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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент України П. Порошенко: «Важливо не лише підняти прапор, а
й захистити людей»
Президент України П. Порошенко провів нараду з керівниками силових
відомств країни.
Глава держави наголосив, що, за інформацією СБУ, активна фаза
антитерористичної операції триває. «За останні три дні проти Збройних сил
України було застосовано нову російську систему залпового вогню», –
зазначив він. Також підтверджуються дані про те, що участь у бойових діях
проти українських сил беруть кадрові російські офіцери.
Під час наради глава держави зазначив, що планується проведення
засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Президент наголосив на необхідності деяких змін у тактиці, які б дали
змогу звузити зону проведення антитерористичної операції, посилити захист
кордонів і зробити все для того, щоб забезпечити захист мирного населення.
Глава держави поставив перед генеральним директором Державного
концерну «Укроборонпром» Р. Романовим завдання щодо підвищення
ефективності бойових дій, уже за тиждень покращити стан справ із
забезпеченням зброєю військових у зоні АТО.
Глава держави звернув увагу начальника Генерального штабу та
міністра внутрішніх справ на те, що населені пункти, які звільняються від
бойовиків, мають негайно отримувати цивільну владу, яка здатна піклуватися
про населення, відновлювати інфраструктуру, налагоджувати мирне життя,
забезпечувати соціальні виплати. «Головне, чого зараз потребують люди, –
це безпека», – підкреслив глава держави, додавши, що місцеве населення у
звільнених містах допомагає українським військовим.
Президент наголосив на відповідальності військових за відновлення
мирного життя у звільнених містах. «Якщо взяли владу, важливо не лише
підняти прапор, а й захистити прапор, державу, людей», – заявив
П. Порошенко (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 14.07).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
С. Горовая, ст. науч. сотр. ФПУ НБУВ, канд. наук по соц. коммуникациям

«План Маршалла» для Украины воспринимается настороженно…
В течение ближайших двух месяцев члены правительства будут
готовить так называемый «план Маршалла» для интенсивного
восстановления Украины в течение следующих двух лет.
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Обнародовать данный
документ Премьер-министр А. Яценюк
пообещал в начале сентября текущего года в Верховной Раде.
«Правительство Украины вышло с предложением подготовки и реализации
плана восстановления для Украины, рассчитанного на два года. В Европе
были примеры таких планов восстановления – так называемый “план
Маршалла”. Это будет “план Маршалла” для Украины», – подчеркнул
Премьер.
А. Яценюк отметил, что 8 июля правительственная делегация во главе с
вице-премьер-министром Украины, министром регионального развития,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины В. Гройсманом
приняла участие в подготовительном заседании Конференции доноров и
инвесторов в Брюсселе: «Вчера в Брюсселе все страны-члены ЕС,
представители международных финансовых организаций, США, Японии,
Канады провели подготовительное заседание для того, чтобы осенью
провести большую донорскую конференцию для Украины».
В ближайшие два года, считает А. Яценюк, основными элементами
экономического развития страны должны быть продовольствие и энергетика.
«Это основные элементы этого плана, две базовые цели. Обеспечение
внутреннего рынка продовольствием, его экспорт и развитие аграрного
сектора. Энергетический блок – это уменьшение энергопотребления,
увеличение добычи и строительство новых электрических сетей и
генераций», – сказал Премьер. Глава правительства также сообщил, что
западные партнеры готовы рассматривать вопрос страхования украинского
экспорта и инвестиций в Украину. «…Инвесторы не будут бояться
вкладывать деньги в Украину, потому что их риски застрахованы. Это будет
реальным шагом, чтобы на открытый рынок Европейского Союза все-таки
пошли украинские товары», – подчеркнул Премьер-министр.
А. Яценюк также сообщил, что правительственная делегация подняла в
Брюсселе
вопросы
плана
восстановления,
связанного
с
антитеррористической операцией на Востоке Украины. «Мы получили
положительное восприятие нескольких дополнительных пунктов, которые
непосредственно касаются Востока Украины», – отметил Премьер, добавив,
что эти пункты касаются средств и технической помощи на обустройство
границы с Российской Федерацией и восстановление инфраструктуры
Донетчины и Луганщины (http://ru.tsn.ua/groshi/pravitelstvo-nachal-taynogotovit-plan-marshalla-dlya-vosstanovleniya-ukrainy-v-techenie-dvuh-let376150.html, 10.07.2014). Следует напомнить, как сообщали СМИ, в
правительстве подсчитали, что на восстановление Донбасса нужно минимум
8,1 млрд грн.
Вице-премьер-министр Украины В. Гройсман среди наиболее важных
программ в рамках «плана Маршалла» для Украины обозначил: укрепление
восточных границ Украины, а также создание реабилитационной программы
для Донецкой и Луганской областей, предполагающих, в том числе, создание
рабочих мест.
В. Гройсман отметил важность донорской помощи для
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диверсификации
поставок
энергоресурсов
и
улучшения
энергоэффективности. При этом отдельной задачей для правительства он
назвал преодоление коррупции.
Вице-премьер призвал доноров к совместной разработке этого плана, а
также предложил направить в Украину миссию для оценки потребностей в
помощи и принять участие в организации конференции доноров. «Нам не
нужны просто деньги, мы просим действенную помощь на реализацию
конкретных программ и проектов, – отметил он. – Эти проекты мы
планируем реализовывать прозрачно и открыто. Каждая гривня должна быть
на
100
%
эффективно
использована»
(http://expert.org.ua/statias/?st=2&id=116078, 8.07.2014).
Следует напомнить, что, как информировали СМИ, недавно известный
финансист Д. Сорос призвал Евросоюз помочь экономическому
возрождению постреволюционной Украины. «Сегодня Украина нуждается в
современном аналоге “плана Маршалла”, который помог восстановить
Европу после Второй мировой войны», – считает Д. Сорос
(http://cominf.org/node/1166502360, 10.07.2014).
Однако своеобразный «план Маршалла» для Украины в экспертной
среде оценивается далеко неоднозначно. Так, достаточно позитивную оценку
данному плану дает председатель Комитета экономистов Украины А. Новак,
указывая на то, что «по результатам экономического кризиса предыдущих
лет и по результатам фактической войны с Российской Федерацией у нас
очень большое падение валового продукта, мы имеем почти полную потерю
российского рынка. И без масштабного привлечения западных партнеров
самостоятельно Украина не сможет изменить ситуацию».
Эксперт также обратил внимание на то, что реформы всегда являются
травматическими. И Украина должна обеспечить со своей стороны
надлежащие условия для деятельности европейских компаний на территории
страны, при том, что эти условия являются сопоставимыми с теми, которые
есть в Европе и в других цивилизованных странах мира. «Все это для того,
чтобы компании и правительства понимали, что они инвестируют не в
коррупционную экономику, а в открытую, в которой минимум коррупции и
максимум содействия инвесторам. Поэтому Украине, кроме предоставления
инвесторам возможности стать собственниками в Украине, необходимо
будет еще и изменить фактически экономическую систему, правила игры в
экономике. То есть для украинской власти наступает период выполнения
очень большой домашней работы», – подчеркнул А. Новак
(http://timeua.com/news/11/23803.html, 11.07.2014).
В свою очередь А. Кошурникова в статье «Deus ex machina, или Что
спасет украинскую экономику?» указывает, что экономическое чудо в
Украине произойдет, когда в нашей стране научатся принимать
самостоятельные решения.
По
мнению
эксперта
Фонда
общественной
безопасности
Ю. Гаврилечко, Украина могла бы взять за образец экономический прорыв
Турции. «После Второй мировой войны они развивали собственное
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производство, поддерживали отечественного производителя и создавали
благоприятные условия для развития того, что было у них самих, не
препятствуя при этом завозу того, чего у них не было и быть не могло», –
отметил эксперт.
Однако в нынешних условиях вероятность экономического прорыва,
подобного турецкому, Ю. Гаврилечко оценивает так: «В Украине тоже
возможно экономическое чудо, почему нет? Нужно только, чтобы прилетели
инопланетяне и забрали с собой всю политическую и экономическую элиту.
А заодно научили нас принимать самостоятельные решения» (http://fromua.com/news/314521-mozhet-li-ukraina-segodnya-rasschitivat-naekonomicheskoe-chudo-mnenie.html, 8.07.2014).
Кандидат экономических наук, эксперт Киевского центра
аналитических исследований и конфликтологии А. Кошик в своем
комментарии указал на то, что «план Маршалла» потому так и называется,
что разрабатывался он в США и был назван именем того человека, который
этим занимался. Поэтому, считает эксперт, сама постановка вопроса
несколько странная: у А. Яценюка «получается американский план по
восстановлению европейской экономики».
А. Кошик убежден, что «ни о каком восстановлении украинской
экономики за два года и речи быть не может… Мы до сих пор не достигли
70 % ВВП от советского уровня».
Дело в том, объяснил эксперт, что «правительство увлеклось
прожектами. Министр финансов говорит о том, что можно перейти на
европейские стандарты максимум за два года, хотя ясно, что на это
потребуется 10–15 лет… Это создание видимости работы. В позитивном
плане ничего не делается. То, что они резко урезали бюджетные расходы, что
они поднимают тарифы для населения, можно назвать разбалансированием
бюджета, никакими реформами пока и не пахнет».
А. Кошик подчеркнул, что «если говорить о двухлетнем периоде, то
можно поставить себе задачу хотя бы какой-то стабилизации ситуации.
В этом году будет падение ВВП, причем существенное – не 5 %, о которых
говорит А. Яценюк, а 8–10 %. В следующем году стоило бы поставить задачу
сокращения падения ВВП, а через год задачу хотя бы маленького роста…
В стране наблюдается инвестиционный коллапс, у предприятий резко
ухудшилось финансовое положение. Поэтому, мне кажется, то, чем
занимается А. Яценюк, это пускание пыли в глаза, это красивое название.
Или он этого не понимает, либо это обман населения (http://www.fromua.com/news/314858-ekonomist-to-chem-zanimaetsya-yacenyuk-eto-puskaniepili-v-glaza.html, 10.07.2014).
Особо обращает на себя внимание еще одна точка зрения,
распространенная в интернет-пространстве. В СМИ указывают на то, что в
свое время страны Западной Европы по «плану Маршалла» оказались
намертво привязаны к американской экономической и финансовой системе,
сейчас такая же перспектива ожидает страны-подписанты соглашения об
ассоциации с ЕС. Правда, в отличие от «плана Маршалла», никто в Украине,
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Грузии и Молдове не собирается строить высокотехнологичную
промышленность. Хотя официально эти цели заявлены, однако минимальна
вероятность того, что страны ЕС захотят создавать себе конкурентов.
Реализация политической части плана по евроинтеграции Украины,
Грузии и Молдовы приведет к тому, что из политического пространства этих
республик будут вытеснены все пророссийские силы. Расчеты на то, что в
случае ухудшения экономического положения троица подписантов может
развернуться в сторону России, не слишком оправданны – в политике и
общественном секторе этих республик не оставят никого, кто бы даже в
отдаленной перспективе смог осуществить подобный разворот.
Недовольством же населения будут успешно манипулировать, направляя его
в нужную сторону, и технологии для этого успешно отработаны в течение
70 лет на странах Западной, а потом Восточной Европы.
Соответственно, некоторые СМИ указывают на то, что «в сухом
остатке Украина превратится, как обоснованно прогнозируют ведущие
российские
эксперты,
в
мега-Грузию
времен
Саакашвили
(http://cominf.org/node/1166502360, 10.07.2014).
Как всегда, в арсенале украинских СМИ не нашлось инструментов для
широкого разъяснения и пропаганды данной инициативы правительства.
Пессимистичные оценки экспертов, комментарии в СМИ, безусловно,
настораживают. Во всяком случае, они являются негативными также и с
точки зрения формирования имиджа нашей страны.
В. Горовий, заст. гендиректора НБУВ, д-р іст. наук, проф.

Національний інформаційний комплекс
у контексті розвитку глобалізаційних процесів
Відповідно до загальноцивілізаційної закономірності будь-яка нація,
держава протягом усього історичного періоду свого розвитку проявляє себе
як соціальна система, що самореалізується. Формування всіх необхідних
відносин у соціальній сфері цієї системи, її упорядкування і вдосконалення,
у цілому, є неминучим, до певного етапу розвитку спонтанним, стихійним
процесом. Реалізація цього процесу відбувається на базі функціонування
відповідної інформаційної основи, що формується під запити суспільства. На
тому етапі розвитку суспільства, коли його життєздатність стикається з
викликами, нейтралізація яких потребує мобілізації всіх наявних у
розпорядженні людей ресурсів, настає період необхідного осмислення
внутрішніх соціальних процесів як цілісної системи і соціальних структур –
як її складових, з філософської точки зору – часткового в цілісному.
Результатом
цього
осмислення
стає
внесення
відповідних
системоутворюючих корективів до процесу еволюції. При цьому
вдосконалюється розвиток соціальної структури, економічної, політичної,
науково-технологічної, соціально-культурної, інших форм діяльності.
6

Еволюція суспільства набуває цілеспрямованості та зростаючої ефективності.
Цей процес з різним ступенем інтенсивності тією чи іншою мірою
характерний для кожного історичного періоду розвитку суспільства. Він є
наслідком об’єктивної потреби формування нових виробничих і всіх інших
соціальних відносин у зв’язку із зростанням продуктивних сил до
постіндустріального рівня їхнього розвитку 1. У сучасних умовах цей процес
став можливим на базі створеної цивілізацією відповідної інформаційної
бази та технологій її використання в суспільному поступі. При цьому вперше
в нашій історії техніко-технологічний прогрес упроваджується в глобальних
масштабах з ініціативи країн-глобалізаторів і ТНК, оскільки відповідає
утвердженню їхніх економічних, політичних та інших інтересів.
Створюються умови, за яких «суттєвий прогрес і поширення інформаційних
технологій, глобальний характер систем масової комунікації призводить до
утворення глобального інформаційного простору, який змушує світову
спільноту, кожну державу швидко орієнтуватися та адаптуватися у
сучасному інформаційному середовищі» 2.
Усі складові цього простору перебувають у процесі прискореного
розвитку та задають загальний темп перетворень в інформаційній сфері
кожної нації й держави. Розвиток інформаційної основи та інфраструктури
цього комплексу з кожним роком сприяє дедалі більшому охопленню всіх
сфер життя кожної з країн-учасників процесу глобалізації. Відповідно до
загальносуспільних потреб структуризація глобальних інформаційних
ресурсів сприяє посиленню комплексного впливу на всі сторони життя
людей. Про це говорить уже досить чітке виокремлення в ній певних груп
інформаційних ресурсів зі своїми характерними ознаками.
На сьогодні серед них можна насамперед виокремити:
– ресурси загальноцивілізаційного значення 3;
– ресурси, що вводяться до глобального інформаційного простору з
метою здійснення глобального впливу окремими міжнародними суб’єктами
інформаційної діяльності;
– ресурси, що виділяються державами, націями, іншими соціальними
структурами як продукти для міжнародного ринку інформації;
– бойові інформаційні ресурси, що є основним компонентом
інформаційних воєн 4, і ресурси нейтралізації цього виду інформаційних
1

Див.: Иноземцев В. Л. Постиндустриальное общество как теоретическая конструкция и
формирующаяся реальность / В. Л. Иноземцев // Социально-экономические проблемы
информационного общества ; под ред. д. э. н., проф. Л. Г. Мельника. – Сумы : ИТД
«Универсальная книга», 2005. – С. 120–148; Там же: Мельник Л. Г. Предпосылки
формирования информационного общества. – С. 60–87.
2
Додонов О. Г. Інформаційна політика в Україні: стратегія розвитку / О. Г. Додонов,
О. В. Литвиненко, В. В. Жигалюк, С. О. Янішевський // Стратегії розвитку України: теорія
і практика ; за ред. О. С. Власюка. – К. : НІСД, 2002. – С. 613.
3
Скаленко А. К. Глобальные резервы роста / А. К. Скаленко. – К. : Информ.-издат. центр
«Интеллект», 2002. – С. 121.
4
Скулиш Є. Д. Інформаційна безпека України: теорія, практика, система захисту /
Є. Д. Скулиш [та ін.]. – К. : НАСБ України, 2012. – С. 360.
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впливів з боку атакованих суб’єктів цього інформаційного впливу;
– ресурси кіберзлочинності 5 та нейтралізуюча їхня інформація.
Поряд з цими видами інформаційних ресурсів у глобальному
інформаційному просторі розвиваються також й інші джерела
інформаційного
виробництва,
обумовлені
розвитком
глобальної
інформатизації та доступом до можливостей інфотворення широких мас
населення в усіх регіонах планети 6.
Таким чином, глобалізація як загальноцивілізаційний процес інтеграції
економічних, фінансових, соціокультурних аспектів життєдіяльності країн
світу не лише відкриває нові можливості для техніко-економічного,
культурного та іншого розвитку, а й сприяє трансформації культури, способу
життя людей у напрямі до її уніфікації. Поряд із своїми позитивними
характеристиками глобалізація при цьому здатна руйнувати й
трансформувати традиційні форми культури, ідентичності, нівелювати у
свідомості людей відчуття причетності до певного оточення, сталих і
визначених цінностей та орієнтирів.
Загроза інформаційної уніфікації звужує можливості багатоваріантного
інформаційного виробництва, заснованого на регіональній, національній специфіці, збіднює можливості національного культурного розвитку, у кінцевому підсумку обмежує розвиток суспільного прогресу єдиною концепцією, що
«обіцяє» цивілізації кризу в глобальному вимірі. До негативних впливів, пов’язаних з розвитком глобальних процесів, слід віднести також концентровані інформаційні атаки на той чи інший регіон, на ту чи іншу країну ТНК, могутніх наднаціональних економічних структур, що формують сприятливу для
своєї діяльності громадську думку, здійснюють відповідний вплив на діючу
правову базу, нейтралізують опір місцевих конкурентів в усіх регіонах світу.
І, нарешті, з удосконаленням цих технологій розвиваються методики ведення
інформаційних воєн, що вже в наш час нерідко за своїми результатами є
більш ефективними від воєн традиційних. Удосконалюється здійснення спеціально орієнтованих впливів на інформаційний простір об’єкта агресії, враження інформаційної основи його діяльності.
У такій ситуації ефективна організація діяльності національного
інформаційного комплексу для України і як для об’єкта глобальних інформаційних впливів, і як для повноправного суб’єкта міжнародної діяльності, міжнародних інформаційних обмінів має надзвичайно велике значення. Цей
комплекс має базуватися на суверенних інформаційних ресурсах – надбанні
нинішнього і всіх попередніх поколінь українського народу. Надбанні, що є
основою його існування й розвитку, забезпечення національно-культурної самобутності в глобалізованому світі, орієнтиром розвитку сучасного
5

Бутузов В. М. Протидія комп’ютерній злочинності в Україні (системно-структурний
аналіз) : монографія / В. М. Бутузов. – К. : КИТ, 2010. – С. 132–148.
6
Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу
України / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка
України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – С. 32–33.
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національного інфотворення 7. Ці ресурси мають лежати в основі
внутрішньої та зовнішньої національної інформаційної політики, організації
національної інформаційної безпеки.
Інформаційний комплекс в умовах інформаційного суспільства має
бути, таким чином, мережею соціальних структур, що координують свою
діяльність у національних інтересах, оснащену засобами для виробництва,
комплектування, обробки та зберігання, організації безпеки, значущої для
цієї системи інформації, що забезпечує ефективне використання наявних у
розпорядженні суспільства інформаційних ресурсів, сприяє їх оновленню й
розвитку, необхідного для суспільного прогресу.
В умовах зростаючої активізації глобальних процесів у сучасному
світі саме загальнонаціональний соціальний інформаційний комплекс має
стати запорукою нейтралізації сучасних інформаційних загроз і
використання позитивних факторів розвитку інформатизації 8. Ефективна
робота цієї системи на загальнодержавному рівні може забезпечити як
конструктивні інформаційні обміни України на міжнародній арені, так і
розвиток національної інформаційної бази при мобілізації вітчизняних
ресурсів і можливостей, що є важливою передумовою прогресу
суспільства.
Сучасний інформаційний комплекс, відповідно до національних
інтересів, має забезпечувати координацію діяльності вітчизняних
інформаційних структур:
– у здійсненні вкладу України в інформаційне виробництво,
пов’язане з реалізацією загальноцивілізаційних проектів, спрямованих на
вирішення найважливіших проблем сучасності: голоду, охорони здоров’я,
екології, удосконалення міжнародної правової системи тощо;
– у налагодженні ефективних міжнародних інформаційних обмінів,
розвиток інформаційних ринків;
– у протистоянні на державному рівні проявам інформаційної агресії,
інформаційним війнам, нейтралізації інших негативних інформаційних
впливів на суверенні інформаційні ресурси України.
У процесі розв’язання внутрішньосуспільних завдань в Україні
інформаційний комплекс має забезпечувати узгоджену діяльність
інформаційних структур з:
– реалізації державної програми інформатизації, забезпечення доступу
до інформаційних ресурсів усіх категорій громадян;

7

Див.: Олійник О. В. Політико-правові аспекти формування інформаційного
суспільства суверенної і незалежної держави / О. В. Олійник, О. В. Соснін,
Л. Є. Шиманський. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/book/Sosnin_2.htm. – Назва з
екрана; Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України,
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011.
8
Див.: Струтинська О. В. Інформаційні системи та мережеві технології / О. В.
Струтинська ; за наук. ред. М. І. Жалдака. – К. : Університет «Україна», 2008. – C. 25–26.
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– виробництва, зберігання та організації ефективного використання
інформаційних ресурсів в інтересах суспільного розвитку;
– організації використання ресурсів глобального інформаційного
простору в інтересах розвитку України;
– організації внутрішньодержавного інформаційного ринку як
оптимального механізму в системі сучасних суспільних обмінів;
– активізації використання суверенних інформаційних ресурсів у
сучасному інформаційному виробництві;
– організації національної інформаційної безпеки, нейтралізації проявів
кібертероризму тощо.
У зв’язку з цим, як показує міжнародна і внутрішньодержавна
практика сучасності, з активізацією інформаційних процесів у суспільстві
актуалізується потреба посилення впливу функцій держави, що збігаються
з основними завданнями сучасного інформаційного комплексу.
По-перше, держава має забезпечувати якісний доступ усіх категорій
громадян до продукованої нею інформації – як до офіційних матеріалів, так і
до роз’яснення змісту своєї власної діяльності. Для цього здійснюються
відповідні правові, матеріально-технічні та інші заходи, розвиваються
магістральні інформаційні комунікації, налагоджується власне виробництво
й поширення інформації. При цьому всі інформаційні обміни, що
здійснюються за допомогою
контрольованих державою інформаційних
комунікацій, є вертикальними інформаційними комунікаціями 9.
По-друге, держава об’єднує задля реалізації планів, проектів суспільного
розвитку потенціал інформаційних, інформаційно-аналітичних центрів,
творчий потенціал громадських організацій, діяльність наукових установ, що
продукують нову, необхідну для розвитку інформацію в контексті
формування структур інформаційного суспільства. Вона також має
опікуватися організацією діяльності центрів комплектування та організації
високопродуктивного використання наявних інформаційних ресурсів,
особливу увагу звертаючи на збереження й збагачення суверенних
інформаційних ресурсів. У зв’язку з цим потребується технологічне та
методологічне оновлення діяльності бібліотечних й архівних установ.
У справі комплектування центрів зберігання суспільно корисних
інформаційних ресурсів зростаючого значення набуває комплектування
новими, необхідними для національного розвитку зарубіжними
інформаційними
ресурсами.
Використання
передового
науковотехнологічного зарубіжного досвіду в комплексі з національними здобутками
й прагненнями на шляху суспільного прогресу стає важливим фактором
сучасного інноваційного розвитку, важливим пріоритетом Української
9

Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства / [О. С. Онищенко,
В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – С. 16–17.
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держави.
По-третє, вертикальні інформаційні обміни в суспільстві, ініційовані
державою, обумовлюють необхідність створення і вдосконалення надійних
соціальних комунікацій, доступних для всіх членів суспільства. Система цих
комунікацій, підтримувана національними організаційно-правовими та
техніко-технологічними засобами, становить інфраструктуру інформаційних
обмінів у рамках національного інформаційного простору.
Відкритість влади для громадян, прозорість її рішень і дій сприяють
зміцненню її легітимності й забезпечують їй можливість адекватно реагувати
на актуальні проблеми внутрішньодержавного розвитку та міжнародних
відносин. Водночас налагодження зворотного зв’язку – від інститутів
громадянського суспільства до органів державної влади – дає останнім змогу
сформувати уявлення стосовно співвідношення діяльності владних структур і
підтримки їх громадянами, уявлення про ефективність політики влади, що в
результаті виявляється ключовим фактором для стабільності або
нестабільності всієї системи 10. Функціонування цього механізму сприятиме
консолідації суспільства, вихованню в його членів почуття причетності до
загальносуспільної діяльності, патріотизму.
По-четверте, поряд із зростанням необхідності залучення інноваційної
інформації зарубіжного виробництва для розв’язання проблем суспільного
розвитку держава в інформаційному суспільстві має сприяти просуванню
вітчизняних інформаційних продуктів на міжнародні інформаційні ринки,
продуктів, виготовлених і в державних наукових, науково-інформаційних
структурах, і в приватних структурах, недержавних аналітичних центрах,
фондах тощо. При цьому інформаційна продукція має бути прирівняна до
всіх інших видів продукції та бути підпорядкована всім правилам, що
стосуються експортних операцій. Міжнародне правове законодавство в
інформаційній сфері має бути своєчасно імплементоване в правову базу
України. Держава має сприяти участі вітчизняних правників у підготовці
нових правових актів, що стосуються інформаційної сфери, і відстоювати в
новому законодавстві національні інтереси.
По-п’яте, важливою функцією держави є організація безпеки
національного інформаційного простору. Розвиток глобальних процесів на
основі всеосяжної інформатизації створює широку різноманітність
інформаційних загроз 11 від витіснення на внутрішньому інформаційному
ринку вітчизняних продуктів більш конкурентоспроможними в силу опори
на передову матеріально-технічну й технологічну базу зарубіжними
інформаційними продуктами аж до ведення цілеспрямованих, з дедалі більш
відчутною вражаючою силою в боротьбі за розум громадян, інформаційних
10
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воєн. У зв’язку з цим держава зобов’язана для захисту свого інформаційного
простору використовувати всі традиційні правові, правоохоронні важелі,
свій вплив на вертикальні інформаційні комунікації, засоби комплектації
вітчизняними й зарубіжними ресурсами національних інформаційних баз, а
також державну систему інформаційного виробництва. В інформаційних
протистояннях на нинішньому етапі суспільного розвитку остання набуває
дедалі більшого значення, оскільки здатна генерувати контрпропагандистські
інформаційно-аналітичні продукти, за їхньою допомогою діяти на
упередження при організації ефективної прогнозно-аналітичної роботи.
Таким чином, вертикальні інформаційні обміни, у цілому, є
системопідтримуючим, спрямованим на суспільний розвиток інформаційним
механізмом. Держава на цьому етапі розвитку суспільства є основним
інструментом консолідації
в суспільстві,
організуючим началом і
12
інформаційної системи, що охоплює національний
координатором буття
інформаційний простір, сприяє його розвитку, забезпечуючи в процесі своєї
трансформації прогрес у сфери демократичних перетворень.
Протягом тривалого часу в історії людства спосіб вертикальних
інформаційних обмінів був беззаперечно основним у сфері соціального
розвитку. Протилежний йому – спосіб горизонтальних інформаційних
обмінів, децентралізованих, таких, що відбуваються в соціально однорідному
середовищі, використовувався в основному в міжособистісному спілкуванні,
у сфері епістолярних обмінів, на зародковому етапі народження нових
суспільно значущих ідей, починань тощо. Кардинально в цій сфері ситуація
почала змінюватися з упровадженням інформатизації.
Електронні інформаційні технології сприяли при цьому покращенню
доступу до продукованих у суспільстві інформаційних ресурсів, сприяли
розвитку різноманітних контактів періодичних видань з читачами.
Формування ж соціальних мереж зробило можливим інформаційні обміни
практично
без
участі
контрольованих
державою
вертикальних
інформаційних потоків.
На цьому етапі розвитку соцмереж, очевидно, їх можна розглядати як
технологічні комплекси організації та управління обмінами електронною
інформацією між суб’єктами соціальних відносин, призначені для
забезпечення горизонтального спілкування зацікавлених у ньому абонентів,
об’єднаних спільними інтересами, інформаційними потребами та навиками
спілкування.
Таке формулювання дає уявлення про соціальні мережі як про:
– організовані й керовані інструменти спілкування на основі
використання електронних інформаційних технологій (Інтернету);
– мережі соціального спілкування саме одновимірних за
характеристиками суб’єктів, тобто спілкування на горизонтальних рівнях
організації;
12
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– інформаційні технологічні комплекси, що об’єднують абонентів зі
спільними інтересами й потребами та відповідною технічною підготовкою,
що на сьогодні вже розшаровує учасників інформаційних обмінів 13.
До сказаного вище слід додати що:
– соціальні мережі є найбільш чутливими до потреб своїх користувачів і
тому технічна, технологічна база цих мереж, як правило, є інноваційною;
– серед користувачів цих мереж відсутня офіційна фіксація членства, і
кожен з учасників може в будь-який час відмовитися від участі в спілкуванні,
включитися в інформаційні обмін з іншими партнерами. Тривалість
існування тих чи інших об’єднань за інтересами не регламентована в часі;
– соціальні мережі є інформаційними комунікаціями, у найменшій мірі
контрольованими
традиційними
державними
засобами
організації
інформаційної безпеки.
Сьогодні вже можна говорити про те, що розвиток горизонтальних
інформаційних обмінів як механізм обслуговування процесу еволюції
соціальної структури суспільства актуалізувався й набув високої суспільної
значущості на базі здійснюваної в суспільстві інформатизації. Власне,
соціальні мережі стали популярним механізмом спілкування між окремими
людьми. Включення в цей вид спілкування громадських організацій чи
якихось інших соціальних структур є, по суті, спробою вертикальних впливів
на механізм горизонтальних обмінів інформацією. В організаторів мереж
відсутні формальні зобов’язання перед користувачами за достовірність
інформації. Достовірність інформації повністю залежить від авторів –
учасників цих інформаційних обмінів.
Слід зазначити, що наведені характерні особливості мережевих форм
спілкування є характерними для нинішнього етапу соціальних відносин у
суспільстві, рівня інформаційних технологій і грамотності у сфері
інформаційних технологій сучасних учасників інформаційних обмінів. З
подальшим розвитком інформатизації українського суспільства і, відповідно,
зростаючим рівнем володіння інформаційними технологіями членами
суспільства можна прогнозувати зростаюче соціальне значення учасників
обмінів у мережах та уточнення характерних особливостей соціальних мереж
14
. Цей процес у дедалі більшій мірі ув’язується з об’єктивним процесом
загальної консолідації суспільства та обумовлює також необхідність
зміцнення інформаційних зв’язків на рівні соціальних структур суспільства,
що проявляється в розвитку інформаційної кооперації, скажімо, між
бібліотечними, архівними установами, у процесі розвитку мережевих систем
в економіці 15, у науково-дослідних процесах (з активним використанням,
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наприклад, грід-технологій).
На рівні міждержавних зв’язків ці технології розвиваються з
удосконаленням міжнародних інформаційних ринків та інтенсифікацією
відповідного інформаційного обміну. Функціонування відповідних
міжнародних комунікацій регламентується міжнародною правовою базою,
що також не завжди встигає за можливостями, які забезпечуються
розвитком науково-технічного прогресу.
З точки зору сучасного національного розвитку варто зауважити, що
утвердження в інформаційній сфері України соціальних мереж не лише
сприяє розвитку взаєморозуміння в суспільстві, обміну інформацією, що
стимулює
прогрес,
загальносуспільній
консолідації,
зміцненню
кооперативних зв’язків у різних сферах суспільної діяльності.
Нові технології інформаційних обмінів створюють також проблеми,
пов’язанні з:
– можливістю
нерегламентованого витоку суспільно значущої
інформації, порушенням прав на інтелектуальну власність;
– проникненням у вітчизняний інформаційний простір інформації, що
може негативно впливати на суспільну свідомість, на інформаційну базу
національного інформаційного розвитку як неадаптовану до процесу
українського розвитку, виготовлену для умов розвитку іншого
інформаційного середовища, так і ту, що призначається
для
цілеспрямованого проникнення з метою утвердження інтересів зарубіжних
суб’єктів інформаційної діяльності в Україні;
– поширенням впливу маніпулятивних інформаційних технологій для
реалізації певних самостійних політичних, економічних та інших цілей, а
також застосування сугестивних технологій як елемента в комплексі
складових засобів інформаційних воєн.
Бурхливий розвиток технологій соціальних мереж, таким чином, на
сьогодні явно не збігається із значною інерційністю реагування на
інформаційні процеси державної організаційно-правової системи. І
правотворча система, і методологія, і організація інформаційної безпеки
потребують зміни підходів у розв’язанні проблем, що актуалізуються
сьогодні. Ці проблеми не можуть бути вирішеними не тільки без
матеріально-технічного, методологічного оновлення, сучасного кадрового
забезпечення органів контролю, а й без обов’язкової організації роботи на
випередження, постановки належної прогнозно-аналітичної діяльності,
вивчення закономірностей розвитку сучасних інформаційних процесів.
У цілому ж, якщо говорити про перспективу, поєднання вертикальних і
горизонтальних інформаційних обмінів в єдиному інформаційному
комплексі має, з одного боку, сприяти зміцненню вітчизняної інформаційної
системи як суб’єкта міжнародних інформаційних відносин в умовах
глобалізації, з іншого – забезпечувати внутрішню консолідацію, вироблення
творчих підходів до трансформації суспільства, зміцнення внутрішніх
зв’язків, внутрішнього потенціалу суспільства.
14

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України О. Турчинов висловив подяку
керівникам парламентів Румунії та Литви за швидку ратифікацію Угоди
про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Зокрема, у листах голові сенату Румунії К. Попеску-Терічяну та голові
палати депутатів парламенту Румунії В. Згоня О. Турчинов зазначає, що
Україна високо цінує підтримку її європейського вибору румунськими
колегами, які, за його словами, одними з перших серед парламентарів країнчленів ЄС ратифікували цей важливий для Української держави документ.
Голова Верховної Ради вважає, що цей крок є «проявом справжньої
солідарності румунського народу з Україною у цей складний для нас час»,
«свідченням справжнього добросусідства та реальної підтримки Румунією
європейських прагнень українського народу».
О. Турчинов висловлює переконання, що започаткування нового етапу у
відносинах з ЄС дасть змогу Україні та Румунії ефективніше
використовувати потенціал міжпарламентського співробітництва як для
прискорення процесу входження України в спільний європейський простір,
так і для розвитку взаємовигідного та партнерського співробітництва між
нашими державами.
У листі спікеру Сейму Литовської Республіки Л. Граужинєнє
О. Турчинов підкреслює, що Україна високо цінує всебічну підтримку Сейму
Литовської Республіки й налаштованість наших литовських друзів і надалі
сприяти євроінтеграційним прагненням України як у форматі міжнародних
інституцій, так і в контексті двосторонніх відносин.
Висловлюючи вдячність литовським колегам за швидку ратифікацію
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Голова Верховної Ради зазначає,
що «укладення цього важливого документа стало потужним стимулом для
України у контексті подальшого проведення всеосяжних реформ, зміцнення
демократії та верховенства права» (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 10.07).

***
Заступник Голови Верховної Ради України Р. Кошулинський на
запрошення міністра з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції Грузії А. Петріашвілі взяв участь в ХІ Міжнародній
конференції «Європейський шлях Грузії», що відбувалася 10–11 липня
2014 р. в Батумі.
У роботі конференції взяли участь високопосадовці та представники
громадських організацій Грузії і Європейського Союзу, які обговорювали
питання імплементації Угоди про асоціацію, у тому числі щодо створення
зони вільної торгівлі, перспективи кооперації у форматі «Східного
партнерства», а також порядок денний співробітництва між ЄС і Грузією
напередодні саміту «Східного партнерства», який відбудеться в Ризі 2015 р.
Під час конференції відбулися робочі зустрічі Р. Кошулинського з
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головою парламенту Грузії Д. Усупашвілі та маршалком сенату Республіки
Польща Б. Борусевичем.
Під час контактів зі спікерами Р. Кошулинський поінформував
співрозмовників про поточну ситуацію в Україні та отримав запевнення у
всілякій підтримці України з боку грузинського та польського народів.
Д. Усупашвілі та Б. Борусевич також запропонували поділитися своїм
досвідом у проведенні необхідних реформ під час імплементації Угоди про
асоціацію з Україною.
Варто зазначити, що незважаючи на те, що конференцію було
присвячено проблематиці грузинської євроінтеграції, тематика агресії Росії
проти України мала першочергове місце у виступах майже всіх делегатів.
Зокрема, прозвучала думка, що перемога України у військовому
протистоянні з Російською Федерацією означатиме одночасно й перемогу
Грузії – в іншому випадку російська агресія буде спрямована і на Грузію.
Таким чином, заявив міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції Грузії, «ми спільно крокуємо до Європейського Союзу, і перемога
буде обопільною» (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 14.07).
***
У Комітеті з питань науки і освіти відбулося перше засідання
робочої групи щодо імплементації Закону України «Про вищу освіту».
У засіданні взяли участь експерти-розробники Закону, ректори та
проректори ВНЗ, представники Міністерства освіти і науки.
Відкриваючи засідання, голова комітету Л. Гриневич зазначила: «З
одного боку, у нас у всіх піднесений настрій, бо нам вдалося прийняти
надзвичайно прогресивний, проєвропейський, прореформаторський Закон. А
з іншого – ми всі розуміємо, що проблеми тільки розпочинаються.
Запровадження такої системної реформи буде досить складним. І сьогодні не
всі вищі навчальні заклади до неї готові і розуміють, яким чином
впроваджувати цей Закон».
Міністерство освіти має зробити покроковий план реалізації Закону, у
якому будуть відображені всі етапи впровадження Закону, вважає голова
Комітету. «Якщо Закон буде підписаний Президентом до кінця липня, певні
його положення увійдуть в дію одразу. І ми маємо зрозуміти і визначити, що
необхідно зробити ВНЗ до 1 вересня 2014 р., що має бути зроблено протягом
навчального року. Є положення, які починають діяти з 1 вересня 2015 р.
Наприклад, у частині зменшення навчального навантаження на викладача з
900 до 600 год і годин в кредиті – із 36 до 30. Це потребує корекції освітньої
програми, і, зрозуміло, до цього необхідно працювати і готуватися цілий рік.
Усі положення, які потребують додаткового фінансування, вступають у дію з
2016 р. Тому має бути великий поетапний план», – розповіла Л. Гриневич.
Головне завдання робочої групи на сьогодні – це дати можливість
практикам, ректорам і проректорам вишів сформулювати запитання та
пропозиції щодо впровадження Закону. Необхідно з’ясувати, на що
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необхідно зробити акцент у супроводжуючих Закон документах.
«Наразі готується науково-практичний коментар до Закону, для цього
необхідно чітко розуміти, що саме викликає запитання, які позиції
потребують необхідності термінової розробки підзаконних актів і де треба
виписати процедури для деяких процесів, надати докладні роз’яснення», –
зазначила голова комітету (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 11.07).
***
Комітет з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства та регіональної політики рекомендує
Верховній Раді прийняти проект постанови про Рекомендації
парламентських слухань на тему: «Про забезпечення реалізації
житлових прав мешканців гуртожитків: проблеми та шляхи їх
вирішення».
У
комітеті
доопрацьовано
текст
Рекомендацій
зазначених
парламентських слухань, які відбулися 21 травня 2014 р.
Проект Рекомендацій парламентських слухань розглядався на засіданнях
робочої групи 18.06.2014 р. і 1.07.2014 р. та на засіданнях комітету
18.06.2014 р. і 2.07.2014 р. за участі представників усеукраїнських
громадських організацій, створених мешканцями гуртожитків.
Комітет прийняв рішення схвалити доопрацьований текст Рекомендацій
парламентських слухань.
Проектом (реєстр. № 4279а) пропонується Верховній Раді схвалити
Рекомендації парламентських слухань (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 14.07).
***
У Комітеті з питань верховенства права та правосуддя відбулася
зустріч з іспанською делегацією на чолі з президентом Юридичного
комітету сенату Королівства Іспанія Х. Раміресом.
Під час зустрічі було обговорено основні напрями реформування
судової системи України та питання відновлення довіри до неї.
Голова комітету С. Ківалов розповів членам делегації про роботу
Комітету з питань верховенства права та правосуддя у сфері законотворчості,
а також про законотворчі плани на найближче майбутнє.
С. Ківалов, зокрема, поінформував колег про прийнятий Верховною
Радою у квітні цього року Закон України «Про відновлення довіри до судової
системи України». За його словами, цей Закон спрямований на утвердження
в українському суспільстві верховенства права та законності, відновлення
довіри до судової влади країни, звільнення з посад осіб, які виносили
рішення, що порушують права та свободи громадян.
Голова комітету наголосив на тому, що для подальшого реформування
судової системи необхідно внести зміни до Основного закону України.
С. Ківалов також зазначив, що актуальним є питання про внесення до
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чинного законодавства норм, спрямованих на змінення та розширення
повноважень Верховного Суду України, що дасть змогу цьому вищому
судовому органу здійснювати свою головну функцію – забезпечення єдності
судової практики.
У зустрічі також взяли участь перший заступник голови Комітету з
питань верховенства права та правосуддя О. Бондарчук і члени комітету
Р. Стаднійчук й А. Лабунська. У своїх виступах вони акцентували увагу на
тому, що після підписання Угоди про асоціацію з ЄС Україну очікує
непростий довгий шлях, тому український народ сподівається на підтримку
Європейського Союзу. Народні депутати також наголошували на тому, що
«без реформування судової системи доволі важко залучитися міцною
довірою іноземних інвесторів».
У свою чергу президент Юридичного комітету сенату Королівства
Іспанія Х. Рамірес розповів про систему мирових судів і розвинуту систему
спеціалізованих судів Іспанії, про Генеральну раду судової влади та
поділився досвідом своєї країни щодо європейської інтеграції. Він зазначив,
що «наші країні дуже схожі і наш досвід може стати в нагоді» (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 14.07).
***
Тимчасова слідча комісія з питань перевірки використання коштів,
перерахованих громадянами України на підтримку Збройних сил України,
і видатків Державного бюджету України, спрямованих на потреби
Збройних сил України та інших військових формувань, звертає увагу на
необхідність не лише оновлення зброї та захисних засобів, а й на
обладнання нормальних побутових умов вояків.
Зокрема, табори, де дислокуються українські військові, мають бути
обладнані похідними душами, їдальнями та іншими зручностями, відповідно
до світових стандартів. Про це члени ТСК, народні депутати І. Геращенко,
Л. Котеляк, О. Кайда та А. Іллєнко говорили з представниками Збройних сил
і Національної гвардії під час відвідування зони антитерористичної операції.
Представники комісії побували в спеціальному таборі Національної
гвардії та Збройних сил поблизу Слов’янська, де проінспектували роботу
військового госпіталю, забезпечення вояків одягом, взуттям та амуніцією.
Під час візиту членів ТСК також були проведені випробування нової партії
бронежилетів найвищого ступеня захисту, закуплених для Нацгвардії на
заміну старих і менш захищених. Депутати проінспектували їдальні та
склади з одягом, намети, де відпочивають українські військові, зібрали
інформацію щодо забезпечення вояків продуктами харчування та одягом.
За словами голови ТСК І. Геращенко, народні депутати звернулися до
міністра внутрішніх справ А. Авакова та керівництва Генштабу з проханням
надати повну інформацію про забезпечення силових структур засобами
захисту та своїм баченням змін до законодавства, що сприятиме допомозі в
оснащенні армії (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 11.07).
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***
Голова Комітету з питань науки і освіти Л. Гриневич у рамках
робочої поїздки в Чернівцях провела зустріч з викладацьким колективом
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
Під час зустрічі Л. Гриневич розповіла викладацькій громаді про
прийнятий Верховної Радою Закон України «Про вищу освіту».
«Незважаючи на військову агресію з боку Росії, незважаючи на дуже
складний фінансово-економічний стан країни, ми розпочали в країні системні
реформи. І однією з перших таких системних реформ є реформа освіти, саме
вищої освіти. Хочу вам з відповідальністю доповісти, що прийняття такого
системного Закону про вищу освіту, яке відбулося 1 липня у Верховній Раді,
було категорично неможливим до революції гідності. Ті інструменти, які
закладені в цьому Законі про вищу освіту, є фактичними механізмами
реалізації положень угоди про асоціацію, яку, я сподіваюсь, ми найшвидше
ратифікуємо, в частині освіти», – зазначила Л. Гриневич.
Також голова комітету зауважила, що, відповідно до Закону, кошти, які
зароблені вищими навчальними закладами, зокрема за освітні, наукові
послуги й навчально-виробничі, пропонується вивести з-під державного
казначейства й передати на рахунки державним банкам. Також
передбачається кадрова автономія.
«Сьогодні університет не може запросити на роботу навіть
Нобелівського лауреата без важкої бюрократичної тяганини нострифікації
його дипломів. Ми переконані, і Закон зауважує на тому, що вчені ради
університетів достатньо компетентні для того, щоб самостійно визнавати
диплом викладача, якщо вони беруть його на роботу за певним алгоритмом,
наданим Національним агентством забезпечення якості вищої освіти», –
наголосила Л. Гриневич.
Серед основних нововведень Закону України «Про вищу освіту»,
зокрема, створення окремого колегіального органу – Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти, для ректорів, деканів і
завідуючих кафедрами прописано обмеження перебування на посаді – не
більше двох строків (5+5), зменшено кількість годин навчального
навантаження викладачів на одну ставку з 900 до 600 год, зменшено
навантаження на студентів – кількість годин в одному кредиті змінено з 36 до
30
та
ін.
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 11.07).
***
В Украине вступил в силу закон о стабильности банковской
системы. Закон изменяет условия получения средств Фондом
гарантирования вкладов, упрощает процедуры ликвидации проблемных
финучреждений, повышает минимальный уставный капитал банков.
Закон Украины № 1586-VII «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины относительно предотвращения негативного
влияния на стабильность банковской системы» вступил в силу 11 июля.
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Закон совершенствует механизм получения финансовой помощи Фондом
гарантирования вкладов физических лиц для обеспечения получения им
долгосрочных ресурсов с целью возмещения средств вкладчикам
неплатежеспособных банков. Так, фонд ежегодно и ежеквартально с
помесячной корректировкой проводит оценку наступления риска
существенного уменьшения объема своих средств. В случае наличия риска
недостаточности средств фонда, если в законе о госбюджете на текущий год
бюджетных назначений в необходимом размере нет, фонд подает
Министерству финансов заявку на получение кредита (взноса на
безвозвратной основе) за счет госбюджета.
Министерство финансов в месячный срок со дня получения заявки
фонда разрабатывает и подает в ВР соответствующий законопроект. Кредит
или вклад на безвозвратной основе могут быть предоставлены в виде средств
или ОВГЗ.
Также Закон предусматривает изменение процедур, осуществляемых при
ликвидации банков с целью ускорения реализации ликвидационной массы
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 11.07).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України провів переговори з Президентом Європейської
ради Г. Ван Ромпеєм.
Під час телефонної розмови П. Порошенко закликав Євросоюз дати
належну оцінку фактам нелегального перетину російсько-українського
кордону важкою воєнною технікою та атак російських військових на позиції
українських військовослужбовців.
Президент запевнив, що Україна надасть усі документальні свідчення
для відповідного міжнародного реагування.
П. Порошенко повідомив, що вимагає звільнення всіх українських
заручників, які перебувають у полоні, включно з ув’язненими в Росії
Н. Савченко та О. Сенцовим.
Також глава держави звернувся до Президента ЄР з проханням
включити українське питання до порядку денного Європейської ради
16 липня. Г. Ван Ромпей запевнив, що це буде обов’язково зроблено.
Президент П. Порошенко наголосив, що очікує чіткої та рішучої реакції
ЄС у відповідності до Висновків Європейської ради 27 червня (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 13.07).
***
Президент України П. Порошенко, так само як і глави інших держав,
отримав запрошення від Президента Бразилії Д. Руссефф на церемонію
закриття чемпіонату світу з футболу.
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Однак, з огляду на ситуацію, яка сьогодні відбувається в Україні, глава
держави вважає для себе неможливим відвідування фіналу Кубка світу
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 12.07).
***
Президент України П. Порошенко провів консультації з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Д. Байденом, під час яких
співрозмовники обговорили подальші спільні кроки з деескалації ситуації
на Донбасі.
Віце-президент США висловив співчуття народові України через
численні втрати серед українських військових унаслідок обстрілів із систем
залпового вогню «Град» російського походження.
Д. Байден запевнив українського Президента, що Сполучені Штати
Америки готові активізувати міжнародні зусилля для пошуку шляхів
мирного врегулювання. Зокрема, під час бесіди йшлося про тісну
координацію дій між Україною та США, а також європейськими партнерами.
Президент України відзначив, що трансатлантична солідарність у подальших
зусиллях є ключовою.
П. Порошенко висловив вдячність Сполученим Штатам Америки за
підтримку, а також за готовність до подальших зусиль, зокрема на
міжнародній арені, з метою гарантування територіальної цілісності й
недоторканності кордонів України задля встановлення миру та стабільності.
Також Президент України провів переговори з прем’єр-міністром Італії
М. Ренці та президентом Румунії Т. Бесеску (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
12.07).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонні консультації з
Федеральним Канцлером Німеччини А. Меркель.
Співрозмовники обговорили шляхи організації зустрічі Тристоронньої
контактної групи, зокрема, у форматі відео-конференції, і висловили
впевненість, що цей захід буде організовано вже завтра.
У цьому зв’язку Канцлер зробила акцент на невірному тлумаченні
вислову речника Федерального уряду щодо прямих переговорів з
сепаратистами і висловила відданість ідеї консультацій Тристоронньої
контактної групи.
Сторони обговорили питання залучення місії ОБСЄ для моніторингу та
верифікації кордону. Йдеться про розміщення інспекторів ОБСЄ на
українсько-російському кордоні, у тому числі на російських контрольнопропускних пунктах «Донецьк» та «Гуково», а також про можливість
застосування безпілотних засобів для моніторингу та верифікації.
П. Порошенко та А. Меркель обговорили підготовку до розгляду
української проблематики на засідання Європейської Ради 16 липня в
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Брюселі (Офіційне інтернет-представництво
(www.president.gov.ua). – 2014. – 14.07).

Президента

України

***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
Президентом Литви Д. Грібаускайте.
П. Порошенко висловив вдячність за те, що Литва однією з перших
ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Президент України
наголосив на послідовній підтримці Литвою євроінтеграційних прагнень
України.
Д. Грібаускайте запевнила П. Порошенка, що позиція Литви буде такою
ж послідовною та рішучою і під час засідання Європейської Ради 16 липня,
де передбачено обговорення дій Євросоюзу на підтримку України (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 15.07).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонні консультації з
Прем’єр-міністром Республіки Польща Д. Туском.
Прем’єр-міністр Польщі підтримав позицію Президента України щодо
врегулювання ситуації на Донбасі. «Дуже важливо, що Ви маєте репутацію
Президента миру, який водночас рішуче налаштований на захист
суверенітету і територіальної цілісності України. Такий підхід підтримується
Польщею та міцно ґрунтується на позиціях, які визначені у рішеннях ЄС», –
заявив Д. Туск.
Президент України подякував Польщі за підтримку. П. Порошенко
висловився за прискорення процедур щодо допомоги з боку Польщі, зокрема,
передачі закуплених бронежилетів через митницю Республіки Польща, адже
це збереже людські життя. Д. Туск погодився із необхідністю спрощення
процедур та врегулювання цього питання.
Польський Прем’єр висловив співчуття у зв’язку із зростаючою
кількістю жертв з боку українських Збройних Сил у Донецькій та Луганській
областях.
Сторони приділили велику увагу питанню створення польськолитовсько-української військової бригади «УкрПолЛитБриг», зокрема,
домовились підписати відповідну Угоду найближчим часом.
Президент України поділився стурбованістю з приводу маніпуляцій та
відвертої брехні з боку російської інформаційної пропаганди, яка
поширюється в європейському медіа-просторі. Співрозмовники обмінялись
думками стосовно механізмів та нових можливостей донесення правдивої
інформації про ситуацію в Україні в Польщі.
Наприкінці розмови Президент України висловив слова вдячності
Прем’єру Польщі за гуманітарну допомогу для Збройних Сил України та за
програми освітнього й культурного характеру для молоді. Глава держави
запропонував Польщі долучитись до програми створення робочих місць на
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звільнених від терористів територіях Донбасу (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
14.07).
***
Прем’єр-міністр Іспанії запевнив Президента П. Порошенка у
підтримці України на засіданні Європейської Ради.
Президент України П. Порошенко обговорив у телефонній розмові з
Прем’єр-міністром Іспанії М. Рахоєм питання засідання Європейської Ради,
яке пройде 16 липня в Брюселі. Прем’єр Іспанії запевнив Президента України
у підтримці урядом та народом Іспанії українського народу в непрості для
нього часи.
М. Рахой пообіцяв підтримати Україну на засіданні Європейської Ради.
Він запевнив, що в його країні слідкують за ситуацією в Україні.
Глава держави зазначив, що ситуація на Донбасі залишається вкрай
напруженою, оскільки продовжується надходження зброї та бойовиків через
україно-російський кордон.
М. Рахой висловив співчуття у зв’язку з втратами з боку українських
військових (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 14.07).
***
Президент України П. Порошенко провів консультації з Президентом
Румунії Т. Бесеску щодо шляхів урегулювання ситуації на Донбасі у світлі
підготовки до засідання Європейської ради 16 липня.
Під час розмови П. Порошенко подякував румунському колезі за те, що
Румунія стала першою країною, яка ратифікувала Угоду про асоціацію.
Президент Румунії висловив свою повну підтримку та солідарність з
Україною, яка сьогодні бореться за відновлення миру не лише на своїй
території, а й за стабільність в усьому регіоні. Зокрема, Т. Бесеску заявив, що
безпека України є також запорукою безпеки усієї Європи та Румунії. При
цьому він запевнив українського колегу, що Румунія, а також румунська
меншина в Україні віддано підтримують територіальну цілісність України та
дії Президента України для мирного врегулювання ситуації.
Співрозмовники домовилися й надалі координували свої дії на
підтримку деескалації ситуації на Донбасі (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
12.07).
***
Відбулася телефонна розмова Президента України П. Порошенка з
Прем’єр-міністром Італії М. Ренці.
Президент України під час розмови зазначив, що в Україні вирішується
питання миру й безпеки не тільки для України, а і Європи. Він висловив
сподівання, що італійське головування в Раді Європейського Союзу дасть
23

змогу сформувати солідарну позицію країн ЄС з Україною для спільної
розбудови миру, свободи й демократії. Президент України зазначив, що така
солідарність може бути продемонстрована на наступному засіданні
Європейської ради 16 липня.
Під час розмови М. Ренці запевнив, що П. Порошенко може
розраховувати на підтримку з боку Італії і Європи своїх зусиль щодо
врегулювання та деескалації ситуації на Донбасі.
Також Прем’єр-міністр М. Ренці запросив Президента П. Порошенка
відвідати Італію з візитом у зручний для нього час. Президент України
подякував за запрошення і зазначив, що Прем’єр-міністр Італії є очікуваним
гостем в Україні (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 12.07).
***
Уряд України створить офіс торговельного представника з
представництвом у країнах з перспективними для України ринками. Про
це повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк під час ІІІ Всеукраїнського
аграрного форуму в четвер, 10 липня.
«Офіс торговельного представника України буде одним з ключових
інструментів просування економічних інтересів України за кордоном», –
підкреслив А. Яценюк.
Він зазначив, що за останні півроку обсяг торгівлі українською
продукцією сільського господарства з Росією скоротився на третину: «Цього
треба було очікувати. Тому зрозуміло, що нам треба переходити на нові
ринки».
Прем’єр-міністр України нагадав, що українським товарам відкрили
ринок ЄС: «Тільки не думайте, що вас там з короваєм будуть зустрічати. Це
світова конкуренція, причому одна з найжорсткіших у світі саме на
аграрному ринку». Також глава уряду назвав ринки Близького Сходу,
Африки, Китаю.
А. Яценюк нагадав, що досвід створення офісу торговельного
представника є у Сполучених Штатів Америки, де працює USTR (Office of
the United States Trade Representative): «Це один із ключових інструментів
економічної політики США».
Український сільгоспвиробник, наголосив глава уряду, повинен перейти
від торгівлі сировиною до торгівлі готовим продуктом: «Якщо ми працюємо
лінійно – зібрали зерно і його продали, – ми завжди будемо в мінусах. А
якщо ми мислимо по-іншому, не просто збираємо і продаємо зерно, а
переробляємо і стаємо постачальником протеїну, – ми в грі».
Він також зазначив, що одне з ключових завдань, яке стоїть перед
урядом і Національним банком України, – довгі й дешеві кредити для
сільгоспвиробників: «Це ті кредити, які потім, видані в гривні, приносять
валютну виручку».
Проте, зазначив Прем’єр-міністр України, держава поки що обмежена в
кредитному ресурсі. Нині, за його словами, ведуться дискусії насамперед із
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західними партнерами – це Світовий банк, Європейський інвестиційний банк,
Європейський банк реконструкції і розвитку – з приводу ресурсів на
розвиток, які дадуть «банківській системі дихати».
А. Яценюк також повідомив, що на наступний рік уряд відновлюватиме
програму компенсації процентної ставки за кредитами для АПК: «Це
реальний ефективний найменш корумпований і прозорий механізм».
А. Яценюк звернувся до представників сільгоспвиробництва надати
уряду своє бачення розвитку АПК, закликав долучатися до роботи й
пропонувати конкретні рішення: «Тільки конкретні кроки. Написати, щоб
держава дала 100 млрд фінансування, – таке ніколи вона не дасть. У
сьогоднішній ситуації, коли ми заледве уникнули банкрутства, коли заледве
знаходиш кошти на те, щоб виплатити пенсії і зарплати, – немає звідки
профінансувати мільярди гривень. Буде – дамо. Тільки для цього треба буде
попрацювати разом.
Ви створюєте в Україні робочі місця, приносите валюту в країну. Ви
розвиваєте економіку, а не уряд» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2014. – 10.07).
***
Уряд України оголосить наймасштабнішу приватизацію.
«Ми оголосимо найбільш масштабну приватизацію за всі 20 років.
Державні компанії, які є предметом корупції, а не розвитку країни, повинні
бути приватизовані», – заявив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у четвер,
10 липня, під час ІІІ Всеукраїнського аграрного форуму.
Він зазначив, що з понеділка, 14 липня, уряд України розглядатиме
проект закону про перелік об’єктів, що не підлягають приватизації.
А. Яценюк назвав державні компанії й холдинги «неефективними
компаніями, які спрямовані тільки на одне – розкрадання грошей, отриманих
під державні гарантії»: «Я готовий це довести на цифрах, – підкреслив глава
уряду, нагадавши, що 20 різного роду дозволів уже скасовано. – За 20 років
наплодили цілу машину по збиранню і викачуванню грошей – різного роду
дозволи, сертифікати».
А. Яценюк також підкреслив, що в країні залишилися податкові ями:
«Вони на два місяці притихли, а зараз знову повилазили. ПДВ знову почали
“мити”».
Прем’єр-міністр повідомив, що на засіданні уряду 9 липня дав керівнику
Державної фіскальної служби термін до 1 вересня: «Або немає податкових
ям, або яма керівнику Державної фіскальної служби. Іншого варіанта не буде.
Нам кожна гривня сьогодні – на вагу золота, і боротьба з корупцією в системі
податкових органів повинна бути не на словах, а на цифрах» (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 10.07).
***
Україна має захопити лідерство на ринку продовольства.
«У десятилітній перспективі Україна може потроїти обсяг виробництва
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сільськогосподарської продукції і продовольства», – заявив Прем’єр-міністр
України А. Яценюк під час ІІІ Всеукраїнського аграрного форуму в четвер,
10 липня.
Він підкреслив, що для економічного зростання України уряд ставить
перед собою дві мети – розвиток агропромислового комплексу та енергетики.
Під час форуму він зупинився на питанні АПК. А. Яценюк зазначив, що
Україна – друга у світі за обсягами ріллі та перша у Європі за
сільськогосподарським потенціалом: «Основне завдання, яке стоїть перед
Україною, – захопити лідерство на ринку продовольства».
Друга мета економічного зростання України, за словами А. Яценюка, –
«це розвиток енергетики, але я про це не буду, з вашого дозволу, на цьому
форумі говорити».
Глава уряду підкреслив, що кількість населення у світі зростає, і нагадав,
як змінилася структура споживання харчових продуктів, коли 2008 р. в Китаї
розпочалося економічне зростання: «Зразу змінюється ціна, а після цього
суттєво піднімається потреба».
«Світ може прожити без багатьох речей. Теоретично можна прожити без
газу й нафти – на сонячній енергії і біопаливі. Теоретично можна прожити
без нових автомобілів. Але точно, без чого не можна прожити, – без їжі. І ми
як країна номер один по потенціалу повинні нагодувати своїх громадян
дешевими і якісними продуктами харчування і захопити зовнішні ринки. Це
ціль, яку ставить перед собою очолюваний мною уряд», – підкреслив
А. Яценюк.
Він наголосив, що до 2020 р. Україна разом зі Сполученими Штатами
Америки може контролювати 65 % світового ринку кукурудзи: «Коли ти
контролюєш 65 % світового ринку, набагато легше домовлятися про будь-що,
в тому числі й про газ, нові ринки збуту, перспективні інвестиційні проекти.
Тому ми разом ставимо для себе реально амбіційну ціль, яку можна
досягнути – світовий лідер на ринку продовольства».
Для цього, за словами А. Яценюка, уряд України розпочав із західними
партнерами підготовку так званого «плану Маршалла» для України – плану
відбудови. Він, зокрема, передбачає отримання Україною інвестицій в
аграрний та енергетичний сектори.
А. Яценюк повідомив, що уряд почав відповідні переговори із США:
«Тут у нас дорога з двостороннім рухом. У них є зацікавленість поставляти в
Україну нові технології, інфраструктуру для зберігання і переробки зерна і
продовольства. А в нас є зацікавленість взяти їхні гроші не на рік, не на 10, а
на 20. І не під 20 %, а під 2 %. Вони реально усвідомлюють, що, даючи гроші
в аграрний сектор України, можна їх і повернути, і ще на цьому заробити.
Я особисто займаюся тим, щоб протягом найближчих двох місяців вийти
на перший проект рішення, що ми з нашими західними партнерами можемо
зробити в питанні розвитку АПК. Вони нам поставляють техніку, вони
інвестують, а ми разом спільно виробляємо і продаємо».
Ще однією причиною, чому аграрний сектор є надзвичайно важливим
для України, А. Яценюк назвав приток валюти. Він зазначив, що тільки
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експорт зернових приносить 4 млрд дол. США на рік, а загальний обсяг
експорту, за статистикою минулого року, – 17 млрд дол.: «Я не знаю іншої
галузі в країні, яка може принести більше валюти для України. Тому
продовольча програма країни є завданням номер один. І це реальність, а не
фікція» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 10.07).
***
11 липня в рамках перебування з робочим візитом у Брюсселі міністр
закордонних справ України П. Клімкін провів бесіду з Генеральним
секретарем НАТО А. Фог Расмуссеном.
Міністр інформував очільника Північноатлантичного альянсу про
останній розвиток подій в Україні та зусилля української влади, спрямовані
на стабілізацію ситуації на Сході України.
На прохання Генсекретаря НАТО П. Клімкін поінформував про
результати тристоронніх переговорів у форматі Україна – ЄС – Росія щодо
імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Крім того, були обговорені кроки, які планується здійснити в
найближчій перспективі для поглиблення відносин особливого партнерства
Української держави з Альянсом (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2014. – 12.07).
***
Отопление включат, когда станет совсем холодно.
рекомендует
снизить
уровень
среднесуточной
Правительство
температуры, когда производится подключение централизованного
отопления, с +10 до +8. Об этом сообщил министр Кабинета Министров
О. Семерак.
«Это постановление предусматривает существенные шаги для
энергетической независимости. Изменяется температурный режим, когда
будет включаться отопление. Компании теплокоммунэнерго, которые не
будут иметь распределительные счета, будут подлежать соответствующим
санкциям. Мы должны пойти на такие меры, чтобы страна подготовленной
подошла к отопительному сезону, чтобы не было шоковых состояний», –
сказал О. Семерак, комментируя правительственное Постановление «О мерах
обеспечения газом в 2014 году».
Профильным министерствам поручили возможность пересмотра
температурного режима для подключения отопления в целях экономии газа.
«Министерству охраны здоровья и Минрегионстрою поручено изучить
возможность изменения температурного режима на 2 градуса. Рекомендуется
уменьшить температурный режим на 2 градуса… В нынешних условиях мы
должны искать все возможные пути оптимизации использования природного
газа», – пояснил О. Семерак (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014.
– 13.07).
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***
Программу приватизации увеличили до 29 млрд грн. С молотка пойдут
девять облэнерго и госдоли в «Укрнефти» и «Турбоатоме».
Правительство Украины планирует получить 29 млрд грн от
приватизации государственного имущества в 2014 г. Об этом говорится в
проекте правительственного постановления «Об утверждении объектов права
государственной собственности, подлежащих приватизации в 2014 году».
Согласно пояснительной записке, от приватизации активов планируется
получить 29 млрд грн. В Государственном бюджете заложено общий объем
поступлений от приватизации в 17 млрд грн.
Ради увеличения суммы правительство решило добавить в список
приватизации 50 % акций «Укрнефти» и 75,2 % акций «Турбоатома».
Правительство планирует продать пакеты в 25 % акций
Винницаоблэнерго, Днепроблэнерго, Киевэнерго, Донецкооблэнерго,
Донбассэнерго,
Днепроэнерго,
Западэнерго,
Закарпатьеоблэнерго,
Сумыоблэнерго.
Также планируется продать пакеты акций шахты им. Засядько (16,2 %),
предприятия «Комсомольское рудоуправление» (0,3 %) и Львовской
угольной компании (37,6 %) (Українська правда (www.pravda.com.ua). –
2014. – 11.07).
***
Україна
та
Німеччина
обговорили
актуальні
питання
двостороннього співробітництва в галузі реституції та повернення
культурних цінностей.
Перший заступник міністра культури України О. Островська-Люта
провела зустріч з німецькою делегацією на чолі з головою німецької частини
Змішаної українсько-німецької комісії з питань повернення та реституції
втрачених та незаконно переміщених під час та внаслідок Другої світової
війни культурних цінностей, статс-секретарем у відставці М. Янсеном.
У зустрічі також взяли участь співробітник відділу надрегіональних
культурних проектів, мистецтв і повернення культурних цінностей
Федерального міністерства закордонних справ Федеративної Республіки
Німеччина К. Крамер-Гаджідімос, Надзвичайний і Повноважний Посол
Федеративної Республіки Німеччина в Україні К. Вайль, заступник керівника
відділу культури, освіти та меншин Посольства Федеративної Республіки
Німеччина в Україні С. Рояманех.
Сторони торкнулися найбільш актуальних питань двостороннього
співробітництва в галузі реституції та повернення культурних цінностей
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 12.07).
***
Українське книговидання потребує державної підтримки.
Критична залежність українського книжкового ринку від імпортованої
книги загрожує національній безпеці. Близько 80 % книжок, які продаються в
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країні, були свого часу ввезені з-за кордону, а три чверті з них – видані в
Росії. Про це віце-прем’єр-міністр О. Сич говорив в ефірі радіо «Свобода» в
програмі «Майбутнє української книги».
Урядовець прямо пов’язав нинішню ситуацію на Сході України з
недолугістю гуманітарної політики попереднього уряду, зокрема у сфері
українського книговидання. «З вини минулої влади, яка нехтувала належною
державною підтримкою галузі, інтерес до читання в громадян зменшувався
пропорційно до поширення продукту не кращої якості, що пропагував
культурологічні й ідеологічні цінності сусідньої держави», – зауважив
О. Сич.
Віце-прем’єр наголосив на потребі невідкладного напрацювання дієвих
механізмів захисту українського книжкового ринку, розбудови відповідної
мережі книгорозповсюдження й популяризації книги як одного з найбільш
делікатних і потужних інструментів творення особистості, нації та культури,
моральності й державності. «Книгу не можна розглядати як звичайний товар
широкого вжитку, цінність якого вичерпується вартістю паперу і
поліграфічних послуг», – підкреслив урядовець (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 10.07).

ПОЛІТИКА
Общее количество украинцев, которые переселились из зоны АТО в
другие регионы, составляет 40 тыс. 150 лиц, в том числе
14 тыс. 873 детей, 4 тыс. 995 инвалидов и лиц преклонного возраста.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, реально количество перемещенных
лиц может быть больше в связи с тем, что значительная часть граждан
осуществила перемещение самостоятельно (к родственникам, знакомым) без
прохождения регистрации.
Самая сложная ситуация с размещением граждан (без учета
переселенцев из Крыма), организацией их жизнеобеспечения складывается в
Киеве (принято 5 тыс. 721 лицо), в Харьковской (7 тыс. 183 лица),
Запорожской (3 тыс. 777 лиц), Одесской (3 тыс. 799 лиц), Днепропетровской
(3 тыс. 461 лицо) и Киевской (2 тыс. 961 лицо) областях. Самое меньшее
количество расселенных в Волынской (249 лица), Тернопольской (271 лицо)
областях.
На сегодняшний день из Донецкой и Луганской областей ежедневно
курсирует 19 пассажирских поездов, в том числе в западном и южном
направлении – 14 поездов, в восточном – пять поездов.
Для встречи внутренне перемещенных лиц на границе районов АТО
ГСЧС развернуты три транзитных пункта из расчета до 400 лиц каждый, в
Донецкой области – в районе Красноармейска и в районе Волновахи; в
Луганской области – в районе Сватово (Главком (http://glavcom.ua). – 2014. –
13.07).
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***
Парламент Латвии единогласно ратифицировал Соглашение об
ассоциации Евросоюза с Украиной. Об этом на своей странице в Twitter
сообщил министр иностранных дел Латвии Э. Ринкевич.
«Латвийский парламент единогласно ратифицировал Соглашение об
ассоциации Украина – ЕС как символ солидарности с украинским народом»,
– написал он (Главком (http://glavcom.ua). – 2014. – 14.07).
***
У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку делегація Російської Федерації
розповсюдила серед членів Ради Безпеки ООН «ключові елементи» для
резолюції по Україні. Про це в бесіді із журналістами повідомив постійний
представник Росії при ООН В. Чуркін, пише УНН.
«Ми глибоко стурбовані триваючим насильством на Сході України», –
заявив В. Чуркін. За його словами, мирний план П. Порошенка виявився
«димовою завісою» для інтенсифікації «каральної операції» на Сході
України.
Посол В. Чуркін зазначив, що Рада Безпеки не підтримала ініціативи РФ,
вжиті двічі в останні кілька тижнів. Він нагадав, що Росія запропонувала два
проекти резолюції Ради Безпеки по Україні, які не були підтримані західними
колегами. «Ми вважає, що треба продовжувати зусилля, і сподіваємося, що
члени ради зрозуміють, що ми не можемо дозволити ситуації на Сході
України вийти з-під контролю, – заявив постійний представник РФ. –
Сьогодні ми вирішили обрати іншу тактику щодо того, що може зробити
Рада Безпеки по Україні. Замість того щоб пропонувати новий проект
резолюції, ми вирішили запропонувати ключові елементи, які, ми
сподіваємося, стануть основною резолюції Ради Безпеки».
Він підкреслив, що рада має висловити стурбованість у зв’язку із
зростанням кількості жертв серед цивільного населення.
Росія пропонує також Раді Безпеки зажадати від сторін конфлікту
припинити насильство й дотримуватися женевської домовленості від
17 квітня і Берлінської спільної декларації від 2 липня. Рада має закликати
ОБСЄ сприяти розв’язанню кризи, використовуючи свою місію зі
спостереження в Україні, вважає В. Чуркін.
Він також повідомив, що президент Росії В. Путін провів переговори з
лідерами Німеччини, Франції та України. За його словами, вони домовилися
про те, що українські прикордонники й спостерігачі ОБСЄ будуть допущені
на два пропускні пункти на російській стороні кордону (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 13.07).
***
Прес-секретар президента Росії Д. Пєсков спростував інформацію
про підготовку РФ точкових ударів по території України, передає УНН з
посиланням на агентство Bloomberg.
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На запитання щодо того, чи завдасть Росія ударів по Україні, Д. Пєсков
сказав, що це не відповідає дійсності. «Тут нічого коментувати. Це не
правда», – сказав він.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомлялося, що офіційна Москва розглядає
можливість нанесення «точкових ударів» у відповідь по українській армії в
разі «продовження обстрілу території Росії» (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 14.07).

***
Заява МЗС України у відповідь на «звинувачення» щодо обстрілів
території РФ.
У зв’язку з поспішними та безпідставними твердженнями МЗС Росії
щодо нібито обстрілу українською армією території Російської Федерації,
МЗС України офіційно заявляє, що, за даними сил антитерористичної
операції, українські військовослужбовці не вели вогню в місцевості, про яку
йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства РФ.
Українські військовослужбовці ніколи не обстрілювали, не обстрілюють
і не обстрілюватимуть території сусідньої держави та житлових кварталів.
Очікуємо від російських властей об’єктивності та неупередженості у
своїх оцінках щодо причин трагічного інциденту у м. Донецьк Ростовської
області та готові до співпраці в його розслідуванні.
Висловлюємо жаль у зв’язку із загибеллю та пораненнями громадян
Росії у м. Донецьк Ростовської області. Хотіли б, щоб МЗС Росії врешті
помітило і також висловило жаль з приводу вбивств терористичними
озброєними формуваннями українських військовослужбовців та мирних
жителів у східних областях України, засудило злочинні дії терористів,
змусило їх припинити насильство.
Російська сторона повинна зосередити увагу на виконанні взятих
зобов’язань з деескалації ситуації в східних областях України, передусім
забезпечити належний прикордонний контроль для унеможливлення
проникнення в Україну з території РФ бойовиків, озброєння, військової
техніки.
У цьому контексті висловлюємо протест у зв’язку із спробами
вторгнення з території РФ воєнної техніки і найманців у районі українського
населеного пункту Ізварине, що мали місце в ніч на 13 липня.
Закликаємо російську сторону припинити провокації, вплинути на
терористичні збройні формування для зупинення насильства, від якого
страждають також громадяни РФ, провести ретельне розслідування
численних випадків порушення з території Росії українсько-російського
кордону та притягнути винних до відповідальності (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua).
– 2014. – 14.07).

***
Российские следователи возбудили уголовное дело по статье
«убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц, и
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покушение на убийство».
Следственный комитет РФ по Южному федеральному округу возбудил
уголовное дело «по факту убийства мужчины в Ростовской области в
результате разрыва снаряда, попавшего с территории Украины», сообщила
пресс-служба ведомства. В частности, открыто дело по статье «убийство,
совершенное общеопасным способом, группой лиц и покушение на
убийство».
По версии российского следствия, 13 июля с украинской территории во
двор частного домовладения по ул. Балтийской, 47, в г. Донецке Ростовской
области попал снаряд, в результате якобы погиб мужчина 1968 г. рождения.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи РФ,
выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 13 июля российские СМИ сообщили, что снаряд,
прилетевший с территории Украины, попал в жилой дом в Ростовской
области.
В свою очередь, министерство иностранных дел Украины заявило, что
готово расследовать совместно с властями России данный инцидент
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 13.07).
***
Чиновники замовчують про кількість загиблих у зоні АТО серед
мирного населення. Про це заявляють в організації «Український вибір»,
пише УНН.
У прес-службі АТО заявили, що за час антитерористичної операції
загинуло 173 військовослужбовці, а от точної кількості жертв серед мирного
населення Луганської та Донецької областей чиновники не називають.
Відомо лише, що рахунок іде вже на сотні. Заступник міністра охорони
здоров’я В. Лазоришинець оприлюднив дані, згідно з якими в зоні
проведення АТО на Сході України серед цивільного населення загинуло 478
осіб, у тому числі 30 жінок і семеро дітей. Ще 1392 людини поранені.
Пізніше МОЗ спростувало ці дані, уточнивши, що йдеться про загальну
статистику смертності в регіоні, у тому числі й ненасильницької.
«Чиновники навмисне замовчують кількість жертв серед мирного
населення, адже ці цифри могли б шокувати навіть тих, хто ще недавно
закликав проводити антитерористичну операцію до переможного кінця,
керуючись принципом “ми за ціною не постоїмо”. Адже ціна – життя сотень
звичайних українців. Але, мабуть, влада і представники “партії війни” вже
мислять категоріями сталінської епохи: “Одна смерть – трагедія, мільйон
смертей – статистика”...» – ідеться в повідомленні «Українського вибору»
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 1407).
***
Майдан прийняв рішення стояти далі попри нещодавні
висловлювання Генпрокурора В. Яреми про необхідність примусового
виселення тих, хто відмовлятиметься йти воювати в Нацгвардії. Про це
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сказав сотник Майдану під час VІІ громадського віче на тему: «Україна на
перехресті стратегічних викликів», передає «Укрінформ».
«Майдан необхідний, він має бути правдивим рупором. Хрещатик має
бути пішохідним. Барикади, які намагаються знести, мають лишитися як
пам’ять, щоб майбутнє покоління знало, чому і за що воював Майдан», –
сказав він і віче підтримало ці заклики.
За його словами, Майдан заважає владі, і та наймає провокаторів, аби
потім ЗМІ показали сутички на Майдані. «Для того щоб створити громадську
думку, що Майдан – це злочинці і мародери. І за допомогою громадськості
необхідно завантажити, вивезти і мати країну рабів. Проте ми цього не
дозволимо», – зазначив сотник.
Інший сотник зачитав звернення до голів силовиків. «Звертаємося до
панів Авакова, Парубія, Гелетея, Яреми, який осмілився говорити про те, що
треба розігнати Майдан... Якщо не буде оголошений воєнний стан, якщо далі
органи влади будуть уникати коментарів, військові прийдуть не Майдан
розганяти, а розганяти цю владу», – ішлося у зверненні.
Під час віче активісти також говорили, що Майдан має стояти через те,
що барикади залишилися єдиним «сейфом» з доказами проти тих, хто вбивав
майданівців. «Майдан має стояти, тому що це сила проти свавілля і
беззаконня влади», – говорили активісти (Українська правда
(www.pravda.com.ua). – 2014. – 13.07).
***
Близько півтисячі українських аграріїв зібралися під стінами
Адміністрації Президента, де вимагали відправити у відставку
нинішнього міністра аграрної політики І. Швайку, передає кореспондент
УНН.
Вони заявили, що незадоволені діями міністра на його посаді. Зокрема,
скаржаться, що аграрна галузь перебуває в занепаді, а профільний міністр не
приймає адекватних кроків для покращення ситуації. Також представники
сільськогосподарського сектору незадоволені відсутністю кадрових змін у
міністерстві. «Зараз при Швайці робиться все те, що робилося і при
Присяжнюку (попередньому міністрі агрополітики. – Ред.). Розкрадаються
землі, вивозиться метал, а саме труби для зрошення полів. Словом, не дають
нормально працювати», – зазначив один з учасників пікету.
Під час акції мітингу аграрії неоднократно скандували «Швайку геть!»
та «Міністра геть!». «Це не перша наша акція протесту. Ми вже двічі
збиралися під стінами міністерства (агрополітики. – Ред.), однак міністр
жодного разу до нас не вийшов навіть на хвилинку. Він не бажає нас чути,
тому ми хочемо нового керманича. І нам байдуже, з якої партії ця людина
буде. Головне, щоб це був гідний професіонал», – зауважив один з аграріїв.
На скандування пікетувальників вийшов представник Адмінстрації
Президента, який представився працівником управління зв’язків з
громадськістю АП. Він вислухав організаторів пікету й попросив надати всі
свої вимоги в письмовому вигляді. При цьому аграрії зауважили, що, якщо
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їхні вимоги не будуть почуті, то з 21 липня вони розпочнуть довгострокову
акцію голодування під стінами АП (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 10.07).

ЕКОНОМІКА
Миссия Международного валютного фонда во главе с Н. Георгиевым
завершила работу в Киеве.
Ранее предполагалось, что работа миссии продлится с 24 июня по
9 июля, но время пребывания было продлено до сегодняшнего дня.
«Конструктивный диалог между делегацией МВФ и членами украинского
правительства продолжается», – сказано в сообщении Министерства
финансов по итогам пребывания миссии фонда в Украине.
Ранее сообщалось, что главной целью визита миссии МВФ является
оценка выполнения Киевом взятых на себя обязательств в рамках кредитной
программы stand-by.
Украинские экономические эксперты высказывали мнение, что
продление сроков пребывания представителей фонда в Киеве связано с
возможностью увеличения объемов финансирования со стороны МВФ: в
ходе проведения АТО восточным регионам Украины нанесен серьезный
экономический урон, на компенсацию которого может потребоваться
дополнительное финансирование. Представители МВФ в Вашингтоне
опровергли возможность расширения финансирования Украины со своей
стороны, указав, что правительство должно изыскивать средства на
восстановление пострадавших регионов у других международных
кредиторов и финансовых доноров.
В рамках двухлетней программы stand-by Украине предоставлена
возможность воспользоваться кредитными средствами МВФ на сумму
17 млрд дол., 3,19 млрд дол. из них Киеву были предоставлены
6 мая текущего года.
Решение о предоставлении следующего транша центральный офис МВФ
в Вашингтоне (США) может принять в ближайшие недели (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 13.07).
***
Україна, станом на 11 липня, обмолотила ранні зернові та
зернобобові культури на площі 3,46 млн га, зібравши 10,316 млн т зерна.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
Повідомляється, що ячмінь обмолочено на 1,444 млн га, намолочено
6,128 млн т. Намолот пшениці становив 6,128 млн т з 1,943 млн га.
Крім того, зібрано 144 тисячі т гороху із 70 тис. га; 3 тис. т вівса з
2 тис. га; 9 тис. т жита з 5 тис. га (Економічна правда (www.epravda.com.ua).
– 2014. – 13.07).
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***
Индустриальные парки получат льготы на импорт оборудования.
Решение этого вопроса вскоре передадут на рассмотрение правительства.
На рассмотрение правительства будет передан проект постановления,
который урегулирует вопросы беспошлинного импорта оборудования и
комплектующих, которые необходимы для обеспечения деятельности
индустриальных банков.
Об этом сообщает пресс-служба Госинвестпроекта, ссылаясь на
результаты межведомственного совещания по вопросам развития
индустриальных парков. «Перечень (подлежащих льготному таможенному
оформлению товаров) будет формировать инициатор создания, управляющая
компания или участники каждого парка в соответствии со своими
потребностями в процессе функционирования индустриального парка. Этот
перечень
после
соответствующей
обработки
Госинвестпроектом
предоставляется Кабинету Министров для принятия окончательного
решения», – пояснили порядок получения льгот в Госинвестпроекте.
Сейчас обсуждается вопрос о целесообразности привлечения к этой
работе отраслевых министерств, в сфере деятельности которых работают
индустриальные парки.
Предполагается, что средства, сэкономленные на таможенных пошлинах
при импорте оборудования и коплектующих, субъекты индустриальных
парков должны направлять на обустройство индустриальных парков,
внедрение новейших технологий на их территории, осуществление научноисследовательской деятельности (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2014. – 13.07).
***
Украинцам выплатили более 900 млн грн долгов по зарплате.
С целью защиты прав граждан на оплату труда начато 293 уголовных
производства.
В целом за шесть месяцев этого года в результате вмешательства
органов прокуратуры гражданам выплачено более 900 млн грн задолженной
заработной платы, заявлены иски на 21,6 млн грн. Об этом сообщили в прессслужбе Генеральной прокуратуры Украины.
Кроме того, с целью защиты прав граждан на оплату труда начато
293 уголовных производства, из которых 146 направлены в суд. Привлечены
к ответственности 504 должностных лица органов исполнительной власти и
местного самоуправления, в том числе 250 – органов контроля. Это
результаты прокурорских проверок по защите конституционного права
граждан на оплату труда.
засвидетельствовали,
что
остаются
В
частности,
проверки
распространенными факты преднамеренной невыплаты руководителями
субъектов ведения хозяйства работникам вознаграждения за труд.
Также в ходе проверки Генеральная прокуратура Украины выявила
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факты недостаточного использования своих полномочий органами контроля,
а именно Государственной инспекцией Украины по вопросам труда. По
результатам рассмотрения представления, внесенного председателю
Гоструда Украины, к ответственности привлечены 10 должностных лиц
органа власти.
По данным Министерства социальной политики Украины, проведенная
на указанном направлении работа способствовала тому, что задолженность
по выплате зарплаты на протяжении июня этого года уменьшилась с
999 млн грн (по состоянию на 1.06.2014 г.) до 926 млн грн (по состоянию на
23.06.2014 г.).
Как сообщал «Минфин» ранее, 260 тыс. столичных бюджетников
остались без зарплаты. Об этом заявил мэр столицы В. Кличко (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 13.07).
***
Наилучшие деловые ожидания в агросекторе и строительстве.
Индекс деловых ожиданий провалился до уровня кризисного 2009 г.
Наиболее высокие значения индекса деловых ожиданий зафиксированы
в аграрной и строительной отраслях. Об этом свидетельствуют результаты
исследования
«Деловые
ожидания
предприятий»,
проведенного
Национальным банком Украины.
Согласно результатам обнародованного исследования, во ІІ квартале
текущего года индекс деловых ожиданий продолжил свое снижение, хотя и
более медленными темпами.
«В следующие 12 месяцев респонденты прогнозируют снижение
объемов инвестиций на проведение строительных работ и снижение числа
сотрудников. Результатом стало снижение индекса деловых ожиданий до
самого низкого с 2009 г. уровня: во II квартале 2014 г. ИДО составлял
101,5 % в сравнении с 104,2 % в I квартале 2014 г.», – отмечается в
материалах Нацбанка.
В то же время сохраняются позитивные ожидания предприятий
относительно увеличения общих объемов реализации произведенной
продукции, улучшения финансово-экономического состояния и инвестиций в
оборудование. «Наивысшие значения индекса деловых ожиданий
наблюдаются среди респондентов сельскохозяйственных предприятий
(110,7 %), строительства (109,4 %), у крупных предприятий (103,8 %), а
также у тех, кто осуществляет исключительно импортные операции
(108,3 %)», – сказано в обзоре деловых ожиданий НБУ.
В исследовании отмечается, что в агросекторе и строительной сфере
зафиксированы самые высокие ожидания притока новых инвестиций, роста
объемов сбыта, а также улучшения финансово-экономического состояния.
Наиболее низкие значения индекса деловых ожиданий наблюдаются
среди представителей добывающих предприятий и предприятий торговли:
99,3 и 99,5 % соответственно. Представители данных отраслей наиболее
пессимистично оценивают перспективы относительно будущих сокращений
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сотрудников, а также возможности привлечения инвестиций.
Исследование «Деловые ожидания предприятий» Национальный банк
Украины проводит ежеквартально с 2006 г. В опросе принимают участие
более 1,1 тыс. руководителей предприятий, представляющих все отрасли
экономики (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 13.07).
***
Китай даст Украине отсрочку на погашение кредитов.
«Эксимбанк» Китая предоставит двухлетние кредитные каникулы по
выплате первого транша в 52 млн дол., который был предоставлен для
строительства железнодорожного пассажирского сообщения между Киевом и
аэропортом «Борисполь» в рамках Национального проекта «Воздушный
экспресс». Об этом сообщил первый заместитель главы Госинвестпроекта
К. Бондарь после двусторонних переговоров с китайской делегацией в Киеве.
«Мы оцениваем этот визит китайской стороны крайне положительно,
ведь есть общее понимание дальнейшей реализации проекта. Для
“Воздушного экспресса” это отправная точка в условиях новых
политических реалий. Китайская сторона приняла решение о продлении
кредитных каникул на два года по первому траншу на 52 млн дол.», –
отметил К. Бондарь.
Руководитель Национального проекта «Воздушный экспресс»
А. Галущак уточнил, что решение об отсрочке начала выплаты первого
транша кредита уже принято и сейчас идет процесс юридического
оформления документов.
В рамках переговоров также был рассмотрен механизм финансирования
подрядных работ в Украине за счет китайских средств. Консультации по
этому поводу будут продолжены с учетом необходимости устранения
различий в законодательстве стран.
Национальный проект «Воздушный экспресс» предусматривает создание
скоростного пассажирского сообщения между ст. Киев-Пассажирский и
Международным аэропортом «Борисполь». Инфраструктурный проект
реализуется на основе самоокупаемости за счет средств «Эксимбанка» Китая.
Общая сумма кредита составляет 372 млн дол. (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 13.07).
***
На 1 липня 2014 р. в Україні поголів’я великої рогатої худоби
скоротилося на 3,2 % – до 4 млн 965 тис. голів порівняно з аналогічним
періодом минулого року. Про це повідомляє Державна служба статистики,
передає УНН. За інформацією Держстатистики, у червні 2014 р. відповідно
до червня 2013 р. поголів’я корів скоротилося на 2 % – до 2 млн 465,7 тис.
Нагадаємо, на 1 липня 2013 р. поголів’я ВРХ в Україні збільшилося на
3,3 % порівняно з аналогічним періодом 2012 р. – до 5 млн 392,2 тис. голів
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 11.07).
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***
Від початку поточного року вугледобувними підприємствами
вивезено 297,8 тис. т палива на побутові потреби, загалом наразі
забезпечено 68,2 тис. осіб вуглеотримувачів. Про це УНН повідомили в
прес-службі Міненерговугілля.
Фактично з початку червня, станом на 27.06.2014 р., вуглекористувачам
вивезено 42,0 тис. т палива на побутові потреби (62,9 % від місячної потреби)
і забезпечено 9,8 тис. осіб (71,8 % від запланованого на місяць).
У 2014 р. по вугледобувним підприємствам, що належать до сфери
управління Міненерговугілля, налічується 102,7 тис. осіб, яким необхідно
вивезти 572,9 тис. т вугілля на побутові потреби.
Нагадаємо, в Україні з початку року видобули 34 млн 375,8 тис. т
вугілля, що на 2 млн 811,1 тис. т (на 8,9 %) перевищує плановий показник і
на 414,2 тис. т (на 1,2 %) більше показника за аналогічний період 2013 р.
Водночас протягом першого півріччя поточного року гірники Державного
підприємства «Макіїввугілля» виконали з план видобутку вугілля на 103,6 %,
видобувши загалом 1млн 213,8 тис. т вугілля (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 11.07).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s изменило
прогноз долгосрочного рейтинга Украины по обязательствам в
иностранной валюте, находящегося на уровне «CCC», на «стабильный» с
«негативного».
Улучшение прогноза отражает мнение аналитиков S&P, что достижение
соглашения о получении кредита от Международного валютного фонда в
размере около 17 млрд дол. позволило обеспечить потребности Украины во
внешнем финансировании на ближайшие 12 месяцев и стабилизировать
ухудшающуюся макроэкономическую ситуацию в стране.
Вместе с тем агентство признает наличие рисков, способных помешать
реализации кредитной программы, а именно негативное влияние кризиса на
Востоке Украины на ее территориальную целостность и доступные
материальные ресурсы, непростые и непредсказуемые отношения с Россией,
углубляющаяся рецессия в украинской экономике.
По оценке экспертов S&P, ВВП Украины может сократиться на 7 % по
итогам 2014 г., а бюджетный дефицит может составить до 11 % ВВП.
Как сообщал «Минфин», ранее международное рейтинговое агентство
Standаrd&Poor’s подтвердило кредитный рейтинг Киева на уровне «ССС» с
негативным прогнозом (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
13.07).
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***
Убытки предприятий Донбасса из-за войны оцениваются в десятки
миллиардов.
За январь – май 2014 г., по сравнению с янтарем – маем предыдущего
года, промышленное производство Донецкой области сократилось на 12,1 %.
Июньской статистики пока нет, но очевидно, что в прошлом месяце
ситуация только усугубилась. Некоторое замедление спада в апреле
свидетельствовало об определенном запасе прочности, который, несмотря на
сложную ситуацию в регионе, пока еще сохраняли крупные промышленные
предприятия.
При этом с начала 2014 г. производство снизилось во всех без
исключения основных видах промышленной деятельности области.
Особенно кризис отразился на предприятиях машиностроения –
производство сократилось более чем на 32 % (по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года), химической промышленности – на 36 % и легкой
промышленности – почти на 38 %.
Аналогичная картина наблюдается и в Луганской области. Уже за
первые четыре месяца 2014 г. на 17 % сократилось текстильное
производство, на 40 % – объемы выпуска резиновых и других
неметаллических изделий, на 10 % – химической продукции.
Убытки химических предприятий Донецкой области уже превысили
5 млрд грн, металлургических – почти 4,5 млрд, машиностроительных –
свыше 2,5 млрд грн. Убытки предприятий Луганской области уже достигли
18 млрд грн, превысив прошлогодний аналог в 7,5 раза.
Если учитывать, что вклад Донбасса в ВВП Украины составляет около
16 %, то последствия нынешнего кризиса региона, вне всяких сомнений,
скажутся на экономике страны в целом. Кроме того, на Донецкую и
Луганскую области приходится 27 % от общего экспорта Украины,
составляющего примерно 68 млрд дол.
Не секрет, что одним из основных торговых партнеров региона является
Российская Федерация, импортирующая около 65 % всех экспортируемых
областями товаров. Политический кризис крайне негативно отражается на
сотрудничестве местных предприятий с их российскими партнерами. С
начала года экспорт товаров из Донецкой области в РФ сократился вдвое по
сравнению с предыдущим годом. Убытки в торговле на І квартал 2014 г. уже
достигли 4 млрд грн (Главком (http://glavcom.ua). – 2014. – 13.07).
***
Госстат назвал области с наименьшим и наибольшим ростом цен.
Продукты питания больше всего подорожали в Житомирской области,
жилье, электроэнергия, газ – в Херсонской области.
Наибольший уровень инфляции в июне 2014 г., по сравнению с маем
2014 г., зафиксирован в Житомирской области – на уровне 1,4 %.
Наименьший – в Херсонской и Одесской областях. Об этом «Минфину»
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сообщили в Государственной службе статистики.
Так, инфляция в Херсонской области в июне снизилась до 0,1 с 4,5 %, в
Одесской области – до 0,4 с 3,3 %.
По информации ведомства, во Львовской и Хмельницкой областях в
июне зафиксирована инфляция на уровне 1,3 %, в Луганской и Волынской –
на уровне 1,2 %, в Ивано-Франковской, Донецкой и Черниговской областях –
1,1 %.
В июне против мая 2014 г. продукты питания больше всего подорожали
в Житомирской области – на 1,6 %, алкогольные напитки – в Полтавской
области, одежда и обувь – в Херсонской области, жилье, электроэнергия, газ
– в Херсонской области, бытовая техника – в Николаевской области.
Как сообщал «Минфин» ранее, в НБУ прогнозируют в 2015 г. инфляцию
менее 10 %. В 2014 г. рост потребительских цен составит около 17 %
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 11.07).
***
НАК «Нефтегаз Украины» за первое полугодие задолжала
ПАО «Укргаздобыча» 2,9 млрд грн. Об этом на пресс-конференции заявил
глава правления «Укргаздобычи» С. Костюк, передает корреспондент «РБКУкраина».
«К сожалению, сегодня резко возросла задолженность по итогам первого
полугодия. Она составляет почти 2,9 млрд грн. Это задолженность
“Нефтегаза”… Финансовые ресурсы исчерпаны, поэтому если ситуация не
изменится, то это может привести к печальным последствиям», – заявил он.
По его оценкам, проблемы связаны с тем, что цена на газ, по которой
«Укргаздобыча» должна продавать газ «Нефтегазу», не изменилась, а
уровень задолженности растет. Он отметил, что из-за АТО страдает
собственная добыча газа на Донбассе (Finance.ua (http://news.finance.ua). –
2014. – 13.07).
***
«Нафтогаз» направив доручення про відключення від газопостачання
ВАТ «Київенерго» і ряду інших підприємств теплокомуненерго, які
продовжують накопичувати заборгованість за спожите паливо. Про це
повідомляє прес-служба «Нафтогазу».
Компанії, у яких заборгованість з’явилася лише в силу того, що органи
державної або місцевої влади не перерахували компенсації різниці в тарифах,
від поставок газу відключатися не будуть.
У перелік також не ввійшли компанії, які розташовані в зоні АТО.
Керівники «Нафтогазу» раніше заявляли, що в умовах газового
конфлікту з Росією накопичення заборгованості за спожитий газ є
неприпустимим і матиме наслідком відключення боржника (Економічна
правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 14.07).
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***
Большинство безработных в Киеве имеют высшее, а иногда и два
высших образования, сообщил начальник отдела информации Киевского
городского центра занятости А. Ганиев.
«86 % безработных – это люди с высшим или даже двумя высшими
образованиями, в то время как предлагаются в основном рабочие вакансии.
Киеву не хватает рабочих», – рассказал он.
По словам чиновника, Киев намерен предложить такие вакансии
временным переселенцам. «У нас есть сотрудники центра, которые выезжают
в места их проживания. Ведь не все переселенцы могут доехать до центра
занятости – не все знают, где он находится, не все имеют средств на то,
чтобы до него доехать», – уточнил А. Ганиев.
Согласно прогнозу Министерства экономического развития и торговли,
уровень безработицы по итогам 2014 г. составит 8 % (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 13.07).
***
украинском автопроме

Производство в
упало до 10-летнего
минимума.
Снижение спроса на автомобили и перебои с поставками
комплектующих привели к снижению объемов выпуска автомобилей до 10летнего минимума, а большинство производителей практически остановили
производства.
В июне выпуск автотранспортных средств упал на 73 % г/г до 1226 ед.
По сравнению с маем выпуск упал втрое. Выпуск легковых машин упал на
76 % г/г до 1009 ед., коммерческих автомобилей – на 26 % до 104 ед.,
автобусов – на 48 % до 113 ед. «Богдан моторс» выпустил только семь машин
и больше ничего. ЗАЗ, КрасЗ и «Еврокар» значительно сократили выпуск по
сравнению с маем на 62, 86 и 61 % соответственно. «В июне выпуск
находился на минимальной для этого времени года отметке за последние
10 лет. Три из четырех автомобилестроителей почти остановили выпуск. ЗАЗ
и КрасЗ в июне заявили о проблемах с поставками запчастей в связи с
военными действиями на Востоке Украины. КрасЗ позже добавил к списку
проблем трудности с импортом автомобильных составляющих», – пояснил
А. Андрейченко, старший аналитик по машиностроению инвесткомпании
«АРТ капитал».
Эксперт полагает, что стремительно снижающийся спрос на автомобили
вынудит правительство предпринимать новые меры для стимулирования
отрасли. «Все украинские автомобилестроители и импортеры страдают от
низкого спроса со стороны населения Украины, находящегося под влиянием
политических и экономических рисков, таких как боязнь войны, риск
продолжения девальвации гривни и снижающиеся доходы, вынуждающие
украинцев тратить меньше. Критическая ситуация в отрасли, вероятно,
приведет к принятию новых мер по государственной поддержке
автомобилестроителей в Украине. Целью данных мер станут не столько
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торговые барьеры для импорта, сколько стимулирование спроса на
украинские машины посредством скидок», – прогнозирует эксперт.
Несмотря на наблюдающееся в последние месяцы падение объема
производства, по итогам первого полугодия производство автотранспортных
средств все еще опережает показатель 2013 г. на 31 % (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 11.07).
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