене
повторно за попередньою змовою групою осіб»).
П. Гецко позиціонує себе в російських ЗМІ як самопроголошений
«прем’єр-міністр Підкарпатської Русі» й дотепер перебуває у Росії та
поширює неправдиву інформацію про назрівання антиукраїнського бунту та
повстання в найзахіднішій області України.
Історія угорської сепаратистської загрози для Закарпаття бере початок
зі створення в Угорщині націоналістичної партії «Йоббік». Депутати
«Йоббіка» неодноразово робили спроби пошуку однодумців серед місцевих
етнічних угорців Закарпаття (останніх тут близько 150 тис.) і провадили
агітації, основним гаслом яких було «Закарпаття має стати частиною
“Великої Угорщини”».
Керівництво партії не приховує, що їхня мета – відродження «Великої
Угорщини», яка існувала в кордонах до Тріанонського мирного договору. До
цієї території входить і значна частина Закарпаття.
Візити угорських націоналістів до Закарпаття почастішали з 2010 р. В
українському м. Берегове, що на кордоні з Угорщиною, було навіть відкрито
приймальню угорського євродепутата-націоналіста Б. Ковача, що офіційно
значилася благодійним фондом.
Після того як Б. Ковач відзначився спостерігачем на референдумі в
Криму, його звинуватили в шпигунстві на користь Росії, а згодом обласна
прокуратура припинила діяльність фонду європарламентаря.
Крім того, останній, за інформацією МВС України, увійшов у список
іноземних спостерігачів, які своєю присутністю намагалися надати
легітимності так званим виборам на окупованому Сході України.
Напередодні парламентських виборів в Україні в осени 2014 р. лідер
«Йоббіка» Г. Вона заявив, що воєнні дії в Україні затягнуться, тому він
вважає, що слід терміново «рятувати» й угорців на Закарпатті. Керівник
партії «Йоббік» підтвердив, що їхня основна мета – створення угорськорусинської автономії в Закарпатті.
Де факто у 2014 р. закарпатські угорці мали змогу обирати парламенти
двох країн: у квітні – на виборах в Національні збори Угорщини, у жовтні –
на виборах до Верховної Ради України. Неважко було здогадатися, за чию
партію на угорських виборах вони голосуватимуть, адже саме завдяки
прем’єру попередніх чотирьох років В. Орбану, лідеру партії ФІДЕС, етнічні
угорці в інших країнах змогли отримати угорське громадянство.
Правоцентриська ФІДЕС отримала передбачувану більшість голосів, а
В. Орбан вдруге став прем’єр-міністром.
У своїй промові після призначення прем’єр-міністр Угорщини
В. Орбан зробив скандальну заяву: «Угорцям Карпатського регіону належить
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мати подвійне громадянство і автономію». В Україні, дестабілізованій
війною на Сході, такий випад сприйняли вкрай стурбовано. Хоча, як
зазначалося вище, подвійне громадянство вже є в більшості українських
етнічних угорців, в Україні воно заборонене законом. Більше того, заява
офіційного Будапешта про автономію закарпатських угорців співзвучна із
закликами Росії до федералізації України та радикальними закликами
ультраправої угорської партії «Йоббік» («За кращу Угорщину»).
Улітку 2014 р. представник «Йоббіка» І. Савой звинувачував
українську владу в примусовій мобілізації населення та застерігав від
збільшення в області біженців зі Сходу: «Одна з наших цілей – не допустити
осідання на території угорських сіл на Україні біженців, але програмамінімум для нас – не допустити того, щоб закарпатські солдати покидали по
службі територію області насильно, а щоб вони відслужили на території
регіону».
Керівник партії «Йоббік» Г. Вона наголошує, що їхня основна мета –
створення саме угорсько-русинської автономії на території Закарпаття.
Закарпатські русини вважають себе окремою нацією, хоча більшість
істориків називають їх лише окремою етнічною групою і у них немає статусу
національної меншини.
Історична доля угорців і русинів тісно переплітається, на чому
спекулює «Йоббік». За рахунок залучення до свого руху за автономію ще
однієї сторони партія робить спроби надати своєму сепаратиському руху
більшої ваги.
На жаль, дії окремих сепаратистів з русинів і угорців не обмежуються
лише заявами, зокрема є інформація, що вони приймають участь і в бойових
діях на Сході України на боці ДНР. Вони сформували в складі так званої
ДНР батальйон під назвою «Легіон святого Іштвана» (святий Іштван –
перший король Угорського королівства). На сторінці цього «легіону» в
мережі «ВКонтакте» написано, що вони запрошують людей «допомогти
Новоросії, Малоросії й Закарпаттю».
Певну загрозу стабільності в регіоні вже давно несе багаторічне
протистояння двох місцевих угорських партій: Демократичної спілки угорців
України (ДСУУ) і Товариства угорської культури Закарпаття (ТУКЗ).
Під час мажоритарних виборів 1994, 1998 та 2002 р. угорська
національна меншина мала свій мажоритарний округ переважно з угорським
населенням, що включав Берегівський і Виноградівський райони. Проте у
2012 р. межі округу змінили, розділивши Берегівщину, як найбільш
угорськомовний район, між двома округами в інтересах неугорського
провладного кандидата від Партії регіонів. Тоді тільки один представник
угорської
громади,
голова
ДСУУ
І. Гайдош, зміг забезпечити представництво угорської національної меншини
у Верховній Раді, пройшовши через списки тодішньої провладної партії.
Минулої осені, коли стало відомо, що вибори 2014 р. відбудуться за
старою, змішаною, системою, ТУКЗ подало заяву до Центрвиборчкому з
проханням утворити мажоритарний округ в інтересах угорської громади. У
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зв’язку зі скороченим терміном виборчого процесу ЦВК відмовила. ТУКЗ у
відповідь пообіцяла відстояти права закарпатських угорців в Європейському
суді з прав людини. Ситуація певним чином змінилася, коли голова ТУКЗ і
перший заступник голови Закарпатської облради Л. Брензович все-таки
пройшов до ВР за списками Блоку Петра Порошенка. Це вперше ТУКЗ
використала
можливість
пройти
до
парламенту
за
списками
загальноукраїнських партій. Зрозуміло, що самостійна перемога на
мажоритарному окрузі та проходження за списком провладної партії – це дві
різні речі, що довела робота І. Гайдоша в Партії регіонів. Однак
представники товариства вірять своєму кандидату: «Брензович знайде золоту
середину: вистоїть і наші інтереси, і інтереси коаліції. Його поважають у
ТУКС, в обласній адміністрації. З ним рахуються і його цінують. За ним
громада».
Секретар ТУКЗ політолог К. Дарчі так визначає цілі найбільшої
організації етнічних угорців: «Вирішення проблем національних меншин
відіграє дуже важливу стабілізаційну роль. Одним із основних умов
побудови правової держави європейського зразка є те, що права
національних меншин, які забезпечують їхній захист та збереження, мають
бути зафіксовані не лише на папері, а реально втілюватися в життя».
8 червня 2015 р. за наказом начальника Ужгородського міськрайонного
управління юстиції О. Жулінської було зареєстровано статут громадської
організації «Закарпатська обласна організація захисту прав заробітчан». Того
ж дня відбулася й презентація проекту. Попри те що публічного анонсу події
не було, звіт із презентації показала у своєму ефірі й у вигляді окремого
сюжету розмістила на своєму офіційному сайті Закарпатська ОДТРК «Тиса1».
Сюжет насторожив місцевих журналістів, які, послуговуючись
відкритими джерелами, провели невелике журналістське розслідування на
цю тему.
Насамперед, зацікавила реакція на подію специфічних інтернетресурсів, за якими стоїть розшукуваний правоохоронними органами
Закарпаття кремлівський аґентурник, так званий прем’єр-міністр
самопроголошеної Республіки Підкарпатська Русь П. Гецко.
Кремлівсько-русинські віртуальні джерела поширили інформацію про
зазначену подію під акцентованим заголовком «Статус спеціальної
самоврядної території – шляхи вирішення проблем заробітчан Закарпаття».
Як стверджується організаторами заходу С. Соймою та Б. Лакатошем, для
досягнення поставлених цілей «Закарпатська обласна організація захисту
прав заробітчан» насамперед вважає за необхідне наділення Закарпаття
статусом спеціальної самоврядної території.
У цьому контексті відразу зацікавили ключові особи процесу. У статуті
як керівники організації вказані дві особи, які, як стало зрозуміло, і були
ключовими особами прес-конференції, – голова організації житель селища
Дубове С. Сойма та секретар Б. Лакатош. Через віртуальні джерела стало
відомо, що Б. Лакатош є одним з учасників іншого кремлівсько-русинського
проекту, що раніше впроваджувався на Закарпатті російськими
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спецслужбами, – так званої координаційної ради Підкарпатської Русі та
Народної ради русинів Закарпаття під керівництвом засудженого за ч. 1
ст. 110 КК України («Посягання на територіальну цілісність і
недоторканність України») протоієрея УПЦ Московського патріархату
о. Димитрія Сидора.
Нетривалі пошуки зрештою вказали і на зв’зки з РФ і С. Сойми,
близьким родичем якого виявився полковник запасу Федеральної служби
безпеки Росії, президент Регіонального громадського фонду сприяння
соціальній і правовій підтримці ветеранів і співробітників ФСБ РФ,
популяризатор
спадщини
Й. Сталіна В. Сойма. Останній навіть був задіяний як один з «героїв» сюжету
на головному російському телеканалі, де йшлося про похорон засновника
російської військової контррозвідки М. Батюшина, про що свідчать сюжет і
фото на офіційномусайті «Первого канала».
У відеосюжетах, що їх у пошуках інформації про «заробітчанський»
проект російських спецслужб знайшли в Youtube місцеві журналісти, була
озвучена інформація й про так званий «силовий план кремлівських русинів
щодо захоплення влади в Закарпатській області», який був начебто
намічений до реалізації на 10 листопада 2014 р.
Судячи із сюжетів, русини під керівництвом так званого прем’єрміністра самопроголошеної Республіки Підкарпатська Русь П. Гецка
розробили відповідний сценарій і очікували його затвердження та
фінансування з Російської Федерації.
Достовірність
указаних
намірів
проросійських
«русинських»
сепаратистів підтвердили джерела в УСБУ в Закарпатській області.
Крім того, підтвердженням серйозності цих планів є датована
26 листопада 2014 р. офіційна інформація СБУ України про те,
що спецслужба зірвала російські плани дестабілізувати ситуацію на
Закарпатті. Як ішлося в тій публікації, «співробітники СБУ викрили та
зруйнували плани російських спецслужб розхитати ситуацію в Закарпатській
області та втілити антиукраїнський сценарій створення так званої Республіки
Підкарпатська Русь».
Як тоді повідомлялося, група осіб «за завданням російських спецслужб
готувала створення в регіоні чергової штучної “народної” республіки
випробуваним Кремлем способом – шляхом примусової “федералізації”
України. Силовий сценарій передбачав захоплення місцевих органів
державної влади, військових складів та інших стратегічних об’єктів
диверсійно-підривними групами, які мали діяти під виглядом так званої
місцевої самооборони.
У планах зловмисників були «акції залякування стосовно представників
влади, спецслужб, політичних та ділових кіл» з визначеними конкретними
датами, зокрема у листопаді ц. р.». «Кошторис реалізації плану
насильницької зміни конституційного ладу», за інформацією СБУ, сягав
понад 9 млн дол. США.
Як з’ясувалося, зйомки вказаних сюжетів відбувалися в Санкт-Петербурзі,
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у приміщенні стоматологічної клініки, що належить колишньому
однокласнику П. Гецка з Кушниці, а нині громадянину Російської Федерації
І. Пилипу.
На щастя, пересічних закарпатських угорців і русинів мало цікавлять
питання сепаратизму та автономії.
Найзахідніша область України компактно вміщує представників понад
100 національностей і близько 40 конфесій. Закарпатці пишаються своєю
толерантністю й тому дуже вразливо сприймають свідчення протилежного.
І. Молнар, працівник угорської редакції обласного телебачення, запевняє:
«На Закарпатті буде тихо і спокійно. Це особливі люди, особлива частина
України. Тут тисячу років живуть різні національності. Потреб автономії
немає. Можливо, хтось і думає про автономію, але це не тенденція. Не знаю,
чим на Закарпатті можна зараз підняти великий бунт. Це тихий і мирний
народ. Ми звикли одне до одного».
Чи плекають етнічні групи Закарпаття сепаратистські настрої, дослідив
американський журналіст С. Айрес у статті на сайті Aljazeera America.
За словами самих представників меншин, з якими спілкувався
журналіст, російські ЗМІ намагаються викликати невдоволення та розбрат у
цій багатонаціональній області. «Дехто в регіоні каже, що через кампанію
роздмуханих і часто відверто вигаданих повідомлень у новинах Кремль
старається намалювати картину розчарування та тяжкого становища меншин
в Україні, які живуть під ворожим націоналістичним урядом крайньо-правих
у Києві», – пише автор.
Так, у березні 2015 р. на одному з російських каналів заявили, ніби 10 тис.
русинів, які мешкають у Закарпатті, скликали конгрес і вимагали автономії.
Однак очільник русинської громади Є. Жупан сказав, що жодної зустрічі не
було, повідомлення сфабриковане.
Як і решта країни, Закарпаття відчуло вплив війни на Сході України:
тисячі чоловіків було мобілізовано, що не завжди підтримують меншини.
Так, редактор угорськомовної газети Е. Кошеги сказав, що місцеві угорці
«розглядають це як позбавлену сенсу війну між двома слов’янськими
братами» та не вважають це «своєю війною», а хотіли б, щоб швидко
знайшлося мирне рішення.
150 тис. закарпатських угорців, згідно з українським законом, мають
свої школи, і міські ради можуть приймати рішення про використання
угорської як адміністративної мови. Однак багато угорців хотіли б мати
більше представництво в центральному уряді, а прем’єр-міністр Угорщини
В. Орбан закликав надати автономію угорцям в Україні. Проте більшість
угорців Закарпаття не поділяє такі настрої та не підтримує сепаратизм, каже
Е. Кошеги.
Водночас русинське населення, за його словами, у гіршому становищі,
ніж угорське: у СРСР згадки про русинів і їхню мову були заборонені, пише
автор, і багато з них почали називатися українцями. Нині Київ визнає їх як
підгрупу українського етносу, а їхню мову – як діалект. Русини, яких, за
офіційними даними, 10 тис., хочуть повернути собі втрачену національну
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ідентичність і отримати підтримку у відкритті русинських шкіл, сприяння
розвитку русинського діалекту та інші переваги, які мають місцеві румуни та
угорці.
Отже, серйозні передумови для розвитку глибоких сепаратистських
настроїв серед місцевого населення в такому багатонаціонально регіоні, як
Закарпаття, відсутні, однак зарубіжні радикальні партії, насамперед
угорський «Йоббік», і вітчизняні русинські маргінальні радикали,
спонсоровані РФ, здійснюють спроби використати будь-які помилки як
місцевої, так і центральної влади для поширення невдоволення статусом
Закарпаття та його жителів.
Періодично в місцевих і зарубіжних ЗМІ проголошуються заклики до
псевдоавтономій та наголошується на міжетнічних відмінностях жителів
Закарпаття та України. Засоби протистояння цим діям і закликам лежать
насамперед не в політичній, а в економічній площині. За умови покращення
умов життя – будівництва доріг, протипаводкових заходів, сприяння
розвитку туристичного та транзитного бізнесу, стабілізації ситуації на Сході
України – ці настрої залишаться на рівні маргінальних та позбавлених
широкої підтримки місцевого населення (Матеріал підготовлено з
використанням
інформації
таких
джерел:
http://zakarpattya.net.ua/News/141042-V-Uzhhorodi-pid-vyhliadomzarobitchanskoi-orhanizatsii-zareiestruvaly-cherhovyi-kremlivsko-rusynskyiproekt-DOKUMENTY-VIDEO;
http://zakarpattya.net.ua/News/141350-Zakhoplennia-vlady-na-Zakarpattirosiiskymy-dyversantamy-planuvalosia-na-10-lystopada-2014-roku-VIDEO;
http://zak-kor.net/poltika/8196-eks-glava-zakarpatya-gennadiy-moskal-usilennogotovitsya-k-vyboram.html;
http://karpatnews.in.ua/news/102165-uhorshchyna-pustyt-zakarpattsiv-shchena-50-kilometriv-vhlyb-krainy.htm#sthash.FA80K4d2.dpuf;
http://zakarpattya.net.ua/News/139471-Na-Zakarpatti-menshyny-nepidtrymuiut-separatyzm-–-Al-Dzhazira;
http://wz.lviv.ua/news/80772;
http://society.lb.ua/life/2014/12/09/288637_zakarpatskiy_separatizm.html ;
http://4vlada.net/vneshnyaya-politika/zakarpatska-avtonom-ya-zberezhennyakulturi-chi-ugorskii-separatizm;
http://z-gazette.com/rusyn-separatyzm;
http://chas-z.com.ua/news/16282).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
«Реформа з децентралізації буде одним з кращих успіхів України». Так
заявив Голова Верховної Ради В. Гройсман під час зустрічі з представниками
регіональних ЗМІ, присвяченій конституційній реформі в частині
децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування.
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«Я готовий відповідати за реалізацію реформи з децентралізації і
впевнений, що вона буде одним з кращих успіхів України», – наголосив
В. Гройсман, додавши, що «громади і люди будуть задоволені, коли відчують
результати цього процесу».
Відповідаючи на запитання щодо термінів об’єднання громад,
В. Гройсман висловив думку, що ці процеси залежатимуть від суспільних
настроїв. На його думку, люди мають зрозуміти переваги від перенесення на
місцевий рівень вирішення питань щодо коштів, обсягів повноважень,
виконання адміністративних функцій. Керівник парламенту також зазначив,
що нова система місцевого самоврядування приведе в керівництво громад
нових людей – фахових і відповідальних.
Він наголосив, що готовність до об’єднання означатиме шлях до
ефективності й успішності, зростання добробуту громад. Плани об’єднання,
нагадав В. Гройсман, повинні затверджуватися жодним чином не з центру, а
обласними радами, з урахуванням етнічних, культурних та інших
особливостей територій, що «робитиме об’єднані громади сильнішими».
«Села, їхня самобутність буде збережена», – заявив керівник парламенту,
підкресливши, що «вигоди від реформування системи місцевого
самоврядування є очевидними, але людей не треба «перетискати, треба
пояснювати і переконувати».
За словами Голови Верховної Ради, повноваження сільських старост,
їхні обов’язки будуть виписані в окремому законі.
Він також пояснив, що перехідний період до нової системи врядування
триватиме два роки. Саме за цей час, сказав В. Гройсман, буде адаптовано
законодавство, внесені зміни до майже 500 законів (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 8.07).
***
Нова система місцевого самоврядування, запровадження якої
передбачено змінами до Конституції України, приведе у владу
професіоналів. Про це заявив Голова Верховної Ради В. Гройсман під час
зустрічі з представниками регіональних ЗМІ, присвяченій конституційній
реформі в частині децентралізації влади та реформи місцевого
самоврядування.
«У нас є добрий літак – Україна. Але в нас немає системи управління
цим літаком, він не може піднятися у повітря. Тому нам треба створити гарну
систему управління, а це – децентралізація і місцеве самоврядування, і нам
треба гарний персонал. Як тільки буде система управління, такий персонал
сам прийде і захоче працювати», – наголосив він.
Як приклад В. Гройсман навів перші підсумки роботи нової поліції.
«Подивіться: сотні, тисячі молодих людей прийшли і сказали: ми хочемо
працювати», – зазначив він, додавши, що до лав «старої міліції» ці хлопці та
дівчата працювати не прийшли б.
«Те ж саме, нова система приведе нових людей», – сказав керівник
парламенту.
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«Я вірю, що ми запровадимо це, – сказав В. Гройсман. – Я готовий нести
всю повноту будь-якої відповідальності за цю реформу, знаю, що вона буде
чи не найбільшим успіхом України. Я готовий нести персональну
відповідальність за наслідки впровадження цієї реформи. Я знаю, що
громади, люди будуть задоволені, коли вони відчують цей процес, це вже
ніколи ніхто не зупинить. Це вже буде Європа» (Офіційний портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Topnovyna/113161.html). – 2015. – 8.07).
***
Україна і Болгарія мають величезний потенціал розвитку
двосторонніх взаємин. Про це заявив Голова Верховної Ради В. Гройсман
під час зустрічі з президентом Республіки Болгарія Р. Плевнелієвим у
вівторок, 7 липня.
«Переконаний, що потенціал наших відносин великий, і нам треба багато
зробити, – сказав В. Гройсман, відзначивши, що в активізації двостороннього
співробітництва велику роль відіграє міжпарламентська складова. – Україна
– надійний партнер Болгарії, і Верховна Рада всіляко підтримуватиме
розвиток наших взаємин».
В. Гройсман подякував президенту Болгарії за послідовну підтримку
Болгарією позиції України на міжнародній арені, і висловився за подальшу
координацію зусиль заради стабільності на європейському континенті. «Є
моменти у житті кожної держави, коли підтримка друзів дуже важлива, і нині
саме такий момент», – сказав він. Голова Верховної Ради також подякував за
те, що парламент Болгарії одним з перших ратифікував Угоду про асоціацію
Україна – ЄС.
Під час зустрічі сторони наголосили на важливості активізації
двосторонньої співпраці в економічній, гуманітарній, освітній та культурній
сферах.
Сторони також обмінялися думками про перебіг реформ в Україні й
Болгарії. В. Гройсман зазначив, що Україна здійснює важливі реформи в
умовах військової агресії з боку Росії та зруйнованої економіки.
«Верховенство права та демократія – це базові речі для розбудови
України, і відповідний досвід Болгарії є важливим для нас», – сказав він.
Ключовою реформою Голова Верховної Ради назвав реформу з
децентралізації влади.
У свою чергу президент Республіки Болгарія заявив, що для нього
особисто цей візит має особливе значення. «Україна для мене – фактично
справа життя», – сказав він, подякувавши українському народу за «сердечне
тепле ставлення» до його країни. Р. Плевнелієв заявив про готовність
Болгарії надавати України всіляку допомогу на шляху здійснення реформ і
євроінтеграції, поділитися відповідним досвідом. «Ми хочемо, щоб Україна
була членом гідної сім’ї європейських народів», – заявив він. У цьому
контексті президент Республіки Болгарія заявив, що його країна підтримує
необхідність запровадження безвізового режиму для українських громадян із
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країнами Євросоюзу (Офіційний портал
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 8.07).

Верховної

Ради

України

***
Голова комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Г. Немиря провів зустріч з головою делегації
Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні А. Ешліманом.
Сторони обговорили ситуацію в Україні, проблеми щодо дотримання
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які
перебувають на окупованій частині території Донбасу, і питання, пов’язані з
наданням їм гуманітарної допомоги. «На цих територіях перебувають наші
громадяни. Обов’язок української влади забезпечити дотримання їхніх прав і
свобод, а не блокада», – сказав Г. Немиря.
А. Ешліман наголосив, що особи, які перебувають на окупованій частині
території Донбасу, мають отримувати медичну та гуманітарну допомогу без
будь-яких перешкод. Ішлося також про ситуацію з народним депутатом
України Н. Савченко та іншими громадянами України, які незаконно
утримуються на території Російської Федерації (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 8.07).
***
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу
проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та
оптимізації надання адміністративних послуг».
Законопроект № 2984 за визначенням суб’єктів права законодавчої
ініціативи був розроблений з метою забезпечення доступності та належної
якості публічних послуг шляхом оптимального розподілу повноважень між
органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних
рівнях
адміністративно-територіального
устрою
за
принципами
субсидіарності та децентралізації, а також удосконалення процедур і умов
надання адміністративних послуг.
Під час розгляду питання члени комітету зазначили, що на сьогодні
основним завданням у сфері реформування публічного адміністрування є
делегування органам місцевого самоврядування відповідного рівня
повноважень з надання базових адміністративних послуг у межах
територіальної доступності відповідної місцевої громади, тобто створення
сервісної держави. При цьому члени комітету зауважили, що впровадження
ефективного та прозорого державного регулювання в цій сфері відповідно до
стандартів Ради Європи унеможливить корупцію та надасть максимальну
доступність адміністративних послуг для споживачів (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 8.07).
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***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти в другому читанні та в
цілому проекту закону «Про внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України (щодо негласних слідчих (розшукових) дій
стосовно працівників суду та правоохоронних органів)».
Голова комітету А. Кожем’якін, доповідаючи законопроект № 2500,
зазначив, що опрацювання експертних пропозицій до законопроекту
показало, що він потребує концептуального вдосконалення, яке виходить за
межі підготовки законопроекту до другого читання.
Так, за висновками експертів, основні вади законопроекту полягають у:
– необґрунтованості, хто конкретно визначатиме територіальну
підсудність (слідчий суддя чи суд апеляційної інстанції або суд касаційної
інстанції);
– невизначеності, який саме апеляційний суд повинен здійснювати
розгляд (найбільш наближений до місця вчинення злочину або найменш
наближений до такого місця, або апеляційний суд іншої області);
– відсутності чіткого переліку підстав і випадків для визначення ризику
розголошення даних досудового розслідування, а також встановлення ознак
можливого винесення неправосудних ухвал;
– невизначеності, у який спосіб формуватимуться матеріали одного
кримінального провадження в різних судах;
– невизначеності, щодо яких саме працівників і приміщень суду й
правоохоронних органів застосовуються його положення.
Як повідомили інформаційному управлінню в секретаріаті комітету, під
час підготовки законопроекту до другого читання надійшло 12 пропозицій і
поправок від народних депутатів (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 7.07).
***
Проблеми діяльності вищих навчальних закладів, евакуйованих з
Донецької та Луганської областей, обговорено під час круглого столу в
Комітеті з питань науки і освіти.
Круглий стіл на тему: «Проблеми діяльності вищих навчальних
закладів, евакуйованих з Донецької та Луганської областей» відбувся 7 липня
за ініціативи народних депутатів О. Рябчина й Л. Гриневич. Голова комітету
Л. Гриневич підкреслила, що важливим продуктом круглого столу має стати
формування ядра однодумців, які здійснюватимуть інтелектуальний та
організаційний супровід діяльності навчальних закладів, евакуйованих з
тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також
тих, які перебувають у прифронтовій зоні.
«Станом на 1 червня 2015 р. із зони АТО виведено 16 вищих навчальних
закладів та 10 наукових установ. У переміщених вищих навчальних закладах
контингент студентів становить понад 39,5 тис. осіб, навчальний процес
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забезпечують 2844 науково-педагогічні працівники», – сказала Л. Гриневич.
Голова комітету звернула увагу на чотири основні завдання у зв’язку із
забезпеченням діяльності евакуйованих закладів вищої освіти: 1) надання
елементарних соціально-побутових умов для студентів і викладачів;
2) збереження інституційної спроможності вишів; 3) забезпечення
евакуйованих університетів обладнанням; 4) створення умов для розвитку.
На думку Л. Гриневич, є неправильним застосування мирних нормативів
чисельності студентів до евакуйованих вишів. «Нормативи чисельності слід
зменшити», – наголосила голова комітету.
Учасники круглого столу констатували, що окремі нормативно-правові
акти, які регламентують діяльність вищих навчальних закладів,
унеможливлюють вирішення питань відновлення матеріально-технічної бази,
розв’язання навчальних, наукових та соціальних проблем. Було розроблено
рекомендації щодо кроків у сприянні функціонуванню вищих навчальних
закладів і наукових установ в умовах евакуації (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 7.07).
***
У Комітеті з питань правової політики та правосуддя відбулося
розширене засідання у формі круглого столу на тему: «Запровадження
інституту медіації в Україні».
У заході взяли участь народні депутати, представники органів
державної влади, експертного середовища, громадських об’єднань і
асоціацій.
Голова підкомітету з питань діяльності органів юстиції та виконання
рішень судів комітету І. Алексєєв, зазначив, що метою обговорення є
питання: чи достатньо тієї правової бази, законопроектів, які є для розвитку
цього інституту, чи потрібно ще взяти паузу, доопрацювати й потім уже
виходити з готовими, якісними законопроектами. Голова підкомітету також
нагадав, що у європейському і світовому досвіді медіаційні процедури та
інститути примирення вже отримали належний розвиток (німецький і
польський досвід, у країнах СНД є окремі практики, які заслуговують на
увагу).
І. Алексєєв повідомив, що в комітеті є два законопроекти за № 2480 і
2480-1. «Концептуально важливо, що і перший, і другий проекти поширюють
сферу застосування медіації на всі без виключення відносини як у
приватному правовому секторі, зокрема у цивільно-господарських спорах,
трудових відносинах, так і, фактично, у публічному секторі, у справах про
кримінальні й адміністративні правопорушення. Тобто фактично
пропонується запровадити глибоке застосування медіації на всі сфери
життєдіяльності», – сказав він.
Під час засідання також обговорено питання доцільності запровадження
інституту медіації в Україні та його законодавчого регулювання; сфери
застосування медіації; практики застосування медіації увсудах; обговорено
роль медіації в позасудовому врегулюванні спорів, переваги такого
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врегулювання, а також перспективні шляхи вдосконалення системи
правосуддя шляхом запровадження медіації як процедури, альтернативної
судовому розгляду (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 8.07).
***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту
прийняти за основу проект закону «Про внесення змін до Лісового кодексу
України (щодо удосконалення роботи центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує державну політику у сфері лісового господарства)».
Мета законопроекту №2957 – реформування системи управління у сфері
охорони довкілля в частині реалізації державної політики у сфері лісового та
мисливського господарства. Відповідно до законопроекту, діяльність
Державного агентства лісових ресурсів України спрямовується й
координується Кабінетом Міністрів України через міністра екології та
природних ресурсів України.
Як було зазначено на засіданні комітету, прийняття такого закону
матиме позитивний ефект у сфері оптимізації системи центральних органів
виконавчої влади та забезпечить ефективне реформування системи
управління сферою охорони навколишнього природного середовища
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/113172.html). – 2015. – 8.07).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко наголошує на тому, що Верховна Рада без
зволікань має розглянути проект змін до Конституції України в частині
децентралізації. Про це глава держави повідомив на нараді з головами
обласних державних адміністрацій в Одесі.
Стосовно місцевих виборів, глава держави зазначив, що очікує від
Верховної Ради голосування за закон про місцеві вибори за відкритими
списками, який забезпечить чесне волевиявлення громадян. «Мені здається,
що політична воля у Верховної Ради є. Всі мають розуміти і працювати для
того, щоб врахувати волю народу», – наголосив глава держави.
Президент також підкреслив, що вважає за доцільне провести в четвер,
9 липня, голосування щодо скасування недоторканності нардепів та
обмеження суддівського імунітету. «Буду просити поставити на голосування
питання про зняття недоторканності з депутатів і обмеження імунітету
суддів. Бо те, що зараз відбувається з розслідуванням злочинів народних
депутатів і суддів, не витримує жодної критики. З одного боку, злочинців
відпускають під заставу, а з іншого – поки доходить справа до того, щоб їх
затримали, вони вже далеко за межами країни», – сказав П. Порошенко,
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зауваживши, що такого стану справ українське суспільство далі не терпітиме
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-nagoloshuye-na-neobhidnostirozglyadu-u-verhovnij-35623). – 2015. – 8.07).
***
Президент підписав закон щодо допомоги НАТО в перезахороненні
військових радіоактивних відходів колишнього СРСР.
Президент підписав Закон України «Про ратифікацію Імплементаційної
угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки
(ОНП) про перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися
внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР в Україні».
Законом № 526-VIII від 17 червня 2015 р. Верховна Рада надала згоду на
обов’язковість для України вищезазначеної Угоди, підписаної 8 лютого
2013 р. у Капеллені та 18 вересня 2013 р. у Брюсселі. Документом
регулюються питання реалізації проекту Трастового фонду в рамках Комісії
Україна – НАТО для захоронення радіоактивних джерел, що знаходяться в
специфічних військових сховищах на території Української держави.
Результатом реалізації проекту стане реабілітація територій, на яких
розташовані сховища радіоактивних відходів у контексті контролю
потенційного розповсюдження та негативного впливу на навколишнє
середовище.
Моніторинг дотримання відповідних державних і міжнародних
нормативно-правових актів на всіх етапах проекту здійснюватиме Агентство
НАТО з підтримки (Офіційне інтернет-представництво Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-shododopomogi-nato-u-perezahoronen-35624). – 2015. – 9.07).
***
Президент П. Порошенко під час розширеної наради в Одесі
наголосив на ключовому завданні для всіх представників влади – боротьбі
з корупцією.
Президент підкреслив, що кожен голова ОДА має свій стиль боротьби з
корупцією і метою сьогоднішньої наради є обмін досвідом. «Ніяких
можливостей сидіти і чекати, що з корупцією буде боротися хтось інший з
Києва, не буде. Це є наша боротьба – не на життя, а на смерть», – сказав
глава держави, додавши, що в цьому процесі допомагатимуть прокурори,
міліціонери та співробітники СБУ, а усіх, хто перешкоджатиме, звільнять.
«Об’єднаним фронтом державної влади ми маємо продемонструвати успіхи в
боротьбі з корупцією, в забезпеченні безпеки держави», – сказав Президент.
Глава держави назвав важливим заданням для парламенту позбавити
можливості підозрюваних у корупції виходити під заставу за рішенням суду.
«Ще раз звертаюся до народних депутатів: прохання внести зміни до
законодавства і позбавити можливості корупціонерів, яких взяли “на
гарячому”, з усіма доказами, виходити під заставу», – зазначив
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П. Порошенко.
Президент закликав голів облдержадміністрацій активно залучати до
боротьби з корупцією громадськість і називати прізвища корупціонерів. «Не
бійтеся робити це публічно – прізвища, посади, те, що на сьогоднішній день
скоєно, і нехай корупціонер відповідає не лише перед законом і
правоохоронними органами, але і перед суспільством», – заявив глава
держави. Він наголосив, що залучити громадськість та отримати її довіру
можливо лише через прозорість дій.
Президент повідомив, що має намір найближчим часом підписати Закон
«Про поліцію». «Для того щоб не допустити випадків, коли одночасно діють
міліція та поліція і, не приведи Господь, почнеться протистояння силовиків,
визначте кінцевий термін – за два-три місяці всі мають перейти на
поліцейську систему організації правоохоронних органів», – підкреслив
П. Порошенко. Це стосується не лише патрульної служби, а всіх структур,
починаючи від районного слідчого. «І завершуючи ліквідацією всіх
сумнозвісних “птахів” – “Беркутів”, “Соколів”…» – сказав Президент
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/obyednanim-frontom-derzhavnoyi-vladi-mipidemo-na-bij-z-koru-35622). – 2015. – 8.07).
***
Президент на розширеній нараді в Одесі з головами обласних
державних адміністрацій за участі керівництва центральних органів
влади та правоохоронних органів назвав одним з головних завдань влади
на місцях боротьбу з контрабандою та корупцією.
«Боротися не лише на лінії зіткнення, бо це третій етап боротьби з
контрабандою. Перший – це захід, де запроваджуватимуться спільні пункти
пропуску, другий – південь, і безпека на Придністровькому кордоні, і
наведення порядку на митниці. Третій – схід», – зазначив глава держави.
Президент повідомив, що за його дорученням розробляється проект
нового митного терміналу, де будуть встановлені небувалі терміни
проходження вантажів і заборона безпосереднього контакту між
підприємцями-імпортерами та бюрократами.
Глава держави повідомив, що завтра за його дорученням відбудеться
нарада щодо запровадження нової, безпаперової системи перепусток, які
забезпечуватимуть переміщення українських громадян через лінію
розмежування. «Щоб українські громадяни, не чекаючи місяці на отримання
паперового клаптика, мали можливість спокійно долати пункти пропуску,
щоб українські й міжнародні гуманітарні вантажі, які забезпечують життя
українців на окупованих територіях, проходили через зелений коридор», –
наголосив П. Порошенко.
Водночас глава держави наголосив, що СБУ та представники інших
структур, що працюють на пунктах пропуску, не повинні допускати
перевезення через лінію розмежування підакцизних товарів. «В першу чергу
горілка, інші алкогольні вироби, тютюн мають знищуватися на місці.
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Верховна Рада має надати відповідні повноваження для того, щоб не тягнути
вола за хвіст і ніби-то затримувати акцизні вантажі, які потім через два дні
чомусь таки опиняються на ринках Донецька чи Києва…» – заявив він.
Президент доручив вилучати для потреб військових транспорт, яким
перевозилася контрабанда. «Моє доручення – транспортні засоби, вантажівки
контрабандистів мобілізовувати до Збройних сил України. Нехай працюють
на оборону країни. Одразу ж евакуювати і не повертати контрабандистам», –
наголосив П. Порошенко.
Глава держави зазначив, що виступає за введення кримінальної
відповідальності за контрабанду. «Маємо повернути кримінальну
відповідальність за контрабанду», – заявив він.
Президент повідомив, що днями на Сході України розпочнуть роботу
мобільні групи боротьби з контрабандою, у яких працюватимуть і волонтери.
«Контрольні функції волонтерів, яким немає чого втрачати, крім чесного
імені, нам дуже допоможуть в ефективній боротьбі з контрабандою», –
наголосив П. Порошенко.
Президент нагадав про свою ініціативу, про яку він повідомив на
нещодавній нараді у Львові, щодо спрямування частини коштів, отриманих
від пореформованої митниці, на будівництво місцевих доріг (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/mayemo-povernuti-kriminalnuvidpovidalnist-za-kontrabandu-ta-35621). – 2015. – 8.07).
***
Президент П. Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради
законопроект «Про ратифікацію Меморандуму про спільні наміри уряду
України та уряду Федеративної Республіки Німеччина стосовно
незв’язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 млн євро».
Вказаний документ було підписано 1 квітня 2015 р. у м. Берлін.
Згідно з Меморандумом, уряд Німеччини має намір надати необхідні
гарантії під незв’язаний фінансовий кредит (UFK) Кредитної установи для
відбудови (KfW) загальним розміром 500 млн євро. Кошти залучатимуться,
зокрема, для інвестицій у відбудову та модернізацію інфраструктури регіонів
східної частини України в таких сферах: транспорт, енергетика,
теплопостачання, енергоефективність, водопостачання та водовідведення,
соціальна інфраструктура, відновлення та будівництво житла (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-zaproponuvav-parlamenturatifikuvati-memorandum-z-35619). – 2015. – 8.07).
***
Президент підписав указ № 398/2015, яким визнаються такими, що
втратили чинність, деякі акти Президента у євроінтеграційній сфері
минулих років.
Указами Президента від 12 січня 2015 р. № 5 затверджено Стратегію
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сталого розвитку «Україна-2020» та від 26 травня поточного року № 287 –
Стратегію національної безпеки України, які чітко формулюють
євроінтеграційні прагнення України та враховують новий етап відносин між
Українською державою і Євросоюзом, що закладений в Угоді про асоціацію
та відповідає реаліям сьогодення (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua/news/prezident-skasuvavdiyu-aktiv-v-yevrointegracijnij-sferi-min-35615). – 2015. – 7.07).
***
Президент П. Порошенко та президент Республіки Болгарія
Р. Плевнелієв на зустрічі в Києві обговорили питання енергетичної
безпеки. Глави держав за підсумками переговорів наголосили, що
енергетичне питання, зокрема питання поставок газу, має бути позбавлено
політики й діяти виключно за економічною логікою. Необхідно встановити
прогнозовану та коректну поведінку між постачальником і споживачами.
«Ми маємо все зробити, щоб газ перестав бути політичною зброєю», –
наголосив глава Української держави. За словами П. Порошенка, постачання
газу має відбуватися виключно за ринковими принципами. У свою чергу
Р. Плевнелієв зазначив: «Газ – це товар. Ми хочемо допомогти всім
виробникам газу спокійно транспортувати і продавати його у Європі за
ринковими цінами та умовами».
Президент України наголосив на важливості забезпечення енергетичної
безпеки Європи. «Будь-які проекти в обхід України роблять у Європі газ
більш дорогим, а значить, ціну – неконкурентною. Україна зацікавлена в
довгостроковому, на ринкових принципах і ринкових цінах забезпеченні
енергетичної безпеки Європейського Союзу», – заявив П. Порошенко.
Співрозмовники наголосили, що Болгарія та Україна гарантують
тривалість і стабільність поставок через свою територію всім постачальникам
газу. «Ми віримо, що є дуже хороша газотранспортна система в Україні та
Болгарії. І ми віримо, що економічно доцільно кожному використовувати
труби, які вже існують, ніж інвестувати десятки мільярдів у нові проекти», –
сказав Р. Плевнелієв.
Президент України висловив упевненість у тому, що транзитну угоду
між «Нафтогазом» і «Газпромом» після 2019 р. буде продовжено, бо не існує
цьому ні економічної, ні будь-якої іншої розумної альтернативи. Однак
Президент не виключив можливості домовленості з ЄС щодо купівлі газу для
всієї Європи на українсько-російському кордоні, щоб уникнути монополізму.
П. Порошенко також відзначив перспективи використання сховищ газу в
Болгарії та Україні для поставок газу в Європу.
Як наголосив Р. Плевнелієв, кожна держава має право диверсифікувати
джерела та постачальників газу, електрики та інших енергетичних ресурсів.
«Ми не проти Росії, ми купуємо російський газ і спокійно хочемо
продовжувати купувати його. Але ми проти того, щоб нам перекривали кран,
що не можемо підрахувати, якою буде ціна, і не маємо довготермінової
ясності», – підкреслив президент Болгарії.
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За словами Р. Плевнелієва, важливо діяти в рамках Європейського
енергетичного союзу, який направлений на створення чесних і прозорих умов
на енергетичному ринку й передбачає право на альтернативних
постачальників
та
маршрути
доставки
(Офіційне
інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/gaz-maye-perestati-buti-zbroyeyu-zustrichprezidentiv-ukrayi-35614). – 2015. – 7.07).
***
За підсумками переговорів у Києві Президента України П. Порошенка
та президента Болгарії Р. Плевнелієва досягнуто ряд домовленостей про
реалізацію конкретних спільних проектів.
Особливу увагу під час переговорів було приділено обговоренню
ініціативи Президента П. Порошенка щодо будівництва якісної дороги, що
з’єднає Одесу, Болград і Рені та створить транзитний коридор у напрямку
Румунії. «Ми домовились про те, що проведемо переговори, і за допомогою
наших болгарських і румунських партнерів нам вдасться залучити на цей
проект кошти Європейського Союзу, Болгарії, Румунії. Але справа не лише у
коштах, ця дорога має стати символом нашої дружби», – наголосив
Президент.
Глава держави повідомив, що дав доручення підготувати проект змін до
Державного бюджету. «Внаслідок рішучих дій з наведення порядку на
митниці ми зможемо збільшити надходження до державного бюджету, і
частину з них буде спрямовано на будівництво дороги – як фінансування з
українського боку», – сказав Президент.
Сторони домовилися про візит до Болгарії міністра інфраструктури
України для обговорення зі своїм болгарським колегою спільної програми
будівництва доріг та інфраструктурних об’єктів, у тому числі на Півдні
України. Крім того, досягнуто домовленість про візити в Україну
найближчим часом міністра енергетики та міністра туризму Болгарії.
У присутності президентів було підписано протокол про співробітництво
й обмін між Міністерством освіти і науки України та Міністерством науки
Болгарії, що забезпечить можливість щорічного обміну студентами,
аспірантами й стажистами для навчання та науково-дослідної роботи в
Україні й Республіці Болгарія.
Президенти приділили значну увагу питанням підтримки найбільшої
болгарської меншини, яка проживає за межами Болгарії. Сьогодні майже
250 тис. болгар проживають на території Одеської області. «Ми забезпечимо
їх комп’ютерами, книжками, відновимо діяльність культурного центру
болгар», – повідомив П. Порошенко. Глава держави зазначив, що міністри
закордонних справ двох країн, які напередодні відвідали м. Болград,
розробили детальну програму – починаючи від започаткування в Болграді
бізнес-інкубаторів для створення нових робочих місць і завершуючи
наданням спеціальної квоти для українських випускників шкіл для навчання
у болгарських вищих навчальних закладах, у тому числі й для підготовки
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вчителів болгарської мови.
«Нам є про що говорити, нам є про що звітувати, і наше стратегічне
партнерство на сьогоднішній день має конкретне практичне наповнення», –
резюмував
глава
держави
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua/news/prezidenti-ukrayini-tabolgariyi-domovilis-pro-spilnu-pobudo-35613). – 2015. – 7.07).
***
Президенти України й Болгарії під час переговорів у Києві обговорили
питання європейської та глобальної безпеки в контексті ситуації на
Донбасі, а також болгарський досвід на шляху реформ і його уроки для
України.
«Ми використаємо цю можливість, щоб розвинути нашу позицію з таких
дуже важливих питань, як європейська та глобальна безпека, особливо після
дуже важливого рішення Ради Європейського Союзу про продовження
санкцій щодо Росії за невиконання мінських угод», – сказав П. Порошенко на
переговорах делегацій у розширеному складі.
Президент наголосив на готовності до політичного процесу задля
врегулювання ситуації на Донбасі, але за умови повного виконання мінських
угод. Єдиним шляхом політичного врегулювання є проведення чесних і
прозорих виборів відповідно до стандартів та при спостереженні Бюро
демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ. «Тільки шляхом вільних
виборів ми можемо отримати законних представників Донбасу, з якими ми за
тиждень вирішимо всі питання без російської зброї та російського впливу», –
наголосив П. Порошенко.
Глава держави особливо наголосив на необхідності виконання пункту
мінських домовленостей щодо звільнення всіх заручників – як тих, кого
утримують на окупованій території, так і тих, кого утримують у Москві.
«Росія має продемонструвати готовність до повного виконання мінських
угод», – заявив Президент.
Президент України також звернув увагу на питання анексії Росією
Криму, яке є цинічним порушенням міжнародного права та післявоєнного
світового порядку. «У XXI ст. це абсолютно неприйнятний підхід. І позиція
Болгарії, Європейського Союзу, сотні країн, які на Генеральній Асамблеї
ООН підтримали Україну, привела фактично до повної ізоляції Росії», –
заявив глава держави, висловивши подяку Болгарії та її президенту за таку
солідарність.
У свою чергу президент Болгарії наголосив на тому, що «кризові явища
у світі відбуваються там, де порушується верховенство права». «Ми віримо в
те, що кожна нація, незалежно від того, велика вона чи мала, багата чи бідна,
маючи свою територію, свої кордони і свою Конституцію має право
самостійно вирішувати свою долю. І ніхто не має права втручатися,
порушувати і пересувати кордони, вторгатися і анексувати чужі території», –
заявив Р. Плевнелієв. Президент Болгарії наголосив на відповідальності
країн-підписантів Будапештського меморандуму і важливості дотримання
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своїх зобов’язань.
Р. Плевнелієв висловив переконання, що Україна, попри своє сусідство з
Росією, має право й можливості бути демократичною, належати до країнчленів Європейського Союзу.
Президент Болгарії запевнив Президента України в тому, що його країна
рішуче виступає за дотримання міжнародного права та за захист і збереження
суверенітету України, невід’ємного права українців обирати своє майбутнє.
«Голос Болгарії на Генеральній Асамблеї ООН, яка запланована восени цього
року, буде на захист України та миру», – сказав Р. Плевнелієв.
Президент подякував Болгарії за її підтримку співпраці України з НАТО
та допомогу, яку надає ця країна в лікуванні та реабілітації воїнів АТО і
відпочинку дітей з Донбасу.
Окрему увагу глава держави приділив ролі Болгарії в підтримці
євроінтеграційних прагнень України та сприянню в запровадженні у 2016 р.
безвізового режиму між Україною та ЄС. Президент повідомив, що під час
саміту «Східного партнерства» Болгарія підтримала ініціативу щодо
започаткування нової стратегії Європейського Союзу по відношенню до
країн-сусідів ЄС з урахуванням індивідуальних особливостей цих країн, у
першу чергу для України, Грузії та Молдови – країн, які демонструють
більші прагнення до інтеграції з Європейським Союзом.
Зазначивши, що обидві наші країни в минулому мають тісні відносини з
Росією, П. Порошенко наголосив: «Це – два різні всесвіти. Наш всесвіт –
європейські цінності, свобода, демократія, модернізація країни, економіки,
політичної системи».
Співрозмовники також обговорили болгарський досвід суспільноекономічних реформ і впровадження реформ в Україні. П. Порошенко
нагадав, що у 1997 р. Болгарія також перебувала у важкому економічному
стані та постала перед необхідністю запроваджувати реформи. Середня
зарплата була 10 дол., а пенсія – 2 дол. на місяць. «Єдиний шлях для країни у
такій ситуації – реформи та єдність нації. Це саме те, чого ми потребуємо
зараз», – наголосив П. Порошенко, відзначивши важливість болгарського
досвіду для України.
Президент акцентував увагу на значенні прозорої та ефективної
приватизації, яку свого часу було проведено в Болгарії.
Глава держави особливо відзначив дружню та надійну підтримку
Болгарією енергетичної незалежності України. «Коли були спроби обійти
Україну, побудувати газогони в обхід нашої країни, найрішучим і
проєвропейським голосом був голос наших болгарських партнерів», – сказав
П. Порошенко.
Президент Болгарії нагадав про давні дружні відносини між народами
двох країн і наголосив на тому, що Болгарія цього ніколи не забуде: «Наша
історія робить нас сильними, нам залишається лише оновити наші давні теплі
взаємовідносини і спільно рухатися далі».
Глава держави відзначив, що нарешті, після 12-річної перерви,
президент Болгарії прибув до України з візитом. «Ваш візит є
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підтвердженням нашої дружби, довіри, надійності наших відносин та
демонстрацією нашої особистої дружби. Протягом року мого президентства
ми зустрічалися 10 разів, інтенсивність наших зустрічей дуже символічна, бо
ніколи до того відносини між нашими країнами не були на такому рівні», –
сказав Президент України, відзначивши особистий внесок у це президента
Р. Плевнелієва (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/prezidenti-ukrayini-ta-bolgariyi-obgovorilipitannya-bezpeki-35612). – 2015. – 7.07).
***
Виборча кампанія до органів місцевої влади «повинна принести
стабільність у країні, а не, навпаки, дестабілізацію, на яку сподіваються
як окремі політичні сили, так і північні сусіди», наголосив Прем’єрміністр України А. Яценюк на засіданні уряду в середу, 8 липня.
Глава уряду підкреслив, що, незважаючи на наближення виборів,
парламенту «треба вже більш ефективно працювати в тому, щоби допомагати
країні та уряду»: «Переконаний, що парламент на це також спрямований – на
реформування країни і ухвалення всіх пакетів законів, які йдуть в рамках
нашої програми співпраці з міжнародними фінансовими організаціями».
Він нагадав, що коли проводилися реформи в Грузії, усе, що вносилося
урядом, підтримувалося парламентом. «А у нас так: 70 % того, що вносить
уряд, десь губиться і 30 % з боями пробиваємо», – зазначив він.
«Вкотре наголошу, що в нас нічого не вимагає ні МВФ, ні Світовий
банк. У нас вимагає час і суспільство. Час і суспільство вимагає таких змін.
Важливий не процес, а результат», – наголосив Прем’єр-міністр.
Ухвалення необхідних законів, підкреслив А. Яценюк, це
відповідальність коаліції і Кабінету Міністрів, який сформований коаліційно:
«Можуть бути певні неузгодженості, але ці неузгодженості треба дуже
оперативно вирішувати. У нас вже немає можливості чекати. Вікно
можливостей, яке в нас є, потроху закривається. Я би хотів, щоби члени
парламенту допомагали нам його відкривати, а не закривати.
Як Прем’єр-міністр покладаю дуже великі надії на мудрість української
коаліції. Якщо не всіх, то більшості фракцій коаліції і більшості членів
українського парламенту. Необхідно проголосувати закони. Коаліція повинна
бути єдина, незважаючи на різність політичних партій і різні підходи щодо
проведення муніципальних виборів».
Зміни в щоденному житті українських громадян, підкреслив глава уряду,
«безпосередньо пов’язані з відповідальністю всіх учасників політичного
процесу»: «Спільно йшли на вибори, спільно сформували демократичну
коаліцію – тепер треба спільно нести відповідальність» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248310303&cat_id=2
44274130). – 2015. – 8.07).
***
А. Яценюк наголосив, що небхідно, щоб наступного тижня
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ВР проголосувала за зміни до Конституції України, внесені Президентом.
«Підтримую Президента України в необхідності ухвалення змін до
Конституції України, які є збалансовані, і Венеціанська комісія дала
позитивний звіт щодо конституційних змін в Україні», – наголосив Прем’єрміністр України А. Яценюк на засіданні уряду в середу, 8 липня.
Глава уряду нагадав, що рішення про позачергове засідання парламенту
не прийнято, і наголосив, що необхідно, аби наступного тижня Верховна
Рада України проголосувала за зміни до Конституції України, внесені главою
держави
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248309131&cat_id=2
44274130). – 2015. – 8.07).
***
А. Яценюк. Зазначив, що Ощадбанк подав позов проти Росії про
відшкодування 15 млрд грн збитків через незаконну анексію Криму.
«Ощадний банк України подав позов проти Російської Федерації на
суму близько 15 млрд грн про відшкодування збитків, завданих Росією через
незаконну анексію Криму, і відповідно втратою Ощадбанком доходів і майна
на українській території, якою є АР Крим», – повідомив Прем’єр-міністр
України А. Яценюк на засіданні уряду в середу, 8 липня.
Глава уряду звернувся до всіх інших українських державних компаній
діяти за прикладом Державного ощадного банку України «з тією метою, щоб
притягнути Росію до відповідальності і стягнути з Росії суми збитків за
незаконну анексію Криму і тимчасову втрату українського майна» (Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248309162&cat_id=2
44274130). – 2015. – 8.07).
***
Кабінет
Міністрів
України
прийняв
рішення,
якими
запроваджується нова процедура проходження вантажу в портах. Вона
відповідає європейським стандартам і займатиме годину, на відміну від
сьогоднішніх термінів понад 15 год. Про це повідомив на засіданні уряду в
середу, 8 липня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк.
Впровадження затверджених Кабінетом Міністрів України ініціатив
Міністерства інфраструктури дасть змогу скоротити час перебування судна в
порту, збільшити пропускну спроможність портів на 15–20 %, а також
ліквідувати умови для корупційних схем, масштаби яких оцінюються в
3 млрд грн на рік.
Відтепер у морських портах буде зменшено кількість процедур і
контролюючих органів, задіяних в оформленні вантажних суден.
За 45 днів буде запроваджено нову схему проходження вантажів в
українських портах, яка відповідатиме європейським нормам. Термін
оформлення транзитних вантажів становитиме 1 год, тоді як на сьогодні ця
процедура триває 10–15 год, у деяких випадках – до кількох діб (Урядовий
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портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248309162&cat_id=2
44274130). – 2015. – 8.07).
***
Українська делегація візьме участь у другій зустрічі групи високого
рівня з будівництва газотранспортної мережі в Центральній та
Південно-Східній Європі.
У період з 9 по 10 липня 2015 р. у м. Дубровник (Республіка Хорватія)
заплановано проведення другої зустрічі групи високого рівня з будівництва
газотранспортної мережі в Центральній та Південно-Східній Європі.
На запрошення Європейської комісії українська делегація під
головуванням заступника міністра енергетики та вугільної промисловості
України І. Діденка бере участь у зазначеному заході. До складу делегації
також
входять
представники
НАК
«Нафтогаз
України»
та
ПАТ «Укртрансгаз».
Головним завданням групи високого рівня з будівництва
газотранспортної мережі в Центральній та Південно-Східній Європі є
підготовка регіональної «дорожньої карти» пріоритетної інфраструктури та
сприяння її імплементації з метою розвитку інфраструктури та підвищення
безпеки
поставок
газу
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248311580&cat_id=2
44277212). – 2015. – 8.07).

ПОЛІТИКА
В Минске завершились переговоры трехсторонней контактной
группы и рабочих подгрупп по урегулированию конфликта на Донбассе.
Как сообщил специальный представитель ОБСЕ М. Сайдик, переговоры
прошли
конструктивно,
передает
«БЕЛТА»
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3536708-perehovory-kontaktnoi-hruppypo-donbassu-proshly-konstruktyvno-obse).
«У нас сегодня была очень конструктивная работа не только на
пленарном заседании, но и в рабочих группах. Дела действительно
продвигаются. Обсуждались разные темы. В экономической подгруппе шла
речь о восстановлении водоснабжения и выплат пенсий на Донбассе», –
сказал М. Сайдик.
Рабочая группа по безопасности обсуждала ситуацию в Широкино и
вопрос отвода вооружения. «По этому вопросу, надеемся, мы сможем
принять решение в следующий раз», – отметил представитель ОБСЕ. Он
добавил, что на заседании подгруппы по гуманитарным вопросам «тоже
были сдвиги».
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По словам М. Сайдика, следующая встреча группы состоится через две
недели. «Думаю, что в следующий раз, через две недели, мы можем
надеяться уже на какие-то конкретные шаги», – сказал он.
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 (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 8.07).
***
ХХIV сесія Парламентської асамблеї Організації з безпеки та
співробітництва у Європі ухвалила Резолюцію «Викрадені і незаконно
утримувані громадяни України на території Російської Федерації».
Рішення прийнято 8 липня на ХХІV щорічній сесії ОБСЄ у м. Гельсінкі
(Фінляндська Республіка).
Проект Резолюції був ініційований членом постійної делегації Верховної
Ради України в Парламентській асамблеї ОБСЄ, народним депутатом
України О. Семераком та ухвалений переважною більшістю голосів (без
внесення жодних поправок і зауважень).
Резолюція рішуче засуджує викрадення українських громадян з території
України, у тому числі члена парламенту Н. Савченко, кінорежисера
О. Сенцова та інших осіб, як і їх незаконне переміщення через українськоросійського державний кордон та подальше затримання на території
Російської Федерації; вважає такі дії Російської Федерації та розгляд
кримінальних справ згаданих українських громадян незаконними й
нелегітимними, оскільки вони є грубим порушенням норм міжнародного
права в галузі прав людини та основних свобод, а також принципів і
зобов’язань у рамках ОБСЄ і при цьому суперечать зобов’язанням Російської
Федерації за мінськими угодами, укладеними у вересні 2014 і лютому 2015 р.
Також Резолюція закликає Російську Федерацію суворо дотримуватися
норм і принципів міжнародного права, принципів та зобов’язань у рамках
ОБСЄ, мінських угод і невідкладно звільнити Н. Савченко, О. Сенцова та
інших українських громадян, які незаконно утримуються в Росії, а також
забезпечити їх безпечне повернення в Україну (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 8.07).
***
Парламентская ассамблея ОБСЕ возложила ответственность за
тяжелую экономическую ситуацию в Украине на Россию. Об этом
говорится в сообщении в Facebook нардепа от «Народного фронта»
С. Высоцкого.
«Есть! Наша канадско-украинская резолюция принята в ПА ОБСЕ
96 голосам “за” при семи голосах “против”. Причем с поправками США и
других союзников об ответственности России за тяжелую экономическую
ситуацию в Украине и с призывом об оказании широкой финансовой помощи
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Украине», – сообщил С. Высоцкий.
Как отмечается в проекте Резолюции, действия Российской Федерации в
Автономной Республике Крым и в г. Севастополь, а также в определенных
районах Донецкой и Луганской областей Украины являются актами военной
агрессии
против
Украины
(РБК-Украина
(http://www.rbc.ua/rus/news/koalitsiya-dogovorilas-otkazatsya-blokov1436342352.html). – 2015. – 8.07)
***
Обнародован проект резолюции о трибунале по сбитому Боингу.
Делегация Малайзии в ООН распространила проект резолюции Совета
безопасности всемирной организации с требованием сформировать
международный трибунал для независимого расследования дела о сбитом в
июле прошлого года над территорией Украины Боинга-777, сообщили СМИ
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3537222-obnarodovan-proektrezoluitsyy-o-trybunale-po-sbytomu-boynhu).
В проекте документа говорится, что Совбез ООН должен
«сформировать международный трибунал с единственной целью – добиться
судебного преследования тех, кто несет ответственность за преступление,
связанное со сбитым самолетом авиакомпании Malaysia Airlines,
совершавшим рейс MH17 17 июля 2014 г.».
В частности, проект резолюции предусматривает создание трибунала в
соответствии с гл. 7 Устава ООН, которая означает, что усилия суда по
преследованию виновных могут быть обеспечены путем введения санкций.
В тексте документа крушение самолета описывается, как «угроза для
международного мира и безопасности», и отмечается, что все государства
должны в полной мере сотрудничать с судом.
Кроме этого, согласно документу, совет примет устав нового трибунала
по образцу других специальных судов ООН, которые занимаются
серьезными преступлениями.
Окончательный доклад по расследованию крушения самолета
ожидается в октябре.
Напомним, рейс MH17, направлявшийся из Амстердама в КуалаЛумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 г. На борту были 298 человек, ни
одному из которых не удалось спастись.
Эксперты предполагают, что Boeing, скорее всего, был сбит в результате
ракетного удара. В Киеве заявляют, что в самолет попала ракета класса
«земля-воздух», выпущенная с территории так называемой ДНР.
Минобороны РФ заявляет, что ответственность за катастрофу лежит на ВС
Украины (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 9.07).
***
Парламент Австрии одобрил ассоциацию Украина – ЕС. Об этом
сообщает посол Украины в Австрии А. Щерба. Перед ратификацией, по
словам А. Щербы, министр иностранных дел Австрии С. Курц на заседании
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парламента «агитировал проголосовать за ратификацию».
Решение парламента еще должен утвердить федеральный президент
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3537095parlament-avstryy-odobryl-assotsyatsyui-ukrayna-es). – 2015. – 8.07).
***
Посол Канади в Україні Р. Ващук заявив, що країни-учасниці НАТО
нададуть українській стороні летальну зброю у випадку наступу
бойовиків. Про це йдеться в повідомленні Посольства Канади в Україні у
Twitter, передає УНН.
Нагадаємо, у середині червня помічник держсекретаря США В. Нуланд
зазначила, що питання надання летальної зброї Україні досі обговорюється в
США (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. –
8.07).
***
ДНР і ЛНР закликали Раду Безпеки ООН створити міжнародний
трибунал для розслідування військових злочинів на Донбасі. Про це заявив
лідер ЛНР І. Плотницький під час спільного з ватажком ДНР О. Захарченком
брифінгу, передає УНН з посиланням на «Донецьке агентство новин».
ДНР і ЛНР звертаються до Ради Безпеки ООН з проханням про
заснування міжнародного трибуналу для судового переслідування осіб,
відповідальних за порушення міжнародного гуманітарного права і злочинів
проти людяності в Україні, заявив І. Плотницький.
О. Захаречнко додав, що розслідуванням злочинів на Донбасі повинна
займатися міжнародна організація.
«Закликаємо Генерального секретаря ООН, постійних членів Ради
Безпеки – США, Францію, Велику Британію, Китай і Росію – невідкладно
обговорити формування такого трибуналу на найближчому засіданні і
підготувати відповідну резолюцію», – сказав І. Плотницький (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 8.07).
***
Задержанные по подозрению в коррупции замглава Генпрокуратуры
В. Шапакин и зампрокурор Киевской области А. Корнийца освобождены
под залог. Об этом первый вице-спикер Верховной Рады А. Парубий написал
в Facebook.
«Убежден, что судьи, которые приняли решение отпустить под залог
заместителя прокурора Киевской области и чиновника Генпрокуратуры,
должны быть отстранены от работы, – написал он. – Соответствующее
обращение я направил в Высшую квалификационную комиссию судей.
Убежден, что в отношении таких судей и таких решений должно быть
проведено расследование».
По информации СМИ, обыск проводился в связи с подозрением в
получении взятки в особо крупных размерах одним из заместителей главы
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прокуратуры. 7 июля суд арестовал замглавы следственного управления ГПУ
В. Шапакина с альтернативой залога в сумме 3,2 млн грн.
Журналист Ю. Бутусов отмечает, что проведенная облава на
взяточников в ГПУ стала прецедентом. Так, впервые задержаны
действующие высокопоставленные руководители Генпрокуратуры без
уведомления
Генерального
прокурора
(ZN.UA
(http://zn.ua/UKRAINE/parubiy-zayavil-ob-osvobozhdenii-pod-zalogprokurorov-korrupcionerov-181883_.html). – 2015. – 8.07).
***
Парламентская коалиция договорилась отказаться от блоков и
«защищенных троек» в законе о местных выборах. Об этом сообщил
народный депутат, лидер фракции Радикальной партии О. Ляшко.
«Заседание будет во вторник (14 июля). Они мотивируют тем, что якобы
там не хватает голосов двух больших фракций. Я думаю, что настоящая
причина в том, что мы настаивали на рассмотрении социальных законов», –
сказал О. Ляшко.
Он добавил, что во вторник будет рассмотрен закон о выборах. По его
словам, в коалиции договорились, что в законопроекте не будет блоков и
«защищенных троек».
Кроме того, во вторник будет рассмотрен вопрос об изменениях в
Конституцию в части депутатской неприкосновенности и децентрализации
(РБК-Украина (http://www.rbc.ua/rus/news/koalitsiya-dogovorilas-otkazatsyablokov-1436342352.html). – 2015. – 8.07).
***
Во вторник, 7 июля, в Николаеве в бизнес-центре «Александровский»
прошла презентация партии «Укроп».
Для того чтобы ознакомить николаевцев с новой политической силой, из
Днепропетровска приехали ее учредители, которые не так давно вышли из
коалиции: народные депутаты В. Куприй и В. Дидыч.
Депутаты рассказали и о вновь созданной партии. Она, по их
убеждению, является «правоцентристской». Все решения в партии будут
принимать не конкретные люди, а «общественность». Партия принимает в
свои ряды всех, кроме коммунистов, «регионалов» и людей, которые не
являются
патриотами
Украины
(Novosti-n.org
(http://novostin.org/news/read/90087.html). – 2015. – 7.07).
***
Депутаты просят В. Шокина и Д. Сакварелидзе разобраться с
действиями прокуратуры в округе № 205.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», об этом на своей странице в Facebook
написал народный депутат от фракции «Батьківщина» И. Луценко.
«Вниманию Сакварелидзе. …
…На 205 округе в Чернигове, где сейчас происходят досрочные выборы
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в парламент, прокуроры истребовали документы 21 кандидата, в частности
от одной из парламентских сил – «Самопомочі», в рамках некоего
криминального производства. Это позволит, в теории, так подобрать состав
локальных избирательных комиссий, что те смогут посчитать голоса “как
надо”, а не как есть. Налицо угроза фальсификаций.
Я очень сомневаюсь, что прокуратура действует по чести и по букве
закона.
Я не могу припомнить, чтоб после Майдана такое бывало – когда
прокуратура, и когда вот так, демонстративно.
Шокин в отпуске, да и не его это стиль – жестко наказывать своих,
прокурорских. Поэтому обращаюсь к Д. Сакварелидзе – прошу взять данную
ситуацию на личный контроль. Прошу продолжать (если вы понимаете, о чем
я)», – написал депутат.
В распоряжении редакции «Цензор.НЕТ» есть копия депутатского
обращения на имя Генпрокурора В. Шокина. В нем, в частности,
перечисляются факты дела. Депутаты просят обеспечить немедленное
возвращение всей изъятой сотрудниками прокуратуры избирательной
документации в распоряжение ОИК № 205; невмешательство сотрудниками
прокуратуры в деятельность окружной избирательной комиссии № 205,
кроме случаев, предусмотренных законом; привлечение виновных в
нарушении действующего законодательства сотрудников прокуратуры
Черниговской области к ответственности. По данным «Цензор.НЕТ»
обращение подписали депутаты А. Денисенко, Т. Батенко, И. Луценко, В.
Дидыч, И. Мосийчук (Цензор.нет (http://censor.net.ua/n342997). – 2015. –
8.07).
***
Лідер партії «Батьківщина» Ю. Тимошенко переконана, що держава
не понесе збитків від реструктуризації валютних кредитів. Про це вона
заявила
в
ефірі
телеканалу
ICTV,
інформує
УНН.
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1479757-restrukturizatsiya-valyutnikh-kreditivne-zavdast-zbitkiv-derzhavi-yu-timoshenko).
За її словами, валютні кредити брали не олігархи та не великі
бізнесмени, а найбідніші, часто безробітні, які закладали свою квартиру з
метою отримати кредит і розпочати дрібний бізнес; це молодіжні кредити,
які чомусь почали видавати у валюті; це люди, які взяли іпотечний кредит
для купівлі маленької квартири.
«Сьогодні ж намагаються зіштовхнути все суспільство з тими людьми,
які, “вляпалися” в ці валютні кредити», – обурилась Ю.Тимошенко. Вона
звинуватила в цій ситуації Національний банк і державу, оскільки в
більшості країні світу, де нестабільна валюта, уряд не дозволяє банкам
надавати громадянам валютні кредити.
Лідер «Батьківщини» нагадала, що до 2004 р. кредити надавалися в
гривні і всі ризики за можливе падіння гривні несли банки, а в 2004 р., коли
в. о. керівника НБУ був діючий Прем’єр-міністр, банки пролобіювали
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постанову, якою дали можливість без будь-яких обмежень надавати валютні
кредити, переклавши відповідальність на людей.
«Скажіть, люди винні за падіння курсу гривні втричі? Держава винна!
Тому треба розуміти, що винуватий має відповідати та врегульовувати це», –
наголосила вона. Ю. Тимошенко також запевнила, що держава не понесе
збитків від реструктуризації валютних кредитів. «Оскільки ці кредити за
півціни, а інколи і за 10 % вартості продаються колекторським компаніям, які
зі свого боку вибивають у людей повну суму й потім у тіні діляться своїми
статками з усіма, хто дав їм можливість отримати цей борг», – наголосила
Ю. Тимошенко. Вона також закликала продати краще людям цей борг за ті
самі гроші (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015.
– 8.07).
***
«Правый сектор» создает три запасных батальона.
«Правый сектор» с целью развития формирует три запасных
добровольческих батальона в Черниговской, Сумской и Кировоградской
областях. Об этом говорится в соответствующем приказе командира
добровольческого
украинского
корпуса
А.
Стемпицкого
(http://korrespondent.net/ukraine/3536983-pravyi-sektor-sozdaet-try-zapasnykhbatalona).
Руководителям поручается в месячный срок построить запасные
батальоны, создать штабы батальонов, обеспечить батальоны материальнотехническим ресурсом для выполнения поставленных задач, действовать
согласно положению «О запасных батальонах ДУК ПС».
Как сообщал Корреспондент.net, в январе в Киеве создали запасной
батальон «Правого сектора» (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 8.07).

ЕКОНОМІКА
Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине первого
транша в 600 млн евро в рамках утвержденной ранее кредитной
программы в 1,8 млн евро. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии
(http://korrespondent.net/business/financial/3537004-evrokomyssyia-nachynaetvyplaty-ukrayne-po-novoi-prohramme-pomoschy).
Эти средства будут направлены на покрытие насущных проблем
Украины и поддержку экономической стабилизации. Также помощь будет
использована для проведения украинским руководством важных реформ в
сферах управления государственными финансами, управления, энергетики,
социальной защиты, предпринимательства и финансов.
Напомним, 31 марта Еврокомиссия приняла решение выделить Украине
последний транш в размере 250 млн евро в рамках первой программы
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макрофинансовой помощи (610 млн евро). По данным Еврокомиссии,
Украина получила в 2014 г. 1,6 млрд евро макрофинансовой помощи.
Отметим, Украина ожидает принятия решения Совета директоров МВФ
о втором транше финпомощи в размере 1,7 млрд дол., выделение которого
одобрила миссия фонда после работы в Киеве (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 8.07).
***
Болгария готова инвестировать в строительство прибрежных
очистных сооружений в Украине. Об этом заявил президент Болгарии
Р. Плевнелиев в ходе встречи с представителями украинского бизнеса, пишут
«Украинские новости».
«Практически в каждом городке (в Болгарии) вдоль Черноморского
побережья есть очистительные станции, чтобы вода была абсолютно
чистой... Болгария готова инвестировать в сферу очистительных
сооружений», – заявил он.
Кроме того, по словам президента, для Болгарии интересны сферы
развития транспортной инфраструктуры и энергетики.
Как сообщалось, Украина и Болгария допускают привлечение фондов
Европейского Союза для ремонта автомобильной дороги Одесса – Рени в
Одесской
области
и
строительства
переправы
через
Дунай
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3536701bolharyia-hotova-ynvestyrovat-v-ochystnye-sooruzhenyia-v-ukrayne). – 2015. –
8.07).
***
Национальный банк Украины на 1 июля увеличил международные
резервы на 346 млн дол., или на 3,5 %, – до 10,264 млрд дол., сообщает
НБУ.
«Этому способствовали формирование положительного сальдо
интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке, поступления в пользу
правительства от размещения государственных облигаций Украины
140,0 млн дол. и от конвертации китайских юаней в сумме 419,2 млн дол.», –
сказано в сообщении НБУ.
В НБУ отметили, что рост международных резервов Украины
произошел несмотря на необходимость осуществления значительных
платежей по погашению и обслуживанию государственного и
гарантированного государством долга в иностранной валюте в сумме
275,6 млн дол., в том числе 274,3 млн дол. по обслуживанию облигаций
внешней государственной ссуды и обслуживания и погашения
государственных ценных бумаг.
Кроме того, перечисление Международному валютному фонду в июне
составили 175,7 млн дол.
«В настоящее время объем международных резервов Украины
достаточен для выполнения обязательств и текущих операций правительства
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и Национального банка Украины», – отметили в Нацбанке.
Ранее Национальный банк подтвердил ухудшение прогноза роста
золотовалютных резервов с 25,4 млрд дол. до 22,1 млрд дол. в течение 2016 г.
По состоянию на 1 июня объем отечественных золотовалютных
резервов составлял 9,918 млрд дол.
На конец 2015 г. Национальный банк рассчитывает нарастить
золотовалютные резервы до 18,2 млрд дол. на конец 2015 г.
Кредиторы Украины хотят изъять 8 млрд дол. из международных
резервов Национального банка для оплаты внешних коммерческих долгов
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 7.07).
***
Глава Национального банка В. Гонтарева отмечает, что в Украине
четвертый месяц подряд наблюдается прирост депозитарной базы в
национальной валюте. Об этом она заявила на совещании с банкирами,
передает официальный сайт НБУ.
«Четвертый месяц подряд мы фиксируем прирост депозитарной базы в
национальной валюте. Гривневые вклады увеличиваются, даже с учетом
“эффекта” от ситуации с выводом неплатежеспособных банков с рынка. Их
объем в национальной валюте с начала июня увеличился на 1,9 %», –
отметила В. Гонтарева.
Отток валютных депозитов в июне, по словам главы НБУ, замедлился
менее чем до 1 %, что свидетельствует о постепенной стабилизации ситуации
на депозитном рынке.
«По валютным депозитам почти пройдена точка стабилизации. За июнь
их отток был меньше чем 1 %. Это лучший результат за последние месяцы,
поэтому мы ожидаем роста уже через один-два месяца. Мы надеемся, что
банки смогут укрепить свои депозитные портфели до конца этого года», –
отметила В. Гонтарева.
Напомним, Нацбанк с 4 июня вдвое повысил суточный лимит на снятие
денег с депозитных счетов – со 150 тыс. до 300 тыс. грн (Левый берег
(http://lb.ua). – 2015. – 7.07).
***
НБУ смягчил требования к банкам-нарушителям по покупке
валюты.
Постановление принято в связи с необходимостью упрощения условий
осуществления банками собственных операций по покупке валюты.
(http://minfin.com.ua/2015/07/07/7738726).
Национальный банк Украины смягчил ограничения на проведение
операций по покупке иностранной валюты для банков, нарушивших
требования порядка формирования и сохранения обязательных резервов.
Как говорится в постановлении правления НБУ от 3 июля 2015 г. № 436,
отменен ранее действовавший запрет для банков на проведение собственных
операций по покупке валюты в последующий календарный месяц в случае
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несоблюдения ими порядка формирования и сохранения обязательных
резервов за отчетный период резервирования.
НБУ пояснил, что постановление было принято в связи с
необходимостью упрощения условий осуществления банками собственных
операций по покупке валюты в пределах установленных лимитов открытой
валютной позиции.
Кроме того, принятый документ направлен на эффективный контроль за
своевременностью выполнения банками нормативов обязательного
резервирования в связи с передачей функций по контролю за их
соблюдением от территориальных управлений НБУ в департамент
банковского надзора (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 7.07).
***
ПриватБанк,
принадлежащий
украинскому
бизнесмену
И. Коломойскому, подал иск к России «о защите утраченных в Крыму
инвестиций». Об этом передает РБК со ссылкой на пресс-секретаря
украинской кредитной организации О. Сергу.
Отмечается, что ПриватБанк инициировал против РФ арбитражное
разбирательство о защите утраченных в Крыму инвестиций.
По словам О. Серги, арбитражный суд сформирован и будет
осуществлять разбирательство в соответствии с Арбитражным регламентом
Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Это
означает, что стороны, в том числе Россия, согласились принять участие в
данном разбирательстве, заключили арбитражное соглашение и назначили
судей.
Сообщается, что местом проведения арбитражного разбирательства
выбрана Гаага (Нидерланды).
Сумму иска и размер потерь банка в Крыму О. Серга не уточнил.
Кроме того, сообщается, что в пресс-службе Международного суда ООН
отметили, что такие дела разбираются в постоянном третейском суде в Гааге
(Permanent
Court
of
Arbitration,
PCA)
(РБК-Украина
(http://www.rbc.ua/rus/news/privatbank-zayavil-iske-rf-anneksii-kryma1436363715.html). – 2015. – 8.07).
***
Міністерство енергетики вже готується до зими. За останні два
місяці збільшили запаси вугілля на 600 тис. т. До грудня обіцяють
накопичити ще 1 млн т палива.
Загалом нині в державі є понад 1,5 млн т вугілля. Приблизно стільки ж
ще потрібно придбати. На це поки шукають гроші. За найгірших умов
проситимуть допомоги в банків. Є також плани заощадити – Україна не
платитиме за російську електрику, яку постачають на окуповані території.
«Ринок донецької неконтрольованої території переформатовано.
Оплачуємо різницю перетоку. А не як до цього постачаємо електроенергії на
800–900 млн грн. Пройшли досить успішні переговори з росіянами. Нам
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вдалося виключити чотири лінії, які йшли в зону, неконтрольовану із
російської сторони», – сказав міністр енергетики та вугільної промисловості
В.
Демчишин
(Телеканал
новини
«24»
(http://24tv.ua/ukrayina/minenergetiki_shukaye_groshi_na_vugillya/n591196). –
2015. – 8.07).
***
Перше півріччя 2015 р.: ринок праці поступово оживає.
Незважаючи на складні кризові явища в економіці країни, ринок праці
пережив перше півріччя 2015 р. відносно спокійно. Стабільність
спостерігалася як на ринку пропозиції (кількість вакансій не падала різко, а в
деяких місяцях першого півріччя навіть зростала), так і ринку попиту (не
було різкого зростання кількості резюме, а отже, і припливу нових
безробітних).
У першому півріччі в середньому щомісячно кількість вакансій
збільшувалася на 5–10 %. Максимальне зростання кількості пропозицій
спостерігалося в січні й квітні, а уповільнення зростання – у лютому й травні.
Перші шість місяців 2015 р. – період, під час якого вперше за тривалий час
переважала позитивна динаміка приросту кількості вакансій. Незважаючи на
те що показники щомісячної динаміки не дуже високі, незначна, проте
досить стійка позитивна тенденція все ж помітна.
У першому півріччі 2015 р. пошукачі виявляли помірну активність.
Динаміка приросту нових резюме на сайті hh.ua – 5–10 % щомісячно
порівняно з попереднім місяцем. Це говорить про те, що на ринку немає
різкого припливу нових трудових ресурсів, а отже, кризові явища в економіці
не призвели поки до масових скорочень серед офісних працівників. Як і в
попередні періоди, максимальну кількість як вакансій, так і резюме
розміщують
у
Києві
(Дніпроград
(http://dniprograd.org/ua/news/economy/23307). – 2015. – 8.07).
***
Украинские автозаводы восстанавливают темпы производства.
Объем производства легковых автомобилей за месяц составил 1029 ед.
В
июне
на
украинских
заводах
было
произведено
1254 автотранспортных средства, что на 183,7 % больше, чем в мае (442 ед.),
и на 1,1 % больше, чем в июне прошлого года (1240 ед.). Об этом
свидетельствуют предварительные данные ассоциации «УкрАвтопром»,
сообщает «ЛИГА.Бизнес».
Объем производства легковых автомобилей за месяц составил 1029 ед.,
что на 256,1 % больше по сравнению с маем, и на 2 % больше июньского
показателя прошлого года. Коммерческих автомобилей было произведено
139 ед., или на 32,4 % больше майского показателя, и на 33,7 % больше
относительно прошлогоднего июня.
Июньский показатель в части производства автобусов (86 ед.) на 79,2 %
превзошел результат предыдущего месяца, однако оказался на 32,3 %
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меньше итога июня 2014 г.
Всего за первое полугодие 2015 г. в Украине было произведено 3181 ед.
автотранспортной техники, что на 86,7 % меньше аналогичного результата
прошлого года. В сегменте легковых автомобилей падение составило 89,9 %
– до 2289 ед. Наименьшее падение отмечено в производстве коммерческих
авто – 21,9 %, произведено 644 автомобиля. Выпуск автобусов за тот же
период сократился на 45,3 % – до 248 ед. (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 7.07).
***
Доля Украины в поставках кукурузы в Китай достигла почти 90 % в
первые пять месяцев 2015 г. Об этом пишет Financial Times.
Украина стала крупнейшим поставщиком кукурузы в Китай на
удивление быстро. Впервые украинские компании отгрузили кукурузу в КНР
в 2012 г. после того, как Киев и Пекин подписали контракт на поставки этого
зерна стоимостью 3 млрд дол. При этом рост украинского экспорта в Китай
произошел за счет США. По сравнению с 2014 г. поставки из Соединенных
Штатов Америки снизились именно на те рекордные цифры, на которые
увеличились с Украины.
По мнению газеты, укрепление отношений между Китаем и Украиной не
только поддержит аграрный сектор Украины, но и поможет удовлетворить
растущий спрос на зерно и мясо в Китае.
FT приводит мнение экономистов, которые полагают, что стратегия на
увеличение импорта из стран Восточной Европы соответствует плану
«нового Шелкового пути», который направлен на активизацию морских и
железнодорожных перевозок между Европой и Азией (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2015. – 8.07).
***
У південних районах Дніпропетровщини ранні зернові культури
зібрано на перших 40 тис. га. Рясні дощі, які вкривали регіон останній
тиждень, не завадять виконати роботи вчасно. Збір ранніх зернових у регіоні
планується завершити наприкінці липня. Про це під час прес-конференції
повідомив директор департаменту агропромислового комплексу, розвитку
сільських територій та ринкового середовища Дніпропетровської ОДА
В. Удовицький. Ранні зернові в області збиратимуть на площі 871,4 тис. га.
«Голова Дніпропетровської облдержадміністрації В. Резніченко
поставив департаменту завдання провести збиральні роботи в оптимально
стислі строки, – розповів В. Удовицький. – Цього року ми розпочали жнива
на тиждень пізніше – на заваді стали дощі. Проте аграрії планують завершити
роботи вчасно. Техніка, люди та елеватори підготовлені. Тепер конче
потребуємо сонячних днів».
Зараз аграрії області намолотили понад 126,6 тис. т зерна. З них 70,8 тис.
т озимого ячменю та 54,8 тис. т озимої пшениці (Дніпропетровська ОДА
(http://www.adm.dp.ua). – 2015. – 7.07).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Инфляция в Украине в июне 2015 г. по сравнению с маем замедлилась
до 0,4 % – с 2,2 %, зафиксированных месяцем ранее. Об этом
свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
В годовом выражении (к июню 2014 г.) инфляция замедлилась до 57,5 %
– с 58,4 %, зафиксированных месяцем ранее. С начала года, за январь – июнь,
потребительские цены в Украине возросли на 40,7 %.
В июне по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожали
услуги канализации – на 7,9 %, водоснабжения – на 7,8 %, железнодорожного
пассажирского транспорта – на 5,8 %, яйца – на 3,6 %, транспортные услуги –
на 2,8 %, алкогольные напитки и табачные изделия – на 2,5 %.
В годовом выражении, к июню 2014 г., больше всего возросли цены на
природный газ – в 4,5 раза, жилищно-коммунальные услуги – в 1,5 раза.
Снижение цен в июне к маю зафиксированы на одежду – на 2,6 %,
фрукты – на 2,6 %, овощи – на 2,3 %, сахар – на 2,1 %. В годовом выражении
снижение цен не зафиксировано ни на одну из групп потребительских
товаров и услуг.
Данные приведены без учета территории временно оккупированного
Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической
операции.
Ранее сообщалось, что инфляция в Украине в мае 2015 г. замедлилась до
2,2 % – с 14 % в апреле, 10,8 % – в марте, 5,3 % в феврале и 3,1 % – в январе
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 7.07).
***
«Ощадбанк» просит кредиторов утвердить реструктуризацию
евробондов.
В начале августа кредиторы могут утвердить реструктуризацию
1,3
млрд
дол.
долга
государственного
банка
(http://minfin.com.ua/2015/07/07/7739751).
Ощадбанк обратился к держателям своих еврооблигаций с
предложением утвердить срок обращения ценных бумаг на семь лет.
Соответствующее сообщение эмитент опубликовал на Ирландской фондовой
бирже.
Согласно опубликованной информации, собрание держателей ценных
бумаг, на котором может быть принято соответствующее решение, назначено
на 3 августа 2015 г.
Ранее «Ощадбанк» договорился с Комитетом кредиторов о
реструктуризации 1,3 млрд дол. своего внешнего долга. В частности, речь
шла о перепрофилировании двух выпусков еврооблигаций с погашением в
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2016 и 2018 г. и субординированного займа со сроком погашения в 2017 г.
Комитет кредиторов представляет держателей 54,3 % ценных бумаг.
С 18 июня в Украине действует закон, позволяющий Кабинету
Министров до 1 июля 2016 г. принимать решение о введении моратория на
выплату внешних долгов частным кредиторам, по которым идут переговоры
о реструктуризации (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 7.07).
***
Активы неплатежеспособных банков будут продаваться на
электронных площадках.
Продажа активов через Интернет будет способствовать привлечению
широкого
круга
потенциальных
покупателей
(http://minfin.com.ua/2015/07/07/7738280).
Фонд гарантирования вкладов физических лиц обязал организаторов
торгов осуществлять продажу активов неплатежеспособных банков
исключительно на электронных площадках.
Согласно сообщению пресс-службы фонда, это позволит ускорить
процесс продажи активов, обеспечит удобство и скорость обмена
информацией и будет способствовать привлечению широкого круга
потенциальных покупателей.
Согласно указанному решению, организатор торгов через свой веб-сайт
должен обеспечить беспрепятственный допуск к участию в торгах и равные
условия для всех участников. Еще одно требование – техническая
возможность одновременного проведения не менее 100 торгов
одновременно.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц 6 июля начал выплаты
вкладчикам неплатежеспособного «Дельта банка» по договорам, срок
действия
которых
закончился
25
марта
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 7.07).
***
Торговать с Россией может стать еще сложнее: уже в 2016 г. РФ
планирует ввести квоты на импорт украинских товаров.
Журналисты узнали, чем мы сейчас торгуем с Россией, и какие выходы
есть у Украины в случае введения ограничений.
В Минэкономики РФ сообщают, что ограничения коснутся товаров так
называемой «группы риска» – продуктов питания и продукции
машиностроения. «Предложение России – неприемлемо: одностороннее
установление Россией тарифных квот нарушит договор о зоне свободной
торговли СНГ и фактически отменит режим зоны свободной торговли между
Украиной и РФ», – заявила замминистра экономики Украины Н. Микольская.
Она связывает заявление России о квотах с консультациями, которые сейчас
идут между РФ, Украиной и ЕС об имплементации соглашения о ЗСТ между
Украиной и ЕС.
«В соглашении о ЗСТ с СНГ не предусмотрены квоты. Наоборот, там
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говорится о необходимости снижения импортных пошлин, – говорит
исполнительный директор Международного фонда Блейзера О. Устенко. –
Ограничение противоречиво также с точки зрения ВТО, потому Украина
сможет защитить свои позиции через Женеву».
По словам экономистов, в первую очередь Россия может ввести квоты
для продуктов, но есть опасность, что ограничения наложат также на
продукцию машиностроения.
Самый же болезненный удар в случае введения квот ждет прозводителей
молочных продуктов, считает вице-президент Американской торговой
палаты в Украине Т. Качка: «Тут потеря российского рынка для нас серьезна.
Но даже в этом случае наши молочники пытаются искать выход – они
переориентируются на торговлю технической продукцией (например, сухим
молоком), тут для нас открываются рынки ЕС и США. Если говорить о
машиностроении, я бы не сказал, что мы можем торговать только с Россией –
есть еще рынки Латинской Америки и Северной Африки». Если же Россия
вернется к рациональной политике, товарооборот восстановится, уверены
эксперты (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2015. – 8.07).
***
По мнению лидера партии «Батьківщина» Ю. Тимошенко,
трехразовое снижение курса гривни привело к банковскому кризису,
кризису депозитов, а также к обесцениванию труда. Об этом она заявила
в эфире телеканала ICTV, передает «Главком».
«Самое страшное, что было сделано в Украине, – это снижение почти
втрое курса гривни. А это есть природой всего: дальше пошла инфляция, и
рано или поздно все товары будут втрое дороже, – отметила она. – Сегодня
заработная плата работника на заводе в Украине в 4,1 раза ниже, чем в Китае,
где, как известно, всегда была дешевая рабочая сила, и в 29,7 раза ниже, чем
в США. Это подготовка плацдарма для новой экономической колонизации
страны крупными монополиями».
Она сообщила, что в структуре себестоимости производства продукции в
большинстве стран мира заработная плата составляет 50 %, «а у нас 6–7 % –
за счет вас зарабатывают сверхприбыли» (From-UA (http://www.fromua.com). – 2015. – 7.07).
***
Нацбанк не чекає значних валютних коливань в Україні у зв’язку із
ситуацією в Греції.
Банкіри не передбачають прямого впливу на українську економіку,
оскільки формування валютного курсу в державі прив’язане в першу чергу
до курсу долара, пишуть «Українські новини».
«Україна – не Греція. Проблема Греції фундаментальна в тому, що вона
посварилася зі своїми основними кредиторами, і альтернативних джерел
просто немає. Країна входить у єврозону, є частиною монетарного режиму
єврозони, відповідно, усе прив’язано до євро – внутрішній ринок, включаючи
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банківську систему, і зовнішній ринок», – говорить заступник голови НБУ
Д. Сологуб.
Котирування євро, натомість, визначається із співвідношення
гривня/долар. Тож банкіри допускають зростання курсу євро.
Якщо курс євро знижуватиметься до долара на фоні грецької кризи, а
такі очікування є, здешевшає євро й в Україні, вважає голова правління
Комерційного індустріального банку В. Березовик (Телеканал новини «24»
(http://24tv.ua/ukrayina/minenergetiki_shukaye_groshi_na_vugillya/n591196). –
2015. – 7.07).
***
Греция официально попросила еврозону о новом кредите.
Греция в среду, 8 июля, подала официальную заявку о предоставлении
финансовой помощи по линии Европейского стабилизационного механизма
(ESM), заявил премьер-министр Греции А. Ципрас, выступая в
Европарламенте.
В самом документе содержится просьба о выдаче кредита ESM сроком
на три года на покрытие существующих долговых обязательств Греции и
обеспечение стабильности финансовой системы.
На прошлой неделе Афины направляли аналогичный запрос, но на
двухлетнюю программу.
В письме также содержится просьба рассмотреть возможность списания
части долга Греции, чтобы уровень долговой нагрузки стал подъемным для
страны в долгосрочной перспективе.
В обмен Греция предложила немедленное (начиная уже со следующей
недели) введение ряда мер, включая реформу налогообложения и
пенсионной системы.
При этом эти планы правительства в документе не детализируются.
Конкретные меры будут перечислены в предложениях греческого
правительства, которые будут направлены европейским партнерам не
позднее 9 июля, отмечается в заявке (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua).
– 2015. – 8.07).
***
Председатель Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер заявил, что в Брюсселе
детально проработали сценарий на случай выхода Греции из зоны евро.
«У нас есть сценарий со всеми деталями на случай Grexit. Все готово», –
заявил он западным журналистам после завершившегося поздно вечером во
вторник,
7
июля,
саммита
стран
еврозоны
(http://korrespondent.net/world/3536739-u-es-est-plan-deistvyi-na-sluchaivykhoda-hretsyy-yz-evrozony-yunker).
При этом глава Еврокомиссии подчеркнул, что не хочет, чтобы Греция
покинула зону евро. «Я решительно против так называемого Grexit, но я не
смогу предотвратить такое развитие событий, если правительство Греции не
сделает то, что должно сделать», – сказал Ж.-К. Юнкер.
42

Напомним, канцлер ФРГ А. Меркель заявила, что до четверга, 9 июля,
Греция должна предоставить очень детализированные предложения по новой
программе помощи. По словам канцлера, вторая программа помощи Греции,
срок которой истек 30 июня, «больше не существует». «Это означает, что
сейчас речь идет о многолетней программе, которая выходит далеко за рамки
старой программы, о которой мы дискутировали еще 10 дней назад», –
сказала А. Меркель.
Как сообщал Корреспондент.net, более 61 % греческих избирателей
5 июля поддержали на референдуме позицию афинского правительства и
сказали «нет» реформам, на которых настаивают международные кредиторы
в качестве условия предоставления Греции дальнейшей помощи
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 8.07).
***
Председатель Европейского совета Д. Туск предупредил о возможных
последствиях банкротства Греции. Если не удастся достичь
договоренности с Афинами, Европе угрожает крайне неблагоприятный
сценарий, при котором в проигрыше окажутся все европейцы, заявил он в
ночь на среду, 8 июля, после экстренного саммита в Брюсселе по Греции
(http://korrespondent.net/world/3536924-tusk-defolt-hretsyy-uhrozhaet-vseievrope).
Отсутствие договоренности о дальнейшей помощи может привести к
«банкротству Греции и неплатежеспособности ее банковской системы», что
будет иметь последствия «в геополитическом смысле» для всей Европы,
считает Д. Туск. Тот, кто это отрицает, наивен, цитирует его слова агентство
AFP.
Все стороны переговоров несут ответственность за нынешнюю
ситуацию, подчеркнул политик. Поэтому Д. Туск призвал глав государств и
правительств еврозоны найти консенсус. Одновременно он заверил, что
государства и органы еврозоны готовы «сделать все необходимое, чтобы
обеспечить финансовую стабильность еврозоны как неделимой структуры».
Решающим в преодолении долгового кризиса Греции станет саммит ЕС
12 июля. На нем главы государств и правительств обсудят итоги греческого
референдума.
Правительство Греции 7 июля объявило о том, что собирается на
следующий день подать заявку по линии Европейского стабилизационного
механизма (ESM) на предоставление нового пакета финансовой помощи.
Саммит ЕС определит, выполнены ли условия для начала переговоров о
дальнейшей международной программе по оздоровлению греческой
экономики (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 8.07).
***
Сотни китайских компаний остановили котировки своих ценных
бумаг из-за резкого обвала фондовых бирж КНР. Тем временем Пекин
пытается остановить самый большой спад стоимости акций за последние
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20 лет. Об этом сообщает Financial Times, напоминая, что еще несколько
месяцев назад китайский фондовый рынок был мировым лидером в росте.
Однако теперь фондовые биржи КНР страдают от резкого обвала из-за
маржинальной торговли, или использования долгов для покупки ценных
бумаг. Она породила опасения появления «экономического пузыря». Таким
образом, ценные бумаги компаний, котирующихся на фондовых биржах
КНР, потеряли значительную часть своей стоимости. Общая сумма убытков
составляет около 3 трлн дол.
Китайские компании отреагировали на это остановкой торгов на
Шанхайской и Шэньчжэньской биржах. 7 июля 173 компании не вышли на
торги. Свои ценные бумаги на обеих китайских биржах разместили 940
предприятий. Официальный Пекин пытается стабилизировать основные
показатели, скупая акции компаний с высокой рыночной капитализацией,
сокращая первичное публичное предложение и уменьшая торговые сборы.
Но все это пока не сработало. «Началась паника. Не имеет значения, что
сделает власть, это падение просто так не остановится», – сказал экономист
Credit Suisse Д. Тао. Издание пишет, что падение китайского фондового
рынка началось 7 июля во время четвертой сессии. Индекс Шанхайской
биржи сократился на 1,3 %, в то время как Шэньчжэнь потерял 5,3 %. Таким
образом, рост обеих китайских бирж в этом году составляет 36 %, хотя еще
месяц назад этот показатель составлял 122 %. Таким образом, за период с
12 июня Шанхай и Шэньчжэнь вместе обвалились на треть. Это наиболее
масштабное
сокращение
в
Китае
с
1992
г.
(ZN.UA
(http://zn.ua/ECONOMICS/kitayskaya-fondovaya-birzha-obvalilas-poterisostavili-okolo-treh-trillionov-dollarov-ft-181769_.html). – 2015. – 7.07).
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