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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Коментар Президента України П. Порошенка
щодо звільнення Слов’янська від бойовиків
…5 липня Збройні сили та Національна гвардія звільнили від терористів
Слов’янськ. Над містом, яке бойовики вважали своєю неприступною
фортецею, знову гордо майорить Державний прапор України.
Так, це ще не повна перемога, і не час для салютів. Але очищення
Слов’янська від озброєної до зубів банди нелюдів має величезне символічне
значення. Це – початок перелому в боротьбі з бойовиками за територіальну
цілісність України. За повернення до нормального життя Донбасу як
невід’ємної частини нашої великої, сильної, європейської країни.
У Слов’янську нарешті вийшли на свободу заручники. Вилучено
величезну кількість зброї. Мирні мешканці зібралися на спонтанний мітинг
на підтримку українських військових.
Я вже дав всі необхідні накази щодо надання гуманітарної допомоги
мешканцям Слов’янська та інших населених пунктів, які конче її потребують
зараз. Зокрема, літаки та автоколони з продуктами вже вирушили до
Слов’янська. Вже сьогодні в місто мають бути доставлені хліб, вода, цукор,
тушонка. Крім того, я віддав доручення, щоб розпочала роботу служба з
відновлення енерго- та водопостачання для забезпечення нормального життя
в місті. Також негайно мають доставити людям пенсії, стипендії, інші
державні виплати.
Приступити до відновлення інфраструктури і привести в порядок школи!
1 вересня діти мають піти у відремонтовані класи.
Підтверджую зобов’язання держави щодо допомоги у відновленні
житла, зруйнованого через агресію терористів.
Я дуже далекий від ейфорії. Ситуація дуже важка. Терористи зараз
окопуються у великих містах. Попереду ще чимало випробувань.
Мій наказ в силі – звужувати кільце навколо терористів. Продовжувати
операцію із звільнення Донецької та Луганської областей.
Події останніх днів підтвердили обґрунтованість і доцільність мирного
плану, рівно як і правильність рішення про тимчасове припинення вогню.
Воно не було підтримане бойовиками, і вони за це несуть відповідальність і
далі нестимуть заслужене покарання.
Водночас я ще раз жорстко наказав силовикам при звільненні міст,
селищ та сіл забезпечити виточену вивіреність у проведенні операцій та
максимальний захист мирного населення (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
5.07).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
І. Рудь, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. політ. наук

Терористичні та диверсійні загрози
й суспільна стабільність в Україні
Події на Сході України привернули увагу суспільства до готовності
військових формувань і правоохоронних органів забезпечувати
національну безпеку держави в умовах загрози зовнішньої збройної агресії,
а також активізації сепаратистської, диверсійної та терористичної
діяльності.
Україна вперше за свою історію зіткнулася з проблемою
широкомасштабної терористичної діяльності, якою охоплено цілий регіон
держави. Аналіз відкритих публікацій щодо зазначеного питання дають
підстави стверджувати, що досить тривалий час правоохоронні органи
держави адекватно не реагували на протиправні явища.
Значна активізація дій сепаратистів і терористичні прояви
спостерігалися ще наприкінці березня – на початку квітня, а рішення
провести антитерористичну операцію (далі – АТО) ухвалили лише через два
тижні й тільки на початку травня розпочалися активні дії підрозділів,
залучених до участі в АТО.
Попередній аналіз показує, що українські силові структури виявилися
недостатньо готовими до розвитку негативного сценарію, недостатньо
ефективно реагуючи на широкий спектр завдань щодо протидії новим
викликам та загрозам.
Останнім часом терористи активізували підривну діяльність, спрямовану
на знищення об’єктів інфраструктури Української держави. У ЗМІ з’явилися
повідомлення про вибухи на газопроводах і залізничних коліях, про
перешкоджання відновленню водопостачання та мінування будівель.
17 червня на ділянці газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород у
Полтавській області відбулося серйозне загоряння: висота полум’я була 50–
100 м, радіус – 200–300 м, дія високих температур – до 1 км. Працівники
компанії «Укртрансгаз», оператора зазначеного газопроводу, в 16:15 загасили
полум’я, і, як запевнили керівники компанії, надзвичайна ситуація на
магістральному газопроводі Уренгой – Помари – Ужгород не вплине на
транзит газу до країн Європи.
Згодом глава МВС А. Аваков заявив, що головною причиною вибуху на
газопроводі Уренгой – Помари – Ужгород є зовнішнє втручання. «Під час
вивчення обставин події головною причиною і головним аспектом нашої
уваги, слідчих органів та органів з надзвичайної ситуації є зовнішнє
втручання», – заявив глава МВС. За припущенням правоохоронців,
причиною вибуху стало закладення вибухівки. «Ми припускаємо, що
вибуховий пристрій було закладено під основу бетонної опори трубопроводу,
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після чого сталися два короткі вибухи, потім – великий вибух. Слідство
триває», – сказав А. Аваков.
Можливі диверсійні дії щодо української газотранспортної системи
(ГТС), на переконання президента Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»
М. Гончара, заслуговують на особливу увагу. Як вважає експерт, такі дії
мають на меті допомогти Росії схилити ЄС на свою сторону з питання
Північного й Південного потоку. За його словами, до середини липня
українська ГТС перебуває в особливій небезпеці. «До середини липня мають
завершити розгляд звернення “Газпрому” про надання винятку з-під дії
Третього енергопакета для газопроводу “Опал”, який є продовженням
“Північного потоку” на території Німеччини. Отже, зараз треба очікувати
ескалації диверсійної діяльності в Україні проти газотранспортної системи
або проти інфраструктури країни в цілому з метою продемонструвати
Єврокомісії, що Україна сповзає в хаос і традиційні транзитні магістралі
через Україну для поставок газу в ЄС є ненадійними. Мовляв, немає ніякої
політики, є питання забезпечення надійних маршрутів в обхід “нестабільної
зони”. Отже, на думку “Газпрому”, ЄС доведеться погодитися на виняток для
газопроводу “Опал”, що відкриє перспективу використання “Північного
потоку” на повну проектну потужність – 55 млрд куб. м (нині близько
20 млрд). Крім того, після такої згоди може бути прийнято позитивне
рішення про будівництво “Південного потоку”«, – застерігає М. Гончар
(http://oilreview.kiev.ua/2014/07/03/ukrainskaya-gts-naxoditsya-v-bolshojopasnosti, 3.07.2014).
Інший напрям терористичних і диверсійних загроз – спроби зірвати
роботу залізниці. Насамперед такі дії мають місце в прилеглих до території
АТО місцях і безпосередньо на Донецькій залізниці.
Так, невідомі особи 24 червня здійснили несанкціоноване втручання в
роботу залізниці на перегонах Горлівка – Пантелеймонівка та Горлівка –
Новобахмутівка, Керування – Частка, Булавін – Дебальцеве. Події
зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками ч. 1
ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт). Виїздом слідчооперативної групи встановлено, що в обох випадках вибухом пошкоджено
високовольтні опори, які перекрили шлях. Додатково зруйновано 70 і 15 см
залізничних рейок. Також уранці 25 червня сталися вибухи на трьох ділянках
залізничних шляхів у Горлівці. Вибухами пошкоджено два стрілочні
переводи та рейки непарної колії.
Крім того, на Донеччині 22 червня двічі підривали залізничну колію.
Спочатку на ділянці Іловайськ – Кутейникове. На момент вибуху на перегоні
перебував вантажний поїзд № 2921 з вантажем (огарки колчеданні). У
результаті вибуху з рейок зійшло 14 вагонів. Також довелося змінити
маршрут прямування пасажирських поїздів через станції Харків – Куп’янськ
– Тополі – Валуйки. Крім того, на перегоні Іловайськ – Моспіне Донецької
залізниці зафіксували ще один випадок підриву колії невідомими. «За
оперативною інформацією, у момент вибуху на колії перебував тепловоз.
Рухомий склад не пошкоджено, локомотивна бригада не постраждала.
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Унаслідок вибуху пошкоджено три залізобетонні шпали, зламані рейки», –
повідомили залізничники.
Також 24 червня на Луганщині терористи двічі підірвали залізничну
колію на ділянці, де курсує потяг Москва – Луганськ. «24 червня о 5:30 на
перегоні Кондаршевська – Нова – Городній 959 км та о 6:00 на перегоні
Краснозерівка – Огродний 954 км сталися вибухи одноколійного шляху з
пошкодженням трьох та одного метра шляху відповідно», – ідеться в
повідомленні Укрзалізниці.
Тим часом у Запорізькій області бойовики влаштували вибух на
залізничному мосту на виїзді з м. Оріхів, унаслідок чого зупинився рух
пасажирських поїздів на ділянці Запоріжжя – Пологи. Згодом стало відомо,
що на відновлення мосту витратять щонайменше 6 млн грн.
Крім того, в Укрзалізниці повідомили, що з кінця травня цього року це
вже не перший пошкоджений залізничний міст. «У зв’язку з дестабілізацією
ситуації
в
Східному
регіоні,
збільшилася
кількість
несанкціонованих втручань у роботу залізничного транспорту. Зокрема,
серед пошкоджених штучних споруд залізничні мости парної та непарної
колій через р. Сіверський Донець 942 км перегону Рубіжна – Насвитевичі;
залізничний міст 26 км перегону Машчермет – Шпичкине; залізничні мости
парної та непарної колії через Сіверський Донецьк 442 км перегону Ямпіль –
Сіверськ, а також пішохідний міст на станції Красний Лиман», – ідеться в
повідомленні (http://tyzhden.ua/News/113063, 25.06.2014).
1 липня 2014 р. на двох ділянках Донецької залізниці сталися вибухи під
час мінування залізничних рейок невідомими особами. «На перегонах
Кондрашевська – Нова (Луганськ) і Букино – Святогірськ (Красний Лиман)
працюють слідчо-оперативні групи, постраждалі відсутні. О 4:05 у чергову
частину лінійного відділу на станції Луганськ надійшло повідомлення від
працівників залізниці про те, що близько 2:15 на головному шляху стрілки №
1 станції Кондрашевська – Нова, з боку станції Городний, сталися три
вибухи, якими пошкоджено 12 м шляху і стрілка № 1. О 6:15 у чергову
частину лінійного відділу на станції Красний Лиман надійшло повідомлення
від чергової по станції Святогірськ про те, що на 398 км пікету № 8 на
непарному шляху перегону станцій Букино – Святогірськ стався вибух, яким
пошкоджено 1 м шляху і контактний дріт. Рух поїздів на ділянках припинено.
На місці подій працюють слідчо-оперативні групи, які з’ясовують обставини
події», – ідеться в повідомленні ngo.donetsk.ua (http://ngo.donetsk.ua/news/nadoneckiy-zaliznici-za-nich-pidirvali-chotiri-koliyi, 1.07.2014).
2 липня на Донбасі терористи підірвали залізничну колію одразу у двох
місцях – обійшлося без жертв. Диверсію бойовики влаштували напередодні
на перегонах Іловайськ – Моспине та Іловайськ – Кутейникове.
Подробиці інциденту повідомили в транспортній міліції Донецької
залізниці. За їхніми даними, у першому випадку пошкоджено 1,5 м
шляхопроводу та чотири шпали. У другому випадку з рейок зійшов порожній
вагон вантажного поїзда, який проходив через перегін під час вибуху. Також
пошкоджено 90 см рейок і шість шпал.
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Рух потягів було тимчасово призупинено, затримка приміських потягів
становила близько чотирьох годин. На сьогодні рух поїздів уже відновлено.
Правоохоронці
відкрили
кримінальне
провадження
за
статтею
«терористичний акт».
Враховуючи загострення ситуації, силові структури України звернулися
до громадськості із закликом бути пильними та повідомляти про підозрілих
людей, речі та пристрої. Зі свого боку, вживаючи превентивних заходів, СБУ
затримала п’ять бойовиків, які намагалися підірвати залізничну ділянку руху
Київ – Харків. Організатор угруповання, 45-річний харків’янин, виконував
замовлення
диверсанта
І.
Безлера
на
прізвисько
Біс
(http://newsukrtime.com/video/80259-sbu-zatrimala-teroristv-yak-gotuvalichergoviy-vibuh-na-zalznic.html, 1.07.2014).
Нагадаємо, за озвученою версією глави МВС А. Авакова, підриви
залізничних колій і мостів, які відбулися останніми днями в східних областях
України, не пов’язані з веденням бойових дій у зоні АТО. На його думку,
таким чином ватажок горлівських терористів росіянин І. Безлер на прізвисько
Біс намагається встановити контроль над переміщенням вантажів
(http://www.5.ua/ukrajina/suspilstvo/item/387928-terorysty-pidirvaly-zaliznytsiupid-chas-prokhodzhennia-poizdu, 2.07.2014).
Об’єктами диверсійної та терористичної діяльності можуть ставати
об’єкти водо- та електропостачання.
Так, 10 червня внаслідок артилерійського обстрілу терористами
території насосної станції першого підйому каналу Сіверський Донець –
Донбас загинули два працівники комунального підприємства «Компанія
“Вода Донбасу”», завдано пошкоджень будівлі насосної станції. Крім того,
унаслідок пошкодження водопроводу в районі активних дій збройних
формувань у с. Семенівка Слов’янського району (Донецька область) без
центрального водопостачання залишилися мешканці 14 сіл Волноваського
району та частково м. Волноваха. Аварія сталася 11 червня, пошкоджено
водопровід (діаметром 1000 мм) на першому підйомі каналу Сіверський
Донець – Донбас. «Забезпечення водою населення здійснюється з колодязів і
підвозом води комунальними підприємствами. Відновлювальні роботи
комунальним підприємством “Компанія “Вода Донбасу” розпочнуться після
завершення активних бойових дій у районі пошкодження водопроводу», –
повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Згодом, коли комунальники спробували відновлювати водогони,
терористи почали чинити перешкоди. Так, вони обстріляли ремонтну бригаду
компанії «Вода Донбасу», яка відновлювала водогін на маршруті Сіверський
Донець – Донбас. «Вогонь по працівниках вівся із гранатомета. Це не перша
спроба відновлення водогону, який бойовики пошкодили стрільбою з
мінометів. Але диверсійно-розвідувальні групи бойовиків не дають змоги
працівникам компанії виконати визначений обсяг робіт», – зауважив речник
АТО В. Селезньов (http://gigamir.net/news/politics/pub911893, 28.06.2014).
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Враховуючи можливу небезпеку, під особливий контроль було взято сім
мостів, а також греблі через Сіверський Донець на Харківщині. Про це
повідомив голова Харківської облдержадміністрації І. Балута під час робочої
поїздки до Балаклійського району разом з начальником Управління СБУ в
Харківській області О. Пивоваром і радником голови Харківської ОДА С.
Стороженком. «На сьогодні найбільша проблема для Харківщини – це
недопущення диверсійно-розвідувальних груп на територію Харкова та
Харківської області», – цитує І. Балуту прес-служба ОДА. За словами
керівника регіону, відповідно до вимог ситуації був відкоригований план
захисту адміністративного кордону Харківщини, його вже почали
реалізовувати (http://www.pravda.com.ua/news/2014/07/3/7030847, 3.07.2014).
Ще одним з можливих напрямів загроз є небезпека спроб організації
терактів у великих містах, що могло б спричинити жертви й паніку.
Так, у Суворовському районі Одеси в ніч на п’ятницю 4 липня в
триповерховій будівлі, де розміщені Дорожньо-експлуатаційне управління та
Суворовський районний військовий комісаріат, стався вибух, повідомляє
прес-служба ГСЧС. Як наголошується в повідомленні, вибух стався о 3:33
ночі 4 червня. «У результаті вибуху одна людина постраждала, її
госпіталізували. Причина вибуху встановлюється», – ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що 65-річний охоронець серйозно постраждав.
Район військкомату оточено, приїхали пожежні, міліція, «швидка». За
словами очевидців, стекла у військкоматі розбилися, по будівлі пішла
тріщина, усередині все порівняно ціле. Поруч у 5-поверховому будинку
також повибивало частину стекол у вікнах. За непідтвердженою
інформацією, вибухівку кинули в підвал. На місці працюють військові, дві
пожежні машини та чотири машини міліції, повідомляє агентство 112.ua.
За
фактом
події
правоохоронцями
ведеться
слідство
(http://vesti.ua/odessa/59574-v-odesse-v-rajvoenkomate-proizoshel-vzryv,
4.07.2014).
Через загрозу можливих диверсійних дій і терактів у столиці з метою
посилення охорони важливих об’єктів затримали частину бійців, які мали
вже відбути на Схід: 3 липня бійці батальйону «Донбас» і «Київ-1» посилили
охорону під стінами Верховної Ради, обступивши її разом з міліціонерами.
Про це розповів командир батальйону «Донбас», відомий як
С. Семенченко, біля Верховної Ради. За його словами, командування вже
кілька днів тримає близько 250 нових бійців «Донбасу» в столиці через
можливі загрози. На думку комбата, до «мінної війни» та провокацій у Києві
не готові. «Пригадайте Одесу, це може бути стрілянина з натовпу. Ми
знаємо, що зараз 30–40 автоматів є на руках у місті. Це можуть бути пляшки
із запальною сумішшю, це можуть бути будь-які провокації з жертвами», – не
виключає
командир
«Донбасу»
(http://ipress.ua/news/komandyr_donbasu_poperedyv_pro_mozhlyvi_terakty_v_ky
ievi_72937.html, 3.07.2014).
Отже, в умовах активізації АТО на Сході України та неможливості
ефективного спротиву терористів українським силовим структурам у
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відкритому військовому протистоянні найбільш імовірною моделлю
терористичних і диверсійних актів, крім швидкого вогневого нальоту малих
озброєних груп, можуть стати спроби організації вибухів у людяних місцях, у
держструктурах і на стратегічних об’єктах. Їхня ціль може бути різною:
фабрикування доказів ескалації конфлікту з боку різних політичних сил,
знищення силовиків і представників влади, залякування мирного населення
тощо. І однією з можливих моделей таких терористичних актів може стати
тактика терористів на заключному етапі Другої Чеченської війни. Однак тут
треба врахувати різницю в менталітеті (там діяли в тому числі й смертники) і
відсутність необхідного морального стрижня в терористів на Сході України.
У будь-якому випадку, сьогодні успішність антитерористичних дій на
Сході України потребує надійного тилу, запорукою чого є консолідація
суспільства – громадськості і влади – злагодженості та зосередженості в діях
як державних структур, так й окремих посадовців, їхня підтримка з боку
громадськості, яка сьогодні виступає вимогливим контролером, але водночас
і надійним партнером влади.
С. Горова, наук. співроб. ФПУ НБУ, канд. наук із соц. комунікацій

Жнива: врожайний рік та… існуючі небезпеки
Сільгоспвиробники на 1 липня поточного року зібрали 2 млн 475 тис. т
зерна на площі 891 тис. га при врожайності 27,8 ц/га. Про це, як інформують
ЗМІ, повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики та
продовольства України.
За інформацією відомства, зокрема, намолочено ячменю 1,8 млн т при
врожайності 28,1 ц/га на площі 655 тис. га, пшениці – 620 тис. т при
врожайності
27,2
ц/га
на
площі
227
тис.
га
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1360116-ukrayina-na-sogodni-zibrala-2-5-mlntonn-zerna, 1.07.2014).
Відповідно, уже сьогодні ЗМІ досить активно друкують прогнози на
новий маркетинговий рік. Так, в асоціації «Український клуб аграрного
бізнесу» (УКАБ) спрогнозували, що врожай зернових і зернобобових культур
в Україні (без урахування Криму) становитиме 55 млн т – 56 млн т, що
виявиться на 11,9–12,1 % менше показника минулого року. Валовий збір
кукурудзи очікується на рівні 24,5–25,5 млн т, пшениці – 21,2–22,2 млн т,
ячменю – 6,8–7,3 млн т. При цьому, за оцінками УКАБ, зовнішні поставки
зерна в 2014–2015 маркетинговому році знизяться порівняно з минулим
роком на 18,8–21,8 % і становитимуть 26–27 млн т. Під час складання цих
прогнозів враховувалися стан озимих культур, результати посівної кампанії
ярих культур, агрометеорологічні умови та інші фактори. Як зазначають
експерти УКАБ, негативний вплив на прогноз майбутнього врожаю надало
подорожчання виробничих ресурсів через девальвацію національної валюти.
Як наслідок можна очікувати зменшення врожайності з причини перегляду
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аграріями технологій виробництва (http://o-k.com.ua/news/16046, 2.07.2014).
При цьому привертає до себе увагу те, що, як повідомили у відділі
АПК ДП «Держзовнішінформ», у червні аналітики аграрного ринку
покращили прогнози збору зернових у цьому сезоні на 1–1,5 млн т з різних
культур і допускають ще одне підвищення прогнозу. «Трейдери поїздили по
полях, провели дослідження і підняли прогноз врожаю пшениці з 20–21 млн т
до 22 млн т. По кукурудзі та соняшнику – також. Завдяки недавнім дощам, ці
культури отримали вологу, яка була потрібна. Тепер за умови гарної погоди
врожайність зросте», – підкреслив начальник відділу АПК ДП
«Держзовнішінформ» О. Одосій.
Водночас господарники допускають невелике зниження якості зерна.
Вони нагадують, що дощ у травні – добре, а дощ у жнива може завдати
посівам шкоди. Частина посівів пшениці, готових до збирання, вилягла через
зливи два тижні тому. «Якщо нині відновиться хороша погода, це буде не
критично. Але якщо триватимуть дощі, то якості хлібів буде завдано помітної
шкоди», – зазначив директор Української аграрної асоціації М. Миркевич.
Крім вилягання посівів, за словами аграріїв, дощі провокують повторне
цвітіння й дозрівання пагонів, унаслідок чого зерно дозріває нерівномірно.
Хоча деяким культурам дощі й прохолодне літо, навпаки, на користь. Так,
зазначив директор УКАБ В. Лапа, такі погодні умови дуже сприятливі для
кукурудзи.
Якщо погодні умови не підведуть, аграрії прогнозують на цей рік
рекордні прибутки за рахунок збільшення обсягів продажів. На
подорожчанні заробити не вийде, оскільки в червні світові ціни на новий
урожай не підвищувалися: розцінки на кукурудзу зупинилися на 180 дол./т,
на продовольчу пшеницю – на 245–250 дол./т, фуражну пшеницю – на
225–230 дол./т. Й експерти поки не прогнозують скільки-небудь помітного
підвищення розцінок, так як не бачать для цього передумов
(http://www.finobzor.com.ua/novosti/nid/14380, 2.07.2014).
У деяких ЗМІ зазначають, що перші кроки нинішніх жнив
демонструють, що врожайність, порівняно з минулим роком, збільшилася на
12 %, і надалі виробники сподіваються знімати не менше 27,9 ц культури з
1 га.
Однак слід зазначити, що ситуація може виявитися дещо іншою, якщо
із загальної статистики виключити посівні площі в Донецькій і Луганській
областях. Сьогодні в ЗМІ акцентують увагу на тому, що в цих областях
склалася критична ситуація із збором ранніх зернових. Аграрії нарікають, що
не можуть зібрати врожай через воєнні дії. Фермери Донбасу також говорять,
що їм не вистачає техніки, палива та коштів, і побоюються, що артобстріли
можуть спричини пожежі на пшеничних полях. Ще одна проблема – зерно
вже достигло, його слід терміново збирати, а затягування призведе до втрати
врожаю (http://tsn.ua/groshi/agrariyi-donbasu-narikayut-scho-ne-mozhut-zibratiurozhay-zernovih-cherez-boyovi-diyi-357386.html, 3.07.2014).
При цьому в ЗМІ інформують про те, що з метою оперативного вивозу
врожаю з найменшими втратами Мінагрополітики України створило
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координаційні центри, а Державна продовольчо-зернова корпорація України
(ДПЗКУ) погодилася приймати зерно на державні елеватори безкоштовно.
Цьому прикладу закликають слідувати й приватників.
За
оцінками
директора
департаменту
інженерно-технічного
забезпечення П. Гринько, у Донецькій, Луганській і частково Харківській
областях нараховується близько 50 приватних елеваторів. Тому
Мінагрополітики України та ДПЗКУ звертається до них з проханням піти
назустріч фермерам та організувати безкоштовний прийом зерна.
Враховуючи, у яких складних умовах опинилися аграрії в зоні АТО, такий
крок дасть змогу швидше провести жнива та зніме частину фінансового
навантаження з фермерів (http://minagro.gov.ua/uk/print/13861, 2.07.2014).
У свою чергу, в асоціації аграріїв говорять, що в зоні АТО сьогодні
просто не до збору хліба. «Ні про які коридори для вивезення поки мова не
йде…»
–
підкреслив
М.
Миркевич
(http://www.finobzor.com.ua/novosti/nid/14380, 2.07.2014). Поки прибирання
врожаю затягується до кінця липня, і якщо посіви не постраждають від
пожеж і не будуть пом’яті військовою технікою, час зібрати врожай в регіоні
ще є.
Але у своєму коментарі ситуації голова Комітету економістів України
А. Новак підкреслив, що, «безумовно, економіка Донбасу – це 15 % ВВП і
25 % нашого експорту, якого не буде вже в 2014 р., тому що економічне
життя
на
Донбасі
поступово
згортається»
(http://news.finance.ua/ua/~/2/0/all/2014/07/03/329257, 3.07.2014).
У цілому, експерти сходяться на тому, що в цьому році аграрний
сектор, як і в минулому, буде тим сектором, який допоможе українській
економіці утриматися на плаву.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
З початку проведення АТО не можна було вводити військовий стан,
адже це завадило б проведенню президентських виборів. Про це в ефірі
телеканалу «Інтер» сказав спікер Верховної Ради України О. Турчинов,
передає УНН.
«Мною було підготовлено указ про введення військового стану, але мені
потрібно було провести президентські вибори. А військовий стан повністю
блокує можливість проведення будь-яких виборів та будь-якої політичної
діяльності на території, де введений такий стан, – розповів О. Турчинов. – На
сьогодні питання введення військового стану – це виключно прерогатива
Президента. Верховна Рада може лише схвалити його указ щодо введення
такого стану» (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2014. – 7.07).
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***
Парламент оперативно розгляне матеріали щодо депутатів,
підозрюваних у сепаратизмі, у разі надходження відповідних документів з
Генеральної прокуратури. Про це заявив Голова Верховної Ради України
О. Турчинов у неділю в інтерв’ю програмі «Подробиці тижня» (телеканал
«Інтер»).
«Як тільки Генеральна прокуратура, провівши ретельне слідство,
подасть нам матеріали на тих, хто підозрюється в сепаратизмі або сприянні
сепаратистам, Верховна Рада не буде гальмувати цей процес і, об’єктивно
розглянувши це питання, дозволить слідчим органам арештувати тих
депутатів, які працюють проти власної країни», – сказав він.
Разом з тим керівник парламенту повідомив, що жодного подання
Генеральною прокуратурою поки не внесено.
Голова Верховної Ради також повідомив, що він доручив Службі
безпеки України провести розслідування щодо набуття російського
громадянства В. Януковичем-молодшим і сином Пшонки А. Пшонкою,
наголосивши, що в разі підтвердження цієї інформації «вони автоматично
будуть позбавлені депутатського мандата» (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 6.07).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк заявляє, що парламентом
ухвалено 14 законопроектів, на фінансування яких потрібно понад
45 млрд грн до 2016 р. Про це він сказав на засіданні парламенту, передає
кореспондент УНН.
При цьому Прем’єр констатував, що таких коштів немає в бюджеті.
«За останні чотири місяці ухвалено вісім законів, на реалізацію яких до
2016 р. потрібно 11,5 млрд грн… Також знаходиться на підпису ще шість
законів, на фінансування яких до 2016 р. потрібно 34 млрд грн», – сказав
А. Яценюк, розкритикувавши парламент за ухвалення популістських
законопроектів.
Він також додав, що парламентом не ухвалено 20 урядових
законопроектів, які, зокрема, стосуються підвищення ставок рентних
платежів.
Прем’єр зазначив, що за таких умов уряду дуже складно співвпрацювати
з ВР (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
4.07).
***
Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект
про податковий компроміс. За відповідне рішення проголосувало
302 нардепи, передає кореспондент УНН.
Відповідно до документа, податковий компроміс передбачає звільнення
від юридичної відповідальності платників податків за недоплату податків на
прибуток та/або податку на додану вартість за будь-який період до 1 квітня
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2014 р.
При цьому передбачається, що підприємці, які погодилися на
податковий компроміс, мають оплатити 10 % від заборгованості від податку
на прибуток та/або податку на додану вартість. При цьому 90 % суми боргу
вважають погашеними, штрафні санкції не застосовуються, пеня не
нараховується.
Закон передбачає, що податковий компроміс вважається досягнутим, що
податковий компроміс може бути поширений на неузгоджені суми
податкових зобов’язань, які оскаржуються в суді.
Податковий компроміс вважається досягнутим після сплати платником
податків узгодженої суми податкового боргу (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 4.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону України “Про банки і банківську діяльність”» (щодо визначення
особливостей корпоративного управління в банках).
Законодавчим актом створюються ефективні механізми управління
ризиками; визначено особливості корпоративного управління для банків
шляхом створення дієвого механізму розподілу повноважень між органами
управління та контролю банків з урахуванням міжнародної практики
корпоративного управління; підвищено відповідальність керівників банку за
результати його діяльності тощо.
Законопроект зареєстровано за № 0961 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 4.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо упередження (мінімізації) негативного
впливу на стабільність банківської системи».
Законодавчим актом передбачено створення ефективних механізмів
забезпечення стабільності банківської системи під час кризових явищ і
запобігання погіршенню ситуації на грошово-кредитному ринку та
розширити механізми виведення неплатоспроможних банків з ринку.
Законом змінено процедури, що здійснюються при ліквідації банків з
метою прискорення реалізації ліквідаційної маси, та удосконалено механізми
отримання фінансової допомоги Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
для забезпечення своєчасного отримання ним довгострокових ресурсів для
відшкодування коштів вкладникам неплатоспроможних банків.
Законопроект зареєстровано за реєстр. № 4938 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 4.07).
***
Верховна Рада затвердила парламентську четвірку Національної
ради з питань телебачення і радіомовлення, передає кореспондент УНН.
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До складу Нацради за квотою парламенту ввійшли К. Котенко,
О. Ільяшенко, журналістка О. Герасим’юк, а також О. Черниш.
Нагадаємо, що усього на посади членів Нацради було 16 кандидатур.
Довідка УНН. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про Національну
раду України з питань телебачення і радіомовлення» чотири члени
Національної ради призначаються Президентом України й чотири –
Верховною Радою України. Повноваження члена Національної ради
починається з дня його призначення й триває п’ять років, за винятком
випадків, передбачених зазначеним законом (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 4.07).
***
Голова Комітету з питань національної безпеки і оборони В. Литвин
провів зустріч з керівником групи ОБСЄ по Києву та Київській області
Ш. Йоханнессоном.
Під час зустрічі відбувся обмін думками з широкого спектра питань.
В. Литвин подякував за позицію ОБСЄ щодо України. «Україна відчуває не
тільки підтримку, а й практичні дії з боку міжнародної спільноти і, зокрема,
ОБСЄ щодо досягнення миру в країні і підтримання її цілісності, – зазначив
він. – Ми зацікавлені в роботі та розширенні місії в Україні, бо для нас є
очевидним, що найкращий сценарій, який може бути реалізований, – це
сценарій, коли не проливається кров».
Сторони обмінялися баченнями щодо забезпечення конституційного
порядку на Сході України та загалом.
В. Литвин зазначив, що в суспільстві лунають заклики й навіть вимоги
щодо введення воєнного стану. «Це складний і навіть важкий можливий
крок, і Президент України розуміє і враховує усі виклики, які можуть
постати», – підкреслив він.
Голова комітету також висловив переконання з приводу того, що
потрібно задіяти комплексний підхід – це силові дії та переговорний процес,
солідарність і тиск з боку європейської і світової спільноти (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 7.07).
***
Верховна Рада не підтримала депутатський запит нардепа І. Фаріон
стосовно присвоєння «Небесній сотні» звання Героїв України посмертно.
Відповідне рішення підтримало лише 108 народних депутатів за необхідного
мінімуму в 150 голосів, передає кореспондент УНН (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 4.07).
***
В Верховной Раде создана новая депутатская группа «За мир и
стабильность». Уполномоченными представителями группы стали
народные депутаты В. Грушевский, Е. Балицкий и А. Присяжнюк.
Группа будет преобразована в политическую партию, которая пойдет на
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выборы в Верховную Раду Украины, рассказал В. Грушевский на брифинге,
пишет Hubs.
Группа находится в умеренной оппозиции к нынешней власти, в
коалицию входить пока не планирует, рассказал член группы В. Лукьянов.
«Депутатское объединение будет поддерживать те решения, которые
направлены на мир и стабильность», – уверяет он.
В депутатскую группу вошли 32 человека. Условно группу можно
разделить на две части: бывшие «регионалы» и бывшие коммунисты
(Rupor.info
(http://rupor.info/news-politika/2014/07/04/v-parlamente-sozdannovyj-oplot-yanukovicha). – 2014. – 4.07).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
верховним представником Європейського Союзу з питань закордонних
справ і політики безпеки К. Ештон.
Глава держави поінформував про розвиток ситуації на Донбасі, а також
про продовження зусиль для мирного врегулювання. Глава держави
запевнив, що в продовження берлінських домовленостей міністрів
закордонних справ чотирьох країн Україна готова до подальшої роботи
тристоронньої контактної групи.
К. Ештон поцікавилася щодо зусиль, яких Україна очікує від ЄС. «Від
імені 28 держав хочу запевнити, що у Вас є наша підтримка», – наголосила
вона.
Президент подякував верховному представнику ЄС за її плідні зусилля в
процесі підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. П. Порошенко
зазначив, що церемонія підписання Угоди 27 червня цього року стала
найбільш позитивною подією для України за останній час (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 4.07).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон № 1538-VII «Про
внесення зміни до статті 10 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту».
Відповідним законодавчим актом поширюється чинність Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» на сім'ї осіб
рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, які
загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних
під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
4.07).
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***
Президент України П. Порошенко підписав указ про нагородження
українських воїнів, які особливо відзначилися при визволенні Слов’янська
та інших населених пунктів (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 5.07).
***
Президент П. Порошенко разом з дружиною М. Порошенко взяли
участь у прощанні з предстоятелем Української православної церкви
Митрополитом Київським і всієї України Володимиром. У КиєвоПечерській лаврі глава держави поклав квіти до труни митрополита та
вшанував його пам’ять хвилиною мовчання (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
5.07).
***
Відбулася телефонна розмова Президента України П. Порошенка з
предстоятелем Константинопольської православної церкви Вселенським
патріархом Варфоломієм I.
Вселенський патріарх висловив співчуття Президенту і всім громадянам
України з приводу смерті предстоятеля Української православної церкви
Митрополита Київського і всієї України Володимира.
«Ваші побажання та молитви, особливо у складні часи, які переживає
сьогодні Україна, є великою духовною підтримкою. Митрополит Володимир
був близькою мені людиною, і для мене особисто це дуже трагічна подія», –
підкреслив П. Порошенко. Вселенський патріарх Варфоломій побажав
мудрості та сил українському народу й П. Порошенку, щоб подолати
виклики, перед якими постала сьогодні Україна (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
5.07).
***
Президент України готовий підтримати скорочення складу
парламенту та ліквідацію недоторканності. Про це радник Президента,
народний депутат України М. Томенко заявив в ефірі 5 каналу, коментуючи
дискусію в парламенті щодо ухвалення змін до Конституції, передає УНН.
За його словами, складається враження, що народні депутати не хочуть
голосувати за зміни до Конституції, тому вони пропонують нові додаткові
аргументи про те, що треба скорочувати кількість народних депутатів до
300 осіб, скасовувати депутатську, суддівську недоторканність тощо.
«Президент готовий підтримати і ці ініціативи, якщо Верховна Рада за
них готова голосувати. Адже проект конституційних змін, запропонований
Президентом, це насамперед – виконання мирного плану розв’язання
ситуації на Сході України, – зауважив радник Президента. – Більше того, я не
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думаю, що прописане у змінах до Конституції право Президента призначати
голову Антимонопольного комітету без погодження з урядом і Верховною
Радою не є надважливим для нього. Він буде готовий шукати компроміс і в
цьому питанні».
Він наголосив, що зміни до Конституції потрібні не стільки Президенту,
скільки для відновлення довіри всіх регіонів України. «Насправді Президент
не зацікавлений у змінах до Конституції, бо він втрачає багато повноважень.
Але в цьому зацікавлена країна. Тому якщо ми хочемо миру і стабільної
взаємодії зі Сходом, ми маємо піти на децентралізацію влади, на збільшення
ролі місцевого самоврядування, – зазначив М. Томенко. – Якщо нинішній
парламент не готовий ухвалювати зміни до Конституції, то це зробить новий
склад парламенту.
Я переконаний, що ми зобов’язані у жовтні провести дострокові
парламентські вибори. І якщо цю справу не завершить нинішній парламент,
то нова Верховна Рада точно змінить Конституцію в контексті мирного плану
Президента для того, щоб ми всі впевнено себе почували і не допустили, щоб
терористи стріляли в мирних жителів нашої держави».
Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада включила до порядку денного та
спрямувала до Конституційного Суду законопроект Президента України
П. Порошенка про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 7.07).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк і члени уряду України в неділю,
6 липня, взяли участь у церемонії прощання з предстоятелем
Української православної церкви Митрополитом Київським і всієї України
Володимиром.
Вони поклали квіти до труни предстоятеля, висловили свої співчуття
членам синоду, єпископату, духовенству і вірянам, які зібралися в
Успенському соборі Києво-Печерської лаври.
А. Яценюк зазначив, що мав можливість не раз спілкуватися з
Митрополитом Київським і всієї України Володимиром. «У ньому була дуже
велика мудрість. Можу сміливо назвати його людиною, яка щиро любила
Україну, була справжнім українським патріотом», – сказав глава уряду
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 6.07).
***
А. Яценюк обговорив із Патріархом Київським і всієї Руси-України
Філаретом ініціативу уряду щодо утворення капеланської служби.
Відбулася зустріч Прем’єр-міністра України А. Яценюка з
предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату,
Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Патріарх Філарет
поінформував керівника уряду про діяльність очолюваної ним церкви з
допомоги Збройним силам України, опіки над військовослужбовцями та
членами їхніх сімей, про соціальну й доброчинну працю духовенства, у тому
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числі в зоні АТО.
Зі свого боку А. Яценюк подякував Філарету за зусилля, які докладає
церква для відстоювання територіальної цілісності України, духовного
розвитку суспільства, виховання патріотизму.
Глава уряду та Патріарх Київський і всієї Руси-України обговорили
ініціативи Кабінету Міністрів, спрямовані на забезпечення релігійним
організаціям всебічних гідних умов для здійснення ними сутнісно
притаманної ним місії та на розширення присутності церкви в суспільстві.
Особливо увагу було приділено ініціативі уряду з утворення служби
військового духовенства (капеланської служби) у Збройних силах України,
Національній гвардії України та Прикордонних військах (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 7.07).
***
Децентралізація влади є єдиним засобом, який дасть змогу Україні
стати сильнішою на рівні економічних, соціальних і територіальних
питань. Саме цей шлях допоможе країні розв’язати проблему, пов’язану з
агресією у східних регіонах. Про це на засіданні круглого столу з питань
децентралізації та територіального співробітництва сказав новообраний
президент Комітету регіонів Європейського Союзу М. Лебран.
Візит в Україну – перший із закордонних, який здійснив М. Лебран на
новій посаді. «Сьогодні головною метою українського уряду є спрямованість
усіх дій на інтереси громадянина, а не будь-кого іншого. Ми підтримуємо
цей принцип, бо саме він є одним з головних у Європейському Союзі», –
зазначив він.
М. Лебран також сказав, що децентралізація потребує повної зміни
логіки влади і володарювання, а це потребує часу.
У свою чергу віце-прем’єр-міністр України, міністр регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В. Гройсман,
який головував на заході, підкреслив: «Існуюча система влади дійсно
відповідає насамперед інтересам чиновників, а не людини. І наше завдання –
через децентралізацію цю систему змінити і зорієнтувати її на громадянина,
щоб у кожного з’явилось право особисто впливати на рішення, які
стосуються його життя». За його словами, представники ЄС і Європейської
комісії дивляться оптимістично на європейську інтеграцію України. Він
наголосив на тому, що сьогодні влада не має права «заговорити» реформу з
децентралізації або зробити лише косметичні зміни і видати їх суспільству
під виглядом реформи (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 7.07).
***
На другому аукціоні з продажу надлишкового рухомого майна
Секретаріату Кабінету Міністрів України, який відбувся 4 липня,
продано 27 автомобілів з 65 виставлених на продаж.
За реалізовані автомобілі вдалося виручити 2 736 893,53 грн з
урахуванням ПДВ.
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Як зазначив міністр Кабінету Міністрів О. Семерак, кошти від продажу
урядових автомобілів будуть перераховані в Державний бюджет України.
На першому аукціоні, який відбувся 6 червня цього року, було продано
вісім автомобілів і виручено 1 647 607,54 грн.
Про третій аукціон буде повідомлено згодом на Урядовому порталі
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 4.07).
***
Україна офіційно закриває для міжнародного судноплавства морські
порти Криму.
Україна закриє для міжнародного судноплавства морські порти,
розташовані на території Автономної Республіки Крим: Євпаторія, Керч,
Севастополь, Феодосія, Ялта та м. Севастополь.
Відповідний Наказ від 16.06.2014 р. № 255 «Про закриття морських
портів», зареєстрований у Мін’юсті 24.06.2014 р. за № 690/25467, набере
чинності після його офіційного опублікування.
Зазначений документ прийнято на виконання Розпорядження Кабінету
Міністрів України від 30.04.2014 р. № 578-р «Деякі питання функціонування
морського та річкового транспорту» та відповідно до Порядку відкриття та
закриття морських портів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11.07.2013 р. № 495.
Нагадаємо, Україна ще в середині травня повідомила Міжнародну
морську організацію про підготовлюване рішення щодо закриття кримських
портів (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 7.07).
***
Міністерство інфраструктури створює робочу комісію для
інвентаризації на об’єктах транспортної та поштової інфраструктури
у східних регіонах для з’ясування завданих збитків. Про це під час брифінгу
7 липня в Кабінеті Міністрів України повідомив міністр інфраструктури
України М. Бурбак.
«Робоча комісія з’ясовуватиме інформацію стосовно всіх збитків. Після
чого одразу розпочнемо роботи по відновленню нашої інфраструктури», –
сказав він.
М. Бурбак розповів, що, за попередніми даними, на Луганщині та
Донеччині пошкоджено по три мостові переходи та по дві штучні споруди.
Крім того, орієнтовно 705 км доріг у Луганській та 298 км у Донецькій
областях потребують відновлення. «Усі ці дані наразі ще уточнюються. Так
само й по залізничній інфраструктурі. Окремо висловлюю подяку
залізничникам, які навіть в умовах антитерористичної операції відновлювали
підірвані ділянки і забезпечували рух поїздів», – зазначив міністр. Він додав,
що після відновлення доступу до аеропортів у Донецьку та Луганську там
теж буде проведено інвентаризацію для з’ясування завданої шкоди.
Потребують відновлювальних робіт і декілька відділень Укрпошти в
Слов’янську, після чого вони запрацюють у повному обсязі. У Краматорську
18

ж, за словами М. Бурбака, відділення поштового зв’язку працюють у
штатному режимі (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 7.07).
***
Розпочато конституційний процес, який дасть змогу змінити
систему влади в Україні.
Проект закону «Про внесення змін до Конституції України» (щодо
повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування),
поданий Президентом України до Верховної Ради і включений парламентом
до порядку денного, містить достатньо серйозні зміни, пов’язані зі
зміцненням місцевого самоврядування в Україні. Про це на брифінгу
повідомив віце-прем’єр-міністр України, міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства В. Гройсман.
«Спільною роботою уряду в частині децентралізації влади і внесенням
Президентом цього важливого документа розпочато конституційний процес,
який дасть змогу змінити систему влади в Україні, провести достатньо
широку децентралізацію влади. Переконаний, це дасть можливість сотням,
тисячам територіальних громад України вийти на зовсім інший розвиток
своїх можливостей, – наголосив В. Гройсман. – Ця спільна перемога стала
можливою за політичної волі Президента, коли такі зміни, які суттєво
звужують повноваження Президента щодо територіальних органів влади,
були внесені в парламент. І я переконаний, що подальша робота
депутатських фракцій, парламентського комітету дозволять нам вийти на
швидкі рішення, покликані віддати кошти людям, територіальним
громадам».
В. Гройсман також подякував народним депутатам за прийняття в
першому читанні двох законопроектів: «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», який дасть змогу громадам об’єднуватися на
добровільних засадах для спільного вирішення питань розвитку своїх
територій, і «Про засади державної регіональної політики».
«Це означає, що ми починаємо формувати державну регіональну
політику, в нас буде розбудовано серйозну роботу з формування
регіональних стратегій, ми маємо підтримку наших європейських партнерів.
Тільки в цьому році на регіональну державну політику сконцентровано
55 млн євро, які ми зможемо отримати до бюджету і відправити ці кошти
безпосередньо на території для вирішення інфраструктурних проектів,
проектів соціально-економічного розвитку», – сказав він (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 5.07).
***
альтернативних

Мінфін пропонує вісім
варіантів заміщення
імпортованого природного газу.
Міністерством фінансів України спільно із заінтересованими
міністерствами та відомствами опрацьовано можливі варіанти заміщення
імпортованого природного газу іншими видами палива та енергії. Кожен із
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запропонованих напрямів може бути розвинуто за умови його доцільності
застосування в конкретному регіоні України.
Усього підготовлено вісім варіантів, кожен з яких має як переваги, так і
недоліки при його реалізації.
Оскільки жоден напрям скорочення споживання імпортованого
природного газу не можливо розвивати в Україні за відсутності реальних
проектів, Мінфіном запропоновано створити відповідну робочу групу,
очолювану Мінрегіоном. Серед основних завдань робочої групи – пошук
реальних проектів, спрямованих на заміщення імпортованого природного
газу, які можуть претендувати на державну підтримку. Пріоритетними мають
бути проекти, спрямовані на заміщення імпортованого природного газу (а не
модернізацію газового обладнання) при виробництві тепла населенню,
оскільки саме у сфері теплопостачання держава здійснює подвійне
субсидування
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247434202&cat_id=2
44276429). – 2014. – 4.07).

ПОЛІТИКА
Контактная группа переговорщиков по Донбассу встретилась в
Киеве.
Трехсторонняя контактная группа высокопоставленных представителей
Украины, Российской Федерации и ОБСЕ призвала к срочным действиям по
мирному урегулированию кризиса в Украине. Об этом говорится в
сообщении на сайте ОБСЕ.
Участники обсудили нынешнюю ситуацию на Востоке Украины, в том
числе условия и места проведения дальнейших консультаций со всеми
сторонами. «На основе мирного плана президента П. Порошенко и
совместной декларации четырех министров иностранных дел, принятой в
Берлине 2 июля, в срочном порядке необходимо осуществить прогресс в деле
мирного урегулирования кризиса», – говорится в документе.
Контактная группа считает, что следующий раунд консультаций должен
пройти без задержки и как можно быстрее (Четверта Влада
(http://4vlada.net). – 2014. – 7.07).
***
Ядро колони терористів, які тікали зі Слов’янська, було знищене.
Міністр оборони України генерал-полковник В. Гелетей безпосередньо
із зони проведення антитерористичної операції розповів в ексклюзивному
інтерв’ю «ТСН. Тиждень», що ядро колони терористів, які тікали зі
Слов’янська, було знищене.
«Інформація про те, що будуть відходити бойовики, надходила постійно,
але про те, що буде колона, дізналися в останню хвилину. І коли отримали
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інформацію, були задіяні відповідні підрозділи на одному з блокпостів.
Дочекалися цю колону, були готові та дали бій. На автошляху з міста
Слов’янськ на Артемівськ десятки важкої техніки, багато вбитих
сепаратистів. Зрозуміло, що колона була досить довгою за протяжністю і
одночасно знешкодити всю колону було непросто, місцевість дозволяла їм
сховатися у різних місцях. Але це не свідчить про те, що їм була надана
можливість втекти. Я вважаю, що ядро, а це понад десять одиниць важкої
техніки, було знешкоджене», – розповів генерал-полковник В. Гелетей.
Міністр оборони зазначив, що сьогодні в Президента України,
Верховного головнокомандувача Збройних сил України є чітка стратегія
перемоги на Донбасі: «Ті кроки, що проводилися Президентом України,
починаючи з одностороннього припинення вогню. На сьогодні максимально
задіяна зброя – танкова дивізія, військова авіація, десантники, спецназ. Зараз
боєць одягнутий, взутий, є бронежилет, озброєння, і ми знаємо, що робити»,
– повідомив генерал-полковник В. Гелетей (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 7.07).
***
Щодо Донецька та Луганська буде проведено повну блокаду і
відповідні заходи, у результаті яких терористи будуть змушені скласти
зброю. Про це в ефірі «Подробностей недели» заявив заступник секретаря
РНБО, екс-виконуючий обов’язки глави Міноборони М. Коваль.
Відповідаючи на питання, наскільки реальний штурм Донецька та
Луганська, куди стягнули свої сили та укріплюють позиції терористи з ДНР,
М. Коваль заявив: «Звільнення міст передбачає стратегічний план
П. Порошенка. У плані показано, хто і як звільняє міста – Нацгвардія, ЗСУ, а
у прикордонних регіонах – і Держприкордонслужба. Слідом за нашими
частинами йдуть міліція та цивільний персонал, які братимуть на себе
відповідальність
за
визволення
регіона»
(Українська
правда
(www.pravda.com.ua). – 2014. – 7.07).
***
У ніч з неділі на понеділок, 7 липня, на Майдані в Києві стався
інцидент зі стріляниною.
Як повідомили у Facebook автори акаунту «Центральна рада сотень
Майдану», «була провокація зі стріляниною». «Нападники закривали
обличчя балаклавами. Підняті за тривогою сотні відігнали нападників».
За даними користувача Twitter @tombreadley, атакували 40 осіб у масках
двома групами – з пров. Шевченка і Грінченка. «Ловили людей
неслов’янської зовнішності. Намети не зносили, але витягали людей з
ближніх до Лядських воріт наметів. Були озброєні кастетами, ланцюгами,
битами. Постраждало людей 10–15 з Майдану... На захист кинулося 10 осіб з
Майдану. Спочатку постріли в повітря, потім по нападниках».
За даними @tombreadley, нападники й майданівці вели переговори:
«Хвилин 10 стояли на провулку стіна на стіну, перемовлялися» (Українська
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правда (www.pravda.com.ua). – 2014. – 7.07).
***
Мэр Киева В. Кличко сообщил, что со стороны отдельных
майдановцев звучат угрозы поджечь мэрию.
Конфликт на Майдане в ночь на понедельник свидетельствует о том, что
в центральной части столицы ситуация неспокойная, заявил В. Кличко.
«К большому сожалению, центр Киева не является безопасным для киевлян»,
– цитирует его слова «Интерфакс-Украина».
Как уточнил В. Кличко, в результате данного конфликта в больницу
поступило четыре человека, ранения они получили в конфликте с
применением травматического оружия с резиновыми пулями и ножей.
Мэр также сообщил, что со стороны отдельных майдановцев звучат
угрозы поджечь мэрию. «Такие угрозы от отдельных представителей
майдановцев. Я считаю, что это деструктив или провокация – не более», –
отметил он.
В. Кличко подчеркнул, что он продолжит свои переговоры с
майдановцами о том, чтобы они освободили дороги для восстановления
нормального движения. По его словам, часть Майдана, одна из самых
больших палаток убрана. «Им предложено место временного расположения в
Киевской крепости», – сказал он.
В то же время он с сожалением констатировал, что протестующие,
которые остались на майдане Независимости, отказываются от предложения
переселиться в санатории под Киевом, в частности в Пуще-Водице
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 7.07).
***
Росія призупиняє процес передачі Києву озброєння, військової техніки
та матеріальних засобів Збройних сил України з території Криму у
зв’язку з діями українських силовиків на Сході України. Про це заявили в
МЗС РФ, пише «ИТАР-ТАСС».
«У зв’язку з триваючими активними діями українських силовиків на
Сході України, російською стороною прийнято рішення про призупинення
процесу передачі офіційному Києву озброєння, військової техніки та
матеріальних засобів Збройних сил України з території Республіки Крим РФ,
– ідеться в коментарі російського дипвідомства. – Це рішення буде діяти до
повного припинення українськими силовиками бойових дій на Сході України
та врегулювання ситуації мирним шляхом» (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 7.07).
***
Досрочные выборы обойдутся более чем в 1 млрд грн.
В ЦИК считают приемлемым обнародованный недавно Президентом
желаемый срок проведения парламентских выборов.
Внеочередные парламентские выборы в Украине можно провести при
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условии, если на это в бюджете найдется 1 млрд грн. Об этом в п’ятниця, 4
июля, на пресс-конференции заявил первый заместитель главы Центральной
избирательной комиссии А. Магера. «Если не будет денег в бюджете, ни о
каких внеочередных парламентских выборах мы говорить не сможем. Для
проведения таких выборов Кабинету Министров нужно будет найти не менее
миллиарда гривен. Точную сумму вам сейчас никто не назовет», – сказал А.
Магера.
Он также считает приемлемым обнародованный недавно Президентом
желаемый срок проведения досрочных парламентских выборов. «Сентябрь –
октябрь – это удачные месяцы для проведения избирательного процесса. Все
избиратели уже вернутся из отпусков», – отметил первый заместитель
председателя ЦИК.
Напомним, ранее Президент П. Порошенко заявил, что рассчитывает,
что досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 26 октября 2014 г.
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 7.07).

ЕКОНОМІКА
НАК «Нефтегаз Украины» планирует в 2015 г. провести первичное
размещение 15 % акций своего газодобывающего подразделения
«Укргаздобыча». Об этом сообщил главный советник председателя
правления «Нефтегаза» Ю. Витренко.
По его словам, рыночная стоимость «Укргаздобычи» может составить
12 млрд дол. к 2015 г., при условии, что правительство позволит компании
повысить цены на газ.
По словам Ю. Витренко, продажа акций компании будет «частью общей
реформы газового рынка Украины». «Нам было бы легче продать пакет
акций на международном рынке, но идея состоит в том, чтобы также сделать
внутренний рынок более привлекательным», – сказал он (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 7.07).
***
За І квартал 2014 р. в економіку Полтавської області вкладено
17 млн дол. прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу),
зокрема в сільськогосподарську галузь, виробництво промислових
продуктів, розвиток ресторанного бізнесу.
Обсяг внесених з початку інвестування прямих інвестицій у регіон на
1 квітня 2014 р. становив 1012,6 млн дол. і в розрахунку на одну особу
населення – 695,9 дол.
Інвестиції надійшли з 51 країни світу. До основних країн-інвесторів, на
які припадає понад 97 % загального обсягу прямих інвестицій, входять:
Швейцарія – 651,5 млн дол., Кіпр – 108,7 млн дол., Нідерланди – 100,8 млн
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дол., Велика Британія – 58,0 млн дол., Російська Федерація – 48,8 млн дол.,
Панама – 8,9 млн дол., США – 7,3 млн дол. (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 7.07).
***
ЕС выделит Украине средства на пищевую безопасность.
Деньги будут направлены на закупку нового оборудования для
лабораторий, модернизацию двух приграничных инспекционных постов.
ЕС намерен выделить Украине 6,2 млн евро в рамках финансирования
Программы всеохватывающего институционального становления в сфере
безопасности пищевых продуктов. Об этом сказал руководитель проекта ЕС
«Совершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов в
Украине» Т. Вил.
По его словам, данные средства будут направлены на закупку нового
оборудования для лабораторий, модернизацию двух приграничных
инспекционных
постов,
обновление
составляющих
технической
программной и сетевой инфраструктуры.
Кроме того, предусмотрено обучение соответствующего персонала. «Это
500 инспекторов в Украине, которые будут иметь сертификаты внешних
аудиторов, которые мы привыкли называть НАССР. Огромный кусок работы
– создание ІТ-программ, так называемой системы национального контроля»,
– добавил национальный координатор проекта, заместитель председателя
Государственной ветеринарной фитосанитарной службы В. Башинский.
По его словам, данная система включает в себя такие направления, как
дистанционное обучение инспекторов, автоматическое определение степени
риска предприятия по результатам предыдущих инспектирований,
еженедельный сбор информации, что позволит уменьшить количество
мероприятий по государственному надзору в два-три раза.
Весь бюджет программы ЕС по повышению безопасности пищевых
продуктов в Украине составляет 10 млн евро (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 7.07).
***
Украина увеличила количество газа в подземных хранилищах газа по
состоянию на 4 июля на 1,04 % – до 14,389 млрд куб. м. Об этом
свидетельствуют данные Ассоциации европейских операторов подземных
газовых хранилищ (GSE).
Согласно данным GSE, украинские ПХГ заполнены на 45,04 %.
Наибольший объем газа хранится в Бильче-Волицко-Угерском
хранилище – 7,683 млрд куб. м газа (заполнено на 46,49 %).
Напомним, Украина увеличила количество газа в подземных
хранилищах газа по состоянию на 27 июня на 1,05 % – до 14,240 млрд куб. м.
На материковой части Украины 12 ПХГ общей активной емкостью
31 млрд куб. м (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 7.07).
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***
Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ)
прогнозирует валовой сбор зерновых в этом году на уровне 55–56 млн т.
По расчетам УКАБ, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в
2014/15 МГ прогнозируется на уровне 55–56 млн т (без учета временно
оккупированной Автономной Республики Крым), что на 6,5–7,5 млн т
(11,9–12,1 %) меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в прессслужбе УКАБ.
В ассоциации отметили, что в связи с холодными температурами в
большинстве областей Украины урожай кукурузы может быть значительно
хуже, чем ожидали. Согласно прогнозу УКАБ, производство пшеницы в
2014/15 МГ ожидается на уровне 21,2–22,2 млн т, ячменя – 6,8–7,3 млн т,
кукурузы – 24,5–25,5 млн т без учета временно оккупированной территории
АРК.
Однако, по прогнозам УКАБ, экспорт ожидается на уровне 26–27 млн т,
что на 6,3–7,3 млн т (18,8–21,8 %) меньше ожиданий 2013/14 МГ.
Напомним, по сообщению Госстатистики, валовой сбор зерновых
культур за 2013 г. увеличился на 36,3 % – до 62 тыс. 997 т по сравнению с
2012 г. (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
7.07).
***
Аграрии Одесской области намолотили первый миллион тонн зерна
нового урожая.
Такие данные приводит департамент агропромышленного развития
Одесской обладминистрации со ссылкой на оперативные сводки на 1 июля.
Всего в Одесской области аграрии планируют собрать урожай на
площади более 1,1 млн га. Из них более 0,5 млн га засеяно озимой пшеницей,
более 400 тыс. га – озимым ячменем, остальное – рапс.
Всего в Одесской обладминистрации ожидают, что валовой сбор
зерновых в текущем году составит более 2,9 млн т. В 2013 г. аграрии
Одесской области собрали около 3,2 млн т зерновых и зернобобовых культур
(Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 7.07).
***
Украина в январе – июне 2014 г. экспортировала электроэнергии на
250,213 млн дол.
По данным Министерства доходов и сборов, в Венгрию за отчетный
период поставлена электроэнергия на сумму 118,81 млн дол., в Беларусь – на
70,884 млн дол., в Польшу – на 30,085 млн дол., в другие страны (Молдова,
Словакия и Румыния) – на 30,434 млн дол. (Украинские Национальные
Новости (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 7.07).
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***
Депозиты физлиц за июнь увеличились на 1,5 млрд грн.
По итогам июля Нацбанк рассчитывает на более существенный прирост
депозитной базы.
За июнь этого года депозиты физических лиц возросли на 0,4 %, или на
1,5 млрд грн (без учета валютных колебаний). В то время как в мае 2014 г.
произошло их сокращение на 4,3 %, или на 15,8 млрд грн. Об этом сообщила
пресс-служба Национального банка.
Как отметила председатель Национального банка Украины В. Гонтарева,
несмотря на политическую нестабильность и события на Востоке Украины,
эмоциональное напряжение на депозитном рынке существенно снизилось.
«И это только начало, – цитирует В. Гонтареву пресс-служба НБУ. – Мы
ожидаем значительного роста притока депозитов в банковскую систему уже
в этом месяце». По ее словам, сейчас вкладчики отдают предпочтение
краткосрочным вкладам в гривне.
Ранее эксперты прогнозировали приток новых банковских вкладов после
стабилизации политической ситуации в связи с проведением президентских
выборов, также позитивное влияние на динамику вкладов частных лиц
окажет стабилизация ситуации на Востоке Украины (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 7.07).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Инфляция в Украине достигла 11,6 %.
Индекс потребительских цен в Украине в июне 2014 г. составил 101 %, с
начала года – 111,6 %. Об этом сообщает Государственная служба
статистики.
По данным Госстата, на потребительском рынке в июне цены на
продукты питания и безалкогольные напитки возросли на 0,7 %. Больше
всего (на 8,1 %) подорожало мясо птицы. На 4,1–1,6 % возросли цены на рис,
подсолнечное масло, макаронные изделия, продукты переработки зерновых,
рыбу и продукты из рыбы, хлеб, безалкогольные напитки, говядину, свинину,
сахар. Одновременно на 9,3 и 5,7 % соответственно подешевели овощи и
яйца. На 1,0–0,2 % снизились цены на молоко, масло, сало, сыры, сметану.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,0 %,
в т. ч. алкогольные напитки – на 2,7 %, табачные изделия – на 1,5 %.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды
топлива на 1,7 % произошел главным образом за счет повышения тарифов на
электроэнергию на 11,3 %.
Подорожание в сфере здравоохранения на 2,5 % обусловлено ростом цен
на фармацевтическую продукцию на 3,5 % и услуги медучреждений на 2,7 %.
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Повышение цен на транспорт в целом на 1,9 % связано в основном с
ростом стоимости перевозок железнодорожным и автодорожным
транспортом на 5,0 и 4,6 % соответственно (Главком (http://glavcom.ua). –
2014. – 7.07).
***
В июне золотовалютные резервы сократились.
Сокращение за июнь составило 4,6 %, за шесть месяцев года – 16,3 %.
Золотовалютные резервы Национального банка на 1 июля 2014 г.
составили 17,083 млрд дол., что на 4,6 %, или на 815 млн дол., меньше
показателя на 1 июня (17,898 млрд дол.). Об этом сообщается на сайте
Национального банка Украины.
В сообщении отмечается, что в июне поступили средства от
Европейского Союза в сумме 1,038 млрд дол.
Вместе с тем в июне состоялись платежи по погашению и обслуживанию
государственного и гарантированного государством долга в иностранной
валюте на сумму 1,977 млрд дол., в том числе осуществление платежей в
пользу Международного валютного фонда – 193 млн дол.
В сообщении Нацбанк напоминает, что в течение июня регулятор не
осуществлял валютные интервенции на межбанковском валютном рынке
Украины.
Напомним, что с начала 2014 г. (в январе – июне) золотовалютные
резервы НБУ сократились на 16,3 %, с 20,415 до 17,083 млрд дол. В мае
золотовалютные резервы увеличились на 25,8 % – до 17,898,82 млрд дол.
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 7.07).
***
Рост цен производителей в июне замедлился до 3,6 %. В годовом
измерении рост удвоился.
Цены в промышленности Украины в июне 2014 г. возросли на 3,6 % по
сравнению с 4,3 % в мае и 6,1 % – в апреле.
Как сообщила Государственная служба статистики, с начала года рост
цен производителей достиг 18 %.
Ведомство уточняет, что в годовом измерении (по сравнению с
аналогичным месяцем 2013 г.) рост ускорился до 15,9 с 8,8 % по итогам мая,
7,5 % – по итогам апреля и 3,9 % – по итогам марта.
Как сообщалось, цены в промышленности Украины в 2013 г. возросли на
1,7 % по сравнению с 0,3 % в 2012 г. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua).
– 2014. – 7.07).
***
В России подсчитали, насколько снизился импорт из Украины.
Положительное сальдо торгового баланса между двумя странами
возросло в 2,8 раза.
Импорт РФ из Украины в январе – мае 2014 г. снизился на 21,6 % до
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4,959 млрд дол. против 6,321 млрд дол. годом ранее. Об этом говорится в
сообщении ФТС России.
Экспорт за отчетный период составил 10,766 млрд дол., что на 28,6 %
больше, чем годом ранее, когда показатель составил 8,374 млрд дол.
Оборот возрос на 7 % – до 15,725 млрд дол.
Положительное сальдо торгового баланса между двумя странами
возросло в 2,8 раза – до 5,807 млрд дол. против 2,052 млрд дол. годом ранее
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 7.07).
***
К 2020 г. британская экономика обгонит французскую. К 2030 г.
индийская экономика превзойдет британскую.
Экономика Великобритании сможет к 2020 г. обогнать темпы роста
Франции и стать второй крупнейшей экономикой Европы. Такой прогноз
озвучили эксперты PricewaterhouseCoopers.
Решающую роль сыграет курс фунта стерлингов по отношению к
доллару. Евро уступает британской валюте в этом отношении. Кроме того, у
Франции более слабые показатели по уровню безработицы.
Сейчас британская экономика оценивается в 2,83 трлн дол., в то время
как французская составляет 2,89 трлн дол.
Первой экономикой Европы остается Германия. В мировом рейтинге
бундесреспублика занимает четвертое место после США, Китая и Японии.
Одна из самых быстро растущих экономик мира – Индия – сможет
превзойти Великобританию лишь в 2030 г. (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 7.07).
***
Американский экономист: США грозит настоящий финансовый
коллапс. Причиной этого может стать проводимая Федеральным резервом
США политика и его подход к работе.
Нынешняя политика Федеральной резервной системы (ФРС) США
может привести страну к финансовому краху, в результате чего систему
придется создавать по-новому. Об этом в интервью изданию Zero Hedge
заявил Д. Стокман, американский экономист, глава управления по
административным вопросам и бюджету в Администрации экс-президента
США Р. Рейгана. «Я думаю, что наиболее вероятным сценарием в таких
политических реалиях будет какого-то рода настоящий финансовый коллапс
и беспорядок, что впоследствии потребует полной реконструкции системы»,
– заявил экономист.
Причиной этого может стать проводимая ФРС и его подход к работе.
«Сегодняшняя
ФРС
принимает
решения,
проходящие
через
располагающийся в Вашингтоне совет Политбюро: сколько ликвидности
необходимо, какой должна быть процентная ставка, уровень безработицы, а
также каким должен быть экономический рост» (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 7.07).
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