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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент України П. Порошенко підписав Закон № 1595-VII
«Про затвердження Указу Президента України
“Про часткову мобілізацію”»
Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Під час зустрічі з представниками фракцій та груп Верховної Ради
Президент подякував народним депутатам за підтримку його Указу про
часткову мобілізацію та за звернення парламенту до країн світу з вимогою
визнати самопроголошені Донецьку та Луганську народні республіки
терористичними організаціями.
Разом з тим, глава держави розкритикував тих депутатів, які, за його
словами, не підтримали зусилля держави у питаннях, що стосуються захисту
її територіальної цілісності та суверенітету. «З одного боку, дійсно вдячний
вам за прийняті рішення. З іншого боку, просто шокований тим, що вони
пройшли на межі критично малої кількості голосів. Вся країна воює, а
210 народних депутатів вважають, що їм байдужа війна?» – поставив питання
глава держави.
Президент укотре наголосив на важливості консолідації не лише
суспільства, а й усіх гілок влади в питаннях оборони країни. «Сьогодні є речі,
які мають об’єднувати країну, і я впевнений, що захист суверенітету нашої
держави має об’єднувати всіх політиків, незважаючи на те, до якого
політичного табору вони належать. Все суспільство має бути єдиним», –
підкреслив П. Порошенко.
Коментуючи звернення до світової спільноти щодо визнання
самопроголошених Донецької та Луганської народних республік
терористичними організаціями, П. Порошенко зазначив, що після трагедії,
яка сталася в українському небі, це надзвичайно важливе питання. Він
висловив сподівання, що країни, чиї громадяни загинули внаслідок теракту
проти літака «Малайзійських авіаліній», підтримають Україну в цьому
питанні (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 23.07).
У Верховній Раді України відбулися парламентські слухання
на тему: «Обороноздатність України у XXI столітті:
виклики, загрози та шляхи їх подолання»
Голова Верховної Ради України О. Турчинов, відкриваючи
парламентські слухання, зазначив, що вони проводяться в час, коли
відбувається жорстка і цинічна агресія правлячого режиму Російської
Федерації проти нашої країни. Продовжується окупація Автономної
Республіки Крим. Терористичними угрупуваннями разом з російськими
2

найманцями і військовослужбовцями ведеться війна проти України в
Донецькій і Луганській областях.
Учасники парламентських слухань хвилиною мовчання вшанували
пам’ять загиблих героїв.
О. Турчинов звернувся до учасників слухань з проханням провести
фахову відверту розмову про те, як «нам захистити нашу країну, як нам
зробити потужну, непереможну армію, як нам дати гідну відповідь на всі ті
виклики, які сьогодні стоять перед нами».
З доповіддю виступив тимчасовий виконуючий обов’язки міністра
оборони України І. Руснак. Він окреслив основні зовнішні загрози, які стоять
перед Україною: посягання на державний суверенітет; втручання у внутрішні
справи; незавершення договірно-правового оформлення і недостатнє
облаштування державного кордону з Російською Федерацією; посилення
мілітаризації держав у регіоні; нарощування угруповань військ та озброєнь
поблизу кордону України; активізація розвідувальної та розвідувальнодиверсійної діяльності спецслужб; загроза скоєння терористичних актів на
важливих стратегічних об’єктах; незаконне ввезення в країну та сприяння з
боку Російської Федерації щодо ввезення зброї, боєприпасів, вибухових
речовин та наркотичних засобів; використання положення енергетичної та
торгівельно-економічної залежності від Російської Федерації; загострення
безпекової ситуації в Молдові; посилення економічного та інформаційнопсихологічного тиску; а також намагання російською стороною
маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема шляхом поширення
недостовірної, неповної або упередженої інформації.
За словами урядовця, аналіз зовнішніх загроз дозволяє зробити
висновок: все, що відбувається навколо України, буде пов’язано з триваючою
російською військово-політичною кампанією, яка ведеться формами і
способами так званої гібридної війни. При цьому потужні військові
угрупування розглядаються у якості засобу поставлення переможної крапки
по закріпленню території тоді, коли для цього створені відповідні умови.
І. Руснак констатував, що стан обороноздатності держави не забезпечує
у повному обсязі нейтралізацію існуючих загроз і викликів. Головними
причинами цього стали:
– обмеження видатків на розвиток оборони, що зумовлено не лише
світовою фінансово-економічною кризою, а й прийняттям невдалих
управлінських рішень;
– затримка прийняття стратегічних рішень у сфері оборони,
непродуманий перерозподіл повноважень між органами сектору безпеки і
оборони;
– поступова зміна пріоритетів держави у забезпеченні національної
безпеки та надання переваги розвитку сил внутрішньої безпеки.
«Відсутність належної уваги до проблем забезпечення державного
суверенітету України і її обороноздатності стало одним із чинників, що
спровокували агресію Росії по відношенню до України та окупацію нею
частини території України», – наголосив урядовець.
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Т. в. о. міністра оборони поінформував про те, що «за чотири місяці
було проведено колосальну роботу для нарощування системи управління
Збройними силами, створення вертикалі управління антитерористичної
операції. Удосконалено нормативно-правову базу держави щодо визначення
ролі і місця суб’єктів сектору безпеки і оборони, розгортання промислового
виробництва засобів індивідуального захисту військовослужбовців. Збройні
сили були приведені у бойову готовність – «повну». На базі внутрішніх
військ створено Національну гвардію України».
І. Руснак наголосив на важливості підтримки Міністерства оборони
Верховною Радою у вирішенні низки питань забезпечення боєздатності
Збройних сил. Зокрема, проблемою є граничні показники видатків загального
фонду Державного бюджету для Міністерства оборони на 2015 рік, який
запропоновано на рівні 2013 року і складає 13,7 млрд грн. Він нагадав, що
Верховною Радою внесені зміни до законодавчої бази щодо спрощення
процедури здійснення закупівлі засобів та послуг для потреб Збройних сил,
але і при таких спрощеннях строк проведення процедури триває від 20 до
25 діб.
Ще однією проблемою, за словами урядовця, є те, що більшість
наявного озброєння та військової техніки виробництва 80-х-90-х років і вона
є морально і фізично застарілою. Значні недофінансування державних
програм розвитку озброєння та військової техніки унеможливило поставку їх
у війська, зокрема, вертольоти, броньовані машини, радіолокаційні станції,
високоточні засоби враження. І це при тому, що майже всі вони є
вітчизняними розробками і промисловість готова забезпечити потреби
оборони. Крім того, наголосив промовець, не виправдала себе державна
військово-технічна політика у сфері оборони.
Урядовець окремо відзначив втрату значного бойового потенціалу
нашого військового флоту та розвиненої системи базування сил.
І. Руснак окреслив ще кілька проблем. Він наголосив на тому, що
сектор безпеки і оборони потребує докорінних змін і поінформував про
розпочатий відповідно до Указу Президента України, Верховного
Головнокомандувача Збройних сил України комплексний огляд сектору
безпеки і оборони.
«Нами сплановано провести детальний аналіз середовища безпеки,
оцінку існуючих та ймовірних викликів і загроз в національній безпеці,
визначити перспективи розвитку Збройних сил, інших військових формувань
на довго- та середньострокову перспективу.
За результатами роботи буде внесено зміни до Воєнної доктрини
України. Підготовлено проект нової редакції Стратегічного оборонного
бюлетеня та оновлено Державну програму розвитку Збройних сил», –
зазначив доповідач.
І. Руснак висловився за доцільність перш за все змінити саму
парадигму стратегії національної безпеки і оборони. Це означає необхідність
розуміння на рівні законодавчої та виконавчої гілок влади того, що
національна безпека і оборона повинні бути частиною прийняття будь-яких
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державних рішень.
Доповідач також вважає, що необхідно визначити чітку
відповідальність органів державної влади щодо вжиття заходів та чіткого
реагування на перші несилові фази гібридної війни та внести відповідні зміни
до структури сектору безпеки і оборони України.
Урядовець запропонував створити оперативні можливості Збройних
сил та інших військових формувань для перемоги у новому поколінні
військових дій. За його словами, необхідно сформувати професійні сили
швидкого реагування і нейтралізації загроз національній безпеці, а також
потужні сили спеціальних операцій, які спроможні тактичними діями
забезпечити вирішення стратегічних завдань; створити сили ефективної
протидії деструктивному інформаційно-психологічному впливу іншої
сторони; визначити та реалізувати головні пріоритети військово-технічної
політики, насамперед, це високоточні засоби ураження, автоматизовані
системи управління, сучасні системи розвідки, безпілотні авіаційні
комплекси; сформувати нову модель мобілізаційного розгортання Збройних
сил та інших військових формувань, яка повинна базуватися на підготовці
кваліфікованих, здатних боротися і перемагати, резервістів.
І. Руснак зазначив, що Міністерство оборони стратегічно бачить
систему військової оборони держави на базі двох складових: професійна –
яка готова до адекватного швидкого реагування, та мобілізаційна – яка
створюватиме потужні основні сили оборони. За його словами, для реалізації
програм відновлення боєздатності військ потрібна експертна допомога з боку
відповідних органів державної влади, а також фінансова підтримка та
гарантоване забезпечення розвитку Збройних сил та інших військових
формувань.
З доповіддю виступив голова підкомітету Комітету з питань
національної безпеки і оборони О. Кузьмук. Він поінформував про те, що під
час підготовки до цих слухань підкомітет, який він очолює, вирішив сьогодні
не деталізувати ситуацію, яка склалася в державі, відмовитися від критичних
зауважень, а сконцентруватися на формулюванні разом з учасниками
парламентських слухань пропозицій і рекомендацій главі держави, Верховній
Раді, уряду та іншим інституціям щодо посилення гарантованої
обороноздатності нашої держави.
О. Кузьмук наголосив на необхідності зараз вирішити сьогоденні
проблеми – це проблеми в організації і забезпеченні антитерористичної
операції.
О. Кузьмук поінформував про підготовлений ним законопроект, в
якому передбачається передати управління антитерористичної операції
військовому командуванню і, таким чином назвати все своїми іменами: чи є
це антитерористична операція? «Нам мій погляд – ні! Це визвольна операція
Донбасу», – заявив він.
Народний депутат зазначив, що «у протидії російській агресії у коротко
та середньостроковій перспективі Україна повинна розраховувати на свої
військові ресурси. Ми можемо у випадку агресивних дій проти нас отримати
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від певних країн політичфну підтримку, обмежену фінансову, військовотехнічну допомогу і будемо вдячні, але пряма військова допомога
виключається повністю».
За словами доповідача, «детальна оцінка нинішньої воєнно-політичної
обстановки та тенденції її розвитку мають стати основою для формування
засад воєнної політики нашої держави». Він наголосив на тому, що
«оновлення таких засад назріло» і у цьому зв’язку вважає за необхідне
терміново розробити нову редакцію стратегії національної безпеки України.
О. Кузьмук запропонував прискорити проведення комплексного огляду
сектору безпеки і оборони, визначеного указом Президента, опрацювати
структуру і повноваження та визначити етапи створення системи керівництва
сектором безпеки і оборони, спланувати в аспекті реалізації концепції
сектору безпеки і оборони розробку теорії та практичне освоєння
міжвідомчих операцій і дій, переглянути систему спільної підготовки
силових структур, у тому числі щодо виконання завдань із запровадження і
здійснення заходів правового режиму воєнного часу.
Народний депутат також пропонує прийняти програму розвитку
сектора безпеки і оборони та програму розвитку його складових у тому числі
Збройних сил України, надати їм статус загальнодержавних програм і
затверджувати їх законами України, як цього вимагає виняткова роль сектора
безпеки і оборони.
Ще один доповідач від профільного комітету – перший заступник
голови Комітету з питань національної безпеки і оборони А. Кінах визнав,
що потенціал Збройних сил України не відповідає викликам часу, і необхідна
його докорінна перебудова, а відповідно і відродження оборонної
промисловості.
Доповідач запропонував в рекомендаціях слухань обов’язково
врахувати необхідність створення постійно діючої державної комісії з питань
воєнно-промислового комплексу країни з метою організації і координації дії
всіх виконавчих органів влади управління і, в тому числі, комплексне
взаємопов’язання зі всіма складовими воєнно-технічного забезпечення
держави, безпеки і розвитку оборонно-промислового комплексу.
Важливим за словами народного депутата, для подальшого вирішення
цих складних системних, кризових проблем, є формування єдиної науковотехнічної промислової та економічної політики і впровадження не на папері,
а на практиці стратегічного, програмного, цільового планування воєнноекономічного та соціально-економічного розвитку держави.
На слуханнях виступив голова Служби безпеки України
В. Наливайченко. Він поінформував про деякі висновки Служби безпеки з
питань обороноздатності. За його словами, «на головні загрози, які її
підірвали, а фактично зруйнували за особливо останні чотири роки, є: перше
– корупція, друге – відсутність єдиної довготривалої усталеної воєнної
обов’язкової доктрини, третє – відсутність протидії іноземним спецслужбам,
насамперед, по лінії військової контррозвідки, контррозвідки, як такої, в
системі Збройних сил України та інших військових формувань».
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В. Наливайченко констатував відсутність Воєнної доктрини, що є
загрозою національній безпеці, а відтак і обороноздатності.
Ще однією складовою такого стану за словами, В. Наливайченка, є
відсутність військової контррозвідки протягом останніх чотирьох років, яка
призвела до проникнення ФСБ та ГРУ Російської Федерації аж до керівних
ланок і Збройних сил, і Міністерства оборони, і Генерального штабу, і інших
військових формувань.
В. Наливайченко наголосив на необхідності «посилити роль військової
контррозвідки і протидію дезертирам і особливо керівникам колишнім і
Міністерства оборони, і Міністерства внутрішніх справ, і СБУ, які не тільки
дезертирували і за статтею «державна зрада» проходять, але й відверто
фінансують тероризм на нашій території, наймають військових найманців і
сприяють їх переправленню до нашої держави».
Радник Президента України В. Горбулін у виступі зазначив, що сама
тематика парламентських слухань приводить їх у контекст геополітики.
«А геополітику, як відомо, визначає зовнішня політика, міжнародні
відносини і географічне розташування. Так ось, з оточенням нам не
пощастило. Ми опинилися на цивілізаційному розломі інтересів Росії та
Заходу», – відзначив В. Горбулін.
Радник Президента України підтримав пропозиції доповідачів у тій
частині, що «країні потрібна нова стратегія національної безпеки, і розробити
її повинні не два чи три інститути, а весь науковий потенціал країни».
В. Горбулін також підтримав створення нової воєнної доктрини.
Заступник міністра фінансів В. Матвійчук доповів учасникам
парламентських слухань про те, що у Міністерстві фінансів на особливому
контролі знаходяться рішення та доручення Президента України, Верховної
Ради, уряду щодо забезпечення фінансування обороноздатності держави,
особливо проведення операцій на сході України по охороні держави.
В. Матвійчук також зазначив, що урядом внесено на розгляд Верховної
Ради проект змін до Державного бюджету на 2014 рік та запропоновано
додатково збільшити видатки резервного фонду на 16,9 млрд грн з метою
спрямування перед усім на підвищення обороноздатності держави. Із
зазначеної суми на потреби оборони передбачається спрямувати до кінця
2014 року додатково 9, 1 млрд грн.
Про увагу до питань соціального захисту громадян, які були призвані
на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період,
поінформував учасників слухань заступник міністра соціальної політики
В. Ярошенко.
Урядовець повідомив, що Мінсоцполітики в першочерговому порядку
опрацювало закони, спрямовані на те, щоб за працівниками, які проходять
військову службу за призовом під час мобілізації, на весь період і не більше
тільки одного року зберігалося місце роботи або посада та середній заробіток
на підприємствах, установах, організаціях де вони працювали, незалежно від
форми, власності та підпорядкування.
В. Ярошенко також доповів про те, що Міністерство працює над
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важливим питанням соціального захисту для військовослужбовців та осіб
рядового і начальницького складу, а саме: визначає грошове та пенсійне
забезпечення під час мобілізації, про встановлений порядок виплати
грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову
службу за призовом під час мобілізації, про врегулювання на законодавчому
рівні питання пенсійного забезпечення членів сімей загиблих
військовослужбовців та мобілізованих пенсіонерів, виплату інших допомог
тощо.
На парламентських слуханнях також виступили заступник директора
Національного інституту стратегічних досліджень К. Кононенко, перший
заступник командуючого Національної гвардії України – начальник штабу
О. Кривенко, народний депутат України третього-четвертого скликання
Г. Крючков, заступник міністра молоді та спорту О. Підгрушна, голова
підкомітету Комітету з питань національної безпеки і оборони
С. Гриневецький, голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України В. Звєрєв; народний депутат О. Ляшко, президент фонду
«Нові традиції» С. Бондарчук, перший заступник голови Державного
агентства з питань науки, інновації та інформатизації Б. Гриньов, голова
Координаційного ради профспілок оборонно-промислового комплексу
Я. Жугаєвич, голова адміністрації Держспецтрансслужби М. Мальков, голова
Товариства сприяння оборони України В. Тимченко, народний депутат
В. Немилостивий, директор неурядового аналітичного «Центру досліджень
армії, конверсії та роззброєння» В. Бадрак, генеральний конструктор
Державного підприємства «Запорізьке машинобудівельне конструкторське
бюро «Прогрес» І. Кравченко, народний депутат Ю. Сиротюк.
Голова Комітету з питань національної безпеки і оборони В. Литвин у
своєму виступі зазначив, що «Україна складає головний екзамен на
державність через війну». «Ми були психологічно не готові до війни на своїй
території, і цей факт очевидний, і його треба визнати. Як і слід визнати і те,
що ускладненим варіантом цієї війни є те, що нова роздільна лінія
конфронтації між Росією і Заходом пролягла Україною, тобто це не просто
українське питання. Опосередковано – це міжнародний збройний конфлікт»,
– наголосив В. Литвин.
Голова парламентського комітету зазначив, що «результати
парламентських слухань не повинні стати черговим прохідним заходом».
«Ми повинні й надалі забезпечити превентивну політику воєнної організації
України – політику, яка не залежала б від чужих рішень принаймні у
ключовому. Україна має перестати триматися за будь-чий «поділ». Поки ми
не станемо самостійними, консолідованими, допоки ми будемо з’ясовувати
політичні і інші стосунки», – заявив він.
Голова Верховної Ради України О. Турчинов, підсумовуючи виступи,
зазначив, що завдання зрозуміле – це дуже серйозне відношення до
оборонно-промислового комплексу. «Це повинно бути нове дихання, новий
етап його розвитку. І ракетобудування, і бронетехніка, і авіація. У нас
колосальний потенціал, треба відновити те, що ще не знищили. І воно буде
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працювати. Нам потрібна сучасна зброя. Нам потрібна сучасна структура та
ефективне матеріальне забезпечення наших Збройних сил. І саме над цим ми
повинні працювати», – наголосив він (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 24.07).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Е. Симоненко, науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ, канд. полит. наук

Нынешний Майдан: Майдан достоинства или абсурда?
В последнее время довольно часто поднимается вопрос о «разгоне»
Майдана, но люди не хотят расходиться и вернуть главной площади страны
первоначальный вид. Многие из них убеждены, что Майдан должен остаться
в нынешнем виде как орган контроля за действиями власти.
Что же касается столичных властей, то, например, новоизбранный
киевский мэр В. Кличко считает, что Майдан не может контролировать
ситуацию в городе и «топит» сам себя. «Я вынужден признать, что сейчас в
Киеве небезопасно, именно в центре. Ко мне неоднократно обращались
местные жители, которые требовали навести порядок в городе, а в
особенности на главной площади. Там практически каждый день что-то
взрывается, что-то стреляет. … И никто не обращался в милицию, только к
врачам. От них и узнали, что трое пострадали от “травматики”, один от
ножа», – рассказывает мэр Киева.
Отметим, что мэр неоднократно заявлял о том, что силовой зачистки
Майдана не будет. Вместе с тем ситуация с ним противоречивая –
практически все идейные активисты с Майдана давно съехали, а в палатках
живут, как сообщают СМИ, маргинальные элементы и различные аферисты,
собирающие деньги с туристов.
В. Кличко пообещал продолжить с активистами диалог по
освобождению центра города. Также столичный мэр подчеркнул, что он
продолжит свои переговоры с «майдановцами» об освобождении дороги для
восстановления нормального движения. По его словам, часть Майдана, одни
из самых больших палаток, – убрана. «Им предложено место временного
размещения в Киевской крепости», – проинформировал мэр. Одновременно
В. Кличко с сожалением констатировал, что протестующие, которые
остались на главной площади, отказываются от предложения переселиться в
санатории под Киевом, в частности, в Пуще Водице (http://tsn.ua/kyiv/klichkonazvav-centr-kiyeva-nebezpechnim-ta-rozpoviv-pro-pogrozi-maydanivcivpidpaliti-meriyu-357936.html).
Прокурор Киева С. Юлдашев также считает необходимым убрать
палаточный городок в центре Киева в связи с тем, что криминогенная
ситуация на площади Независимости «крайне напряженная».
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А Генпрокурор В. Ярема 9 июля обратился к МВД и СБУ с
требованием принять меры по освобождению центра Киева от лиц, которые
дискредитируют Майдан. Он подчеркнул, что если требование
Генпрокуратуры не будет выполнено, виновные будут привлечены к
уголовной ответственности. Кроме того, Генпрокурор не исключил силового
варианта, если жители палаточного городка на Майдане, которые
продолжают находиться в административных зданиях в центре Киева,
окажут вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных
органов при выселении их из занимаемых помещений. «Возможен силовой
вариант, если будет оказано вооруженное сопротивление, сотрудники
милиции имеют право применять оружие», – заявил В. Ярема
(http://www.ng.ru/news/472728.html).
В свою очередь министр внутренних дел Украины А. Аваков уверенно
заявил, что происходящее сейчас на Майдане – это «дискредитация его
смысла, это продажа Украины в розницу». По словам главы украинского
МВД, сосредоточение непонятных, несимпатичных, несветлых людей на
главной площади страны является проектом ФСБ России и маргинальных
партий, которые ушли в прошлое. Также А. Аваков заявил о имеющемся
досье у украинского МВД на всех, кто «занимается противоправной
деятельностью, прикрываясь Майданом». Министр призвал «всех
заблуждающихся пойти на фронт». А. Аваков сообщил о существовании
«гуманного и красивого» плана для решения вопроса с Майданом. «Сила,
примененная к бандитам, будет одобрена, а тем, кто заблуждается, будет
доброе
слово»,
–
подчеркнул
глава
МВД
Украины
(http://zn.ua/UKRAINE/avakov-prizval-patriotov-s-maydana-ne-parazitirovat-vcentre-kieva-a-idti-na-front-148891_.html). «У них (митингующих на Майдане)
есть короткое время, чтобы уйти оттуда. Взять оружие и пойти на фронт», –
заявил А. Аваков.
В свою очередь жители палаточного городка в центре столицы
выдвинули условие, при котором они готовы свернуть Майдан и пойти
воевать на Восток. «Мы готовы освободить Майдан от палаток и пойти на
фронт», – такую информацию передал И. Кочмар, который называет себя
руководителем четы, третьей сотни. Он отметил, что на Майдане все
возмущены выступлением А. Авакова в программе «ТСН-тиждень», где тот
называет нынешний Майдан проектом ФСБ. Такие обвинения жильцы
Майдана называют оскорбительными и безосновательными и выдвигают
властям свои условия для освобождения Майдана: «Мы хотим, чтобы
господин Аваков послал своего сына рядом с нами! И все, кто там сидит в
Верховной Раде, пусть тоже забирают своих детей, и мы все пойдем. Но
только в том случае, если они приведут своих детей и скажут: вот они пойдут
с вами», – рассказывает И. Кочмар. Активист говорит, что на Майдане они
собирают помощь военным: «Это одна из причин, почему здесь сидят.
Жильцов Майдана возмущает, что журналисты снимают на Майдане только
“черные пятна”. Здесь в один голос уверяют: остаются, ибо революция еще
не победила, потому что с обществом новая власть не считается»
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(http://tsn.ua/kyiv/maydanivci-pidut-voyuvati-na-shid-yakscho-avakov-poshletudi-svogo-sina-359116.html).
По словам одного из «жильцов» Майдана Романа, «Майдан мешает
власти. Мешает проворачивать “темные делишки”, что было и при прежней
власти». Роман убежден, что «власть нанимает провокаторов для
столкновений на Майдане, чтобы был повод нас разогнать». «Однако мы
этого не позволим», – заверяют «майдановцы». По их убеждению, «Майдан
должен стоять, потому что это сила против произвола и беспредела власти».
По словам обитателей палаточного городка, их здесь примерно
400 человек. Живут они, по их утверждению, на пожертвования киевлян и
гостей столицы. Действительно, на площади расставлены урны-копилки,
куда желающие могут бросить деньги. На Майдане есть огород. На бывших
клумбах теперь растут помидоры, огурцы. Киевляне также приносят им
продукты. «Но сейчас все меньше и меньше», – говорят митингующие.
Часть из них, те, кто жил в здании Киевсовета, переехали в ресторан
индийской кухни «Гималаи» на Крещатике, а также в гостиницу «Днепр» на
Европейской площади. В гостинице «Днепр» активисты заняли два этажа:
пятый и шестой. Это – 60 комнат. Сколько реально там живет людей, не
знает никто. Живут бесплатно. Администрация отеля обращалась в
Госуправление делами при Президенте Украины, где отель стоит на балансе,
но там молчат. Стоимость номера в сутки варьируется от 504 до 1116 грн
(примерно 40–100 дол.). В каждом номере к услугам активистов
кондиционер, телевидение.
Превратили митингующие «в общежитие» и культурный центр
«Украинский дом», где ранее проходили международные выставки и встречи
на самом высоком уровне. Сегодня здесь расположились бойцы батальона
«Киев» и «Самообороны Майдана». Для простых киевлян вход на объект
запрещен. Та же ситуация и с Октябрьским дворцом.
Никто из митингующих не намерен покидать «обжитые места».
Многие из митингующих на Майдане, как утверждают СМИ, потеряли
работу, но и здесь искать ее не хотят.
Нередки здесь и драки, иногда происходят взрывы и стрельба.
Например, из последних – 19 июля, когда между сотнями самообороны
случилось столкновение. «Представитель второй сотни со сцены зачитал
документ о переформатировании Майдана, подписанный уполномоченными
представителями сотен. Во время зачтения списка лиц, подписавших
документ, между представителями сотен самообороны возник конфликт», –
сообщают СМИ.
По словам людей, занимающих Майдан, документ является поводом
для того, чтобы выгнать их с центральной части Киева. В то же время они
считают, что документ – фальшивка, его не подписывали некоторые люди,
которые там указаны. В ходе потасовки неизвестным был произведен
предупредительный выстрел в воздух из пистолета.
Документом предполагалось разобрать баррикады, с привлечением
криминалистов, для исключения потери вещественных доказательств
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событий 20 февраля, убрать весь мусор на Майдане, заменить старые палатки
новыми.
Вместе с этим оставшиеся на Майдане с зимы активисты продолжают
проводить свои Народные вече. Они уверены, что все еще в состоянии влиять
на решения правительства и Президента, а если те «воспротивятся воле
народа», то Украина «зайдет на новый круг революции».
Участники очередного Вече единогласно проголосовали за то, чтобы
Президент Украины П. Порошенко немедленно внес в Верховную Раду пакет
документов, необходимый для ратификации Соглашения об ассоциации с
Европейским Союзом. Такое предложение внес со сцены активист
Р. Липинский. Общественное вече Майдана также требует от власти в
течение месяца восстановить ядерный статус Украины. Соответствующая
резолюция была озвучена во время седьмого общественного вече на тему:
«Украина на перекрестке стратегических вызовов». «Требуем от высшего
руководства государства в течение месяца принять решение о
восстановлении ядерного статуса Украины», – прозвучало со сцены Майдана.
По мнению активистов, Украина имеет полное право восстановить
ядерный статус государства «в связи с фактическим отказом от выполнения
своих обязательств стран-гарантов территориальной целостности Украины
согласно Бухарестскому меморандуму». «Чего мы ждем, ведь руководство
РФ уже озвучило прямые угрозы применить ядерное оружие против Украины
в случае попытки вернуть Крым», – убеждены авторы обращения
(http://rus.newsru.ua/ukraine/13jul2014/ratifikatzia.html).
Как информирует 5 канал, на традиционное Народное вече собрались
около трех сотен человек. Важно и то, что на этом вече Майдан принял
решение стоять дальше, несмотря на недавние высказывания Генпрокурора
В. Яремы о необходимости принудительного выселения тех, кто будет
отказываться идти воевать в Нацгвардию. «Майдан должен быть всегда, как
и Вече. Да, внешне Майдан должен быть изменен и пусть для этого приходят
архитекторы и изменяют его», – отметил со сцены В. Полунский
(http://nikvesti.com/news/politics/56082).
В то же время киевские медики бьют тревогу: на Майдане, где
развернут палаточный городок оставшихся активистов, отмечается
ухудшение санитарного состояния и существует угроза для осложнения
санитарно-эпидемической ситуации в целом. Особенное беспокойство у
врачей вызывают условия проживания и питания жителей палаточного
городка: грязное белье и одежда, отсутствие возможности для стирки и
соблюдения правил личной гигиены, ненадлежащие условия приготовления
пищи и питания граждан, нехватка дезинфицирующих средств.
Во избежание негативных последствий медики считают необходимым
усилить контроль за соблюдением санитарных норм и правил на объектах
жизнеобеспечения, в частности систем водоснабжения и канализации. Также
важно провести необходимые лабораторные исследования факторов
окружающей среды в центральной части города, в том числе и в палатках,
которые, к слову, уже устарели, прогнили и требуют немедленной замены
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(http://polemika.com.ua/news-149803.html).
Со своей стороны бойцы Нацгвардии, которые пошли воевать на
Восток с Майдана, считают, что люди, которые оккупировали центр Киева,
дискредитируют саму идею Майдана. Как информирует ТСН, трое бойцов
добровольческого батальона Нацгвардии, которые поднимали украинский
флаг над Славянском, рассказали – более 200 их собратьев вернулись из зоны
АТО, имеют три недели на отдых, а потом снова готовы ехать в горячие
точки. Приехав в Киев, бойцы Нацгвардии, которые пошли туда с
Евромайдана, к местам своей «зимней боевой славы» даже не наведывались.
«Да, были недовольны – почему они не принимают участия в боевых
действиях, в освобождении Украины. Понимаете, Майдан и эти все
баррикады они используют против нас. Мол, вот вы не можете порядок
навести там в Киеве, а хотите здесь с нами разобраться», – говорит боец
Нацгвардии В. Ковальчук (http://tsn.ua/ukrayina/geroyi-maydanu-zasudzhuyutaktivistiv-yaki-ne-hochut-yti-z-centru-kiyeva-358545.html).
Впрочем, как заявил народный депутат от партии УДАР В. Чумак, на
сегодняшний день еще есть неисчерпанные возможности, чтобы
разговаривать с людьми на Майдане. «Думаю, там найдется часть людей,
которые понимают, что в том противостоянии и в том, что происходит там
сейчас – это уже дискредитация идей Майдана. Их не нужно отправлять ни в
СИЗО, ни на фронт, но нужно с ними говорить, чтобы сделать проездным
Крещатик, а на месте Майдана оставить мемориальные памятники», –
считает В. Чумак.
Нардеп, также как и бойцы Нацгвардии, полагает, что люди на
Майдане должны помогать Луганской и Донецкой областям. «Как
говорилось раньше, “Все для фронта! Все для победы!”» – сказал В. Чумак
(http://gordonua.com/news/society/CHumak-Nyneshniy-Maydan-v-Kievediskreditaciya-samoy-idei-Maydana-31566.html).
Действительно, с Майданом сложилась очень непростая ситуация,
потому что самые активные его участники уже ушли на фронт, но если
убрать Майдан, то вообще не будет точки сбора и контроля за действиями
нынешней власти. Такое мнение в эксклюзивном комментарии интернетизданию «Новости Украины – From-UA» озвучила директор Института
практической политики Б. Бабич.
Конечно, согласилась эксперт, «на Майдане есть разные люди – там
есть и бомжи, и люди маргинального типа, но там же есть и активисты,
которые очень мешают своими акциями под Кабмином, ВР и АП».
«Если обратить внимание, как развивались события, то любое силовое
воздействие на Майдан мобилизует людей и усиливает его, – сказала далее
эксперт. – Так что я считаю, что это не совсем правильное решение – именно
силовым способом убирать Майдан. Нужно договариваться и что-то
предлагать».
Аналитику также известны инновационные предложения: «Есть люди,
которые хотят превратить Майдан в точку сбора, в коммуникационный парк,
как Гайдпарк, где люди могли бы собираться. Также Дом профсоюзов хотят
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отстроить и сделать из него общественный хаус» (http://fromua.com/news/315162-ekspert-maidan-eto-tochka-razdrazheniya-kotoruyu-hotyatubrat.html).
О ситуации вокруг Майдана рассказывает и политический эксперт
В. Цибулько: «Держать периметр в нынешнем виде, превращая в Шанхай, на
примитивный базарчик сувенирный – это все-таки не лучший выход для
территории, на которой погибло столько людей. Это худшая дань памяти
погибшим. Такой Майдан очень удобный нынешним оппонентам власти.
Все-таки Майдан, из которого вышла нынешняя власть, должен быть
конструктивным
критиком
власти,
жестким,
последовательным.
Аналитических служб не существует, чтобы регулярно аналитику по
контролю за властью выдавать, достойной пресс-службы не существует,
какие-то
меры,
кроме
вече,
больше
не
проводится».
(http://rian.com.ua/interview/20140717/355006631.html)
А политтехнолог С. Гайдай в эфире радиостанции «Голос Столицы»
прямо заявил, что Майдан, как территория маргинеса, антисанитарии и
разрухи, должен исчезнуть.
В свою очередь журналист В. Портников обращает внимание на то, что
«это – не Майдан. Что настоящий Майдан – там где трудно, а не там, где
играют в футбол просто на Крещатике. Сегодня Майдан – на Донбассе. И
герои Майдана – именно там. Сегодня Майдан – в кабинетах, в которых
очерчиваются планы антитеррористической операции и экономических
реформ. Сегодня Майдан всюду, где люди тяжело работают, чтобы изменить
страну, создать рабочие места, преодолеть кризис. Майдан там, где
общественные организации разрабатывают эффективные механизмы
контроля над властью. Но Майдан не может быть пристанищем для тех, кому
нравится жить на Крещатике без всякого риска, кто превратил эту жизнь в
прибыльный бизнес. На одной из палаток этого псевдомайдана я увидел
лозунг “Верните нам курорт” – наверное, еще одно объяснение, почему эти
люди живут на Крещатике, доказательство, что они уйдут только когда
восстановится территориальная целостность Украины. А только Крым – это
не курорт, дорогие мои. На курорт можно хоть сегодня поехать. Крым – это
земля, родной дом крымско-татарского народа и часть территории Украины.
И чтобы была восстановлена справедливость, мы должны тяжело и серьезно
работать, изменяя нашу собственную страну, делая ее сильной. И Майдан –
не курорт. Майдан – это площадь, на которой люди остаются, когда нет
никакого другого выхода достучаться до власти, а не когда хочется поиграть
в
футбол»,
–
утверждает
журналист
(http://rus.newsru.ua/columnists/14jul2014/kurortmaidan.html).
Также следует отметить, что на сегодняшний день семь
административных зданий в центре Киева освобождены от представителей
Самообороны и «Правого сектора». Об этом, в частности, сообщил прокурор
Киева С. Юлдашев во время встречи с представителем Специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ П. Штайдлом. «Силу никто не применял.
Правоохранители убеждали, объясняли активистам, что необходимо эти
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помещения освобождать, необходимо предоставить доступ работникам
учреждений к их рабочих местам», – отметил прокурор.
Так, освобождены помещения Национального совета Украины по
вопросам
телевидения
и
радиовещания,
Главное
управление
градостроительства, Хозяйственное управление Федерации профсоюзов
Украины, Союз архитекторов Украины и Национальная музыкальная
академия Украины.
Всего здания оставило 950 активистов, из которых больше всего, а
именно около 300 человек, находилось по адресу: ул. Крещатик, 7/11, где
находится «Укркоопсоюз».
Одновременно прокурор сообщил, что 12 админзданий до сих пор
находятся под контролем самообороновцев. Среди них – Октябрьский дворец
и Украинский дом. «По информации правоохранителей, в этих двух зданиях
может находиться достаточно большое количество оружия. И на
сегодняшний день представители Самообороны не высказывают намерения
освободить эти административные помещения», – констатировал он.
При этом С. Юлдашев привел данные социологического исследования
Киевского международного института социологии, который проводился с
1 по 5 июля, согласно которым 82 % киевлян негативно относятся к
нахождению палаток на Майдане. «Вынуждены констатировать, что на
территории Майдана совершается большое количество преступлений. Речь
идет о тяжких и особо тяжких преступлениях. Мы сегодня говорим о том,
что милиция не в полном объеме контролирует происходящее в центре
Киева. Но также большинство людей против силового разгона Майдана,
поэтому мы должны найти те инструменты, те механизмы для того, чтобы
освободить улицы и при этом избежать столкновений», – отметил прокурор
(http://kiev.segodnya.ua/kpower/aktivisty-kontroliruyut-12-zdaniy-v-centrestolicy-na-maydane-sovershaetsya-mnogo-prestupleniy-prokuratura-536914.html).
В целом можно сделать вывод, что ситуация с Майданом в Киеве
остается достаточно сложной. В украинском обществе преобладает мнение,
что «Майдан уже не тот». О том, что «Майдан свое дело сделал и может,
наконец, разойтись», заявляют не только в государственных органах, но и
сами активисты «зимнего Майдана». Впрочем, нынешние «майдановцы» так
не считают и расходиться не собираются.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України О. Турчинов не виключає проведення
закритого засідання парламенту за участі Президента України та
керівників «силових» відомств.
На пленарному засіданні у вівторок, коментуючи пропозиції щодо
проведення закритого засідання парламенту, на якому розглядатиметься
питання стосовно перебігу АТО, О. Турчинов повідомив, що напередодні він
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мав розмову з міністром оборони України, який разом з керівником
Генерального штабу перебуває в зоні АТО, координуючи дії Збройних сил.
«Саме тому я матиму можливість домовитися з керівництвом Міністерства
оборони, Генштабом, Президентом України щодо проведення закритого
засідання Верховної Ради на цьому тижні за вашим дорученням», –
підкреслив керівник парламенту. «На закритому засіданні ми зможемо
обговорити всі проблеми», – додав О. Турчинов (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 23.07).
***
23 липня відбулася зустріч Голови Верховної Ради України
О. Турчинова з делегацією групи Європейської народної партії
Європейського парламенту. Під час зустрічі сторони обговорили питання
двосторонньої співпраці та перспективи входження України до родини
європейських країн.
Керівник парламенту наголосив, що для України «є надзвичайно
важливим підписання Угоди про асоціацію з ЄС». Водночас він зазначив, що
парламент готовий ратифікувати Угоду про асоціацію з ЄС «у той же день,
як тільки Президент внесе її до Верховної Ради». О. Турчинов подякував
представникам ЄНП «за ту підтримку, яку завжди відчувала наша країна в
ході боротьби за демократичний та європейський шлях розвитку України».
«Але, крім підтримки і запровадження санкцій проти Російської Федерації,
потрібна ще військово-технічна співпраця і допомога нашій країні, щоб
зупинити агресора», – додав він.
У свою чергу голова групи ЄНП в Європейському парламенті М. Вебер
наголосив, що делегація ЄНП приїхала до України, «щоб показати, як високо
ми цінуємо партнерство з вашою країною». Під час обговорення ситуації, яка
склалася в Україні, він наголосив, що «більше не можна говорити про
внутрішньоукраїнський конфлікт, це вже загальноєвропейський конфлікт, в
якому постраждали громадяни ЄС». Разом з тим М. Вебер підкреслив, що
ЄНП виступає за «введення потужних економічних санкцій проти Російської
Федерації, тому що, на нашу думку, – це єдиний шлях зупинити ескалацію
конфлікту»
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 23.07).
***
Голова Верховної Ради О. Турчинов оголосив про розпуск фракції
Компартії у Верховної Ради VII скликання.
Відкриваючи засідання парламенту, він сказав, що ця фракція нараховує
вже менше 23 депутатів. «Оголошую про розпуск депутатської фракції
Комуністичної партії України у Верховній Раді 7 скликання. Це історична
подія. Я сподіваюся, що ніколи більше комуністичних фракцій в
українському парламенті не буде», – заявив О. Турчинов.
24 липня цей закон уже опубліковано в офiцiйному виданні «Голос
України».
Відтак,
він
набув
чинності
(Українська
правда
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(http://www.pravda.com.ua). – 2014. – 24.07).
***
Фракція «УДАР» повним складом оголосила про вихід з коаліції у
парламенті. Про це повідомив журналіст Громадського телебачення із зали
засідань.
У свою чергу, спікер О. Турчинов звинуватив фракцію В. Кличка у тому,
що вона зриває голосування за урядові законопроекти.
Лідер парламентської фракції ВО «Свобода» О. Тягнибок також заявляє,
що всі члени фракції вже давно написали заяви про вихід з коаліції
(Громадське телебачення (http://www.hromadske.tv). – 2014. – 24.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до статті
28 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
Законом збільшено вік військовозобов’язаних, які перебувають у запасі
другого розряду та мають військові звання рядового, сержантського і
старшинського складу, а також молодшого та старшого офіцерського складу
– до 60 років, вищого офіцерського складу – до 65 років (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 22.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до статті
4 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» щодо
забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими
засобами реабілітації учасників антитерористичної операції, які
постраждали під час її проведення».
Законом дію Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»
поширено на військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та
працівників Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби
безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної
прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу,
військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України,
Управління державної охорони України, Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до
законів України військових формувань, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції, а також працівників
підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню
участь в антитерористичній операції в районах її проведення (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 23.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону
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України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус».
Законом внесено зміни до чинного закону, якими передбачається
включення відцифрованих відбитків пальців рук до Єдиного державного
демографічного реєстру, а також низки документів, що посвідчують особу та
підтверджують громадянство України, посвідчують особу та підтверджують
її спеціальний статус і які призначені для виїзду за кордон. Крім того,
встановлено, що порядок отримання відцифрованих відбитків пальців рук
встановлює Кабінет Міністрів України (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 23.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність
суб’єктів господарювання».
Метою Закону є встановлення на законодавчому рівні обмеження
неправомірного або зайвого втручання посадових осіб контролюючих
органів у діяльність суб’єктів господарювання при проведенні заходів
нагляду (контролю) (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 22.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до статті
4 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної
власності» (щодо дошкільних навчальних закладів).
Метою Закону є спрощення процедури передачі нерухомого майна, яке
перебуває у державній власності, у комунальну власність для розміщення
дошкільних навчальних закладів, що сприятиме розвитку дошкільної освіти,
соціалізації дітей, їх повноцінній підготовці до навчання в школі (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 22.07).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про
державний контроль у сфері забезпечення безпечності та якості
харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин.
Законопроект спрямований на вдосконалення правових засад
державного контролю у сфері забезпечення безпечності та якості харчових
продуктів і кормів, благополуччя тварин.
Проектом, зокрема, пропонується визначити систему органів, що
здійснюють відповідний контроль, та їх повноваження; види контролю у
даній сфері; основні вимоги щодо здійснення контрольної діяльності з питань
безпечності та якості харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин;
кваліфікаційні вимоги до осіб, що здійснюють контроль; заходи юридичної
відповідальності за порушення вимог відповідного законодавства тощо.
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Законопроект передбачає гармонізацію законодавства України у сфері
здійснення державного нагляду (контролю) щодо перевірки виконання
законодавства України про безпечність та якість харчових продуктів, кормів,
здоров’я і благополуччя тварин у відповідність з Регламентами ЄС
№ 854/2004, № 882/2004, № 669/2009 та Директивою Ради ЄС № 97/78/EC
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 22.07).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про утворення
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки
дотримання законодавства в сфері державного регулювання природних
монополій та суміжних ринків щодо енерго-, газо-, тепло- та
водопостачання».
Основним завданням Тимчасової слідчої комісії визначено перевірку
дотримання законодавства у сфері державного регулювання природних
монополій та суміжних ринків щодо енерго-, газо-, тепло- та водопостачання.
Головою Тимчасової слідчої комісії обрано народного депутата
О. Чубатенка (фракція ВО «Батьківщина«), заступником голови комісії –
народного депутата Я. Дубневича (фракція УДАР).
Визначено термін діяльності Тимчасової слідчої комісії – три місяці з
дня прийняття цієї постанови.
Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу вирішено заслухати
на пленарному засіданні Верховної Ради не пізніше двохмісячного терміну з
дня прийняття цієї Постанови (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 23.07).
***
Голова Комітету з питань європейської інтеграції Г. Немиря провів
зустріч з делегацією Європейської народної партії на чолі з Президентом
ЄНП Ж. Долєм та Президентом групи ЄНП в Європейському парламенті
М. Вебером.
Сторони обговорили ситуацію в Україні, приділивши особливу увагу
конфлікту на сході нашої держави та питанням, пов’язаним з агресією Росії
проти України.
Представники ЄНП підтримали суверенітет та територіальну цілісність
України та висловили солідарність з народом України.
Окремо йшлося про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС. У цьому зв’язку Г. Немиря поінформував колег, що жодних технічних
перешкод для внесення Угоди Президентом України до парламенту для
ратифікації не існує. «Пакет документів, необхідний для цього, готовий.
Зараз справа за Президентом України: ми закликаємо його не пізніше
12 серпня внести Угоду до парламенту», – сказав він. «На кону стратегічний
вибір України і майбутнє її народу».
У свою чергу голова Комітету у закордонних справах Європарламенту
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Е. Брок наголосив на важливості швидкої ратифікації Угоди. «Минулого
тижня Європарламент закликав Україну без зволікань ратифікувати Угоду
про асоціацію для її швидкої імплементації. Ми підтримуємо Україну на її
шляху до Європи», – запевнив він (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 24.07).
***
Комітет з питань європейської інтеграції розглянув стан підготовки
до ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та закликав
Президента України внести її не пізніше 12 серпня до парламенту для
ратифікації.
«Угода про асоціацію є результатом роботи кількох урядів, багатьох
міністерств і відомств. В липні 2012 року Угоду було парафовано, і з того
часу в її тексті не було змінено жодної літери, крапки або коми, – наголосив
голова комітету Г. Немиря. – 27 липня Україна, Грузія і Молдова підписали
Угоду. Молдова і Грузія вже її ратифікували. За цей час з боку ЄС її
ратифікували Румунія, Литва і Латвія. На жаль, станом на сьогодні в порядку
денному Верховної Ради немає подання Президента України щодо
ратифікації Угоди».
За інформацією Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції
та Міністерства економічного розвитку та торгівлі, пакет документів,
необхідний для внесення Президентом України Угоди до парламенту для її
ратифікації, готовий. «Ми отримали погодження від всіх міністерств та
відомств. Якщо технічно ізольовано розглядати питання підготовки для
ратифікації, то необхідний для цього пакет документів готовий», – сказав
директор Департаменту Європейськго Союзу МЗС України В. Ченцов.
Заступник голови Адміністрації Президента В. Чалий заявив, що він
підтримує ратифікацію Угоди, але МЗС не надало Президентові України
пакет документів, необхідний для цього.
Водночас В. Чалий закликав зачекати кілька місяців з ратифікацією
Угоди, оскільки це, за підрахунками Адміністрації Президента, дасть змогу
Україні не втратити 500 млн грн. «Ми втратимо 500 мільонів гривень, якщо
ратифікуємо Угоду зараз. Ратифікація Угоди є символічною для України, але
ці гроші зараз вкрай важливі для нашої армії та економіки», – сказав він. У
зв’язку з цим, Г. Немиря підкреслив, що під час засідання комітету було
отримано офіційну відповідь, що технічно Угода готова до ратифікації
парламентом.
Члени комітету обговорили проект постанови про рекомендацію
Президенту України щодо негайного внесення на ратифікацію до Верховної
Ради України Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
(реєстр. № 4217а) та прийняли рішення рекомендувати парламенту схвалити
цей законопроект, зауваживши, що крайнім терміном внесення Угоди на
ратифікацію Президентом України має стати 12 серпня (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 23.07).
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***
Комітет з питань верховенства права та правосуддя рекомендує
парламенту прийняти за основу законопроект про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо протидії інформаційній агресії
іноземних держав.
На засіданні комітету 23 липня зазначалося, що законопроект (реєстр.
№ 4263а) спрямований на захист інформаційного простору України,
протидію зовнішнім інформаційно-психологічним впливам шляхом
удосконалення правового механізму розповсюдження та/або ретрансляції
телерадіопрограм засобів масової інформації на території України та
забезпечення оперативного реагування державним регулятором на ситуацію
в інформаційному просторі країни.
Законопроектом пропонується доповнити Кодекс адміністративного
судочинства України (КАСУ) новою статтею 1837, а ч. 1 ст. 256 КАСУ –
новим пунктом 11. Крім того, запропоновано внести зміни до законів «Про
телебачення і радіомовлення» та «Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення» щодо тимчасової заборони розповсюдження
та/або ретрансляції телерадіопрограм іноземних засобів масової інформації
на території України.
Під час обговорення народні депутати підкреслювали, що відповідно до
ч. 3 ст. 34 Конституції України здійснення прав, передбачених у частинах 1
та 2 цієї статті (право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх
поглядів і переконань; право вільно збирати, зберігати, використовувати і
поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір),
може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки,
територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту
репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації,
одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості
Ради
України
правосуддя
(Офіційний
портал
Верховної
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 23.07).
***
Депутаты хотят вернуть Украине ядерный статус.
Депутаты Верховной Рады предложили вернуть Украине ядерный
статус. Проект постановления № 4351а о Заявлении Верховной Рады
Украины по восстановлению Украиной статуса ядерной державы
зарегистрирован в парламенте 23 июля. Инициаторами законопроекта
выступили А. Фурман, М. Лопачак, А. Кайда, Р. Марцинкив, А. Витив,
О. Осуховский, И. Сабий. Текст законодательной инициативы на сайте
парламента пока отсутствует (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2014. – 23.07).
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко підписав Закон про зміни до
законодавства щодо гарантій студентам та аспірантам, які
призиваються на військову службу. Документом визначено, що студенти та
аспіранти денної форми навчання не підлягають призову на військову службу
під час мобілізації, на особливий період.
Згідно з Законом України № 1575-VII «Про внесення змін до законів
України «Про освіту» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», за
студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами,
аспірантами, докторантами та педагогічними, науково-педагогічними
працівниками на період проходження ними військової служби за призовом
під час мобілізації, на особливий період зберігаються місця навчання (у тому
числі за рахунок коштів державного бюджету для осіб, які навчалися за
рахунок цих коштів) у навчальних закладах.
Також за громадянами, які перервали навчання чи роботу в навчальних
закладах у зв’язку з призовом, зберігатимуться додаткові види соціального й
матеріального забезпечення, місце роботи, посада і попередній середній
заробіток, зменшуватиметься розмір плати за навчання.
Крім того, вони отримають право на відстрочку для складання
екзаменаційної сесії та державної атестації у навчальних закладах на
вказаний період.
Кабінет Міністрів має привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із Законом у місячний строк із дня набрання ним чинності.
Закон набирає чинності з дня його опублікування (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
22.07).
***
Президент України підписав Закон № 1589-VII, яким регулюється
надання відпусток військовим під час проведення мобілізації або воєнного
стану.
В особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення
воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію
військовослужбовці зможуть отримувати щорічну основну відпустку лише за
умови одночасної відсутності не більше 30 % загальної чисельності
особового складу підрозділу.
Під час воєнного стану можуть надаватися відпустки за сімейними
обставинами та з інших поважних причини із збереженням грошового
забезпечення, але тривалістю не більше 10 днів.
Відповідно до Закону, припиняється надання військовослужбовцям у
вказані періоди інших видів відпусток, крім відпусток військовослужбовцямжінкам у зв’язку з вагітністю, пологами, для догляду за дитиною, а також
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відпусток у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за
висновком
військово-лікарської
комісії
(Офіційне
інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
22.07).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон про заснування
нової державної нагороди – ордена Героїв Небесної Сотні.
Згідно з Законом № 1546-VII «Про внесення зміни до статті 7 Закону
України «Про державні нагороди України», перелік держнагород доповнює
орден Героїв Небесної Сотні – «для відзначення осіб за громадянську
мужність, патріотизм, відстоювання конституційних засад демократії, прав і
свобод людини, активну благодійну, гуманістичну, громадську діяльність в
Україні, самовіддане служіння Українському народу, виявлене під час
Революції гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року), інших подій,
пов’язаних із захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності
України» (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 22.07).
***
Президент підписав Закон про зміни до Регламенту, який дозволяє
розпуск фракції.
Президент України П. Порошенко підписав Закон про зміни до
регламенту парламенту, згідно з яким депутатська фракція (депутатська
група), склад якої став меншим від мінімальної кількості депутатів,
визначеної регламентом, через 15 днів після дня настання такого факту
оголошується Головою Верховної Ради України розпущеною.
Крім того, закон № 1599-VII визначає право парламентаріїв, які були
висунуті політичною партією, що за результатами виборів не взяла участь у
розподілі депутатських мандатів, долучатися до складу депутатської фракції
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 22.07).
***
Президент України П. Порошенко виступає проти введення воєнного
стану в країні.
Під час зустрічі з представниками депутатських фракцій та груп глава
держави наголосив: «Закликаючи владу до ухвалення рішення про введення
воєнного стану, народні депутати мають усвідомлювати наслідки для країни
такого рішення. Сьогодні навіть одне необережне слово здатне потягнути за
собою великі наслідки».
П. Порошенко наголосив на тому, що Україна сьогодні вже перебуває у
стані бойових дій та має обороняти свою територію. Для цього необхідна
боєздатна армія та відповідне її забезпечення, що неможливо під час
воєнного стану. «У воєнному стані заборонено постачання зброї, продукції
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подвійного призначення, а нам треба виграти війну», – підкреслив
Президент.
Так само під час воєнного стану стає неможливою підтримка держави
міжнародними фінансовими інституціями. «Країнам у стані війни МВФ не
дає грошей. Про це ніхто не думає, коли ставить сьогодні питання про
воєнний стан», – сказав Президент.
Глава держави також звернув увагу на те, що під час воєнних дій
захищена законом не лише сторона, яка зазнала агресії, а й країна-агресор.
«Воєнний стан – це ситуація, коли є протилежна сторона. І та сторона, з якою
ми воюємо, має відповідні права. Її можуть підтримувати, в тому числі й інші
держави, вона захищена міжнародним правом», – сказав Президент.
Разом з тим П. Порошенко наголосив, що сьогодні влада сконцентрувала
зусилля на визнанні світом так званих «Луганської і Донецької народних
республік» – терористичними організаціями. «Ми наполегливо працюємо над
тим, щоби всі, хто сьогодні вбиває українських солдат і українських
цивільних, були визнані терористами, а фінансова чи будь-яка інша допомога
терористам – злочином проти людства», – заявив глава держави (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 22.07).
***
Президент України П. Порошенко утворив Національну раду реформ.
Указ № 614/2014 «Про забезпечення провадження єдиної державної політики
реформ в Україні» визначає, що новий орган матиме Виконавчий комітет
реформ та Дорадчу раду реформ. Його головною метою визначено
стратегічне планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні
єдиної державної політики реформ та їх реалізації.
Головою Національної ради реформ є Президент України. До її складу
входять: Голова Верховної Ради України (за згодою), Прем’єр-міністр
України та інші члени Кабінету Міністрів України, які очолюють
міністерства, – за погодженням із Прем’єр-міністром України, а також за
згодою: Голова Національного банку України, голови комітетів Верховної
Ради України, чотири представники від громадських об’єднань, представник
Дорадчої ради реформ.
Директором Виконавчого комітету реформ призначено Д. Шимківа,
заступника глави Адміністрації Президента України.
Виконавчому комітету реформ у тримісячний термін належить
підготувати до розгляду проект Стратегії сталого розвитку України до 2020
інтернет-представництво
Президента
України
р.
(Офіційне
(www.president.gov.ua). – 2014. – 23.07).
***
Президент України наголосив на важливості ролі жінок, особливо
жінок-політиків, у реалізації мирного плану, виконанні миротворчої місії
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та підтримки ініціатив щодо врегулювання ситуації. «Саме жінки
найбільше зацікавлені у встановленні миру і налаштовані на його
реалізацію», – зазначив П. Порошенко. Про це глава держави заявив під час
зустрічі з жінками – народними депутатами, членами міжфракційного
об’єднання «Рівні можливості».
Президент розповів про свою зустріч із матерями та дружинами
військових, які задіяні в АТО на Сході України. Президент сказав, що
«захоплюється їх мужністю, патріотизмом та тим, як вони мужньо
тримаються в той час, коли їх чоловіки виконують непрості бойові
завдання». Глава держави відзначив подвиг українського пілота Н. Савченко,
яку захопили бойовики, вивезли до Росії, де вона нині перебуває у тюрмі, яка
«дає достойний приклад багатьом чоловікам – як гідно вона тримається,
перебуваючи в полоні».
Президент наголосив на необхідності створення «гарячої лінії» для
солдатських матерів, дружин і зазначив, що дасть відповідне доручення
Міністерству оборони. П. Порошенко виступає за збільшення присутності
жінок у владі. Глава держави підкреслив, що підтримує позицію жінокнародних депутатів, які виступають за введення гендерного квотування у
виборчому законодавстві.
Президент поставив завдання міністру закордонних справ П. Клімкіну
збільшити кількість жінок-дипломатів, які очолять українські дипломатичні
установи, представлятимуть Україну в країнах Євросоюзу. На його
переконання, «потенціал, освітній і професійний рівень українських жінок є
надзвичайно високим, і це варто враховувати владі у реалізації кадрової
політики» (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 23.07).
***
Відбулася телефонна розмова Президента України П. Порошенка з
прем’єр-міністром Нідерландів М. Рютте.
Прем’єр-міністр Нідерландів висловив слова вдячності українській
стороні і особисто Президенту за всі зусилля, що дали можливість доставити
тіла загиблих літака МН-17 до Харкова для подальшого транспортування до
Нідерландів. «Нарешті, родичі і друзі загиблих зможуть належно провести в
останню путь своїх близьких. Це дуже важливо для всієї нашої країни», –
наголосив він.
П. Порошенко подякував М. Рютте за сильну позицію Нідерландів під
час засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яка відбулась у
Брюсселі. У заключних висновках Резолюції ідеться про запровадження
додаткових санкцій проти Росії, зокрема, проведення підготовчої роботи та
надання пропозицій до 24 липня щодо запровадження обмежень доступу до
ринків капіталу, засобів оборони та подвійного призначення, а також
чутливих технологій, включно з енергетичним сектором.
П. Порошенко відзначив вагомість Резолюції ООН, співавтором якої
виступили Нідерланди. М. Рютте зазначив, що має намір спільно з
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Австралією та іншими країнами, громадяни яких були серед жертв літака
МН-17, запропонувати направити в Україну Цивільну поліцейську місію під
егідою ООН для убезпечення місця та околиць падіння літака з метою
здійснення незалежного міжнародного розслідування причин катастрофи.
Під час розмови сторони дійшли згоди про об’єднання зусиль для
відновлення економічного стану регіонів, які постраждали від дій терористів.
Зокрема, прем’єр-міністр М. Рютте запевнив у готовності Нідерландів стати
активним учасником Конференції донорів і інвесторів для України,
проведення якої планується в Києві восени (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
22.07).
***
Президент України П. Порошенко та прем’єр-міністр Австралії
Т. Ебботт скоординували подальші дії щодо проведення належного
розслідування катастрофи рейсу МН-17, у результаті якої загинуло
27 громадян Австралії.
Під час розмови прем’єр-міністр Т. Ебботт подякував П. Порошенку за
зусилля, які Україна докладає для допомоги всім країнам, які постраждали
внаслідок трагедії. Прем’єр-міністр Австралії запропонував направити
цивільний поліцейський підрозділ чисельністю до 50 осіб для охорони місця
падіння літака, забезпечення роботи експертної комісії та збереження
доказів. «Ми хочемо отримати позицію експертів для остаточного
підкріплення тих висновків, які вже були зроблені на базі попереднього
аналізу даних дистанційного спостереження та нашого розуміння ситуації», –
повідомив Т. Ебботт.
Президент П. Порошенко подякував за ініціативу і запевнив у готовності
сприяти міжнародному розслідуванню. Він пообіцяв обговорити питання
діяльності поліцейської місії під час своєї зустрічі з міністрами закордонних
справ Австралії та Нідерландів, які відвідають Київ 24 липня.
Глава держави також поінформував Т. Ебботта, що, незважаючи на
жахливу трагедію зі збитим літаком «Малайзійських авіаліній», терористи не
припинили злочинні дії, продовжують обстріли, зокрема, збили два
українські літаки Су-25. Президент наголосив, що так звані «ДНР» та «ЛНР»
повинні бути визнані терористичними організаціями, зокрема, Європейський
Союз уже зафіксував можливість такого статусу у висновках Ради ЄС на
рівні міністрів закордонних справ (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 23.07).
***
Президент України П. Порошенко обговорив питання розслідування
теракту, скоєного проти пасажирів рейсу МН-17, а також ситуацію в
Донецькій та Луганській областях України з прем’єр-міністром Фінляндії
А. Стуббом.
Президент України подякував прем’єру Фінляндії за особливу увагу,
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оскільки трагедія з літаком «Малайзійських авіаліній» є не лише українським
питанням, а й предметом глобальної безпеки. Він також поінформував, що,
попри протидію терористів, українським фахівцям, нарешті, вдалося вивезти
тіла загиблих з місця трагедії, які будуть далі транспортовані до Нідерландів
для подальшої ідентифікації і проведення необхідних процедур.
Водночас П. Порошенко повідомив, що, незважаючи на трагедію й чітке
розуміння того, що вона була спричинена діями терористів, досі не
припинено надходження озброєння та бойовиків через російський кордон.
Президент України наголосив, що подальші зусилля мають бути зосереджені
на припиненні підтримки терористів з російського боку і висловив
сподівання на міжнародне сприяння.
П. Порошенко наголосив, що важливо, аби наступним кроком стало
скликання позачергової зустрічі глав держав ЄС, адже саме Європейська
Рада своїм рішенням зможе запровадити наступні рішучі кроки проти тих,
хто підтримує терористів.
Співрозмовники домовилися координувати подальші зусилля на
двосторонньому рівні та на міжнародній арені (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
22.07).
***
Уряд України схвалить рішення про підтримку ініціативи й
підписання угоди між компетентними органами України та Нідерландів
щодо передачі розслідування катастрофи літака «Малайзійських
авіаліній» Нідерландам. Про це повідомив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк на засіданні уряду України 23 липня.
Глава уряду підкреслив, що це рішення приймається, «щоб забезпечити
повну незалежність і прозорість цього процесу». За його словами, на даному
етапі «це правильне рішення, яке демонструє позицію української держави в
тому, що ми готові до прозорого, чесного і міжнародного розслідування
цього факту: «Нам немає що ховати, на відміну від сусідньої країни, назва
якої Росія» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 23.07).
***
До Королівства Нідерланди здійснено два перші рейси літаків з
тілами загиблих пасажирів авіалайнера Boeing 777. Виліт відбувся з
Міжнародного аеропорту «Харків».
Перед відправкою відбулася церемонія вшанування пам’яті загиблих у
цій жахливій авіакатастрофі. Віце-прем’єр-міністр В. Гройсман, який очолює
Державну комісію з розслідування падіння літака, укотре назвав
авіакатастрофу терактом. Він звернувся до родичів і близьких невинно
загиблих пасажирів Boeing 777 і зазначив, що Українська держава та українці
зроблять усе можливе, щоб з належною повагою та шаною до загиблих
повернути тіла додому (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. –
23.07).
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***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк очікує, що парламент України
проявить політичну відповідальність для ухвалення законів, необхідних
для фінансування армії, відновлення територій, звільнених від
терористів, та утримування країни на плаву. Про це глава уряду сказав на
засіданні Кабінету Міністрів 23 липня.
Він повідомив, що в четвер, 24 липня, представить у Верховній Раді
України проект змін до Державного бюджету України на 2014 р. та до
Податкового кодексу України й деяких інших законодавчих актів України.
Прем’єр-міністр України наголосив на необхідності «фінансувати армію,
відновлювати території, які були знищені терористами, утримувати країну на
плаву» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 23.07).
***
Урядом України створений комітет щодо запровадження санкцій
проти Російської Федерації. Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив
протягом 10 днів подати на розгляд Кабінету Міністрів перелік персональних
та секторальних санкцій проти юридичних і фізичних осіб Росії, які
підтримують тероризм в Україні. Про це глава уряду повідомив на засіданні
Кабінету Міністрів України 23 липня.
Він повідомив, що до складу комітету ввійшли Міністерство
закордонних справ, Міністерство юстиції, економічний і фінансовий блок
уряду, силові і правоохоронні структури. А. Яценюк пояснив, що йдеться про
персональні санкції щодо фізичних осіб, «у тому числі і посадовців
Російської Федерації, причетних до зазіхання на територіальну цілісність і
незалежність української держави, до тероризму і його фінансування та
підтримки і створення незаконних збройних формувань на території
України». Крім того, ідеться про секторальні санкції щодо «конкретних
компаній і суб’єктів публічного права, які прямо або опосередковано
підтримували бандитів і терористів, надавали їм фінансове і економічне
сприяння».
Він доручив комітету протягом 10 днів внести на розгляд уряду перелік
персональних і секторальних санкцій проти юридичних і фізичних осіб
Російської Федерації, «які підтримують і фінансують тероризм в Україні і
зазіхають на територіальну цілісність і незалежність української держави»
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 23.07).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив створити спеціальну
слідчу комісію щодо розслідування причетності народних депутатів,
інших посадових осіб, фізичних осіб і компаній до фінансування
тероризму й сепаратизму. Про це він повідомив 23 липня на засіданні
уряду.
А. Яценюк нагадав, що набрав чинності закон України про внесення змін
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до Кримінального кодексу України про підвищення відповідальності за
фінансування сепаратизму. Глава уряду звернувся до Міністерства
внутрішніх справ України разом зі Службою безпеки України і Генеральною
прокуратурою створити спеціальну слідчу комісію щодо «розслідування
причетності як народних депутатів України, так і будь-яких інших посадових
осіб, фізичних осіб і компаній до фінансування тероризму і сепаратизму».
«Спеціальній слідчій комісії невідкладно розпочати роботу щодо
притягнення до кримінальної відповідальності всіх, хто платить гроші за те,
щоб вбивали українських військових та знищували українську незалежність,
всіх, хто працює проти України. Всіх – за законом до відповідальності», –
підкреслив А. Яценюк. Прем’єр-міністр доручив міністру внутрішніх справ
А. Авакову відповідно до закону очолити цю комісію (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 23.07).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив терміново відновити
бюджетні виплати в Дзержинську, Сєвєродонецьку, Попасній і
Рубіжному, які 22 липня були звільнені від терористів.
Глава уряду звернувся з цим дорученням до Міністерства фінансів
України та Міністерства соціальної політики України.
А. Яценюк також звернувся до «Ощадбанку» разом з Національним
банком України забезпечити перевезення готівки для перерахування
відповідних коштів громадянам України на звільнених від терористів
територіях (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 23.07).
***
Кабінет Міністрів України ухвалив законопроект із переліком
об’єктів, які не підлягають приватизації. Про це на брифінгу в Будинку
уряду повідомив міністр Кабінету Міністрів України О. Семерак за
підсумками засідання Кабінету Міністрів України 23 липня.
За його словами, згідно із законопроектом об’єкти, які не підлягають
приватизації, поділені на чотири окремі групи:
– перелік об’єктів права державної власності, які не підлягають
приватизації, сформований за географічно-територіальним принципом;
– перелік акціонерних товариств, державні пакети акцій яких не
підлягають приватизації;
– перелік об’єктів права державної власності, у яких державний пакет
акцій не може бути менше 61 %;
– перелік об’єктів права державної власності та господарських
товариств, які розташовані на тимчасово окупованій території Автономної
Республіки Крим та м. Севастополь.
«Законопроекти уже найближчим часом будуть передані до Верховної
Ради», – наголосив О. Семерак (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014.
– 23.07).
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***
Уряд ліквідував казначейські векселі. Про це журналістам повідомив
міністр Кабінету міністрів України О. Семерак, передає кореспондент УНН.
«Ми ліквідували казначейські векселі, які були запроваджені в 2013 р.»,
– повідомив він.
Нагадаємо, ліквідувати казначейські векселі Кабмін вирішив ще в
березні. Закон про векселі набрав чинності в Україні у липні минулого року
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 23.07).
***
Кабмин разрешил работать в милиции без службы в армии.
Кабинет Министров Украины разрешил проходить службу в органах
внутренних дел молодым людям после достижения 18-летия, даже не
служившим в армии. Об этом сообщил министр Кабмина О. Семерак.
«Мы приняли постановление Кабинета Министров Украины о внесении
изменений в Положение о прохождении службы рядового и начальнического
состава органов внутренних дел», – передает слова О. Семерака ИнтерфаксУкраина.
Министр пояснил, что, согласно этому документу, в милиции могут
служить не только те, кто пришел из армии, а и молодые люди после
достижения 18 лет. О. Семерак подчеркнул, что это было требованием
действующего
законодательства
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 23.07).
***
В Україні можуть повністю заборонити продаж сільгоспземель.
Держземагентство ініціює відмову від ідеї відкриття ринку земель
сільськогосподарського призначення, перейшовши до довгострокової оренди
сільгоспугідь. Про це на брифінгу у вівторок повідомив голова
Держземагентства С. Рудик, передає УНІАН.
«Ми пропонуємо відмовитися від такого поняття, як мораторій на
продаж земель сільгосппризначення, але не для того, щоб відкрити ринок, а
для того, щоб заборонити продаж землі сільгосппризначення взагалі. Ми
пропонуємо внести поняття речове право як право не на продаж землі, а
право на довгострокову оренду землі сільськогосподарського призначення,
визначаючи мінімальний термін цієї оренди в 14 років», – поінформував
С. Рудик.
Голова Держземагентства також уточнив, що максимальний термін
оренди сільгоспземель, згідно з проектом закону, має становити 50 років.
С. Рудик зазначив, що відмова від ринку земель і перехід до довгострокової
оренди дасть змогу забезпечити інтереси і власників земель, і держави, і
інвесторів. «Інвестор, маючи перспективу обробки землі до 50 років, зможе
таким чином розраховувати на довгострокові інвестиції, тому що він зможе
прогнозувати, що з цією земділянкою буде через 5, 10 або 25 років», – сказав
С. Рудик.
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Водночас він пообіцяв, що цей проект закону, перш ніж надійти на
розгляд парламенту, пройде громадські обговорення (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 22.07).
***
У Києві та Одесі 24 серпня, у 23-тю річницю Незалежності України,
мають пройти військові паради.
Президент П. Порошенко указом від 21 липня (№ 608) доручив Кабміну
забезпечити їх проведення, повідомляє «Українська правда. Київ».
Уряд також має в 10-денний термін створити Організаційний комітет з
підготовки до Дня Незалежності, затвердити та забезпечити виконання плану
заходів з його відзначення 24 серпня.
Зокрема, у Києві на 23 серпня заплановане урочисте підняття
Державного прапора, на 24 серпня – покладення квітів до пам’ятників
видатним діячам українського державотворення, борцям за незалежність
України, проведення зібрань та віче в районах.
Також у столиці та інших містах України мають бути проведені
інформаційно-просвітницькі заходи, тематичні конференції, документальні і
фотовиставки, культурно-мистецькі акції, покази документальних і художніх
фільмів тощо, присвячених історії українського державотворення та
Революції гідності (листопад 2013 р. – лютий 2014 р.).
Водночас Міністерству оборони та Київській міськдержадміністрації
доручено забезпечити проведення 24 серпня святкового салюту
20 артилерійськими залпами в Києві, місті-герої Одесі, містах, де
розташовані штаби та види оперативних командувань Збройних сил України,
а також святкових феєрверків в інших обласних центрах.
Утім, влада Києва відмовилася від розважальних заходів у столиці під
час святкування Дня Незалежності України 24 серпня (Українська правда
(www.pravda.com.ua). – 2014. – 23.07).

ПОЛІТИКА
Нидерландский совет по безопасности официально взял на себя
ответственность
за
расследование
обстоятельств
крушения
пассажирского Боинга-777 Малайзийских авиалиний (Malaysia Airlines) на
Востоке Украины 17 июля 2014 г. Об этом говорится в пресс-релизе
организации 23 июля.
В документе отмечено, что Нидерландский совет по безопасности будет
нести ответственность за координацию работы групп следователей из ряда
стран – Украины, Малайзии, Австралии, Германии, США, Великобритании,
России, а также представителей Международной организации гражданской
авиации ИКАО.
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В настоящее время международная группа следователей состоит из
24 человек, говорится в документе. Четыре следователя Нидерландского
совета по безопасности работают в Украине.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины собрала
доказательства прямой причастности Главного разведывательного
управления и Федеральной службы безопасности России к крушению
Боинга-777 (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 23.07).
***
24 июля в ЕС согласуют санкции против России. Лидеры и главы
правительств стран – членов Евросоюза планируют согласовать список
чиновников и российских компаний, на которые могут быть распространены
санкции. Об этом сообщает информагентство Reuters.
Европейский союз пригрозил России новыми санкциями, включая
экономические, если она будет препятствовать расследованию крушения
малайзийского лайнера в Украине и помогать повстанцам, но для введения
новых ограничений Европе придется пройти долгий путь согласований.
Как известно, во вторник на встрече в Брюсселе главы МИД Евросоюза
впервые упомянули о возможности ограничить доступ России на рынки
капитала по примеру последнего раунда американских санкций, а также к
технологиям в оборонной и энергетической сферах. Министры предложили
Еврокомиссии подготовить предложения до конца недели.
Одновременно, как сообщил по итогам встречи министр иностранных
дел Австрии С. Курц, Европейская Комиссия в последующие дни разработает
также пакет предложений по оборонительным санкциям в отношении
России. По его словам, это может быть эмбарго на поставки вооружения.
Кроме того, ЕС может ограничить России доступ к привлечению капитала на
европейских
рынках
и
наложить
ограничения
на
поставку
высокотехнологичного оборудования как в гражданском, так и в оборонном
секторе (МинПром (http://minprom.ua). – 2014. – 24.07).
***
Канцлер Німеччини А. Меркель наполягає на швидкому прийнятті
Євросоюзом економічних санкцій проти Росії. Про це заявив заступник
офіційного представника уряду Г. Штрайтер, передає УНН із посиланням на
Deutsche Welle.
За словами офіційного представника уряду, оскільки Москва не
проявила жодної зацікавленості в повномасштабному розслідуванні
катастрофи малайзійського авіалайнера і стабілізації становища у країні,
канцлер А. Меркель вважає за необхідне негайно прийняти відповідне
рішення. На думку А. Меркель, все ще є проблеми з виявленням тіл загиблих
і з доступом міжнародних експертів до місця аварії. За словами
Г. Штрайтера, Росія надає недостатньо стримувального впливу на збройні
проросійські угруповання, якими найчастіше керують співробітники
російських спецслужб. «Тому Меркель підтримує прийняті напередодні
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рішення міністрів закордонних справ країн ЄС про посилення тону щодо
Москви і розширення санкцій», – ідеться в повідомленні (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 23.07).
***
Адміністрація президента США Б. Обами готова розширити
оголошені санкції проти Росії, якщо Москва не вживе кроків з припинення
конфлікту між Києвом і сепаратистами. Про це заявив The Wall Street
Journal високопоставлений представник Білого дому, повідомляє ІнтерфаксУкраїна. У рамках програми санкцій, оголошеної тиждень тому, Мінфін
може збільшити перелік організацій, включених до списку санкцій, а також
розширити самі обмежувальні заходи відносно російських компаній, пояснив
він.
Якщо буде потрібно, адміністрація готова зробити і більш рішучі кроки,
які нададуть більш широкий вплив на співпрацю з Росією, сказав чиновник.
Тим часом у четвер Комітет постійних представників країн ЄС розгляне
список організацій та осіб для включення в новий список санкцій Євросоюзу.
Як заявляла напередодні глава дипломатії ЄС К. Ештон,
розроблятимуться також додаткові обмежувальні заходи, включаючи доступ
на ринків капіталів, поставки озброєнь, продукції подвійного призначення і
чутливих технологій, у тому числі в секторі енергетики.
Ці ширші санкції можуть бути введені, якщо не буде повної співпраці з
боку Росії у розслідуванні катастрофи малайзійського «Боїнга», зауважила
вона (Українська правда (http://www.pravda.com.ua). – 2014. – 24.07).
***
Президент США Б. Обама провел переговоры по телефону с премьерминистром Нидерландов М. Рютте. Об этом сообщила пресс-служба
Белого дома.
Оба лидера согласились, что после того как останки жертв катастрофы
авиалайнера Boeing 777 вывезены, основным приоритетом станет
предоставление места падения самолета для полного и прозрачного
международного расследования. Президент США приветствовал меры,
принятые Советом по иностранным делам Европейского Союза, решительно
осуждающими действия, приведшие к этой трагедии и по подготовке
дополнительных санкций в отношении тех, кто дестабилизирует Украину.
Оба лидера согласились, что ЕС и США должны оставаться едиными в связи
с событиями в Украине, и что России придется поплатиться, если она
продолжит поддержку сепаратистов и не прекратит свои действия по
дестабилизации Украины (Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2014. –
23.07).
***
Постійний представник Росії в Організації Об’єднаних Націй
В. Чуркін заявив, що якщо малайзійський «Боїнг-777» збили сепаратисти,
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то вони зробили це помилково, а не як теракт.
Як повідомляє CNN, так він висловився, коментуючи інформацію про
перехоплені СБУ розмови терористів на Донбасі, коли ті виявили, що збили
пасажирський літак, а не військовий.
За словами С. Чуркіна, якщо вони зробили це, то це був нещасний
випадок.
«Відповідно до записів, люди зі сходу (України) говорили, що вони
збили військовий літак… Якщо вони вважали, що збили військовий літак, це
був конфуз. Якщо це був конфуз, це не був акт тероризму», – сказав
російський дипломат (Київ (http://kyiv.osp-ua.info/lastnews/5971.html). – 2014.
– 23.07).
***
Компромисс в решении военного конфликта в Украине предлагает
Россия, а не представители самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Об
этом заявил сказал второй Президент Украины (1994–2005 гг.) Л. Кучма.
«Я так понимаю, что компромисс не они (представители “ДНР” и “ЛНР”.
– Ред.) предлагают, хотя я не могу окончательно сказать, а Россия», –
отметил Л. Кучма.
Он напомнил, что среди условий компромисса: требование
предоставления
русскому
языку
статуса
«государственного»
и
федерализация.
«А что такое федерализация? Это означает, что через некоторое время
Украины вообще не будет. При таких условиях переговоры невозможны», –
прокомментировал Л. Кучма.
Также Л. Кучма уверен, что в украинско-российских отношениях в
ближайшее время не будет никакого позитива. «В ближайшее время я не
вижу никакого позитива. Для этого нет оснований с точки зрения поведения
РФ»,
–
отметил
Л.
Кучма
(Телеграф
(http://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/1393146-kuchma-ne-vidit-perspektivrazvitiya-otnosheniy-mezhdu-ukrainoy-i-rf.html). – 2014. – 23.07).
***
Международный Комитет Красного Креста (МККК) на
конфиденциальном уровне дал правовую оценку по ситуации в Украине.
В организации считают, что формально Украина находится в состоянии
войны, сообщает Reuters со ссылкой на западных дипломатов и чиновников.
Это позволит вести возможное уголовное преследование за военные
преступления, в том числе за сбитый под Донецком Боинг-777 авиакомпании
Malaysia Airlines. «Вне всякого сомнения, это международный конфликт и,
следовательно, наиболее вероятно, это военное преступление», – сказал один
из западных дипломатов в Женеве.
Красный Крест следит за выполнением Женевских конвенций,
определяющих правила ведения войны, и вправе определять, когда насилие
перерастает в вооруженный конфликт. «В рамках системы ООН это
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определяет
МККК.
Они
являются
кураторами
международного
гуманитарного права», – сказал источник в ООН.
МККК не делал публичного заявления на это счет, поскольку не желает
оскорблять Украину или Россию, называя сложившуюся ситуацию
гражданской войной или случаем внешней агрессии. Однако организация
сделала это в частном порядке, проинформировав участников конфликта,
сообщают источники (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
21.07).
***
Міжнародна місія Cвітового конгресу Українців (СКУ) зі
спостереження за президентськими виборами в Україні (Місія СКУ), яка
налічувала 236 спостерігачів із 22 країн, представила свій остаточний
звіт. У документі зазначено, що дострокові президентські вибори в Україні
25 травня 2014 р. відповідають міжнародним стандартам проведення
демократичних виборів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СКУ.
«Хоча спостерігачі СКУ зафіксували поодинокі порушення під час
їхньої місії, ці недоліки не вплинули на результат виборів. Більшість
виборців мали можливість виявити свою волю день виборів, незважаючи на
складну ситуацію на Сході та Півдні України. Явка виборців, що
перевищувала 60 % (за винятком тих регіонів, які не були підконтрольні
владі) засвідчила, що більшість українського населення змогла повною мірою
взяти участь у політичному процесі країни», – ідеться у звіті.
Також Місія СКУ запропонувала ряд рекомендацій для потенційних
покращень виборчого процесу (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 23.07).
***
Окружний адміністративний суд Києва розпочав розгляд позову
Міністерства юстиції про заборону діяльності Комуністичної партії
України, передає кореспондент УНН.
На засідання суду вдалося потрапити тільки кільком відеооператорам і
журналістам. Більша частина преси залишилася на вулиці через те, що зала,
де відбувається судове засідання, дуже маленька.
Крім того, біля суду мітингують близько 50 активістів з ВО «Свобода»,
Народного руху України і прихильники О. Ляшка (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 24.07).
***
22 липня біля будівлі українського парламенту відбувся ряд
протестних акцій.
Одні активісти виступали на підтримку діючого міністра охорони
здоров’я О. Мусія, передає УНН. Проте учасники акції не могли точно
назвати причини свого перебування під Верховною Радою та просто
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відверталися від камери,
Інші активісти виступали за збереження статусу української мови та
вимагали відміни внесення змін до Конституції України, які передбачають
можливість територіальних громад обирати офіційну мову.
Крім того, під парламентом зібралися мітингувальники, які вимагали
ротації учасників АТО, а також введення воєнного стану та повної
мобілізації (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014.
– 22.07).
***
Під стінами Київської обласної ради пройшов мирний мітинг на
підтримку законодавчих ініціатив глави Ліберальної партії України
М. Опанащенка, повідомляє УНН.
Мітинг пройшов у рамках всеукраїнської акції «Людина – понад усе!».
Учасники мітингу вимагали від місцевих депутатів ухвалити звернення до
Верховної Ради та Кабміну на підтримку законопроекту глави Ліберальної
партії М. Опанащенка про підвищення рівня мінімальної зарплати із 7 до
25 грн на годину. У разі, якщо законопроект буде прийнятий, мінімальна
заробітна плата в Україні збільшиться до 4200 грн на місяць.
«Зараз працюючі люди переведені на хліб і воду. Молодь, вчителі,
лікарі, бюджетники живуть на мінімальну зарплату 1218 грн. Проблему
необхідно визнати, і сісти за стіл переговорів із залученням учених,
представників міжнародних організацій, і спільно шукати шляхи її
вирішення», – заявив народний депутат, глава Ліберальної партії України
М. Опанащенко під час брифінгу в парламенті.
Як повідомляє прес-служба Ліберальної партії, мітинги на підтримку
всеукраїнської акції також пройшли в Житомирі та в Одесі за участі
керівників обласних представництв ЛПУ, депутатів обласних рад,
профспілкових і громадських лідерів. Активісти партії вже зібрали кілька
тисяч підписів на підтримку законопроекту № 4842 (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 23.07).

ЕКОНОМІКА
Европа резко сократила поставки газа в Украину. Европейские
компании существенно сократили реверсные поставки газа в Украину, что
связанно с угрозами со стороны российского «Газпрома». Об этом сообщил
министр энергетики Ю. Продан. Он рассказал, что планирует 24 июля
обсудить сокращение реверсных поставок природного газа в Украину с
европейским комиссаром по энергетическим вопросам Г. Эттингером. «Да
это правда, мы сокращаем объемы газа по реверсу. Это связано с некоторыми
действиями “Газпрома”. Вы слышали те заявления и угрозы, которые звучали
в адрес европейских компаний. Я буду встречаться с европейским
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комиссаром Эттингером и мы будем обсуждать эти поставки», – цитирует
его слова УНИАН.
Напомним, «Газпром» с 16 июня ввел режим предоплаты поставок газа в
Украину, то есть прекратил поставки газа в адрес «Нефтегаза Украины».
Также «Газпром» пригрозил Европе ограничить поставки газа в случае
увеличения реверса в Украину (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2014. – 23.07).
***
В госбюджет поступило 558 млн грн от аренды госимущества.
Поступления в госбюджет Украины в январе – июне 2014 г. от аренды
государственного имущества составили 479,17 млн грн, превысив на 17,41 %
запланированные на этот период объемы. При этом в сообщении отмечается,
что в целом на середину июля-2014 ФГИ обеспечил поступление в
госбюджет 557,9 млн грн, или 70,25 % от запланированных на текущий год.
По данным фонда, госбюджет на 2014 г. предусматривает поступления от
аренды госимущества на уровне 794,165 млн грн (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 23.07).
***
Минфин провел в июле пять ОВГЗ-аукционов. Министерство
финансов Украины 22 июля на внеплановом аукционе по размещению
облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлекло в госбюджет
1,091 млрд грн. Об этом сообщили в ведомстве.
В частности, все средства привлечены в национальной валюте.
Министерство привлекло 778,118 млн грн на пять лет под 14,30 % годовых
по одной поданной заявке, а также 233,028 млн грн на девять месяцев под
15,88 % по трем заявкам и 80,248 млн грн на два года под 16,75 % по трем
заявкам.
Как сообщалось ранее, Минфин провел в июле пять ОВГЗ-аукционов, в
ходе которых в госбюджет привлекли 3,376 млрд грн. До конца месяца
ведомство намерено провести еще один аукцион 29 июля.
По данным Госказначейства на 21 июля, с начала года в госбюджет
поступило 108,800 млрд грн от заимствований, расходы на погашение
госдолга составили 51,616 млрд грн, на обслуживание госдолга –
22,393 млрд грн (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 23.07).
***
До конца года в Национальном банке Украины будет проведена
внутренняя реорганизация. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в
Facebook со ссылкой на слова главы НБУ В. Гонтареву.
«Канадские консультанты готовят новую структуру Нацбанка,
аналогичную структуре ведущих центробанков мира. Так что нас ждет
масштабная реструктуризация структуры НБУ и внутренних процессов в
банке», – приводятся в сообщении слова В. Гонтаревой.
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Кроме того, по её словам произойдут изменения в количестве и составе
членов правления и департаментов.
«Я думаю, что правление будет состоять только из моих заместителей,
отвечающих за отдельные направления… Будет полностью изменена
структура регулятора: откажемся от дублирующих и ненужных функций.
Кроме того, мы идем по пути либерализации валютного рынка, поэтому
необходимости в таком валютном контроле, как сейчас, уже не будет», –
отметила В. Гонтарева (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
22.07).
***
Национальный банк намерен разработать механизм, который не
позволит вкладчикам забирать депозиты до окончания срока действия
договора. Об этом сообщила в интервью FinMaidan глава НБУ В. Гонтарева.
«Я считаю, что нужно на законодательном уровне четко прописать, что
такое срочный вклад. Иначе вероятность дестабилизации банковской
системы будет преследовать нас всю жизнь. Срочный депозит – это
отношения заемщика и кредитора. Кредитором в этом случае является тот,
кто открывает депозит», – сказала руководитель НБУ.
В. Гонтарева подчеркнула, что выступает за ограничение возможности
для вкладчиков забирать депозиты до окончания срока договора.
«Речь не идет об ограничениях. Должны быть рыночные договорные
отношения. Вкладчик в здравом уме и трезвой памяти будет подписывать с
банком договор о размещении депозита на срок. И точка. Если он боится за
свои деньги, не доверяет банку, пускай открывает текущий счет или депозит
до востребования. Ведь сейчас, пока такая норма не принята, мы вынуждены
различными ограничениями бороться с оттоком», – сказала В. Гонтарева.
Действующее законодательство обязывает банки возвращать вклады по
первому требованию (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
23.07).
***
У січні – червні 2014 р. підприємства сфери послуг реалізували послуг
на 3,9 % більше – до 148,2 млрд грн відповідно до аналогічного періоду
минулого року. Про це повідомляє Державна служба статистики, передає
УНН.
За інформацією Держстатистики, у червні обсяг послуг, реалізованих
споживачам підприємствами сфери послуг, становив 26,4 млрд грн, що у
порівнянних цінах на 1,6 % вище за обсяг реалізованих послуг у червні
2013 р.
Більше третини (34,6 %) загального обсягу реалізованих послуг
становили послуги транспорту, складського господарства, пошти та
кур’єрської служби, майже чверть обсягів (24,1 %) – послуги інформації та
телекомунікацій, 12,5 % – послуги щодо здійснення професійної, наукової та
технічної діяльності, 9,4 % – різні операції з нерухомим майном (Українські
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Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 22.07).
***
З 2015 р. в Україні стартує програма ЄС з підтримки малого та
середнього бізнесу – створюється Навчальний центр з підприємництва і
підприємливості.
Про
це
УНН
повідомили
в
прес-службі
Держпідприємництва.
Як повідомляється, програма зачіпатиме всі сектори економіки, де
працює малий та середній бізнес.
«Заходи підтримки від Євросоюзу направлені на те, щоб підняти рівень
розуміння підприємництва на той рівень, який досягнуто зараз в країнах ЄС,
а не на той рівень, який сьогодні існує в Україні. Українське бізнессередовище повинно підготуватися до спілкування з європейською бізнесспільнотою», – сказав заступник голови Держпідприємництва О. Шейко.
За його словами, Держпідприємництво заручилося підтримкою
Євросоюзу у створенні в Україні Навчального центру з підприємництва і
підприємливості як для України, так і для країн-членів «Східного
партнерства».
Семінари заплановано проводити як для представників малих і середніх
підприємств, так і державних службовців країн «Східного партнерства»
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 22.07).
***
Вартість української газотранспортної системи оцінили у
25–35 млрд дол. Про це заявив голова НАК «Нафтогаз України» А. Коболєв,
передає ВВС.
За його словами, таку різницю в цифрах посадовець пояснив залежністю
того, скільки можна заробити на українському газопроводі.
«Велика розбіжність, оскільки в таких оцінках є питання – скільки цей
актив заробляє. Саме це питання визначатиме, до якої межі – верхньої чи
нижньої наближатиметься кінцева цифра», – зазначив А. Коболєв.
Глава
«Нафтогазу»
також
додав,
що
вартість
компанії
«Укргазвидобування» теж сильно залежить від її заробітків, які визначаються
тарифами на газ. «При нинішній ціні на газ “Укргазвидобування” добре,
якщо коштує 1 млрд дол. А якщо зробити ціну комерційною, то вартість
може перевищити 10 млрд дол.», – зазначив він.
Оцінка ГТС України проводилася ще за попереднього уряду, утім тоді її
кінцеві результати так і не оприлюднили (Українська правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/07/23/477701/). – 2014. – 23.07).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Кабмін вводить режим граничної економії. Необхідність фінансувати
військову операцію на Сході та невиконання планових показників бюджету
змушують уряд винаходити методи ще більш жорсткої економії, щоб
покрити бюджетну недостачу в 31 млрд грн, про це пише Forbes.ua.
За підрахунками міністра фінансів О. Шлапака, проведення АТО
обходиться бюджету в 1,5 млрд грн щомісяця. «Ми вважаємо мінімально
необхідною сумою 9,1 млрд до кінця цього року», – сказав міністр, однією
фразою давши зрозуміти дві речі: що доведеться ще більше затягнути паски і
що військова операція на Донбасі точно не буде блискавичною.
Бюджетні надходження не дають можливості вишукати додатковий
фінансовий ресурс – фактично, навіть про отримання запланованих доходів
мова не йде. На 1 липня падіння ВВП становило 5 %, прогноз до кінця року –
мінус 6,5 % при початкових очікуваннях в мінус 3 %. Це просідання вже
формує невиконання дохідної частини на 14,5 млрд грн до кінця року.
За перше півріччя податкові надходження становили 122,5 млрд грн, або
96,8 % від плану. Надходження від внутрішнього ПДВ – 40,5 млрд, або 92 %
від плану. Основна причина недобору – уповільнення темпів економічного
розвитку.
Причиною відхилення від планових показників за імпортним ПДВ
(43,4 млрд за півріччя, або 93,2 % від плану) є скорочення обсягу імпортних
операцій.
Наприклад, обсяги імпорту за січень – квітень 2014-го становили всього
78 % від показника за аналогічний період 2013 р. Податку на прибуток
підприємств надійшло 24,8 млрд грн, що менше на 5,6 млрд грн у порівнянні
з аналогічним періодом минулого року.
Усе це вкупі з курсом гривні, який очікувався на рівні 10 грн/дол., а
реально долар коштує 12 грн, сформувало додаткові видатки бюджету –
31 млрд грн.
Для покриття дефіциту пропонувалося «продати щось непотрібне».
Минулого тижня уряд оприлюднив програму приватизації, у рамках якої
оголосило про плани виручити 15 млрд грн за 164 об’єкта держвласності
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 22.07).
***
Компания «Киевэнерго» должна «Нефтегазу» 1,8 млрд грн. Основная
задолженность – за 2013 и 2014 г.
ПАО «Киевэнерго» задолжало НАК «Нефтегаз Украины» почти
1,8 млрд грн за потребленный газ, из них 0,77 млрд грн – задолженность за
2014 г. При этом уровень оплаты компанией за газ, потребленный в 2014 г.,
составляет лишь 68 %. Об этом сообщается на сайте «Нефтегаза».
Как сообщалось, в начале июля, после получения предупреждения об
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отключении, «Киевэнерго» перечислило «Нефтегазу» 0,77 млрд грн, которые
ПАО получило накануне от Госказначейства как покрытие разницы в
тарифах.
Однако накопление собственного долга «Киевэнерго» продолжается.
Только с 9 по 18 июля задолженность компании за потребленный газ
увеличилась почти на 40 млн грн.
Как отметили в «Нефтегазе», на данный момент «Киевэнерго» имеет
непогашенную задолженность за три года: 2012 г. – 0,01 млрд грн; 2013 г. –
1,01 млрд грн; 2014 г. – 0,77 млрд грн (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 22.07).
***
ДП «Енергоринок», оператор оптового ринку електроенергії України,
залучить в «Ощадбанку» дві кредитні лінії на загальну суму 700 млн грн
для здійснення розрахунків з енергогенеруючими компаніями. Про це
сказано в повідомленні, розміщеному на сайті «Державні закупівлі».
Згідно з повідомленням, обидві кредитні лінії залучаються терміном на
один рік. Кінцевий термін підписання договору – 16 серпня 2014 р.
Нагадаємо, у лютому 2014 р. «Енергоринок» залучив кредит у
«Ощадбанку» на суму 800 млн грн, а в жовтні минулого року – на
500 млн грн (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 22.07).
***
В июне текущего года производство легковых автомобилей упало по
сравнению с июнем прошлого года на 78,3 %, до 1 тыс. единиц. Об этом
сообщает Государственная служба статистики.
При этом производство легковых автомобилей в Украине в январе –
июне 2014 г. увеличилось на 30,9 % по сравнению с аналогичным периодом
2013 г., до 22,6 тыс.единиц.
Как известно, в 2013 г. производство легковых автомобилей в Украине
сократилось на 34,3 % по сравнению с 2012 г. – до 45,8 тыс. штук
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 22.07).
***
Банки «Родовид» и «Укргазбанк» опубликовали неутешительные
результаты полугодия.
Убыток банка «Родовид» увеличился в 34 раза – до 250 145 млн грн,
тогда как по итогам такого же периода в прошлом году этот показатель
равнялся 7,447 млн грн. Кроме того, с начала года уменьшились активы
банка – на 2,19 % (8,842 млрд грн), а также кредиты и задолженность
клиентов – на 61,74 % (90,943 млн грн). В то же время у финучреждения на
1,36 % возросли обязательства (до 5,288 млрд грн), а собственный капитал
сократился на 7,3 % (3,354 млрд грн).
Государственный «Укргазбанк» сообщает о падении прибыли почти в
восемь раз. В отчете на сайте финучреждения указано, что в первом
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полугодии банк получил 67,731 млн грн прибыли.
С начала года активы банка снизились на 3,79 % (22,884 млрд грн),
кредиты и задолженность клиентов возросли на 13,95 % (11,688 млрд грн).
Также снизились обязательства банка (на 4,16 %) и собственный капитал (на
2,2 %).
При этом уставный капитал обоих банков остался неизменным – у
Родовид он составляет 12,359 млрд грн, а у Укргазбанка – 10 млрд грн
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 22.07).
***
Шахты Донбасса перешли на щадящий режим, который
предусматривает только поддержание жизнедеятельности шахты. Об
этом глава Независимого профсоюза горняков Донбасса Н. Волынко
сообщил Антикризисному медиацентру.
«Все шахты, находящиеся в зоне “народных республик” работают в
щадящем режиме. Это водоотлив, проехать стружку, процессы поддержания
жизнедеятельности шахты, но добычи угля практически нет. Многие
шахтеры находятся в бесплатных отпусках», – сказал Н. Волынко. По его
словам, в таком режиме и при такой ситуации в регионе запаса прочности у
предприятий хватит на неделю-две, дальше начнутся необратимые процессы.
«Даже тот уголь, который проходят в стружку, его выдают на поверхность и
нужно куда-то вывозить», – сообщил Н. Волынко.
Глава профсоюза также отметил, что одна из главных проблем в том,
что нет возможности реализовывать уголь. Из-за подрыва железнодорожного
полотна существуют серьезные проблемы с его вывозом. На угольных
складах хранить уголь в большом количестве при жаркой погоде – опасно,
Волынко
потому
что
происходит
возгорание,
уточнил
Н.
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 22.07).
***
У червні 2014 р. було зменшено продаж бензину через мережу АЗС на
20,9 % порівняно з червнем 2013 р. Про це повідомляє Державна служба
статистики, передає УНН.
За інформацією Держстатистики, у червні цього року було реалізовано
бензину моторного 211,2 тис. т, що на 20,9 % менше, ніж у червні 2013р.,
дизельного пального – 140,5 тис. т – на 11 % менше, газу скрапленого –
41,6 тис. т – на 18,3 % більше, газу стисненого – 8,7 тис. т – на 12,8 % менше.
В обсязі реалізованого бензину 53,9 % припадало на продаж бензину
моторного марки А-95, 45,3 % – А-92, по 0,4 % – А-80 та А-98.
Загалом через мережу АЗС у червні цього року було продано пального
на 7 млрд 412,2 млн грн (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 23.07).
***
Россия пойдет на защитные меры, если ассоциация Украины и
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Молдовы с ЕС будет угрожать российской экономике. Об этом в ходе
совещания с торговыми представителями страны заявил премьер-министр
РФ Д. Медведев.
По его словам, риски достаточно высоки особенно в том, что касается
«технического регулирования, стандартов санитарного и фитосанитарного
контроля». «Мы ведем консультации с Евросоюзом, с партнерами по
Таможенному союзу и по СНГ и будем вынуждены при определенной
ситуации вводить защитные меры», – приводит Интерфакс слова главы
правительства.
При этом Д. Медведев подчеркнул, что Россия по-прежнему нацелена на
взаимовыгодное сотрудничество с Евросоюзом. «Существенная часть
энергобаланса Европы зависит от поставок энергоресурсов нашей страны, и
мы дорожим репутацией надежного поставщика», – добавил премьерминистр.
В то же время глава Минэкономразвития РФ А. Улюкаев заявил, что
Москва откажется от консультаций с Украиной по тексту соглашения об
ассоциации с Евросоюзом и предпримет односторонние действия по защите
своих интересов, если Киев пойдет на ратификацию соглашения
(Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2014. – 23.07).
***
Відношення загального боргу Китаю до внутрішнього валового
продукту зросло до більш ніж 250 %, що серйозно перешкоджає
китайській владі у виконанні завдання зі стабілізації економічного
зростання. Про це пишуть «Весті. Економіка» з посиланням на газету
Financial Times.
Банк Standard Chartered оцінює, що на 30 червня поточного року боргове
навантаження КНР до ВВП становило 251 %, тоді як на 31 грудня 2008 р. –
147 %.
Ряд інших аналітиків довіряють даним, незважаючи на розходження в
методах підрахунку, загальна тенденція така. Економістів насторожують
швидкі темпи, ніж абсолютні розміри боргу.
«Нинішній обсяг заборгованості Китаю занадто великий для країни, що
розвивається, і всі ті багато держав, де борг вище, відносяться до числа
держав з високим рівнем доходу, – підкреслює аналітик консалтингової
фірми Gavekal Dragonomics Чень Лун. – Тобто Китай набрав боргів до того,
як розбагатів».
Наприклад, у США відношення загального боргу США до ВВП
становило 260 %, у Великобританії показник становив 277 %.
За оцінками Standard Chartered, першу позицію займає Standard Chartered
з рекордною борговим навантаженням в 415 % ВВП.
Незначне відхилення темпів зростання економіки Китаю від цільових
7,5 % є прийнятним при збільшенні робочих місць і зростанні заробітної
плати, – раніше заявив прем’єр-міністр Китаю Лі Кецян.
«Темпи зростання трохи вище або нижче, ніж 7,5 %, є прийнятними,
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поки відбувається створення робочих місць, зростання доходів, економія
енергії та охорона навколишнього середовища», – зазначив Лі (Економічна
правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 22.07).
***
Більшість членів ради директорів ЄБРР, включаючи всі країни-члени
ЄС і ряд країн, що не входять до ЄС, заявила, що в даний час вони не
зможуть стверджувати інвестпроекти на території РФ. Про це йдеться
в повідомленні банку.
«Ці вказівки послідували після заяви Європейської ради минулого
тижня, що закликала країни-члени ЄС скоординувати свої позиції в раді
директорів банку», – ідеться в релізі.
Лідери країн-членів ЄС на засіданні 16 липня прийняли рішення
посилити тиск на Росію. Ішлося про призупинення фінансування проектів у
Росії з боку ЄБРР та ЄІБ як однієї з можливих санкцій щодо Москви.
Рада директорів ЄБРР представляє акціонерів банку (64 країни, а також
ЄС і ЄІБ), однак контроль у банку сукупно належить країнам G7.
Деякі з них активно висловлюють свою незгоду з політикою Росії щодо
України та Криму.
США і Канада під час річних зборів ЄБРР у травні наполягали на
припинення операцій банку в РФ.
«Керівництво ЄБРР візьме до відома дані розпорядження щодо підходу
до здійснення операцій в Росії», – ідеться в повідомленні.
Банк буде продовжувати керувати портфелем проектів та підтримувати
відносини з клієнтами в Росії і збереже фізичну присутність у країні.
Росія останнім часом була найбільшим одержувачем коштів ЄБРР. Торік
банк вклав у російські проекти 1,8 млрд дол., сукупний чистий обсяг
інвестицій ЄБРР у РФ становить 23 млрд євро.
Загальний обсяг інвестицій ЄБРР у першому півріччі 2014 р. становив
рекордні 3,6 млрд євро. З них 19 % інвестицій припали на Росію, що
залишилися 81% – на інші 34 країни діяльності банку (Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/07/23/477650/). – 2014. – 23.07).
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