
Уже днями адміністрація пре-
зидента США Барака Обами 

може оголосити нові санкції проти 
Росії. Про це в «Нью-Йорк Таймс» 
пише Пітер Бейкер. Він зазначив, 
що заходи впливу можуть бути 
спрямовані проти особистих фі-
нансистів Путіна. 

«Адміністрація Обами надси-
лає сигнал, що вона здогадується, 
де лідер Росії зберігає свої статки, 
і що він прямо або опосередковано 
може потрапити під дію санкцій», 
— пише автор. 

На думку Бейкера, санкції 
можуть торкнутися глави «Рос-
нефти» Ігоря Сечіна та чільника 
«Газпрому» Олексія Міллера. 

«Деякі люди в адміністрації 
Обами раніше вже виступали за 
оприлюднення інформації, яка є у 
США щодо капіталу Путіна, щоб 
показати росіянам його справжнє 
обличчя. Втім, ця пропозиція зу-
стрічає опір у Білому домі», — 
пише Бейкер. 

Автор також відзначає, що 
окремі законодавці у Конгресі ве-
дуть розмови про ухвалення за-
конів, які б змусили уряд Штатів 
оприлюднити орієнтовну оцінку 
статків Путіна. 

Як відомо, президент США 
Барак Обама висловився за необ-
хідність Вашингтону та Брюсселю 
«спільно вводити санкції» щодо 
Росії. 

Війна вкрай негативно позначи-
лася на економічній активності 

в регіоні, на який припадає близько 
16% від українського ВВП (15,7% — 
за минулий рік). Один лише видобу-
ток вугілля за останні дні, за даними 
Міністерства енергетики, скоротив-
ся на 10–12%. Інформагентство «ЛІ-
ГАБізнесІнформ» порахувало, скіль-
ки ж щодня втрачає вітчизняна 
економіка через протистояння на 
Донбасі. 

29 травня секретар Коміте-
ту Верховної Ради з національної 
безпеки й оборони Сергій Каплін 
заявив, що 60% підприємств у До-
нецькій і Луганській областях 
призупинили свою роботу. Якщо 
депутат мав на увазі промислові під-
приємства, то шкода для економіки 
дуже вагома. На Донбас припадає 
майже чверть усього промислового 
виробництва країни. У квітні обсяг 
реалізованої промислової продукції 
Луганської та Донецької областей 
становив майже 25 млрд грн (при 
цьому треба враховувати, що в квіт-
ні промвиробництво на Донеччині  
вже  активно  знижувалося  та  за 
підсумками місяця обвалилося на 
13%). 

Якщо вважати, що цифра Ка-

пліна правдива, то вже наступного 
місяця обсяг промислового ви-
робництва на Донбасі становитиме 
близько 10 млрд грн. Якщо грубо 
спростити, втрати Донбасу від війни 
становлять близько 15 млрд грн на 
місяць, тобто 500 млн грн ($45 млн) 
у день. 

Утім, найімовірніше, втрати не 
такі високі. «Цифра в 60% викликає 
багато запитань. Незрозуміло, як і 
що рахували. Левову частку пром-
виробництва Донбасу забезпечують 
великі заводи і шахти, а було не так 
багато новин про їх закриття», — 
пояснила старший економіст інвест-
компанії Dragon Capital Олена Білан. 
«Можливо, депутат мав на увазі, що 
призупинили роботу дрібний і се-
редній бізнес, магазини та рестора-
ни», — додала вона. 

У цьому сегменті роль Донба-
су не настільки висока. Наприклад, 
частка Донецької та Луганської об-
ластей у роздрібному товарообігу 
сягає близько 14%. За квітень то-
варообіг рітейлерів цих двох схід-
них областей сягнув 12 млрд грн. 
Зниження на 60% еквівалентне 
7,2 млрд грн. З цих грошей держава 
як мінімум не отримає ПДВ 20% — 
1,4 млрд грн (50 млн грн у день). 

Україна позиватиметься до Ро-
сійської Федерації на суму 

понад один трильйон гривень за 
незаконне захоплення та погра-
бування України. Про це Прем’єр 
Арсеній Яценюк розповів у вівто-
рок у парламенті, відповідаючи на 
запитання депутатів. 

«Україна розпочала процес, 
Генеральною Прокуратурою по-
чато розслідування. І в рамках 
кримінальної справи український 
уряд подає позов на суму, що пе-
ревищує 1 трлн грн», — заявив 
Яценюк. 

«Проблеми лежать у міжна-

родній правовій площині. Не так 
багато є опцій, куди подати в суд. 
Але, не розкриваючи всі юридич-
ні деталі: ми використовуємо всі 
можливі та законні методи для 
того, щоб притягнути РФ до суду», 
— додає він. 

За словами Прем’єра, Україна 
вже подала два позови до Євро-
пейського суду з прав людини без-
посередньо щодо анексії Криму і 
відповідальності РФ перед Украї-
ною. 

«Ми готуємо додатково інші 
позови, зокрема і до органів дер-
жавної влади й управління Росії, 
за незаконне захоплення і погра-
бування України. За це треба буде 
відповідати. Усвідомлюємо, що 
такі судові процеси не проходять 
за місяць, але вони матимуть ре-
зультат», — упевнений Яценюк. 

Як відомо, міністр юстиції 
Павло Петренко розповів, що за-
гальний розрахунок збитків Укра-
їни від анексії Криму вже налічує 
17 томів. 

«На сьогодні сума збитків ста-
новить 1 трильйон 80 мільярдів 
гривень. У зв’язку з обмеженням 
права користування об’єктами, 
майном і корисними копалинами, 
ця сума й надалі зростатиме», — 
заявив міністр. 
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Україна подасть позов до Росії 
на трильйон гривень за анексію Криму 

«Вибори відбулися. В України 
є легітимно обраний Пре-

зидент. Перемогла Україна, а зна-
чить, перемогла і Партія регіонів», 
— сказав Олександр Вілкул, один 
із лідерів Партії регіонів, у прямо-
му ефірі «Шустер Live». 

Він підкреслив, що внесок 
Партії регіонів у єдину Україну 
полягає в тому, що вибори Прези-
дента відбулися. По-перше, тому 

що кандидат від Партії регіонів 
Михайло Добкін не знявся з ви-
борів. Якби він зняв свою канди-
датуру, то могло б постати питан-
ня неповної легітимності виборів. 
По-друге, тому що на Донбасі ви-
бори Президента України відбули-
ся. Зокрема, на Донеччині всього 
2400 виборчих комісій. Усі вони на 
100% укомплектовані представни-
ками Партії регіонів (99% місце-
вого самоврядування в Донецькій 
області — представники ПР). 

Олександр Вілкул зазначив: 
«Вибори відбулися там, де була 
чітка позиція великих промислов-
ців, бізнесменів промислових під-
приємств. Наприклад, у Маріуполі 
на обох округах вибори пройшли. 
І це позиція меткомбінату імені 
Ілліча, меткомбінату «Азовсталь». 
Тому ми можемо сказати, що й за-
вдяки, зокрема, Партії регіонів є 
легітимно обраний Президент». 

«Я не став би зациклюватися 
на результаті Михайла Добкіна, 
тому що ми всі бачимо: на терито-
рії, на якій проживає близько 20% 
виборців, проголосувало всього 
кілька десятків тисяч людей», — 
підкреслив Вілкул. 

Майно, заставлене 
під валютний кредит, 
заборонено продавати 
Верховна Рада запровадила мораторій на відчу-
ження майна громадян, яке є заставою за валют-
ним кредитом. Депутати прийняли відповідний 
закон. При цьому передбачається, що він втратить 
чинність після ухвалення закону, що врегульовує 
питання переведення в гривню непогашеної суми 
заборгованості за кредитом. Мораторій не поши-
рюється на народних депутатів і членів Кабміну. 

$18
стільки мільйонів допомоги 
Сполучені Штати мають намір 
надати Україні для зміцнення 
сфери безпеки. Зокрема, ця 
допомога буде спрямована 
на створення ефективних ЗСУ.  

У статті для Project Syndicate, яку 
публікує The Guardian, фінансист 
Джордж Сорос пропонує Євросою-
зу ввести безкоштовне страхування 
для всіх, хто інвестує в економіку 
України. На його думку, цим він 
врятує не тільки Україну, але і себе 
самого. 

Починає інвестор із геополі-
тичного огляду. Він звертає увагу 
на «різкий контраст» між результа-
тами виборів до Європарламенту і 
виборів Президента України: якщо 
українці «продемонстрували силь-
не прагнення до асоціації з ЄС», то 
жителі Європи, навпаки, «вислови-
ли невдоволення тим, як сьогодні 
функціонує ЄС». 

Спочатку задуманий як «най-
тісніше об’єднання суверенних 
держав», у результаті «кризи євро» 
Євросоюз перетворився на «щось 
зовсім інше», вказує Сорос: доміну-
вати в ньому стали «відносини кре-
диторів і боржників, причому краї-

ни-кредитори диктують умови, що 
закріплюють їх панування». 

Тим часом Росія перетворюєть-
ся на «небезпечного суперника ЄС, 
противника з глобальними геополі-
тичними амбіціями, до того ж гото-
вого до застосування сили». Водно-
час «приватні інтереси путінського 
режиму», як вважає Сорос, «вступа-
ють у протиріччя зі стратегічними 
інтересами Росії». «Від більш тісної 
співпраці з ЄС і США Росія отри-
мала б більше вигоди. А вдаючись 
до репресій у РФ і в Україні, вона 
отримує взагалі контрпродуктивні 
результати. Незважаючи на високі 
ціни на нафту, економіка Росії через 
відтік капіталу і талантів слабшає», 
— йдеться в статті. 

«Застосування сили на київ-
ському Майдані призвело до заро-
дження нової України, яка твердо 
має намір уникнути включення в 
нову російську імперію. Якщо нова 
Україна досягне успіху, це створить 
загрозу для панування Путіна в Ро-

сії», — упевнений Сорос. Саме цим, 
як він вважає, пояснюються спроби 
Кремля дестабілізувати обстановку 
в сусідній країні. Тим часом «і ЄС, і 
США зайняті внутрішніми пробле-
мами, вони, як і раніше, не дуже до-
бре усвідомлюють суть ідеологічної 
та геополітичної загрози, що йде від 
Росії. Як же їм слід реагувати?» 

Перше, що потрібно зробити, 
— це «перешкодити спробам Росії 
дестабілізувати Україну», і кращий 
спосіб домогтися цього — «запро-
понувати тим, хто інвестує в Украї-
ну або має там бізнес, безкоштовну 
страховку від політичних ризиків», 
пише фінансист. «Якщо повною 
мірою відшкодувати підприємцям 
втрати, пов’язані з непідвладними 
їм політичними подіями, вони бу-
дуть стікатися на новий відкритий і 
багатообіцяльний ринок». Для цьо-
го доведеться внести зміни в євро-
пейський бюджетний пакт, вказує 
Сорос. 

Подібне страхування вже реалі-
зовано низкою приватних і урядо-
вих організацій, відзначає експерт, 
загострюючи увагу на прикладі Сві-
тового банку. Він пропонує таку схе-
му: «Зацікавлені уряди повинні взя-
ти на себе функцію перестрахування 
і використовувати свої установи 
тільки для адміністрування стра-
хових полісів... Кожен уряд робить 
скромне пропорційне вливання ка-
піталу, а частину, що залишилася, 
зобов’язується надати у вигляді га-
рантійної частини, яка стає доступ-
ною тільки тоді й у тому разі, коли і 
якщо фактично відбудеться виплата 
компенсації за збитки». 

За словами Сороса, «у таких 
гарантій є одна характерна осо-
бливість: що більше вони надійні, 
то менша ймовірність того, що ви-
никне потреба ними скористатися. 
Перестраховка, найімовірніше, ви-
явиться здебільшого безкоштовною. 
Якщо Євросоюз діятиме швидко та 
переконливо, то зможе врятувати і 
Україну, і себе самого». 

За матеріалами InoPressa 
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Скільки щодня від війни на Сході втрачає 
Україна 

Джордж СОРОС: 

Сепаратисти 
конфісковують 
у населення майно 

Події

«Нафтогаз» і «Газпром» 
переглядають ціни на газ 
«Нафтогаз» і «Газпром» переглядають заднім числом ціни 
поставок газу в квітні й травні 2014 року. Про це повідо-
мив єврокомісар із енергетики Гюнтер Еттінгер за підсум-
ками чергового раунду тристоронніх переговорів. «Ціна 
буде вище 350 доларів і нижче 380. Решта — питання 
переговорів», — заявив він. Як повідомлялося, черговий 
етап перемовин із участю європейського комісара з 
енергетичних питань Еттінгера, а також міністрів енерге-
тики України та Росії розпочався у понеділок, 2 червня, в 
Брюсселі. 

Американці знайшли гроші Путіна 

Вклад Партії регіонів у єдину Україну 
в тому, що вибори Президента відбулися 

Представники «Донецької 
Республіки» оголосили про 

початок конфіскації майна у на-
селення на «потреби фронту». 
Зокрема, забирають автомобілі, 
золото, великі суми грошей — як 
у приватних осіб, так і з банків у 
Донецьку та на блокпостах. 

«Вони публічно заявляють, 
що відбирають тільки предмети 
розкоші. Але у мого друга дня-
ми конфіскували дві машини, 
обладнані для перевезення про-
дуктів. Він підприємець із неве-
ликими доходами, за ці машини 
йому потрібно якось розраху-
ватись, але в ДНР це нікого не 
цікавить. Звертатися до міліції 
марно, та він і боїться виставля-
ти якісь претензії», — каже до-
неччанин Володимир В. 

За його словами, сепаратисти 
явно володіють базами податко-
вої інспекції, оскільки об’єктами 
грабежу виступають передусім 
місцеві підприємці. За словами 
очевидців, у них відбирають не 
тільки «предмети розкоші», але 
і все, що сподобається грабіж-
никам. 

Як Євросоюзу можна 
врятувати Україну 
Інтерв’ю з відомим у світі мільйонером та авантюристом 


