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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Звернення Президента України
з нагоди Дня хрещення Київської Русі
Дорогі співвітчизники!
Дозвольте привітати Вас із знаменним для всіх нас святом – Днем
Хрещення Руси–України.
1026 років тому князь Володимир охрестив наших пращурів, зробив
християнство державною релігією і через це увійшов в історію та нашу
свідомість як Великий та Рівноапостольний.
Збулося пророцтво Святого Апостола Андрія Первозваного: «На цих
горах засяє благодать Божа, і буде місто велике, і церков багато воздвигне
Бог».
Київська Свята Софія та львівський собор Святого Юра, КиєвоПечерська лавра та бахчисарайський Успенський монастир, численні храми
древнього Чернігова та донецько-святогірська Свято-Успенська лавра – це
символи глибокої віри українців у Воскреслого Христа.
З часів Володимирового Хрещення Україна є невід’ємною частиною
християнської європейської цивілізації. Але Володимир обрав для нас не
лише релігію, але й політичний вектор. Уже Володимирового сина Ярослава
Мудрого назвали тестем Європи – настільки швидко наша держава
інтегрувалася в європейський простір.
Золотоверхий Київ став серцем нашої держави. Величні дзвони та високі
хрести його храмів спонукали наших пращурів боронити незалежність
країни. І нас надихають.
Згадаймо й помолімося за здоров’я та многая літа тих, хто захищає
державу, хто утверджує золотий Володимирів тризуб на українському
Донбасі. Нехай Господь їх береже та укріпляє, надає сил.
Повинні сьогодні згадати і всіх тих, хто загинув за нас із вами, за
Україну. Помолитися і за душі загиблих героїв, і за душі мирних громадян,
земне життя яких передчасно обірвалося з вини бойовиків-терористів.
Нехай Господь по молитвах святого рівноапостольного князя
Володимира Хрестителя береже Україну та всіх нас!
Слава Ісусу!
Слава Україні!
Петро Порошенко
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/30866.html). – 2014. – 28.07).

Президент П. Поршенко: Нам вдалося
створити нові Збройні Сили
Президент України П. Порошенко відвідав Першу оперативну бригаду
Національної гвардії у навчальному центрі «Нові Петрівці» під Києвом.
Глава держави ознайомився з сучасними зразками озброєння та військової
техніки, які будуть відправлені до зони проведення антитерористичної
операції.
П. Порошенко відзначив, що передані танки, найсучасніші матеріали,
БТРи, найновітніші броньовані машини українського виробництва здатні
виконувати завдання, які зараз постають перед нашим військом.
«Кардинально змінилася тактика наших військових дій», – підкреслив П.
Порошенко, додавши, що така сучасна техніка дасть змогу захистити як
мирне населення, так і військовослужбовців.
Президент відзначив, що значно виріс рівень якості оснащення бійців.
«Той, хто сьогодні іде в бій, в тому числі і по третій хвилі часткової
мобілізації, одягнений в нову форму, захищений бронежилетом належного
класу захисту, взутий, нагодований та готовий захищати Україну», –
підкреслив він.
«Я думаю, що за ці декілька тижнів нам вдалося створити українські
Збройні Сили», – відзначив глава держави.
Президент оглянув військове спорядження, снайперські комплекси,
озброєння артилерії, протиповітряної оборони, гранатомети, модульний
комплекс для розміщення бійців.
Командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант С.
Полторак доповів Президенту про структуру оперативної бригади та порядок
її комплектування.
П. Порошенко переглянув комплексне заняття з особовим складом НГУ
на смугах перешкод та в адміністративній будівлі, поспілкувався з
гвардійцями.
Президент вручив державні нагороди бійцям, які відзначилися під час
боїв у зоні проведення антитерористичної операції.
Виступаючи перед військовими, глава держави заявив про ситуацію на
Сході: «Ми сьогодні бачимо, що це – справжній бій, справжня боротьба за
суверенітет України, за її територіальну цілісність. Саме тут кується наша
незалежність».
Президент висловив переконання, що за останні два з половиною місяці
в Україні народилася українська армія, Національна гвардія, Українські
прикордонні війська. «Сьогодні ми можемо стверджувати, що це – справжні
визволителі, ті, хто звільняє від окупації українські міста, селища та села», –
наголосив П. Порошенко.
За словами глави держави, те, що відбувається зараз на Сході – «ніякий
не внутрішній конфлікт». «Україна боронить проти іноземних найманців

свою територію, і сьогодні ми продемонстрували, що Україні є чим боронити
свою державу», – наголосив він.
Президент доручив командувачу Нацгвардією С. Полтораку вручити
родині загиблого полковника О. Радієвського копію Указу про присвоєння
йому військового звання генерал-майора (посмертно). «Передайте від мене
наказ його сину, лейтенанту, щоб він міцно тримав прапор батька», – сказав
П. Порошенко.
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх загиблих
військовослужбовців.
Разом з Президентом Першу оперативну бригаду Національної гвардії
відвідали також Голова Верховної Ради О. Турчинов і міністр внутрішніх
справ А. Аваков (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua/news/30863.html). – 2014. – 26.07).

Голова Верховної Ради України О. Турчинов
підписав розпорядження про скликання пленарного
засідання парламенту у четвер, 31 липня
Пленарне засідання Верховної Ради України відбудеться у четвер 31
липня 2014 р. о 10 год. Про це йдеться у Розпорядженні Голови Верховної
Ради України О. Турчинова № 513 від 28 липня, яке підготовлено у зв’язку з
пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп про
скликання пленарного засідання Верховної Ради України VII скликання та
відповідно до ч. 3 Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до
календарного плану проведення IV сесії Верховної Ради України VII
скликання» № 1553-VII від 01.07.2014.
До порядку денного пленарного засідання включено наступні питання:
– Проект закону про ратифікацію Угоди між Україною та Австралією
про направлення Австралійського персоналу до України у зв’язку з падінням
літака «Malaysia Airlines» рейсу MH17; (0087П)
– Проект закону про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством
Нідерланди про міжнародну місію захисту розслідування;
– Проект постанови про Рекомендації перламентських слухань на тему:
«Обороноздатність України у ХХІ столітті: виклики, загрози та шляхи їх
подолання»;
– Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких інших законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих
положень); (42309аУ)
– Проект закону про внесення змін до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2014 рік» (щодо корегування показників); (4308аУ)
– Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо
реформування системи керування Єдиною газотранспортною системою
України (друге читання); (4116аУ)

– Проект закону про податковий та митний контроль у вільній
економічній зоні Криму та про особливості здійснення економічної
діяльності на тимчасово окупованій території України (друге читання);
(4032аД)
– Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованій території України” щодо місця перебування та права на освіту» з
пропозиціями Президента України; (4931ДП)
– Закон України «Про правовий статус осіб, які вимушені залишити
місця проживання внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки
Крим та міста Севастополя та обставин, пов’язаних з проведенням
антитерористичної операції на території України» з пропозиціями
Президента України; (4998-1ДП)
– Про заяву Прем’єр-міністра України А. Яценюка.
На початку засідання планується заслухати інформацію Міністра
оборони України В. Гелетея (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 28.07).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Н. Тарасенко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Заява про відставку А. Яценюка:
причини та наслідки очима експертів
24 липня Прем’єр-міністр України А. Яценюк заявив про відставку. До
такого кроку главу уряду спонукав розпад парламентської коаліції
«Європейський вибір», що відбувся через вихід з неї фракцій ВО «Свобода»
та партії УДАР. Крім того, було провалено голосування за внесені урядом
законопроекти щодо внесення змін до Бюджету й Податкового кодексу.
У своєму виступі з трибуни парламенту А. Яценюк заявив, що після
розпаду коаліції, в нього, як глави уряду, лишається два варіанти. Перший –
розпочати процедуру формування нової коаліції. «Це означає, що в коаліцію
треба взяти комуністів і регіоналів. Я це не зроблю ні за яких обставин», –
заявив він. «Другий – якщо немає нової коаліції, а чинна розпалася, уряд і
Прем’єр зобов’язані подати у відставку. Я заявляю про відставку у зв’язку з
розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив», – заявив А. Яценюк.
Наступного дня в ефірі програми Шустер-live А. Яценюк розповів, що
спонукало його зробити цей крок. Причиною заяви про відставку з поста
Прем’єр-міністра України, за його словами, став протест політика проти
позиції Верховної Ради. «Моє рішення про заяву про відставку мотивоване
лише одним. Хочу, щоб уся країна побачила, що парламент відмовляється

підтримувати українські збройні сили, парламент відмовляється боротися за
схід», – заявив А. Яценюк (http://newsdaily.com.ua/post/366167).
Заява А. Яценюка про відставку для багатьох стала несподіванкою, так
само, як і розпад більшості в парламенті з ініціативи УДАРу та «Свободи»,
які навіть не повідомили колег по коаліції, а саме «Батьківщину», до складу
керівництва якої входять спікер О. Турчинов і Прем’єр А. Яценюк, про свої
наміри. До того ж, коаліція перестала існувати саме в той момент, коли
А. Яценюк запропонував Верховній Раді проголосувати непопулярні
законопроекти, зокрема, про секвестр бюджету.
З огляду на це, голова парламентської фракції партії «Батьківщина»
С. Соболєв на брифінгу в парламенті 25 липня назвав події у Верховній Раді
«відкриттям усередині країни другого фронту проти України». «Це удар у
спину всім патріотам, які відстоюють державність і незалежність України», –
заявив С. Соболєв. На його думку, такий розвиток подій «палко вітають у
Кремлі», оскільки це означає «реалізацію плану Путіна» в Україні.
С. Соболєв поклав відповідальність за розпад коаліції на фракцію партії
УДАР, а відставку А. Яценюка назвав «вимушеною».
Народні ж депутати, зокрема з фракції УДАР вважають, у свою чергу,
що нечесно повівся в цій ситуації саме А. Яценюк. За словами народного
депутата Р. Чернеги, Прем’єр нарікає на те, що в Бюджеті немає грошей.
Проте, депутати пропонували уряду методи його наповнення – введення
військового податку для олігархів, націоналізацію російського бізнесу в
Україні, повернення грошей з офшорів. Згоден з такою думкою і голова
фракції партії УДАР В. Ковальчук. Він зазначив, що А. Яценюк
«безвідповідальний політик, оскільки в такі складні для країни часи хоче
залишити її без Кабінету Міністрів». Також народний депутат звинуватив
Прем’єра в тому, що він не вміє налагоджувати діалог у парламенті
(http://job-sbu.org/yatsenyuk-uhodit-v-otstavku-57019.html).
Після заяви А. Яценюка про його відставку на сайті уряду з’явилося
розпорядження про покладання обов’язків Прем’єра на В. Гройсмана. Ексмер Вінниці навіть провів п’ятничне засідання Кабміну. Утім, по його
завершенні, представник Президента в Кабінеті Міністрів О. Данилюк
озвучив журналістам позицію П. Порошенка, який вважає, що А. Яценюк має
залишитися Прем’єр-міністром «як мінімум до перевиборів Верховної Ради».
О. Данилюк нагадав, що посада Прем’єра є політичною і не може бути
делегована іншій особі на тривалий час. «Так просто між собою передати
повноваження можливо на два–три дні, але неможливо в довгостроковій
перспективі», – зазначив О. Данилюк.
Як відомо, у парламентсько-президентській республіці, якою є Україна,
розпад парламентської коаліції автоматично тягне за собою відставку
Кабінету Міністрів. Однак уряд залишається виконуючим обов’язки до
моменту створення нової коаліції. Оскільки очевидно, що створення іншої
коаліції у діючому парламенті неможливе, уряд А. Яценюка залишається
виконуючим обов’язки до нових виборів Верховної Ради, тобто формально
нічого не міняється.

Крім того, згідно з нормами закону про Кабмін, Прем’єр-міністр може
бути звільнений з посади лише тоді, коли його письмова заява надійде до
Верховної Ради і буде підтримана голосами не менш як 226 депутатів.
Заява А. Яценюка про відставку надійшла до апарату Верховної Ради
лише в обідню пору п’ятниці, 25 липня, тому не була винесена на розгляд
парламенту. З огляду на це, очевидно, що А. Яценюк залишається чинним
Прем’єром.
«Ми вважаємо, що А. Яценюк повинен працювати Прем’єр-міністром.
Ми готові прикрити очі на слабкість, яку він виявив у четвер», – заявив
голова
фракції
УДАР
В.
Ковальчук
(http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/07/140725_yatseniuk_half_resignat
ion_sx.shtml).
Представники УДАРу та «Свободи» кажуть, що не голосуватимуть за
заяву А. Яценюка про відставку. Лідери цих фракцій закликають А. Яценюка
«заспокоїтися та повернутися». У разі ж, якщо заява А. Яценюка не набере
226 потрібних для повноцінної відставки голосів, але він навіть після цього
просто не приходитиме на роботу, за словами В. Ковальчука, «треба буде
порушувати кримінальну справу. Наприклад, за службову халатність».
Водночас соратники А. Яценюка з партії «Батьківщина» вважають, що
змусити його працювати Прем’єр-міністром, якщо він сам заявив про
небажання очолювати уряд, ніхто не може, і парламент просто зобов’язаний
задовольнити його заяву. Адже повертатися в уряд, який пропонуватиме
непопулярні рішення, а Верховна Рада їх показово «завалюватиме», на їхню
думку, недоцільно.
«Від А. Яценюка хочуть, щоб він був або цапом-відбувайлом, або Ісусом
Христом, який одним батоном нагодує сотні стражденних. Це неможливо», –
емоційно заявила К. Ляпіна з «Батьківщини».
Спектр реакції політиків та експертів на заяву А. Яценюка про відставку
змінюється від засудження його кроку до висловлення захоплення
А. Яценюком. Зокрема, привертають до себе увагу приклади радикалізації
риторики з цього приводу вчорашніх партнерів по коаліції. Так, О. Тягнибок
звинуватив уряд А. Яценюка в шантажі та небажанні прислуховуватися до
депутатського корпусу, а С. Каплін з УДАРу назвав резонансну промову
А. Яценюка в парламенті «стартом нового проекту під назвою “Яценюк у
сльозах”». «Це гірше, ніж сепаратизм. Це – вчинок, не гідний чоловіка, не
гідний політика, вчинок провокатора, людини, для якої її біографія та кар’єра
важливіша за життя наших хлопців, важливіша за майбутнє країни», –
прокоментував
він
заяву
про
відставку
глави
уряду
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/25469413.html).
Водночас народний депутат від фракціїї «Батьківщина» В. Яворівський
назвав відставку уряду «трагічним завершенням революції». «Ми залишаємо
Україну біля розбитого корита. Закону про вибори немає. Уряд без газу на
зиму залишаємо. Ми йдемо на вибори. Ми починаємо ще й політичну війну
крім
звичайної»,
–
сказав
В.
Яворівський

(http://espreso.tv/news/2014/07/24/yavorivskyy_kazhe_scho_dlya_noho_vidstavka
_yacenyuka___ce_trahine_zavershennya_revolyuciyi).
Разом з тим досить поширеними серед політиків та експертів є заклики
до заспокоєння, мовляв, де-факто нічого не зміниться і до перевиборів усі
допрацюють у статусі в. о.
Ліквідація коаліції є закономірним кроком до перевиборів парламенту,
яких чекає більшість українців, пояснив події цього дня заступник
директора Агентства моделювання ситуацій О. Голобуцький. Так само,
експерт наголошує, що не варто боятися якихось згубних наслідків через
відставку
Прем’єр-міністра
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/25469413.html).
«Очолювати уряд може й виконувач обов’язків Прем’єра, аж до виборів.
Імовірною є спроба утворити нову коаліцію, але це можливо лише за участі
колишніх і нинішніх членів фракції Партії регіонів та колишньої фракції
комуністів, але ця ідея не знайде підтримки. Узагалі ж понад 76 % українців
вважають, що Рада має бути переобраною. Війна не є аргументом проти
цього. Згадаймо, вибори Президента відбулися, коли Україна вже не
контролювала Крим, і більшість Донбасу. До кінця парламентських перегонів
ситуація на більшості території Донеччини та Луганщини стабілізується», –
зазначив О. Голобуцький.
Політолог визнає, що через заяви про вихід УДАРу та «Свободи» з
коаліції не була проголосована у четвер, 24 липня, низка законопроектів –
щодо реформування ГТС та фінансування армії. Однак він упевнений, що до
перевиборів парламент цілком може попрацювати і без коаліції, ухвалюючи
все, що потрібне для відновлення миру, євроінтеграції та підтримки
економіки.
Серед експертів також поширеною є думка, що А. Яценюк твердо
вирішив іти на парламентські вибори і в такий спосіб він просто убезпечив
себе від додаткових ризиків. За інформацією джерел з «Батьківщини»,
поширеної, зокрема інтернет-ресурсом ВВС Україна, в партії вже зараз
формується група прихильників А. Яценюка, які стоятимуть за те, щоб саме
він, а не Ю. Тимошенко, очолив виборчий список на майбутніх
парламентських виборах. Наприклад політичний експерт В. Цибулько
вважає, що партія під керівництвом Ю. Тимошенко набере менше голосів,
ніж під керівництвом А. Яценюка. Тому Ю. Тимошенко може просто увійти
в першу п’ятірку, а вести «Батьківщину» на вибори буде А. Яценюк. З огляду
на це, повернення А. Яценюка на посаду Прем’єра є «небажаним», бо матиме
для нього негативні іміджеві наслідки.
Натомість відставка А. Яценюка з посади Прем’єр-міністра позбавила б
можливості конкурентів критикувати його політсилу, підстав для чого,
враховуючи проблеми з наповненням бюджету, буде достатньо. З іншого
боку, позитивом для партії «Батьківщина» може стати можливість
стверджувати, що у неї є професіонали, які, разом з тим, за пости не
тримаються.

З’являється можливість також апелювати до того, що лише БЮТ
готовий піклуватися про виборця, базуючись на проваленні секвестрування
бюджету. Той факт, що депутати не проголосували за зміни в Податковому
кодексі, які передбачають збільшення надходжень до державного бюджету,
тим самим зробивши неможливим отримання наступного траншу кредиту
МВФ у розмірі 1,4 млрд дол., дає змогу агітаційно-аргументовано говорити,
що А. Яценюку й уряду, який фактично сформовано з БЮТ, зірвали
можливість ефективно наповнювати бюджет.
Нині можна стверджувати, що А. Яценюк на посаді Прем’р-міністра
реабілітував свій імідж, який похитнувся після Майдану. Досить позитивне
ставлення до нього в суспільстві дає змогу говорити про те, що замість
«прем’єра-камікадзе» ми бачимо державного чиновника, який успішно
виконав свої завдання. Яценюк-прем’єр залишив після себе значно краще
враження, ніж той Яценюк, який погано справлявся з роллю лідера опозиції
на Майдані. Його рейтинг значно зріс порівняно з лютим 2014 р. З огляду на
це, виглядає, що відставка в такий час скоріше на руку БЮТ і А. Яценюку і з
точки зору найближчих виборів її можна розглядати, як грамотний та
абсолютно прагматичний хід.
З іншого ж боку, як вважає керівник центру політичних досліджень
«Пента» В. Фесенко, у стані війни політики «не мають права гратися в
політичні ігри». Політолог нагадав, що під час своєї промови із заявою про
відставку, А. Яценюк сказав, що кризі аплодуватимуть в Росії. «Я розумію
обурення Прем’єра поведінкою депутатів, які не підтримують сформований
ними уряд. Але це лише означає необхідність позачергових парламентських
виборів, і не дає права грюкати дверима та уникати політичної
відповідальності», – сказав В. Фесенко (http://www.dw.de/відставка-яценюкапублічний-хід-чи-невивчені-уроки-владної-кризи-2005-го/a-17809173).
В умовах війни заява про відставку з посади Прем’єр-міністра – це все
одно, що втеча з поля бою, написав політолог В. Фесенко у своєму Facebook.
«До сьогоднішнього дня я позитивно ставився до діяльності А. Яценюка на
посаді Прем’єр-міністра. Хоча й було серйозне запізнення з початком
структурних реформ, Прем’єр особисто сприяв макроекономічній та
фінансовій стабілізації ситуації в країні. Він один з небагатьох членів уряду,
хто заслуговував позитивної оцінки за свою діяльність. До вчорашнього
дня...
Так, він має повне юридичне право на відставку. По-людськи я його
дуже розумію у зв’язку з небажанням парламенту голосувати за бюджетні
зміни, необхідні для фінансування армії. І солідарний з ним у гнівній критиці
парламентського популізму. Але в умовах війни заява про відставку з посади
Прем’єра – це все одно, що втеча з поля бою», – написав політолог
(http://zik.ua/ua/news/2014/07/24/vidstavka_yatsenyuka_rivnoznachna_vtechi_z_p
olya_boyu__fesenko_508927).
«Те, що відбулося, можна назвати міні-урядовою кризою. Ті, хто
говорить, що це сталося раптово – вони говорять неправду. Уже в понеділок
(21 липня. – Ред.) було відомо, коли коаліція розпадеться. Тим більше

суспільство чекає перевиборів до парламенту. Під першою частиною виступу
А. Яценюка я підписуюся, це була емоційна, але правильна оцінка ситуації, а
далі він сказав не всю правду: зокрема, парламент дійсно не підтримує
урядові ініціативи – ну і що? Треба розпустити парламент. Треба працювати
так, щоб з’явився новий парламент, з яким б уряд зміг працювати», – сказав
політолог (http://rian.com.ua/analytics/20140725/355336043.html).
«Де факто, коаліції вже давно не існує. Неголосування за урядові
законопроекти – це свідчення цього. Треба було просто це юридично
оформити, але так, щоб не перешкодити вирішенню багатьох інших
законодавчих питань. Учора був викид емоцій. Це привид 2005 р. Не треба
було допускати такого розвитку подій, прояву публічного конфлікту між
“партіями Майдану”. За це – взаємна відповідальність, не треба
звинувачувати когось одного. Найбільша помилка – публічна заява
А. Яценюка про відставку. Бо формально А. Яценюк має право на відставку,
це конституційне право, бо розпад коаліції дійсно ставить уряд у ситуацію не
зовсім зручну. Але потрібно пам’ятати, що на сході країни йде війна, і якщо в
цій ситуації Прем’єр, який говорив про уряд камікадзе, йде звідти, він виявив
політичну незрілість і безвідповідальність. Це прояв некомандної гри – уряд
залишається, Прем’єр йде. Думаю, це прояв емоцій з боку Арсенія
Петровича. Нервовий зрив – я його розумію з емоційної точки зору. Але
політик у статусі Прем’єр-міністра не може собі дозволяти таких учинків», –
переконаний В. Фесенко.
Він не виключає і того, що в основі відставки А. Яценюка може лежати
політичний розрахунок. «Тут, звичайно, не тільки емоції, а й розрахунок.
Вибори вже неминучі, і краще на них іти без вантажу непопулярних
політичних рішень», – зазначив експерт.
На думку В. Фесенка, зараз важливо відновити діяльність парламенту, а
чекати нового Прем’єра можна буде тільки в середині осені, після виборів до
Верховної Ради.
«Зараз потрібно відновити хоча б відносну єдність між “партіями
Майдану”. Як мінімум, місяць ще працюватиме Рада, треба збільшити
кількість пленарних тижнів, потрібно провести негайні консультації між
в. о. Прем’єра, Президентом і главою парламенту для врегулювання ситуації.
Потрібно відновити керованість системи влади. Потрібно знайти голоси в
Раді і ратифікувати Угоду про асоціацію з ЄС, проголосувати за бюджетні
закони, за зміни до закону про вибори. Треба розуміти, що відкриті списки
можуть бути тільки регіональними, загальнонаціональних відкритих списків
бути не може. Це з процедурних причин не можна реалізувати. Але в умовах
анексії Криму і війни на Донбасі тоді не можна буде провести вибори», –
резюмував В. Фесенко.
Голова правління Інституту української політики, політолог
К. Бондаренко вважає, що розпуск коаліції в парламенті та вихід на дочасні
вибори відбувся за одним із варіантів плану П. Порошенка, який давно
говорив про необхідність перевиборів парламенту до кінця жовтня. При
цьому, на думку політолога, опрацьовувалося кілька варіантів розпуску

Верховної Ради. К. Бондаренко роз’яснив, що оптимальний варіант – це
узгоджене голосування по важливим законопроектам, а потім – розпуск
коаліції. Однак, народні обранці вдалися до радикальних дій – «розпуску
через детонацію» (http://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1369225-a-yatsenyukrozpochav-vlasnu-politichnu-gru-politolog).
«Першими зробили цей крок “свободівці”. Вони прекрасно розуміли, що
до їхніх висуванців в уряді було найбільше претензій. Далі зробив крок
УДАР. Це не могло бути неузгоджене рішення, бо УДАР залишається
основною бойовою одиницею П. Порошенка в парламенті», – зазначив
політолог.
«Ось що навряд чи було заплановано, так це демарш А. Яценюка.
Прем’єр не захотів виявитися крайнім, на якого повішали б усі проблеми та
кризові явища. М’яч був відбитий на поле П. Порошенка. Тепер усі проблеми
й соціально-економічні, й військові ляжуть на нього. Президент потрапить
під прицільний вогонь критики з багатьох сторін», – спрогнозував експерт.
«Хід А. Яценюка означає, що він відкрито розпочав власну політичну
гру. Інше питання, з ким він буде. Це вибір і політична інтрига найближчих
днів. Однозначно, що на хвилі підтримки своєї діяльності на посаді Прем’єрміністра, А. Яценюк отримає істотну електоральну підтримку», – резюмував
К. Бондаренко.
Не виключено, що А. Яценюк спробує до виборів відродити політичну
силу «Фронт змін», припускає К. Бондаренко. «Якщо ви звернули увагу, в
останніх соціологічних дослідженнях почали проводити заміри не тільки
“Батьківщини”, а й “Фронту Змін”. Тому цілком можливо, що А. Яценюк
зараз ініціюватиме відродження свого власного політичного проекту. Я цього
не виключаю», – сказав він (http://lenta-ua.net/novosti/politika/67193-yacenyukbudet-iniciirovat-vozrozhdenie-svoego-sobstvennogo-politicheskogo-proektaekspert.html).
При цьому експерт зазначив, що заява про відставку А. Яценюка
характеризує його як політика, але не як державного діяча. «Він поставив
свої особисті інтереси вище інтересів держави. Тобто – проявив себе не як
державний діяч, а саме як політик. Адже, знаєте, є відповідне визначення, яке
приписують Черчіллю. Воно показує, що державний муж, державний діяч
дбає про інтереси майбутніх поколінь, а політик думає про найближчі
вибори», – пояснив К. Бондаренко.
Політтехнолог Т. Березовець також не бачить нічого дивного в тому,
що А. Яценюк подав у відставку саме зараз. «Країна йде на вибори. Дивно,
що багато з тих, які вчора виступали за дострокові вибори, сьогодні їх різко
критикують. П. Порошенку невигідне затягування дати перевиборів через
невизначеність із закінченням військових дій на Донбасі. Крім того, трагедія
з “Боїнгом” дала Україні незаперечні докази провини Росії і, як наслідок,
змінила на нашу користь усю геополітичну гру», – констатує Т. Березовець
(http://zik.ua/ua/news/2014/07/25/yatsenyuk_podav_u_vidstavku_bo_try_misyatsi
_stavav_tsapom_vidbuvaylom__bala_509014).

«Відставка уряду А. Яценюка – це результат застосування партійних
квот і неспроможність реалізовувати структурні реформи», – вважає
А. Октисюк, старший аналітик Міжнародного центру перспективних
досліджень. На його думку, після падіння режиму В. Януковича перехідний
уряд повинен був формуватися з числа технократів і професійних державних
службовців,
а
не
партійних
функціонерів
(http://galinfo.com.ua/news/168023.html).
Тепер, вважає А. Октисюк, необхідно формувати технічний уряд, з числа
аполітичних фахівців, які будуть представляти всі регіони України. Його
завдання – забезпечення безперебійної роботи державного механізму до
нових парламентських виборів.
«Технічний Кабінет Міністрів мінімізує застосування адмінресурсу в
період виборчої кампанії, – підсумовує аналітик. – Це дасть змогу урядовцям
сконцентрувати свою діяльність виключно на державних рішеннях, а не
агітаційних і виборчих питаннях».
Професор політології Києво-Могилянської академії О. Гарань
наголошує, що хоча заява про відставку А. Яценюка, спричинена розвалом
парламентської більшості, і стала певною несподіванкою, але вона відкриває
шлях до дострокових парламентських виборів, які сьогодні вкрай потрібні
суспільству. За їх проведення виступає більшість населення – понад 70 %
українців
підтримують
такий
крок
(http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/07/140724_experts_opinion_on_dis
missal_vs.shtml).
«Цілком очевидно, що той парламент, де перебувають 235 колишніх (і не
колишніх) регіоналів і комуністів, які довели країну до крові і того, що
відбувається зараз, не має права на існування. Тож чинний парламент
потрібно перезавантажити. Незалежно від інтересів різних політичних
акторів це відповідає інтересам абсолютної більшості суспільства», –
наголосив О. Гарань.
Політолог В. Небоженко, зі свого боку звернув увагу на те, що після
розпаду коаліції Верховна Рада не спромоглася навіть почати розглядати
урядові ініціативи зі скорочення видатків держбюджету та реформи
«Нафтогазу України». Це може вказувати на те, що парламент і уряд стали
недієздатними, а вся повнота влади перейшла до Президента. «Це дуже і
дуже погано, оскільки владою і досі нічого не зроблено для реформи армії,
впровадження економічних реформ та, найголовніше, не ратифікована угода
про асоціацію з Євросоюзом», – зазначив він.
На думку В. Небоженка, після перемоги Євромайдану нова команда
обрала неправильну стратегію дій. При цьому суспільний кредит довіри до
політиків є зараз набагато меншим порівняно з пост-«помаранчевою» добою.
«Тепер ми маємо гостру кризу, в якій винні лідери парламентської більшості,
що вдалися до розвалу правлячої коаліції. За умов парламентськопрезидентської республіки, спочатку треба було провести позачергові
парламентські вибори. А вже потім хоч у три тури обирати слабкого, за такої
конституційної моделі, президента», – вважає В. Небоженко.

Натомість директор Інституту глобальних стратегій, політолог
В. Карасьов вважає, що крок з розвалом коаліції був не найкращим і
невчасним. Варто було дочекатися закінчення антитерористичної операції й
звільнення Донбассу, а вже після цього думати про вибори, переконаний він
(http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/07/140724_experts_opinion_on_dis
missal_vs.shtml).
Виглядає так, констатує В. Карасьов, що заява А. Яценюка про відставку
стала несподіванкою для УДАРу і «Свободи». Вони не дуже розраховували
на такий хід А. Яценюка. Однак, якщо «Свобода» і УДАР вийшли з коаліції,
«то саме їм тепер необхідно думати про уряд. Чому без парламентської
підтримки “Батьківщина” на чолі з А. Яценюком має брати відповідальність
за дії уряду?», – розмірковує політолог.
На його думку, зараз потрібно або заново формувати коаліцію у
парламенті й діяти з чинним урядом, або формувати технічний уряд на
період до розпуску парламенту й дострокових виборів.
«Але навряд чи П. Порошенко включить задній хід. Відповідно, УДАР і
“Свобода” будуть намагатися проголосувати за технічного прем’єра за
підтримки мажоритарників і затвердити технічний уряд, який вже має взяти
на себе всю відповідальність напередодні виборів», – відзначив В. Карасьов.
У нинішніх умовах відставка А. Яценюка була б помилкою, оскільки
відразу позбавляє Україну можливості бути представленою на міжнародній
арені, вважає директор Агентства моделювання ситуацій В. Бала. «У нас
відразу з’являється нелегітимний уряд, який не може нас представляти на
міжнародній арені. З моменту, коли П. Порошенко підпише указ про
дострокові вибори, парламент відразу ж стає кульгавим, тобто парламент
буде займатися вже виборами. Я думаю, що ми вже є свідками виборчої
кампанії та того, що вузькопартійні інтереси взяли гору над державними», –
вважає експерт.
Політолог Ю. Рубан констатує, що нинішня ситуація вигідна
президенту Росії В. Путіну, і відставка Прем’єра – вдалий шанс, щоб цим
скористатися. «Якщо подивитися на сьогоднішню конструкцію Ради, то ми
можемо дізнатися, що В. Путін уже зібрав там 226 голосів. Хочемо ми цього
чи ні. Знаменита група Курченко – це факт нашого життя», – зауважив
експерт.
Зі ЗМІ відомо, що інформація про розпад коаліції у Верховній Раді та
відставку Кабміну в Думі РФ була зустрінута оплесками. Заяву А. Яценюка
про відставку прокоментували і російські політологи. Наприклад, за словами
президента «Центру політичного консультування та навчання» О. Кудінова,
це говорить про те, що в Україні руйнується економіка, і А. Яценюк, який
відповідає за економічний блок, просто не бажає брати на себе
відповідальність. Такої ж думки і російський політолог П. Милосердов. Він
вважає, що А. Яценюку більш комфортно у Верховній Раді на місці депутата,
який ні за що не відповідає (http://www.mk.ru/politics/2014/07/24/eksperty-obotstavke-ukrainskogo-premera-yacenyuka-deshevyy-khod-na-publiku.html).

Президент Інституту стратегічних оцінок, політолог О. Коновалов
переконаний, що «заява про відставку з поста глави уряду, зроблена
А. Яценюком у стінах Верховної Ради, незважаючи на велику кількість
перерахованих ним причин, що нібито змусили його до такого кроку,
насправді – чіткий, прагматичний хід у політичній грі вищих ешелонів влади
України. Так, країна справді на межі дефолту. Але навряд чи тільки це
підштовхнуло прем’єра до такого і, навряд чи, одноосібного рішення.
Подібні дії без обговорення з Президентом не робляться. Тому ключовим у
цьому випадку є право глави держави на розпуск парламенту та проведення
дострокових
виборів»,
–
вважає
російський
політолог
(http://vm.ru/news/2014/07/24/politolog-tamara-guzenkova-otstavka-yatsenyukaeto-politicheskaya-kombinatsiya-259136.html).
Загалом і прихильники А. Яценюка, і його опоненти погоджуються в
одному: у країні почалася виборча кампанія, тому прогнозувати подальший
розвиток ситуації навколо Кабінету Міністрів важко. Утім, досить
вмотивованими виглядають очікування, що А. Яценюк таки повернеться на
посаду Прем’єра. Зокрема, Банкова публічно заявила про бажаність такого
розвитку подій: про це йшлося у відкритому листі Президента П. Порошенка
до Голови Верховної Ради О. Турчинова. Президент нагадав, що згідно з п.
12 ч. 1 ст. 85 Конституції України вирішення питання про відставку Прем’єрміністра України віднесено до повноважень Верховної Ради України. Ст. 15
Закону України «Про Кабінет Міністрів України» передбачено, що Верховна
Рада України питання про відставку Прем’єр-міністра України розглядає не
пізніше, ніж на десятий день після надходження відповідної заяви.
«Але з огляду на широкий суспільний резонанс, який викликала заява
Прем’єр-міністра України А. Яценюка про відставку, виголошена 24 липня
2014 р., прошу Вас винести це питання на розгляд Верховної Ради України
невідкладно.
Наполягаю, аби вже 25 липня 2014 р. Верховна Рада України шляхом
голосування визначилася з вотумом довіри Кабінету Міністрів України».
П. Порошенко наголосив, що розпад коаліції у Верховній Раді України
не є правовою підставою для відставки уряду. «Як Президент я позитивно
оцінюю антикризові зусилля нинішнього Кабінету Міністрів України.
Розумію, що працює він в надзвичайно складних умовах, з якими не стикався
ще жоден інший уряд. Розраховую на те, що гарячі емоції вщухнуть, а гору
візьмуть холодний розум і відчуття відповідальності, внаслідок чого весь
Кабінет Міністрів України продовжить свою роботу», – підкреслив
П. Порошенко.
«Наголошую на необхідності так само невідкладно вже 25 липня
повернутися до питань про зміни до державного бюджету та Податкового
кодексу. Ці зміни потрібні нам як для захисту територіальної цілісності й
фінансування армії, так і для відновлення звільнених від терористів
територій та надання допомоги мирним мешканцям потерпілих міст, сіл і
селищ.

Закликаю уряд і всіх народних депутатів до спільної відповідальної
роботи
в
парламенті»,
–
резюмував
Президент
(http://www.president.gov.ua/news/30851.html).
Як зауважила політолог В. Подгорна, написавши листа, «П. Порошенко
зробив крок вперед і півкроку назад, щоб зберегти консолідованість
політичних сил більшості. Він не прагне нести всю відповідальність за мир і
за реформи. Поки Президент лише формує команду і ще не готовий до такого
рівня відповідальності. Але він не хоче повторювати помилок В. Ющенка і
не хоче відкритих конфліктів як з Ю. Тимошенко, так і з А. Яценюком. Те,
що і Ю. Тимошенко, і А. Яценюк будуть грати разом проти Президента –
більш погано для них, особливо для А. Яценюка, якому краще
дистанціюватися від Юлі. У “Батьківщині”, якщо Ю. Тимошенко сама не
віддасть йому лідерство (що малоймовірно), у А. Яценюка мало шансів»
(http://www.day.kiev.ua/uk/article/politika/potribna-chesna-gra).
На переконання політолога, «подвійний фронт для П. Порошенка
складний, але суспільство буде на його боці, оскільки він діє. А якщо
Ю. Тимошенко та А. Яценюк і справді почнуть кампанію як опозиція, вони
стануть деструктивною силою не лише для Президента, але і для країни.
Суспільство якщо і хоче бачити опозицію, то таку, яка б складалася з нових
політичних сил, а не була представлена “Батьківщиною”. Тому я не
виключаю, що П. Порошенко та А. Яценюк спробують знайти спільну мову.
П. Порошенко вдалося нейтралізувати В. Кличка і фактично опанувати
УДАРом. Варто подивитись, як втратив УДАР у рейтингу і наскільки зріс
рейтинг віртуальної “Солідарності”. Якщо УДАР піде разом з
“Солідарністю”, це означатиме його поглинання. І ця нова владна політична
сила буде основою нової більшості. А чи потрібна буде для цього
“Батьківщина”? Навряд чи. Скоріш, П. Порошенко домовиться з О. Ляшко.
За таких умов у А. Яценюка не має шансів на політичне прем’єрство, але як
технічний Прем’єр він влаштовує Президента».
Узагалі у В. Подгорної складається враження, що умови війни і особисте
уявлення П. Порошенка про оптимальну систему влади в нинішніх умовах,
не передбачають сильного політичного Прем’єра – лише прем’єрапрофесіонала. «Це було б нормальним, якщо б не існував одночасний
стратегічний запит на системні реформи та перезавантаження держави», –
зауважує політолог. «Для цього Прем’єр повинен мати повноваження,
достатні для реформ у соціально-економічній сфері. А це потребує права на
формування команди в партнерстві з Президентом. Та це малоймовірна
модель для рівня нашої політики та свідомості наших політичних еліт», –
резюмує експерт.
Тим часом, американські сенатори Дж. Маккейн і К. Мерфі закликали
А. Яценюка переглянути рішення про відставку з поста Прем’єр-міністра
України. У їх заяві з цього приводу відзначається: «Ми стурбовані розпадом
правлячої коаліції та оголошенням про відставку Прем’єр-міністром
А. Яценюком. Ми розуміємо важливість позачергових парламентських
виборів, але ми впевнені, що головним пріоритетом України зараз є перемога

над сепаратистами у Східній Україні, які підтримуються Росією, а також
робота над посиленням безпеки країни і просуванням життєво важливих
економічних реформ. Ці величезні проблеми вимагають національної єдності
серед українців і енергійної підтримки з боку США та міжнародної
спільноти»,
–
наголошується
в
заяві
(http://espreso.tv/news/2014/07/25/senatory_ssha_zaklykayut_yacenyuka_zalyshyt
ysya_na_postu_premyera).
Сенатори вважають, що А. Яценюк виконав виняткову роботу для
виведення своєї країни з нинішньої кризи. «І ця робота ще не завершена. Ми
сподіваємося, він зможе залишитися на своєму посту. Як завжди, ми будемо
продовжувати робити все можливе, щоб гарантувати, що Україна буде
отримувати всю необхідну підтримку з боку США та міжнародної
спільноти», – заявляють вони.
Питання вотуму довіри до Прем’єр-міністра депутати мають намір
розглянути на позачерговому засіданні парламенту, запланованому на 31
липня. Відповідне рішення було ухвалене під час планової наради
Президента П. Порошенка, глави парламенту О. Турчинова та Кабміну
А.
Яценюка
разом
з
керівниками
фракцій
(http://prawda.biz.ua/news/2014/07/25/7033029/).
Як повідомила прес-служба спікера парламенту, цитуючи О. Турчинова,
рішення про проведення у четвер, 31 липня, позачергового пленарного
засідання «було прийнято у зв’язку з необхідністю розглянути питання змін
до бюджету і Податковий кодекс, які були провалені після розвалу коаліції».
«Але без прийняття цих рішень неможливо забезпечити належне
фінансування Збройних сил України, відновлення зруйнованих терористами
населених пунктів на Сході України та вирішення інших першочергових
питань», – підкреслив спікер.
«Не виключено, що в четвер ми розглянемо також кадрові питання,
зокрема, заяву щодо відставки Прем’єр-міністра України А. Яценюка», –
додав О.Турчинов.
Водночас,
як
повідомляє
прес-служба
Президента
України
П. Порошенка, планується, що позачергове засідання відбуватиметься
частково в закритому режимі, оскільки буде обговорено низку питань,
пов’язаних з розслідуванням причин катастрофи літака «Малайзійських
авіаліній» МН-17, зокрема, питання щодо ратифікації угоди між Україною та
Австралією, яка дасть змогу австралійським поліцейським перебувати в зоні,
де був збитий «Боїнг-777» Малайзійських авіаліній.
Під час наради Президент ще раз наголосив, що розпад коаліції у
Верховній Раді не має паралізувати роботу парламенту і не є правовою
підставою для відставки уряду. Глава держави розраховує на подальшу
спільну роботу з А. Яценюком і всім складом Кабінету Міністрів, що не
виключає кадрового підсилення урядової команди.
П. Порошенко, О. Турчинов, А. Яценюк, разом з керівниками фракцій
спільні в тому, що розпуск коаліції не повинен стати на заваді ухваленню
важливих рішень, необхідних усій Україні та кожному її громадянину.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Відбулася зустріч Голови Верховної Ради України О. Турчинова з
міністрами закордонних справ Королівства Нідерландів Ф. Тіммермансом
та Австралії Д. Бішоп.
Під час зустрічі Сторони обговорили питання якнайскорішого виконання
гуманітарної місії з вивезення залишків тіл та особистих речей жертв падіння
«Боїнгу-777», що сталося внаслідок дій сепаратистів на Сході України.
О. Турчинов висловив глибокі співчуття у зв’язку «із трагедією, що
відбулася на території України з вини сепаратистів, яких підтримує Росія».
За його словами, проблема, з якою зіткнулась Україна – це «проблема не
лише нашої країни, це проблема всього цивілізованого світу». «Адже Росія
ще раз підтвердила, що є одним із джерел небезпеки у світі», – додав він.
Крім того, керівник парламенту наголосив, що найближчим часом
Верховна Рада «обов’язково ратифікує питання щодо дозволу проведення
гуманітарної місії на території України поліцейськими з Австралії».
«Єдине, – наголосив О. Турчинов, – необхідно розуміти, що терористам
разом із Росією не вигідне об’єктивне розслідування падіння “Боїнга”, тому
вони будуть робити все, щоб завадити цьому».
Своєю чергою, міністр закордонних справ Австралії Д. Бішоп
наголосила, що в них «немає сумнівів, що цивільний літак збили в
українському небі сепаратисти за допомогою російської зброї».
Крім того, міністр закордонних справ Нідерландів Ф. Тіммерманс
подякував українському народу «за підтримку і хвилю тепла, які всі ми
відчули».
«Увесь голландський народ вражений тим теплом, який він відчуває від
українських людей», – наголосив він (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 28.07).
***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов офіційно оголосив про
припинення діяльності коаліції «Європейський вибір» у парламенті.
На вечірньому засіданні у четвер, 24 липня, О. Турчинов нагадав, що 27
лютого 2014 р. на пленарному засіданні Верховної Ради України було
оголошено на основі законодавства про створення парламентської коаліції
«Європейський вибір», до складу якої увійшли 262 народних депутати.
За його словами, 24 липня на пленарному засіданні голови депутатських
фракцій політичної партії Удар і Всеукраїнського об’єднання «Свобода»
заявили про вихід цих фракцій зі складу коаліції. Усього 71 народний
депутат подав відповідні документи, які підтверджують рішення
парламентаріїв з особистими підписами.
Крім того, 19 народних депутатів заявили і подали заяви про вихід зі

складу коаліції, сказав О. Турчинов.
«У зв’язку з цим оголошую про припинення діяльності парламентської
коаліції “Європейський вибір” у Верховній Раді України VII скликання», –
зазначив
він
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 24.07).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
гарантій законної професійної діяльності журналістів.
Законопроектом пропонується встановити додаткові гарантії безпеки
законної професійної діяльності журналістів, зокрема, в частині посилення
кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти журналістів.
Проектом, зокрема, пропонується доповнити чинний Кримінальний
кодекс (КК) низкою спеціальних складів злочинів, передбачивши
кримінальну відповідальність за такі злочинні діяння, як: погроза або
насильство щодо журналіста (ст. 345-1 КК); погроза або насильство щодо
журналіста з боку працівника правоохоронного органу, іншої службової
особи (ст. 345-2 КК); умисне знищення або пошкодження майна журналіста
(ст. 347-1); посягання на життя журналіста (ст. 348-1 КК); захоплення
журналіста як заручника (ст. 349-1 КК); а також постановлення суддею
завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови з метою
перешкоджання діяльності журналіста (ч. 2 ст. 375).
Документом також пропонується встановити компенсаційні виплати в
разі загибелі або поранення журналістів під час виконання ними професійних
обов’язків.
Відповідні зміни передбачається внести до Закону «Про державну
підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».
Законопроект зареєстровано за № 4013 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 25.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких
законів України щодо посилення захисту прав дітей».
Законодавчим актом надається відстрочка від призову на військову
службу під час мобілізації: чоловікам, на утриманні яких перебувають три і
більше дітей віком до 18 років; жінкам, на утриманні яких перебувають діти
віком до 18 років; жінкам і чоловікам, які самостійно виховують дитину
(дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову
службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання), а також жінкам і
чоловікам, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина (діти), якщо вона
(він) є інвалідом І чи ІІ групи, до досягнення нею (ним) 23 років.
Відповідна норма розповсюджується і на осіб, які є усиновителями,
прийомними батьками або піклувальниками, на утриманні яких перебувають
діти віком до 18 років. Такі особи можуть бути призвані на військову службу

в разі їх згоди і тільки за місцем проживання.
Зміни внесено до законів «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,
«Про військовий обов’язок ті військову службу», «Про соціальний та
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Законопроект зареєстровано за № 4100а (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 25.07).
***
Тимчасова слідча комісія з питань перевірки використання коштів,
перерахованих громадянами України на підтримку Збройних Сил України
та видатків Державного бюджету України, спрямованих на потреби
Збройних Сил України та інших військових формувань, визнала
неприпустимим той факт, що Міністерство оборони досі не створило
єдину «гарячу лінію» для військових і солдатських матерів.
Протягом місяця для військових у зоні антитерористичної операції
(АТО) буде закуплено 10 тис. бронежилетів посиленого ступеню захисту
«Корсар М-4» за ціною 4 тис. 800 грн за одиницю, – про це заявили
представники Міністерства оборони під час засідання Тимчасової слідчої
комісії Верховної Ради України з питань перевірки використання коштів,
перерахованих громадянами України на підтримку Збройних Сил України та
видатків Державного бюджету України, спрямованих на потреби Збройних
Сил України та інших військових формувань (ТСК). За їх словами, це
вітчизняні бронежилети, які мають додатковий захист шиї, бокових частин і
грудної клітини і яких потребують вояки на передовій. Також чиновники
Міноборони поінформували депутатів, що зі 130 млн грн, перерахованих на
потреби армії, на сьогодні витрачено 43 млн, інші зарезервовано під
визначені закупівлі та підуть на речове забезпечення та медикаменти.
З квітня цього року на потреби вояків було закуплено, за словами
представників Міноборони, 84 тис. пар високих військових черевиків на
шнурівках із твердим передком (берців).
Разом з тим члени ТСК, які напередодні побували з ознайомчою
поїздкою в зоні АТО, отримали скарги від вояків на якість взуття. Народні
депутати звернули увагу керівництва силових структур на цю проблему.
Також народні депутати – члени ТСК визнали неприпустимим той факт,
що Міністерство оборони і досі не створило єдину «гарячу лінію» для
військових і солдатських матерів.
Голова ТСК І. Геращенко заявила, що це питання самі жінки, чиї рідні
перебувають у зоні АТО, вже підняли на зустрічі з Президентом України.
«Невже потрібно чекати вказівки Президента, щоб створити нарешті єдину
“гарячу лінію”, про яку ми говоримо вже місяць», – зауважила вона.
Також члени ТСК звернулися до уряду з вимогою виділити мільйон
гривень на закупівлю рентген-апарату, необхідного для проведення операцій
важкопораненим воїнам у госпіталі, що належить Державній прикордонній
службі України. «Це не ті гроші, які можна заощаджувати – мова йде про
збереження життів наших героїв», – вважають народні депутати.

Члени ТСК поінформували присутніх, що планують уже в серпні
представити попередній звіт комісії на засіданні парламенту. До вивчення і
аналізу відповідей на запити та платіжних документів, отриманих з силових
міністерств, комісія залучила громадські організації та незалежних аудиторів
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 25.07).
***
Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує
Верховній Раді не погоджуватися із пропозиціями Кабінету Міністрів
щодо зменшення фінансування сектору безпеки і оборони України.
На засіданні 24 липня члени Комітету обговорили питання про стан
фінансування національної безпеки і оборони за І півріччя 2014 р. та
пропозиції уряду по внесенню змін до Закону «Про Державний бюджет на
2014 рік». У прийнятому рішенні Комітет вказав на неприпустимість
зменшення фінансування сектору безпеки і оборони та вимагає від Верховної
Ради не погоджуватися з таким підходом, запропонованим урядом.
Комітет звернувся до Кабінету Міністрів з вимогою надати Верховній
Раді інформацію про використання резервного фонду Кабінету Міністрів,
зокрема на потреби військової організації України. Члени Комітету також
погодилися із доцільністю підготовки окремого законопроекту про внесення
змін до Державного бюджету в частині фінансування воєнної організації
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 24.07).
***
Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендував
Верховній Раді прийняти в першому читанні і доопрацювати до другого
читання проект закону про засади інформаційної безпеки України (№
4949).
Законопроектом визначаються основні засади державної політики,
спрямованої на захист життєво важливих інтересів людини і громадянина,
суспільства і держави в інформаційній сфері, та організації забезпечення
інформаційної безпеки в умовах формування і розвитку інформаційного
суспільства в Україні та глобального інформаційного простору. Згідно з
проектом, стратегія інформаційної безпеки України розробляється і
затверджується Президентом України.
У проекті також пропонується створити центральний орган виконавчої
влади зі спеціальним статусом у сфері інформаційної безпеки – національну
комісію, що здійснює державне регулювання з питань інформаційної
безпеки, яка підпорядковується Кабінету Міністрів і підконтрольна
Президенту України (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 24.07).

***
Комітет з питань національної безпеки і оборони обговорив проект
закону про внесення змін до законів України щодо боротьби з тероризмом
(№ 4226а) і рекомендував Верховній Раді прийняти його в першому
читанні і в цілому.
Законопроект пропонує внести зміни до законів «Про боротьбу з
тероризмом», «Про службу безпеки України» та «Про оперативно-розшукову
діяльність», якими пропонується передбачити утворення в структурі органів
Служби безпеки України нового спеціального підрозділу – з запобігання та
припинення диверсійно-терористичних проявів, з метою удосконалення
боротьби з тероризмом у складних умовах, зумовлених проявами тероризму
та сепаратизму, діяльністю диверсійних і озброєних груп та окремих осіб,
блокуванням і захопленням адміністративних будівель державних органів
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 24.07).
***
Комітет з питань національної безпеки і оборони обговорив проект
постанови про передачу вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки
громадянами України військовослужбовцям Збройних Сил України та
Національної гвардії України (№ 4092а) і рекомендував Верховній Раді
відхилити цей проект.
У проекті пропонується надати право громадянину України, який є
власником вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки безоплатно
передати їх на баланс Збройних Сил України та Національної гвардії України
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 24.07).
***
Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів рекомендує
парламенту відхилити проект закону про внесення змін до Закону «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (щодо особливостей
виходу на пенсію).
Законопроектом (реєстр. № 4631) пропонується доповнити розділ XV
«Прикінцеві положення» Закону «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» положенням, згідно з яким у період до 2024 р. особи,
які мають страховий стаж не менше п’яти років і за умови досягнення 60
років чоловіками та 55 років жінками, можуть скористатися правом на
призначення пенсії відповідно до законодавства, що діяло до набрання
чинності Законом «Про заходи щодо законодавчого забезпечення
реформування пенсійної системи» від 08.07.2011 р. № 3668. Передбачається,
що зазначена законодавча пропозиція буде введена в дію з дня опублікування
закону.
Водночас Головне науково-експертне управління Апарату Верховної
Ради України надає узагальнюючий висновок, що за результатами розгляду в

першому читанні законопроект доцільно відхилити. При цьому звертає увагу
на те, що:
– зміни, запропоновані в законопроекті, входять у суперечність з низкою
чинних норм Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування», зокрема, з тими, які стосуються умов призначення пенсії за
віком і необхідного мінімального стажу для її призначення (ст. 26, 28 та ін.),
при цьому коригування відповідних положень Закону у проекті не
передбачено;
– не враховано також положення пункту 7–2 Прикінцевих положень
Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яке
передбачає, що «до 1 січня 2015 р. право дострокового виходу на пенсію за
віком мають жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового
стажу не менше 30 років та за умови звільнення з роботи»;
– законодавча пропозиція не передбачає врахування інтересів громадян,
яким пенсії вже були призначені згідно з відповідними нормами Закону «Про
заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи»
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 28.07).
***
Комітет з питань верховенства права та правосуддя рекомендує
парламенту прийняти у другому читанні та в цілому проект закону про
внесення змін до Цивільного процесуального кодексу та Кодексу
адміністративного
судочинства
України
(щодо
забезпечення
апеляційного та касаційного оскарження рішення суду).
На засіданні Комітету зазначалося, що законопроект (реєстр. № 3263)
спрямований на гарантування сторонам права на касаційний перегляд справи
судом касаційної інстанції шляхом виключення з положень Цивільного
процесуального кодексу (ЦПК) та Кодексу адміністративного судочинства
України (КАСУ) положень щодо відмови у відкритті касаційного через
необґрунтованість касаційної скарги.
Члени Комітету наголошували, що проектом закону передбачається
внесення змін до ст. 218, 222, 325, 328 ЦПК, які регулюють строки та
порядок видачі копії повного судового рішення, строк касаційного
оскарження та підстави для відмови у відкритті касаційного.
Крім того, проектом пропонується внести зміни до ст. 212 КАСУ в
частині строку подання касаційної скарги і визначити, що вона подається
протягом 20 днів з дня отримання постанови апеляційної інстанції, а також
виключити ч. 5 у ст. 214 цього Кодексу, яка передбачає, що суддя відмовляє
у відкритті касаційного провадження з підстави необґрунтованості касаційної
скарги.
Під час підготовки законопроекту до другого читання суб’єктами права
законодавчої ініціативи було внесено низка пропозицій та поправок.
Зокрема, з метою узгодження ст. 209, 222, 294 ЦПК та уніфікації зі ст.
186 КАСУ народні депутати пропонують ч. 1 ст. 294 ЦПК доповнити

реченням такого змісту: «У разі складання повного рішення суду відповідно
до 3 ч. ст. 209 цього Кодексу апеляційна скарга подається протягом десяти
днів з дня отримання копії повного рішення суду» (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 28.07).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Під час планової наради у п’ятницю, 25 липня, Президент України
П. Порошенко, Голова Верховної Ради О. Турчинов та Прем’єр-міністр
А. Яценюк разом з керівниками фракцій обговорили схему взаємодії гілок
влади в умовах відсутності коаліції у парламенті.
Усі керівники фракцій, присутні на нараді, ухвалили спільне рішення
про проведення 31 липня позачергового пленарного засідання Верховної
Ради.
Планується, що позачергове засідання відбуватиметься частково у
закритому режимі, де буде обговорено низку питань, пов’язаних з
розслідуванням причин катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» МН17,
зокрема, Угода про використання Цивільних поліцейських сил.
Президент, Голова Верховної Ради, Прем’єр-міністр разом з керівниками
фракцій парламенту дійшли згоди щодо невідкладного повернення до
розгляду законопроектів «Про внесення змін до Закону України “Про
Державний бюджет України на 2014 рік”» та «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України».
Депутати також мають намір розглянути питання вотуму довіри до Прем’єрміністра.
Президент ще раз наголосив, що розпад коаліції у Верховній Раді не має
паралізувати роботу парламенту і не є правовою підставою для відставки
уряду. Глава держави розраховує на подальшу спільну роботу з А. Яценюком
і всім складом Кабінету Міністрів, що не виключає кадрового підсилення
урядової команди.
П. Порошенко, О. Турчинов, А. Яценюк, разом з керівниками фракцій
спільні в тому, що розпуск коаліції не повинен стати на заваді ухваленню
важливих рішень, необхідних усій Україні й кожному її громадянину
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 25.07).
***
Президент П. Порошенко виступив із заявою стосовно виходу
фракцій із коаліції.
Як ідеться в заяві, «вихід двох фракцій зі складу коаліції показує, що
частина народних депутатів не вчепилася мертвою хваткою за свої крісла, а
відчуває настрої виборців і ними керується. Усі опитування громадської
думки, як і безпосереднє спілкування з людьми, показують, що суспільство

хоче повного перезавантаження влади».
Глава держави при цьому наголосив, що вихід народних депутатів з
коаліції не має паралізувати роботу парламенту. «Верховна Рада зобов’язана
й надалі вирішувати питання державної ваги: закон про зміни до державного
бюджету, прийняття якого потрібно для фінансування нашої армії, яка
сьогодні героїчно захищає нашу державу, а також документи, від яких
залежить співпраця з міжнародними фінансовими інституціями», –
зазначається в заяві.
Президент закликав усіх народних депутатів до відповідальної роботи в
парламенті з усвідомленням того, що Україна сьогодні бореться за
суверенітет і територіальну цілісність, за саме існування нашої держави та за
майбутнє українського народу (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 24.07).
***
В Адміністрації Президента презентували Національну модель
управління реформами, повідомляє кореспондент УНН.
«Протягом тривалого часу ми не спостерігали значного просуванняу
цьому напрямку (реформ. – Ред.). Тому виникла ідея створити єдину
платформу – Національну раду реформ, головна мета якої – погоджувальна
рада, на якій колегіально консенсусом приймається рішення щодо того чи
іншого пакету реформ… Для того щоб реформи розроблялись, приймались
рішення та впроваджувались, повинен бути процес прийняття рішень.
Хаотично рішення не приймаються», – повідомив заступник глави
Адміністрації Президента України з питань проведення адміністративних,
соціальних та економічних реформ Д. Шимків.
Він зазначив, що членами Національної ради є Президент, Кабмін,
голова ВР та колови комітетів парламенту, а також голова НБУ та чотири
представники громадських організацій.
«Планується що Рада засідатиме раз на два місяці або за нагальної
необхідності», – додав Д. Шимків.
Він повідомив, що для того, щоб рада могла функціонувати буде
створено виконавчий комітет і дорадча рада.
«Протягом наступних двох тижнів ми повинні сформувати виконавчий
комітет», – сказав заступник глави АП.
Нагадаємо, Президент України П. Порошенко створив Національну раду
реформ, головною метою якої визначено стратегічне планування, узгодження
позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та
їх реалізації.
Заступник голови АП Д. Шимків зазначив, що для реалізації реформ
Національної ради реформ не будуть залучатися бюджетні кошти
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 28.07).

***
Президент України П. Порошенко вимагає оперативного та
об’єктивного розслідування обставин убивства мера Кременчука
О. Бабаєва та замаху на життя мера Львова А. Садового.
«Я чекаю від Служби безпеки України і від Генеральної Прокуратури
якнайшвидшого розслідування двох жахливих злочинів. Вимагаю, щоб усі
сили були кинуті на встановлення виконавців і замовників», – сказав глава
держави під час зустрічі з Генеральним прокурором України В. Яремою та
заступником голови Служби безпеки України В. Яловенком.
П. Порошенко назвав ці злочини проявами терористичних дій, метою
яких є залякування населення у мирних регіонах держави. Правоохоронні
органи не повинні допустити поширення подібних явищ у мирних містах,
селищах і селах, наголосив він. «Маємо з вами об’єднати зусилля для того,
щоб захистити мир і спокій українців», – підкреслив Президент.
Глава держави зазначив, що триматиме на особистому контролі хід
розслідування. «Про хід розслідування просив би інформувати мене
особисто», – сказав він.
«Зло обов’язково має бути покаране. Це той виклик, який сьогодні
терористи кинули правоохоронній системі України. Але в нас є чим
відповісти», – резюмував Президент.
Генеральний прокурор В. Ярема зазначив, що до розслідування обох
злочинів залучені працівники Генеральної прокуратури, СБУ та МВС, які
координують роботу слідчих груп на місцях. «Сьогодні проводяться активні
слідчі дії, оперативно-розшукові заходи», – сказав він.
Він також повідомив, що за фактом вбивства мера Кременчука порушено
кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України, а за фактом
замаху на міського голову Львова – справу за ст. 258.
Щодо з’ясування обставин замаху на життя А. Садового заступник
голови Служби безпеки України В. Яловенко повідомив, що у Львові
створені оперативні слідчі групи, до роботи в яких крім співробітників СБУ
залучені представники прокуратури та органів внутрішніх справ (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 27.07).
***
Президент України П. Порошенко відвідав Першу оперативну бригаду
Національної гвардії у навчальному центрі «Нові Петрівці» під Києвом.
Глава держави ознайомився з сучасними зразками озброєння та військової
техніки, які будуть відправлені до зони проведення антитерористичної
операції.
П. Порошенко відзначив, що передані танки, найсучасніші матеріали,
БТРи, найновітніші броньовані машини українського виробництва здатні
виконувати завдання, які зараз постають перед нашим військом.
«Кардинально змінилася тактика наших військових дій», – підкреслив
П. Порошенко, додавши, що така сучасна техніка дасть змогу захистити як

мирне населення, так і військовослужбовців.
Президент відзначив, що значно виріс рівень якості оснащення бійців.
«Той, хто сьогодні іде в бій, в тому числі і по третій хвилі часткової
мобілізації, одягнений в нову форму, захищений бронежилетом належного
класу захисту, взутий, нагодований та готовий захищати Україну, –
підкреслив він. «Я думаю, що за ці декілька тижнів нам вдалося створити
українські Збройні Сили», – відзначив глава держави.
Президент оглянув військове спорядження, снайперські комплекси,
озброєння артилерії, протиповітряної оборони, гранатомети, модульний
комплекс для розміщення бійців. Командувач Національної гвардії України
генерал-лейтенант С. Полторак доповів Президенту про структуру
оперативної бригади та порядок її комплектування. П. Порошенко
переглянув комплексне заняття з особовим складом НГУ на смугах перешкод
та в адміністративній будівлі, поспілкувався з гвардійцями. Президент
вручив державні нагороди бійцям, які відзначилися під час боїв у зоні
проведення антитерористичної операції.
Разом з Президентом Першу оперативну бригаду Національної гвардії
відвідали також Голова Верховної Ради О. Турчинов і міністр внутрішніх
справ А. Аваков (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 26.07).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з міністрами
закордонних справ Австралії Д. Бішоп іа Нідерландів Ф. Тіммермансом.
Прозоре
міжнародне
розслідування
обставин
збиття
літака
«Малайзійських авіаліній» є спільним пріоритетом для України, Австралії та
Нідерландів, наголосив П. Порошенко.
Президент висловив подяку за готовність направити в Україну цивільну
поліцейську місію, яка дасть змогу забезпечити безпеку роботи фахівців на
місці трагедії. П. Порошенко висловив сподівання на те, що вже 31 липня
Верховна Рада України на позачерговому засіданні ратифікує відповідну
угоду.
Міністри закордонних справ Австралії та Нідерландів погодилися з
Президентом України в тому, що ключовим фактором для забезпечення
результативності розслідування буде тісна координація всіх зусиль України,
Австралії, Нідерландів, інших держав та організацій, залучених до цього
розслідування (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 28.07).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Д. Байденом.
Президент України поінформував віце-президента США про зусилля
української сторони у питанні організації прозорого розслідування трагедії
літака «Малайзійських авіаліній» та про результати переговорів з

Нідерландами та Австралією щодо з’ясування обставин авіакатастрофи.
Д. Байден висловив підтримку зусиллям Президента України щодо
взаємодії гілок влади та наголосив на готовності США сприяти проведенню
всеохоплюючих реформ в Україні. Віце-президент США наголосив на
підтримці України в рамках співпраці з МВФ.
Сторони також обговорили застосування двосторонніх механізмів
макрофінансової підтримки України (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 26.07).
***
Президент України П. Порошенко та прем’єр-міністр Австралії
Т. Ебботт продовжили координацію дій щодо проведення міжнародного
розслідування обставин атаки терористів на літак рейсу МН17, в
результаті якої загинуло 298 пасажирів і членів екіпажу, в тому числі 27
громадян Австралії.
Під час телефонної розмови Т. Ебботт ще раз подякував П. Порошенку
за зусилля, які Україна і особисто Президент докладає для створення
необхідних міжнародно-правових механізмів та умов для початку роботи
цивільної поліцейської місії, яку планується направити на місце падіння
збитого літака.
Прем’єр-міністр Австралії наголосив, що дуже важливо завершити
процедуру прийняття Угоди між Україною та Австралією про направлення
австралійського персоналу до України у зв’язку з падінням літака
«Малайзійських авіаліній» якомога швидше.
П. Порошенко подякував за готовність направити австралійських
фахівців у таку складну, але дуже важливу місію. Президент України
поінформував прем’єр-міністра Австралії, що Угоду було підписано
позавчора (24 липня. – Ред.) і одразу ж направлено до українського
парламенту. Він також наголосив, що очікує невідкладного розгляду питання
ратифікації цієї Угоди на позачерговому пленарному засідання Верховної
Ради наступного тижня.
Сторони дійшли спільної думки, що залучення до роботи цивільної
поліцейської місії додаткових сил, про що вже досягнуто попередні
домовленості під час розмов Президента України з прем’єр-міністром
Нідерландів М. Рютте та прем’єр-міністром Малайзії Н. Разаком, було б
важливим і необхідним кроком для забезпечення ефективного незалежного
міжнародного
розслідування
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 26.07).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
Директором-розпорядником Міжнародного Валютного Фонду К. Лагард.
Президент запевнив, що Україна готова виконати всі зобов’язання в
рамках Програми МВФ stand-by. Незважаючи на складну ситуацію в країні,
українська влада разом з місією МВФ розробили скорегований подальший

план реформ для реалізації Програми з метою подальшого погодження на
Раді директорів МВФ, яка відбудеться у другій половині серпня.
Коментуючи заяву А. Яценюка про відставку з посади Прем’єр-міністра,
П. Порошенко наголосив, що Конституція та законодавство дають чіткі
відповіді для забезпечення стабільності в цій ситуації. Він відзначив, що
протягом десяти днів питання про довіру уряду має бути проголосоване
парламентом. Зараз усі члени уряду продовжують виконувати свої функції.
Глава держави повідомив про те, що він провів зустріч з А. Яценюком,
Головою Верховної Ради О. Турчиновим та головами фракцій, за
результатами якої було погоджено у відповідності до процедури провести
голосування про довіру уряду для того, щоб підтвердити стабільність
команди для здійснення реформ.
Зі свого боку, К. Лагард наголосила: «Ваше слово та відданість значать
для нас дуже багато». Вона застерегла українських політиків від популізму та
зайвих обіцянок під час передвиборчої кампанії, оскільки в сучасному
фінансово-економічному стані України вони не зможуть бути реалізовані.
Україні необхідно рухатися в рамках тої програми уряду, яка знайшла
підтримку у МВФ і вважається реалістичною, наголосила Директоррозпорядник МВФ (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 25.07).
***
Президент України П. Порошенко на зустрічі з депутатами
Європейського парламенту від Європейської Народної партії наголосив на
важливості міжнародної солідарності для вирішення складних питань,
перед якими постала Україна та Європа.
Глава держави подякував за «сильну резолюцію», яку прийняв
Європарламент на підтримку України. «Друзі пізнаються в біді, – сказав
П. Порошенко. – Європарламент продемонстрував підтримку України у її
боротьбі проти терористів».
Президент ще раз наголосив на тому, що події на Сході України – «не
локальна проблема». «Терористична атака на малайзійський літак тільки
підтвердила те, що це – питання глобальної безпеки, – наголосив Президент,
додавши, – саме такий підхід продемонстрував Європейський парламент».
«Кожного дня ми фіксуємо артилерійські атаки з російської території.
Ми не відповідаємо вогнем у бік російської території. Ми не хочемо дати
шанс, щоб через провокацію у Росії з’явилися підстави розпочати
вторгнення. Це відповідальна позиція наших військ, за яку ми платимо
велику ціну. Тільки вчора українські війська втратили два літаки. На жаль,
навіть після рішення Європейської Ради, після рішення Європейського
парламенту Росія не змінила свого підходу, і ми не маємо прогресу в цій
ситуації», – заявив Президент.
За словами глави держави, Україна має втішний факт – «унікальну
європейську солідарність». Він подякував Європейській Народній партії за
«дуже тісну координацію» у відносинах і висловив побажання її подальшого

зміцнення.
Президент наголосив на важливості визнання ЛНР і ДНР терористами,
оскільки «після такої резолюції кожен, хто підтримує, координує, фінансує ці
організації, може стати об’єктом міжнародних санкцій». Сьогодні готується
відповідна резолюція в Сенаті США та парламенті Австралії. Президент
закликав Європейський парламент також прийняти відповідне рішення з
цього приводу.
Також глава держави відзначив важливість того, що сьогодні Рада ЄС на
рівні послів розглядає питання про конкретні санкції щодо Росії. «Ми
сподіваємося на те, що лідери європейських держав почують голос
Європейського парламенту про третій етап санкцій», – заявив Президент.
П. Порошенко повідомив про значний прогрес, якого досягли українські
військові у антитерористичній операції. Так, територію, яка контролюється
бойовиками, за останній місяць було зменшено вдвічі. 650 тис. людей
звільнено від фактичної окупації бойовиками. Президент відмітив, що «люди
на звільнених територіях не підтримують терористів, вони підтримуються
ззовні України».
П. Порошенко відзначив також, що в Україні «дуже розчаровані»
рішенням Франції продовжити програму поставки до Росії десантних
кораблів «Містраль». «Я вважаю, що це – не питання грошей, промисловості,
робочих місць. Це – питання цінностей», – заявив Президент.
Новообраний президент групи Європейської Народної партії в
Європарламенті М. Вебер відзначив, що обрання П. Порошенка дало «чіткий
евроінтеграційний сигнал» українського народу. «Наш перший візит після
виборів до Європарламенту ми здійснюємо саме до Києва, щоб заявити про
нашу солідарність і співпрацю з Вами та народом України», – сказав він.
За словами М. Вебера, «для всіх є зрозумілим, що Росія несе
відповідальність за ситуацію на Сході України. Ми маємо зробити, що
можемо, щоб спричинити тиск на російську сторону». Сьогодні «у
європейців є усвідомлене відчуття, що це наш спільний виклик і трагедія з
малайзійським літаком тільки підтвердила це», – додав він.
Голова групи ЄНП відзначив, що є багато важливих питань в Україні, і
запевнив у бажанні надавати країні всіляку підтримку у їх вирішенні
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 24.07).
***
Президент Украины П. Порошенко назначил политтехнолога
О. Медведева своим внештатным советником. Текст соответствующего
указа № 618/2014 от 25 июля 2014 г. опубликован на сайте главы
государства.
О. Медведев в течение нескольких лет считается главным пиарконсультантом БЮТ и лично Ю. Тимошенко.
Ранее П. Порошенко назначил своим внештатным советником
С. Куницына (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 28.07).

***
Премьер-министр Украины А. Яценюк вернулся к работе и
призывает Верховную Раду принять на внеочередном заседании 31 июля
проваленные ранее законы. Об этом он заявил в понедельник, 28 июля, на
брифинге.
Напомним, 24 июля А. Яценюк подал в отставку в связи с распадом
коалиции в Верховной Раде, а также в связи с отказом парламента
поддержать инициативы Кабинета Министров по секвестру госбюджета-2014
и реформе НАК «Нефтегаз Украины». Тогда же А. Яценюк подписал
распоряжение о назначении временно исполняющим полномочия Премьерминистра
Украины
В.
Гройсмана
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 28.07).
***
Кабінет Міністрів України повторно вносить до Верховної Ради
України необхідні для країни законопроекти. Про це повідомив Прем’єрміністр України А. Яценюк на брифінгу в Будинку уряду в понеділок, 28
липня.
А. Яценюк нагадав, що 24 липня «внаслідок непрогнозованого і без
попередження розпаду коаліції були провалені ключові закони, які необхідні
для України». Серед цих законопроектів – проекти змін до Державного
бюджету України на 2014 р., до Податкового кодексу, а також «закон, якого
більше всього боїться Російська Федерація, але який потрібен Україні, – про
спільну експлуатацію і модернізацію газотранспортної системи України».
Він наголосив, що провал цих законопроектів тягне за собою відсутність
фінансування українських Збройних Сил. Глава уряду нагадав, що
Міністерство фінансів України чітко доповіло, що з 1 серпня «немає чим
платити заробітну платню Збройним Силам, Національній гвардії і всім тим,
хто захищають Україну».
Провал цих законопроектів, за словами глави уряду, матиме наслідком і
відсутність коштів на відновлення інфраструктури східних областей і
«підтримку в цілому України».
А. Яценюк повідомив, що провів розмову з директором-розпорядником
Світового банку та МВФ: «Неухвалення цих законодавчих актів – це зрив
програми з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком».
Прем’єр-міністр повідомив, що уряд повторно вносить до парламенту
законопроекти, які необхідні країні. А. Яценюк звернувся до всіх членів
парламенту «незалежно від їхнього політичного окрасу та бажання виграти
на наступних парламентських виборах прийти в четвер у Верховну Раду
України і проголосувати за ті закони, які необхідні українській державі».
Глава уряду зупинився на основних моментах законопроектів, які уряд
вносить до парламенту.
Незважаючи на те, що через війну на Сході України витрачаються
мільярди гривень, «що через присутність російських терористів і російської

армії на кордонах України і всередині України іноземні інвестори звернули
свою активність і очікують стабілізації ситуації», уряд України знайшов
можливість не зменшувати соціальні витрати, «не скорочувати фактичний
розмір заробітних плат, не відправляти всіх у неоплачувані відпустки, а
залишити рівень соціального забезпечення, який був».
За словами А. Яценюка, Міністерство фінансів оприлюднило всю
інформацію про використання 8 млрд грн із коштів резервного фонду
Державного бюджету, які пішли на підтримку українських Збройних Сил.
А. Яценюк підкреслив, що в проекті змін до Державного бюджету України
уряд пропонує додаткове фінансування для українських Збройних Сил,
Національної гвардії і всіх задіяних в Антитерористичній операції у
9,1 млрд грн.
«Друга стаття витрат – це відновлення Сходу України. Ми пропонували
близько 8 млрд грн. Але після коригування до кінця поточного року ми
передбачаємо суму в розмірі 3,3 млрд грн на відновлення знищеної
інфраструктури Сходу», – повідомив він.
Крім того, проект змін до Держбюджету передбачає виділення окремо
мільярду гривень на соціально-економічний розвиток регіонів.
Щодо рішень стосовно збалансування бюджету та зменшення витрат,
А. Яценюк повідомив: «Народні депутати України і члени Кабінету Міністрів
– всі будуть сидіти на голому окладі. Це мінус 400 млн грн по центральних
органах виконавчої влади».
Уряд України також пропонує скоротити витрати на утримання всіх
контролюючих органів і інспекцій на 70 %. Глава уряду зазначив, що зараз в
Україні «близько восьми десятків різного роду інспекції, контролюючих
інстанцій, установ, які в основі своїй гроші збирають тільки собі в кишеню, а
не для Державного бюджету, і точно ніяким позитивним чином не впливають
на розвиток української економіки»: «Уряд пропонує заборонити проведення
всіх видів перевірок, окрім Державної фіскальної служби і тих перевірок, які
потребують безпосередньо персонального рішення уряду».
«Окремий блок питань, який викликає найбільший супротив у стінах
парламенту, – це оподаткування надприбуткових бізнесів», – зазначив глава
уряду, нагадавши, що чотири місяці тому при ухваленні в парламенті
законодавчого пакету уряду «вдалося оподаткувати тільки одного олігарха на
прізвище Ахметов – в чотири рази була збільшена рентна ставка на руду».
«Зараз ми хочемо зробити те, що не вдалося зробити чотири місяці тому
через відсутність голосів у парламенті, – додаткові рентні платежі на нафту й
газ – на те, що є надприбутковим», – сказав він.
Глава уряду також зазначив, що уряд готовий далі переглядати рентну
ставку на руду «в тому випадку, якщо ставки на руду на конкурентних
ринках, у першу чергу Росії, відповідають українським».
«Усі, хто заробляють надприбутки, в сучасних воєнних умовах повинні
чесно та справедливо поділитися», – наголосив А. Яценюк.
Щодо заходів зі стимулювання, глава уряду підкреслив, що Кабінет
Міністрів «буде не тільки оподатковувати свердловини, але й давати

можливість свердлити нові свердловини та збільшувати обсяг видобутку:
«Тому до парламенту вноситься пропозиція щодо звільнення на період до
року від рентних платежів нових свердловин, тільки за умови, якщо ці кошти
від ренти будуть прямо поступати на спецрахунки і відправлятися на буріння
нових свердловин. Щоб не казали, що уряд тільки закручує гайки. Ні – ми
даємо можливість працювати, тільки чесно та прозоро».
Окремо на розгляд уряду А. Яценюк внесе пропозицію щодо визначення
мінімальної ціни на природний газ і нафту, з якої сплачуються податки. Він
повідомив, що наразі діє наступна схема – «добули газ при собівартості
видобутку максимум 1 тис. грн з ПДВ і транзитуванням, продали на офшор
за 1,5 тис. грн, а далі вже з офшора назад повернули по паперам і продають
на території України по 6 тис. грн: «Можете які хочете папери перекладати –
здурити не вдасться. У країні треба платити податки».
Стосовно боротьби з податковими ямами, А. Яценюк повідомив, що до
парламенту вноситься законопроект про введення спеціальних рахунків з
податку на додану вартість: «Оціночно протягом року крадеться з
Державного бюджету податку на додану вартість близько 12 млрд грн. Це
найбільш скромні підрахунки».
За словами глави уряду, запропонована Кабміном модель дасть
можливість усім чесним платникам податків «як платити ПДВ, так і
отримувати відшкодування податку на додану вартість».
А. Яценюк також повідомив, що уряд пропонує зменшити ставку
оподаткування єдиним соціальним внеском і при цьому розширити базу
оподаткування: «Для того, щоб детінізувати заробітні платні, збільшити
доходи, знищити тіньовий оборот капіталів і коштів».
Щодо законопроекту про реформування системи управління
газотранспортною системою України, А. Яценюк нагадав, що цей проект
закону передбачає, що ГТС залишається в державній власності, а оператором
ГТС може бути виключно компанія, в якій держава володіє контрольним
пакетом акцій – 51 %: «Інші 49 % – виключно компанії з Європейського
Союзу та Сполучених Штатів Америки, які мають відповідну сертифікацію і
ліцензування. Остаточний перелік учасників такої операторської компанії
затверджується Верховною Радою України. Такі були їхні вимоги, хоча це
неконституційно. Для того, щоб цей законопроект був прийнятий, щоб
росіяни не будували Південний потік, щоб збільшити доходи української
газотранспортної системи, прокачку газу і щоб країна не замерзла, – нам
потрібно повернутися до цього закону і перестати підігравати росіянам у
стінах українського парламенту».
«Фамілії всіх лобістів зрозумілі – тих, хто все життя сиділи на газових
потоках і зараз зірвали і далі хочуть зривати прийняття цього
законопроекту», – додав він.
«Позачергова сесія парламенту – перше. Усі депутати до залу Верховної
Ради – друге. Голосування за всі законопроекти, які вніс уряд і які
відповідають пропозиціям, які вносили депутати парламенту, – третє.
Прийняття змін до Державного бюджету, до Податкового кодексу, схвалення

рішення щодо української газотранспортної системи – це ключові речі, які
повинні бути на порядку денному країни», – заявив А. Яценюк.
«Якщо ми це приймаємо, ми маємо чим фінансувати Збройні Сили,
відновлювати Донецьк і Луганськ, як допомагати всій Україні, і ми
отримуємо від Міжнародного валютного фонду і Світового банку 1,5 млрд
дол. США. Якщо ми це не приймаємо, то ми це все не отримуємо.
І тому моя категорична вимога – прийти в парламент і проголосувати.
На їхні рейтинги це ніяк не вплине. Це політична відповідальність уряду
України, і ми цю відповідальність на себе взяли», – підсумував Прем’єрміністр
України
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247486565&cat_id=2
44274130). – 2014. – 28.07).
***
Украинское правительство намерено ввести временный 1,5 %
военный сбор как дополнительный к налогу на доходы физических лиц,
сообщил Премьер-министр Украины А. Яценюк.
Планируется, что данный сбор в случае его введения будет действовать
до конца текущего года.
«Относительно еще одного временного налога – это военный сбор в
размере 1,5 % как дополнительный к налогу на доходы физических лиц. Это
только до конца текущего года. Эти полтора процента будут напрямую идти
на финансирование Вооруженных сил», – цитирует его слова ИнтерфаксУкраина.
По оценкам Министерства финансов Украины, введение военного сбора
позволит аккумулировать 2,9 млрд грн как одну из мер для обеспечения
финансирования обороны.
Ранее сообщалось, что в Раде зарегистрировали законопроект (№ 4367),
которым предлагается ввести уплату военного сбора. Авторами
законопроекта являются народные депутаты из фракции ВО «Свобода». В
пояснительной записке говорится, что «в то время, когда украинские
военные, работники правоохранительных органов и другие участники боевых
действий на Востоке Украины, рискуя жизнью защищают Украину от
сепаратистов и военной агрессии, возникает необходимость поиска
дополнительных источников наполнения госбюджета для укрепления
военного потенциала и обороноспособности страны».
В законопроекте, в частности, предлагается единовременно взымать
военный сбор с плательщиков налога, имущественное положение и доходы
которых согласно налоговой декларации 2013 г. превышают 500 тыс. грн
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 28.07).
***
Глава Пентагона Ч. Хейгел и министр обороны Украины В. Гелетей
во время телефонного разговора, состоявшегося в понедельник, 28 июля,
условились, в частности, укреплять двусторонние связи. Об этом

сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
«Министр Гелетей сообщил, что, несмотря на достигнутый украинской
армией стабильный прогресс, ситуация в Восточной Украине ухудшается», –
сообщили в Пентагоне. Глава оборонного ведомства Украины заявил, что к
дестабилизации обстановки причастна Россия.
Он также заявил, что Киев заинтересован в сотрудничестве с
Вашингтоном в сфере безопасности.
«Министр Хейгел заверил его, что правительство США продолжит
рассматривать
все
подобные
запросы
на
уровне
широкого
межведомственного взаимодействия, начиная с обсуждения через посольство
США в Киеве», – отметили в пресс-службе Пентагона (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 28.07).
***
Починаючи з 28 липня в Міністерстві регіонального розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації представлятимуть свої плани заходів зі
зменшення
споживання
природного
газу
теплопостачальними
підприємствами на 30 % на період опалювального сезону 2014/15 рр.
Рішення щодо розроблення планів областей зі зменшення споживання
природного газу теплопостачальними підприємствами на 30 % на період
опалювального сезону 2014/15 рр. було прийнято Кризовим енергетичним
штабом, який очолює віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства В. Гройсман.
Сьогодні вже розпочали вивчати плани Київської, Житомирської,
Вінницької, Полтавської, Тернопільської, Закарпатської, Чернівецької
обласних державних адміністрацій.
29 липня відповідні плани мають представити Київська міська державна
адміністрація, Дніпропетровська, Харківська, Донецька обласні державні
адміністрації; 30 липня – Львівська, Миколаївська, Одеська, Запорізька,
Рівненська, Сумська, Кіровоградська обласні державні адміністрації; 31
липня – Івано-Франківська, Волинська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська,
Чернігівська, Луганська обласні державні адміністрації (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 28.07).
***
Реалізація проектів із заміщення і скорочення споживання газу має
проходити без бюрократичних перепон.
Скоротити терміни видачі та кількість дозвільних документів,
необхідних для впровадження проектів, пов’язаних із заміщенням
споживання газу, має намір Антикризовий енергетичний штаб. Шляхи
реалізації заміщення споживання газу підприємствами теплоенергетики та
практичне впровадження стимулювання споживачів природного газу та
теплової енергії до переходу на електроопалення обговорили сьогодні на
черговому засіданні Антикризового енергетичного штабу під головуванням

віце-прем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства В. Гройсмана.
«Головне питання, яке ми маємо вирішити якнайшвидше – як на
практиці підприємству чи громадянину реалізувати проекти із заміщення
споживання природного газу без зайвих бюрократичних перепон і витрат.
Очевидно, що в кожному конкретному випадку потрібні будуть дозволи тих
чи інших компетентних органів, інспекцій. І в цьому контексті важливо
звести до можливого мінімуму терміни видачі та кількість дозвільних
документів. Ті, хто за це відповідають, на чергове засідання штабу мають
запропонувати відповідні рішення», – наголосив В. Гройсман.
Він також зосередив увагу членів Антикризового енергетичного штабу
на необхідності провести відповідну роз’яснювальну роботу не тільки серед
підприємств і населення, які зацікавлені у заміщенні газу, а й серед
міністерств і відомств, які повинні максимально сприяти у впровадженні
таких проектів.
«Ті чиновники, які своїми діями будуть якимось чином стримувати
впровадження проектів із заміщення газу, повинні бути звільнені», – сказав
віце-прем’єр.
Також Антикризовий енергетичний штаб доручив фіскальній службі
направити своїм підрозділам на місцях листа з роз’ясненням того, що
підприємства, які інвестують у проекти із заміщення газу, можуть відносити
такі інвестиції до валових витрат.
На засіданні розглянули і проект постанови «Про забезпечення
надійності та безпеки енергопостачання на території проведення
антитерористичної операції». Документ містить конкретні заходи, які мають
впровадити центральні органи виконавчої влади. Зокрема, мова йде про
своєчасне проведення аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах
Об’єднаної енергетичної системи України та Єдиної газотранспортної
системи України. Цей документ уже найближчими днями розгляне
профільний Урядовий комітет, після чого його направлять на розгляд
Кабінету Міністрів України.
До 1 серпня, за рішенням Антикризового енергетичного штабу,
Держенергоефективності має винести на розгляд штабу проект урядового
документа щодо комплексного плану середньострокових заходів,
спрямованих на стимулювання зменшення споживання та заміщення
природного газу підприємствами теплопостачання, промисловими
споживачами, бюджетними установами та організаціями, населенням. Такий
план має бути розрахований на період 2014–2017 рр. (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 28.07).
***
Україна та Нідерланди підписали угоду про Міжнародну місію
захисту розслідування.
Міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Ф. Тімменманс та
віце-прем’єр-міністр України – міністр регіонального розвитку, будівництва

та житлово-комунального господарства В. Гройсман підписали Угоду про
Міжнародну місію захисту розслідування, яка створюється з метою сприяння
зібранню решток та проведення розслідування на місті авіакатастрофи літака
Malaysian Airlines рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 р. Місія
складається з експертів і представників поліції Нідерландів, Австралії та
інших країн, громадяни яких перебували на літаку Boeing 777.
Ратифікація угоди Верховною Радою планується у четвер, 31 липня
2014 р.
Напередодні, 24 та 25 липня, у зв’язку з подоланням наслідків трагедії,
Україною підписано низку нормативно-правових актів, зокрема з
Нідерландами – Меморандуму про взаєморозуміння стосовно розслідування
падіння літака, угоди між Національним бюро з розслідування авіаційних
подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами України та Радою
безпеки польотів Нідерландів про передачу проведення розслідування
нідерландській стороні, а також угоди між Україною та Австралією про
направлення в Україну австралійського персоналу (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 28.07).
***
Українське книговидання та книгорозповсюдження потребують
серйозної підтримки з боку держави. Саме для цього було відновлено
роботу Міжвідомчої координаційної ради з питань книговидання та
книгорозповсюдження при Кабінеті Міністрів, яка працюватиме під
головуванням віце-прем’єр-міністра О. Сича.
Про це на брифінгу в Будинку уряду заявив віце-прем’єр-міністр
України О. Сич.
«Сьогодні українську книгу потрібно рятувати, її треба пропагувати. Для
того, щоб на трохи вищий рівень поставити питання української книги за
пропозицією громадських експертів ми рішенням Кабінету Міністрів
відновили статус Міжвідомчої координаційної ради з питань книговидання та
книгорозповсюдження на рівні уряду», – зазначив О. Сич.
За його словами, для того, щоб діяльність Ради не носила бутафорського
та формального характеру, до її роботи активно залучаються представники
громадськості та експерти. Зараз у складі Ради працює чотири робочі групи: з
питань державного економічного протекціонізму, удосконалення керування
книговидавничою галуззю, формування державного замовлення на книгу та
популяризації читання.
Як зазначив віце-прем’єр-міністр, серед основних завдань, які стоять
зараз перед державою – захист української книги від надмірного російського
імпорту. За його словами, сьогодні в Україні книга на 80 % не українська, а
російська. «Наголошую, не російськомовна, а російського виробництва», –
підкреслив О. Сич і додав, що ці книги не завжди мають позитивний для
українства зміст.
Він зазначив, що в умовах війни робоча група з питань державного
протекціонізму української книги запропонувала ввести ліцензування

книжкової продукції і відповідне рішення уряду вже напрацьоване.
«Крім того, зважаючи на рішення уряду про введення секторальних
санкцій щодо продукції, виробленої в Росії, я запропонував робочій групі
разом з відповідними чиновниками внести пропозиції про санкції щодо
російськомовної книги», – повідомив О. Сич.
Разом з цим українська книга потребує підтримки за допомогою пільг.
«Коли складовою війни, яка зараз ведеться в Україні, є інформаційна війна,
то треба захищати український інформаційний простір, зокрема і щодо
книги. Тому ми це будемо робити, по-перше, обмежуючи надмірний імпорт,
а по-друге, надаючи пільги для української книги», – зазначив він.
Віце-прем’єр-міністр нагадав, що зараз в Україні діє дві категорії
преференцій: тимчасові пільги, дія яких закінчується 1 січня 2015 р., і
постійні пільги, передбачені Податковим кодексом. За його словами, для
того, щоб українська книга отримала повноцінну підтримку, є потреба
удосконалити Податковий кодекс. Відповідний законопроект сьогодні
напрацьований за участю громадських експертів і поданий на розгляд до
Парламенту (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 28.07).
***
ЖЕКи будут отчитываться о финансовой деятельности.
Поставщиков коммунальных услуг будут отбирать на тендерах.
В Киевской городской государственной администрации инициируют
предоставление коммунальных услуг на тендерной основе, – сообщил
первый заместитель председателя столичной администрации И. Никонов.
Уже в ближайшее время в каждом районе Киева будет создано
коммунальное предприятие, объединяющее все ЖЭКи района.
«Это коммунальное предприятие будет проводить открытые тендеры для
компаний на предоставление коммунальных услуг и нести полную
ответственность перед киевлянами за их выполнение. Сегодня коммунальные
услуги платят более 95 % киевлян, но эти деньги не всегда используются по
назначению. Недопустимо обслуживающим конторам тратить их на свое
усмотрение. Поэтому мы также имеем обязать ЖЭКИ обнародовать
информацию о своей финансовой деятельности», – сказал И. Никонов.
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 28.07).

ПОЛІТИКА
Количество внутренне перемещенных лиц в Украине по состоянию
на 25 июля 2014 г. составило 101 тыс. 617 человек. Об этом говорится в
докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКБ
ООН).
При этом отмечается, что подавляющее большинство беженцев в
Украине составляют люди с востока – 86 %.
В то же время УВКБ ООН отмечают, что несмотря на то, что

центральная власть начала предоставлять ресурсы и улучшила координацию
и планирование в этой сфере, много серьезных проблем еще предстоит
решить.
Напомним, по состоянию на 18 июля в УВКБ ООН заявляли о 95 тыс.
473 внутренне перемещенных лиц в Украине (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 28.07).
***
Секторальные санкции против России могут быть введены уже во
вторник, 29 июля. Об этом объявил глава Еврокомиссии Ж. М. Баррозу.
Еврокомиссия, которую он возглавляет, представила законодательные
предложения по ограничительным мерам, и теперь дело за самими странамичленами ЕС.
Санкции затронут, как ожидается, финансовую и оборонную сферы,
технологии двойного назначения и нефтедобычу.
Как сообщалось ранее, ЕС добавил к санкционному списку против
России 15 физлиц и 18 юрлиц, среди которых лидер Чечни Р. Кадыров и
директор ФСБ А. Бортников (Главком (http://glavcom.ua). – 2014. – 26.07).
***
Соединенные Штаты Америки обнародовали сделанные со
спутников фотографии, которые, согласно заявлению администрации,
свидетельствуют об обстрелах территории Украины со стороны
России, передает Интерфакс-Украина. Как отмечено в заявлении Госдепа
в связи с публикацией фотографий, российские силы вели огонь через
границу по украинским вооруженным силам.
Госсекретарь США Д. Керри обсудил эту тему в ночь на понедельник во
время телефонного разговора с главой МИД С. Лавровым.
«Госсекретарь Д. Керри потребовал от министра Лаврова прекратить
поставки тяжелых вооружений (сеператистам на Донбассе. – Ред.), а также
артиллерийский и ракетный обстрелы Украины из России», – говорится в
заявлении госдепа (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
28.07).
***
Десять конгрессменов от обеих партий Конгресса внесли в
(нижнюю) палату представителей законопроект, предлагающий
признать Украину военным союзником США. Об этом сообщает РИА
Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов документа,
республиканца от Пенсильвании Д. Герлака. По заявлению Д. Герлака,
законопроект призывает президента Б. Обаму предоставить правительству
Украины помощь в области безопасности и разведки. «Также, что важно,
наш законопроект призывает признать Украину основным союзником вне
НАТО, чтобы на временной основе предоставить необходимые ресурсы и
безопасность, которую НАТО обеспечивает странам-членам», – заявил

Д. Герлак, обвинив Россию в дестабилизации ситуации в Украине.
Напомним, ранее президент П. Порошенко заявил, что решению
проблем безопасности Украины может помочь предоставление Конгрессом
США Украине специального статуса союзника – главного союзника вне
блока НАТО (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 28.07).
***
Председатель Евросовета Х. Ван Ромпей в письме, опубликованном в
газете Financial Times в субботу, 26 июля, призвал премьеров стран
Евросоюза поручить послам своих стран в ЕС проголосовать за
дополнительные санкции против России.
В этом случае вопрос о расширении ограничительных мер может быть
решен на уровне представителей ЕС, и проведение внеочередного саммита
Евросоюза не понадобится, сообщает агентство dpa.
Ранее в марте лидеры стран ЕС договорились, что лично проголосуют за
расширение санкций против России.
На встрече в Брюсселе, которая пройдет 29 июля, послы стран ЕС
рассмотрят проект решения о расширении санкций в отношении Москвы.
Ограничительные меры будут направлены против финансового сектора РФ и
ее оборонной сферы, а также ограничат доступ России к ключевым
технологиям, в первую очередь в энергетическом секторе, и товарам
двойного назначения, которые могут быть использованы для военных целей
(Главком (http://glavcom.ua). – 2014. – 26.07).
***
Державний секретар США Дж. Керрі та міністр закордонних справ
Російської Федерації С. Лавров під час телефонної розмови обговорили
українську кризу, повідомляє УНН з посиланням на МЗС РФ.
Глави зовнішньополітичних відомств погодилися в тому, що при всіх
розбіжностях у підходах важливо домогтися негайного припинення вогню в
зоні внутрішньоукраїнського конфлікту та початку переговорів між
протиборчими силами відповідно до домовленостей, закріплених у
Женевських
угодах
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 28.07).
***
США выделят 7 млн дол. на восстановление Востока Украины. Об
этом заявил вице-президент США Д. Байден в телефонном разговоре с
Премьер-министром Украины А. Яценюком.
По данным агентства Reuters со ссылкой на заявление вице-президента
США Д. Байдена, в сумму включены отчисления в Международный комитет
красного креста (МККК) и Управление верховного комиссара ООН по делам
беженцев на медицинскую помощь, доступ к питьевой воде и небольшие
восстановительные работы (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2014. – 29.07).

***
ЕС расширил список лиц, к которым будут применены санкции в
виде запрета на въезд и замораживание активов и принял ряд
ограничительных мер в отношении Крыма. Соответствующее решение было
принято в понедельник, 28 июля, в Брюсселе во время заседания Комитета
постоянных представителей стран ЕС (COREPER), сообщил УНИАН
европейский дипломат.
«Постоянные представители согласились добавить другие лица и
организации, которые выигрывают или поддерживают российских лиц,
принимающих решения (так называемые “соратники”), в список лиц,
которые подлежат заморозке активов и запрете на въезд в ЕС. Также была
достигнута договоренность направить санкции на другие юридические лица,
ответственные за действия против территориальной целостности Украины»,
– сказал он. В список попали восемь человек и три компании.
По словам дипломата, COREPER также согласовал дальнейшие меры,
ограничивающие торговлю и инвестиции в Крым и Севастополь. «Эти
ограничительные меры останавливают инвестиции в некоторые сектора в
Крыму и Севастополе (создание, приобретение или развитие транспортной,
телекоммуникационной, энергетической отраслей; инвестиции в нефть,
инвестиции в газовые или другие полезные ископаемые). Они также
запрещают экспорт ключевого оборудования для этих секторов в Крыму и
Севастополе», – добавил он.
Правовые акты относительно введения этих решений в силу будут
приняты по письменной процедуре в среду (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 29.07).
***
В вопросе введения санкций против России Европа пытается
противостоять натиску США, поскольку из-за уже введенных санкций
терпят убытки многие страны ЕС. Об этом лидер Общественного
движения «Украинский выбор» В. Медведчук рассуждает в своем блоге.
«В условиях глобализации и интеграции национальных экономик
санкции могут иметь эффект бумеранга. Они способны спровоцировать
глубокий кризис на всем европейском континенте. Поэтому ЕС и не
принимает поспешных решений. Европа ищет выход из кризиса путем
диалога, стараясь предусмотреть и учесть возможные последствия, в то
время как действия официального Вашингтона могут вызвать новый виток
противостояний и конфликтов, от которых действительно пострадают все», –
подытожил В. Медведчук (Главком (http://glavcom.ua). – 2014. – 26.07).
***
Никаких переговоров по Крыму не было, и быть не может – это
территория России. Об этом заявил министр иностранных дел Российской
Федерации С. Лавров, передает ИТАР-ТАСС в понедельник, 28 июля.

«Этот ответ базируется на абсолютно однозначном волеизъявлении
народов Крыма, которое состоялось 17 марта, и все решения на этот счет уже
приняты», – заключил глава МИД России.
Как сообщалось, ранее пресс-секретарь президента России Д. Песков
заявил, что исключает возможность обсуждения возврата или передачи
Крыма Украине (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
28.07).
***
В Харьков из Нидерландов прибыли 40 военных полицейских, чтобы
вместе с австралийской полицией посетить место крушения «Боинга»
Malaysia Airlines. Полицейские из Нидерландов прибыли на украинскую
территорию без оружия. Вместе с австралийцами они будут охранять место
авиакатастрофы, сообщает ВВС Русская служба (Главком (http://glavcom.ua).
– 2014. – 26.07).
***
Дострокові вибори до Верховної Ради призведуть до узурпації влади
та встановлення більш жорсткого націонал-фашистського режиму. Про
це заявив лідер КПУ П. Симоненко, передає УНН з посиланням на пресслужбу партії.
Він зазначив, що розпад коаліції мотивований страхом Президента
П. Порошенка, якому далі не можна відтягувати проведення дострокових
виборів до парламенту.
«Зараз люди не усвідомили всієї трагедії рішень, прийнятих цією
коаліцією та цією владою», – підкреслив лідер комуністів.
П. Симоненко додав, що до осені увага українців буде відволікатися на
вибори. При цьому восени громадяни нашої країни не повною мірою
відчують підвищення тарифів, скорочення соціальних стандартів, а також
розкол нашого суспільства. Він також уточнив, що саме тому був здійснений
сценарій з розпадом коаліції, щоб уже сьогодні радник Президента, ексБЮТівець М. Томенко оголосив про призначення дострокових
парламентських виборів на 26 жовтня 2014 р.
Він зазначив, що всі взяті владою зобов’язання перед майданом і
Євросоюзом, не були виконані. Зокрема, йдеться про зміни до Конституції,
роззброєння бандформувань, а також об’єктивного розслідування і виявлення
всіх, хто стріляв у людей на майдані, а також винних у Одеській трагедії.
«Дострокові вибори призведуть до узурпації влади та встановлення
більш жорсткого націонал-фашистського режиму», – підсумував лідер КПУ
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 25.07).
***
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство
в отношении председателя парламентской фракции Партии регионов
А. Ефремова по факту злоупотребления властью. Об этом сообщает РБК-

Украина со ссылкой на пресс-службу общественной организации Центр
противодействия коррупции.
«Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело против
председателя фракции Партии Регионов в Верховной Раде А. Ефремова. Его
обвиняют в злоупотреблении властью и противоправном давлении на
должностных лиц с целью получения материальной выгоды. Согласно ч. 2 ст.
364 Уголовного кодекса Украины, ему грозит лишение свободы от трех до
шести лет», – говорится в сообщении организации.
Согласно сообщению, А. Ефремова обвиняют в том, что он, будучи
народным депутатом, давил на сотрудников государственного предприятия
Луганскуголь, заставляя их закупить оборудование у двух фирм. В первой
под названием ООО ДС-8, основным владельцем которой является его сын, и
ООО Индекспром – одним из владельцев которой является жена Ефремова.
Выиграв тендеры, эти фирмы поставили оборудование втридорога рыночной
цены на общую сумму в 232,38 млн грн (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 28.07).
***
25 июля родственники участников АТО блокировали трассу под
Киевом. Протестующие стояли на пешеходном переходе с плакатами.
Родственники участников антитеррористической операции перекрыли
трассу Киев – Обухов. Участниками акции стали матери, жены и сестры
бойцов 24-й, 72-й и 79-й бригад, сообщает телеканал 112 Украина. В руках
участников акции были плакаты с надписями «Требуем люстрации
офицерского состава». «Мы приняли решение действовать радикально,
потому что государство нас не слышит. Замминистра обороны в среду нас
выслушал, пообещал кучу всего. Прошло двое, практически, суток, никаких
действий нету. <...> Мы здесь будем стоять, пока к нам не приедут», –
заявила участница акции Г. Головенко.
В направлении Обухова образовалась пробка на несколько сотен метров
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 25.07).
***
Обвиненные в дезертирстве бойцы митинговали под воинской
частью в г. Белая Церковь Киевской области.
В митинге приняли участие около 200 человек. Среди митингующих
были бойцы 72-й мотострелковой бригады, вырвавшиеся, по их словам, из
окружения, в которое они попали находясь в зоне АТО. Также
присутствовали их родственники и просто жители города, – сообщает
телеканал 112 Украина.
Военнослужащие заявляют, что их назвали дезертирами за то, что они
якобы самовольно покинули зону боевых действий.
Ранее, 16 июля, министр внутренних дел А. Аваков заявил, что военные
у Изварино не окружены. Напомним, что 22 июля в СМИ появились
сообщения о том, что украинские военные в Донецкой области остаются в

окружении. В то же время источник Корреспондент.net в силовых структурах
сообщил, что под Изварино погибло более 200 военных (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 25.07).
***
В Киеве и Днепропетровске прошли акции в поддержку Израиля.
В Киеве участники акции создали импровизированную стену, на которой
все желающие могли оставить свои пожелания для израильского народа. В то
же время в Днепропетровске собрались люди, чтобы поддержать Израиль.
Организаторы акции подготовили большое полотно, из флагов Украины и
Израиля, на котором все желающие могли написать свои пожелания мира и
счастья
жителям
Израиля,
передает
телеканал
112
Украина
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 27.07).

ЕКОНОМІКА
Совет директоров Международного валютного фонда рассмотрит
вопрос выделения Украине второго транша кредита stand by на
1,4 млрд дол. в конце августа. Об этом говорится в сообщении фонда.
«Ожидается, что заседание Совета состоится где-то в конце августа,
после завершения каникул», – сказал заместитель пресс-секретаря МВФ
У. Мюррей.
По его словам, МВФ не рассматривает вопрос сокращения программы
сотрудничества с Украиной.
Как сообщал «Минфин» ранее, с 24 июня по 18 июля миссия МВФ
пребывала в Украине. Было рекомендовано фонду выделить Украине второй
транш кредита stand by на 1,4 млрд дол.
Напомним, в конце апреля МВФ утвердил кредитную программу для
Украины на 17,01 млрд дол. В начале мая предоставил первый транш кредита
stand by на сумму 3,19 млрд дол.
Ранее МВФ допускал выделение Украине второго транша кредита stand
by в сумме 914,67 млн СПЗ (1,418 млрд дол.) в июле, третьего транша в
таком же объеме – в сентябре, а четвертого транша в таком же объеме – в
декабре 2014 г. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 25.07).
***
Підприємства металургійної галузі України на межі зупинки.
Глава Федерації металургів України С. Біленький заявив, що пропозиція
Кабінету Міністрів про підвищення плати за видобуток залізної руди
загрожує зупинкою українських гірничо-збагачувальних комбінатів. Про це
УНН повідомили в прес-службі Федерації металургів України.
«Згідно з внесеними змінами до Податкового кодексу, плата за
видобуток залізної руди повинна була збільшитися в два рази. Незважаючи
на те, що це досить істотно для підприємств галузі, всі погодилися з цією

ініціативою у зв’язку зі складнощами з наповнення бюджетів усіх рівнів.
Однак, згідно з останніми ініціативами уряду, платежі за користування
надрами зростуть в 7–10 разів, що стане непосильною ношею для
залізорудних підприємств», – сказав С. Біленький.
За оцінками С. Біленького, в результаті ініціативи Кабінету Міністрів
витрати гірничо-збагачувальних комбінатів зростуть на 3 млрд дол. на рік.
«Це вкрай негативно позначиться на господарській діяльності гірничозбагачувальних комбінатів і може призвести до їх повної зупинки. Слідом
ланцюжком під загрозою зупинки опиняться інші підприємства гірничометалургійного комплексу, включаючи металургійні комбінати. У результаті
це може призвести до соціальної напруги, оскільки в галузі працює понад
300 тис. осіб», – зазначив Глава Федерації металургів України.
У квітні 2014 р., в результаті прийняття закону «Про запобігання
фінансової катастрофи», вартість користування надрами збільшилася від
трьох до шести разів.
На думку С. Біленького, ініціативи уряду можуть призвести до
зворотних наслідків. «Замість планованого збільшення збору податків, від
зупинки підприємств ми отримаємо їх зниження», – вважає він. Також
гарантовано зростання безробіття.
Як повідомлялося, Мінекономрозвитку запропонувало Кабінету
Міністрів змінити методику розрахунку плати за надрокористування, яка
передбачає істотне підвищення ставок (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 28.07).
***
Завершено фінансування липневих пенсій. На їх забезпечення
спрямовано 19,4 млрд грн. При цьому, враховуючи тимчасово припинену
роботу окремих територіальних державних органів влади, виплати
пенсіонерам Донецької та Луганської областей профінансовані не в повному
обсязі (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 25.07).
***
Мінагрополітики інформує про хід польових робіт
І. Хід польових робіт
Ранні зернові та зернобобові культури обмолочені на площі 7 089 тис. га,
намолочено 23 617 тис. т зерна нового врожаю, в тому числі:
– пшениці обмолочено 4 477 тис. га, намолочено – 16 286 тис. т;
– ячменю обмолочено 2 372 тис. га, намолочено – 6 780 тис. т;
– жита обмолочено 82 тис. га, намолочено – 192 тис. т;
– вівса обмолочено 25 тис. га, намолочено – 52 тис. т;
– гороху обмолочено 133 тис. га, намолочено – 307 тис. т.
Крім того, ріпаку обмолочено 788 тис. га, намолочено – 1 845 тис. т.
Завершились жнива у господарствах Херсонської та Запорізької
областей, наближаються до завершення у господарствах Миколаївської та
Дніпропетровської областей.

Найбільший валовий збір зерна зібрали у господарствах Одеської
області – 2,9 млн т, Дніпропетровської – 2,4 млн т і Миколаївської – 2,3 млн
т. Найвищу урожайність зернових одержали у господарствах Хмельницької –
46,5 ц/га, Сумської – 45,8 ц/га, та Черкаської – 44,2 ц/га областей.
ІІ. Стан посівів сільськогосподарських культур
Кукурудза в залежності від строків сівби, перебуває у різних фазах від
викидання та цвітіння волоті до утворення та наливу зерна.
Цукровий буряк. На більшості площ рослини закрили міжряддя, триває
ріст коренеплодів.
Соняшник. На більшості площ посіви перебувають у фазі цвітіння.
Круп’яні культури. У проса проходить фаза утворення волоті, у гречки –
цвітіння та плодоутворення.
У цілому стан посів сільськогосподарських культур добрий та
задовільний (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 28.07).
***
Банкиры оценивают объемы бюджетных поступлений от налога на
депозиты в размере около 4-7 млрд грн в текущем году и до 10 млрд
ежегодно после стабилизации ситуации в стране и в банковской системе
– пишет Дело.
В банковской системе размещено более 420 млрд грн средств
физических лиц (в эквиваленте). Исходя из средней процентной ставки,
которая сегодня находится на уровне 10–12 % годовых (с учетом ставок по
остаткам на текущих счетах и более низких ставок в иностранной валюте),
при сохранении текущих объемов сбережений граждан бюджет может
ежегодно получать от этого налога 6–7 млрд грн.
А. Нестеренко, заместитель директора департамента розничного бизнеса
Ощадбанка, оценивает дополнительные поступления в госбюджет от налога
на депозиты в сумму 600–650 млн грн ежемесячно.
«Сегодня мы наблюдаем возобновление прироста объемов срочных
депозитов и остатков на текущих и карточных счетах физических лиц. Если
динамика сохранится, это выльется в докризисные объемы прироста средств
физлиц в банках, и объем сборов по налогу на доходы по депозитам в
перспективе года–двух может достичь 9–10 млрд грн», – подсчитала
начальник управления организации и сопровождения розничного бизнеса
Укрэксимбанка В. Грецкая.
Некоторые банкиры полагают, что власти выбрали не лучшее время для
введения налога на проценты от депозитов. Кроме того, налог будет
уменьшать реальную доходность вкладов, что может быть негативно
воспринято вкладчиками.
«С введением такой меры можно было бы повременить. В результате
политических событий, которые привели к оттоку денег из банковской
системы, а также в результате ухудшения финансового состояния большого
количества банков, депозитный портфель банковской системы не в самом
лучшем состоянии. Введение налога именно сейчас может замедлить процесс

оздоровления», – считает начальник управления сбережений и платежей
UniCreditBank О. Шостак (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
28.07).
***
Госказначейство посчитало штрафы за нарушение ПДД. За полгода
сумма превышает 200 млн грн.
С 1 января по 25 июля 2014 г. в госбюджет поступило
административных штрафов в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения на сумму 210,440 млн грн. Об этом сообщается на сайте
Госказначейства.
Лидер по уплате штрафов – Киев (25,425 млн грн). За ним – Винницкая
(12,970 млн грн), Киевская (12,397 млн грн), Днепропетровская (12,170 млн
грн), Одесская (11,233 млн грн) и Донецкая (10,148 млн грн) области
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 27.07).
***
Гривна стала самой недооцененной валютой в мире. В группу стран
также вошли Индия, Южная Африка, Египет, Малайзия, Гонконг и
Индонезия
Украинская гривна возглавила рейтинг стран мира с самой
недооцененной национальной валютой, о чем свидетельствуют данные
индекса «Биг Мак» (The Big Mac index) журнала The Economist за июль
2014 г. В соответствии с индексом, национальная валюта Украины
недооценена на 66,1 % по отношению к доллару США и на 67,2 % – по
отношению к евро. Предполагаемая стоимость доллара к гривне, согласно
данным исследования, должна составлять 3,96 грн/дол. при действующей
стоимости 11,69 грн/дол., по отношению к евро – 5,16 грн/евро при
действующей стоимости 15,73 грн/евро.
По результатам исследования, в группу стран, национальные валюты
которых недооценены на 50 % и выше, помимо Украины, вошли Индия,
Южная Африка, Египет, Малайзия, Гонконг и Индонезия. Российская
валюта, по данным исследования, недооценена на 46,7 % по отношению к
доллару и на 48,4 % – по отношению к евро.
Напомним, Big Mac Index рассчитывается журналом The Economist с
1986 г. Индекс основан на теории паритета покупательной способности и
использует как эталонну величину стоимость гамбургера в ресторанах сети
быстрого питания McDonald’s в разных странах мира. За основу берется цена
«Биг Мака» в США, и если в какой-то стране он дешевле, то валюта этой
страны считается недооцененной, соответственно, курс доллара в этой стране
должен быть ниже.
Недооцененность национальных валют наиболее характерна для
экспортно-ориентированных стран, к которым относится и Украина.
Напомним, что украинская гривна в первом полугодии обесценилась по
отношению к доллару США почти на 50 %, до 11,82 грн/дол. по

официальному курсу на 30 июня, по сравнению с 7,9903 грн/дол. на начало
года (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 28.07).
***
В Укравтодоре посчитали, сколько денег нужно на дороги. Это
30–40 млрд грн в течение 15 лет.
Государственному
агентству
автомобильных
дорог
Украины
необходимо финансирование в объеме 30–40 млрд грн в течение 15 лет,
чтобы привести автомобильные дороги в Украине к надлежащему
эксплуатационному состоянию. Об этом сообщил глава «Укравтодора»
С. Пидгайный. В сообщении агентства отмечается, что большинство
украинских дорог построено около 30–40 лет назад по техническим
требованиям того времени и из расчета тогдашних нагрузок.
«После передачи автомобильных дорог местного значения в управление
областных советов, а в перспективе – на базовый уровень, как это
предусмотрено реформой отрасли, в сферу управления “Укравтодора” войдут
35 тыс. км автомобильных дорог общего пользования государственного
значения, которые являются основными транспортными коридорами для
перевозчиков, а следовательно, в первую очередь нуждаются в обновлении»,
– рассказал С. Пидгайный.
По его словам, получить и направить на дороги хотя бы часть указанных
средств позволит создание защищенного Государственного дорожного
фонда, а также привлечение дополнительных инвестиций, в частности,
усиление сотрудничества с МФО и реализация концессионных проектов.
В свою очередь децентрализованная модель дорожного хозяйства
позволит территориальным общинам восстановить дороги, имеющие
приоритетное значение для их населенных пунктов, а ремонт и
эксплуатационное содержание этих дорог дополнительно будут
финансироваться в форме субвенций из государственного бюджета.
Распределение средств между регионами будет происходить по
специальной методике, в основе которой – расчеты, учитывающие
протяженность,
категорийность,
количество
полос
движения
и
интенсивность
дорог
местного
значения
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 28.07).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Зарплата в Украине в июне уменьшилась на 5,4 %.
Реальная заработная плата в Украине (без учета АРК и города
Севастополь) в июне 2014 г. сократилась на 5,4 % по сравнению с июнем
2013 г., а по сравнению с маем текущего года увеличилась на 3,9 %,

сообщила Государственная служба статистики.
По ее данным, уменьшение реальной зарплаты в июне 2014 г. по
сравнению с июнем 2013 г. наблюдалось в Киевской (на 8,8 %), Черкасской
(на 8,2 %), Луганской (на 7,1 %), Волынской (на 6,1 %), Донецкой (на 5,7 %),
Днепропетровской (на 2,7 %) областях.
Сокращение реальной заработной платы в Киеве в июне текущего года
по сравнению с июнем 2013 г. составило 5,5 %.
Как отмечает Госстат, средняя заработная плата штатных работников в
Украине в июне по сравнению с маем текущего года возросла на 5 %,
составив 3 783 грн, тогда как в мае она составляла 3 430 грн.
Самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве, где заработная
плата в минувшем месяце составила 5 564 грн, самый низкий уровень в
Тернопольской области – 2 910 грн.
В минувшем месяце по сравнению с аналогичным месяцем минувшего
года заработная плата выросла в сфере образования – на 23,8 %, охраны
здоровья – на 7,2 %, сфере информации и телекоммуникаций – на 2,8 %, в
сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха – на 6,8 %, промышленности
– на 6,7 %, профессиональной научной и технической деятельности – на
6,1 %, строительстве – на 2,7 %, промышленности – на 1,2 %.
Снижение наблюдалось в сфере операций с недвижимым имуществом –
на 13,9 %, сельском, лесном и рыбном хозяйстве – на 2,5 %.
Как отмечает Госстат, среднемесячная заработная плата штатных
работников в Украине за шесть месяцев 2014 г. ставила 3 368 грн
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 25.07).
***
Министр энергетики и угольной промышленности Ю. Продан оценил
убыток энергетического сектора от аннексии Крыма Россией в
300 млрд дол. «С учетом всех энергетических объектов в Крыму мы можем
говорить о сотнях миллиардов долларов, которые потеряла Украина в
энергетической сфере. Мы считали – это около 300 млрд дол.», – приводит
слова Ю. Продана издание LB.ua.
По оценкам министра, потенциальные запасы на шельфе Черного моря
достигают около 2,3 млрд т условного топлива.
Также министр подчеркнул, что в случае дефицита электроэнергии в
Украине в осенне-зимний отопительный период из-за выхода из строя
генерирующих мощностей в результате боевых действий на Донбассе Крым
также будут ограничивать в электроснабжении (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 28.07).
***
«Киевэнерго» терпит убытки. В компании говорят, что причина в
неплатежах потребителей.
Столичная энергокомпания ПАО «Киевэнерго» в январе – июне 2014 г.
получила чистый убыток в размере 72,641 млн грн против 396,889 млн грн

чистой прибыли годом ранее. Об этом сообщается на сайте компании.
Основными причинами получения убытков в первом полугодии 2014 г.
являются траты по начислению резервов и неплатежи потребителей, потери
по курсовой разнице.
«Так, увеличение трат из-за неплатежей потребителей в первом
полугодии 2014 г. составило 188 млн грн. При этом 70 % этой суммы
возникло в результате неплатежей за потребленную электрическую и
тепловую энергию бюджетными организациями Киева, а оставшаяся часть –
из-за неплатежей ЖЭО», – отмечают в компании.
Выручка от реализации продукции компании в первом полугодии 2014 г.
снизилась на 9,9 %, до 6 624,1 млн грн.
Факторами, влияющими на сокращение выручки от реализации
продукции «Киевэнерго» в январе – июне были снижение объемов
производства продукции, уменьшение тарифа на генерацию электроэнергии
и тарифов на тепловую энергию для бюджетных организаций и других
потребителей в І квартале 2014 г.
«Объем отпуска электроэнергии в ОРЭ в январе – июне 2014 г. снизился
на 3 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за
корректировки прогнозного баланса ОЭС Украины с целью экономии
природного газа. Объем отпуска тепловой энергии в отопительном сезоне
сократился на 4 % в связи с повышением температуры окружающей среды по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – добавляют в
«Киевэнерго».
Как сообщалось, в апреле – июне 2014 г. «Киевэнерго» получило чистый
убыток в размере 88,062 млн грн против 262,358 млн грн чистой прибыли
годом ранее. При этом чистый доход предприятия возрос на 6,4 % (на
142,271 млн грн) – до 2 млрд 357,799 млн грн.
Напомним, «Киевэнерго» эксплуатирует практически все энергетические
объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой ТЭЦ.
Как сообщал ранее «Минфин», ПАО «Киевэнерго» задолжало НАК
«Нефтегаз Украины» почти 1,8 млрд грн за потребленный газ, из них
0,77 млрд грн – задолженность за 2014 г. (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 28.07).
***
Компания Киевэнерго заявляет о возможной полной приостановке
горячего водоснабжения в столице из-за экономии газа. По данным
Киевэнерго на сегодняшний день из-за экономии потребления газа в столице
без горячего водоснабжения остаются 81,4 % потребителей, или 5,5 тыс.
потребителей.
Об этом говорится в ответе компании на запрос Korrespondent.net.
«В условиях, когда поставки природного газа из РФ в Украину не
осуществляются, а диверсификация газа путем поставки газа из Европы по
реверсу приостановлена, согласно заявлению Минэнергоугля, в перспективе
возможно полное приостановление горячего водоснабжения», – говорится в

сообщении компании.
По данным Киевэнерго, на 25 июля всего в столице без горячего
водоснабжения находится – 5 487 потребителей (это около 99 %
потребителей). А именно из-за установления лимита потребления газа без
горячей воды остаются 4 471 потребителей (это 81,4 % от общего количества
потребителей).
В компании также сообщили, что прогнозный баланс потребления
энергоресурсов в Украине формирует Кабинет Министров и профильные
ведомства.
«К Киевэнерго доводятся соответствующие лимиты потребления
природного газа в год. В частности, недавно Компания получила проект
прогнозного баланса газа на предстоящий отопительный период,
предусматривающий уменьшение на 30 % лимита потребления газа для нужд
теплокоммунэнерго», – сообщили в Киевэнерго.
Стоит отметить, что производство тепловой энергии Киевэнерго
осуществляется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также четырех станциях теплоснабжения
и 183 малых котельных. Котельные размещены в каждом районе города
Киева.
Как сообщают в Киевэнерго, процесс отключения теплоисточников
компании от газоснабжения продолжается по всей столице.
Напомним, что жители Оболонского, Святошинского и Деснянского
районов Киева до 31 августа остались без горячей воды в связи с экономией
газа на ТЭЦ. Кроме того, из-за отсутствия газа частично начали отключать от
горячей воды и другие районы Киева.
Как известно, Минэнерго поручило «Нефтегазу» ограничить поставки
газа для киевских ТЭЦ компании Киевэнерго, а для харьковской ТЭЦ-5 и
предприятия Харьковские тепловые сети – прекратить в связи с экономией
газа (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 25.07).
***
Банки задолжали НБУ 91 млрд грн.
Всего в I полугодии 2014 г. объем предоставленного НБУ
рефинансирования составил 120 млрд грн.
Общая задолженность банков по кредитам составляет 91 млрд грн, из
которых 72,6 млрд грн – по стабилизационным кредитам и 18,5 млрд грн – по
кредитам на сохранение ликвидности. Об этом заявила глава НБУ
В. Гонтарева.
В текущем году Национальный банк выдал 23 млрд грн кредитов на срок
до года банкам, которые испытывали проблемы с ликвидностью.
Стабкредитов в этот период было предоставлено на 23,6 млрд грн. Такой
кредит с 2008 г. можно получить на два года с возможностью пролонгации,
но с общим сроком не более пяти лет. В целом с 2008 г. по 2013 г. таких
кредитов было выдано на 91,5 млрд грн, подсчитали в Нацбанке.
Всего в I полугодии 2014 г. объем предоставленного Нацбанком
рефинансирования составил 120 млрд грн, что в 1,7 раза больше, чем за весь

прошлый год.
«Говорить об ужесточении рефинансирования в этих условиях, по
меньшей мере, некорректно. Если НБУ соглашается выдать кредит банку, то
делает это лишь под залог активов. Но у всех кредитных учреждений
ситуация разная. У некоторых мало хороших активов, которые НБУ может
взять
в
залог»,
–
заявила
В.
Гонтарева
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 26.07).
***
Убыток компании Богдан Моторс увеличился в 14 раз. В июне
предприятие не выпустило ни одного легкового автомобиля.
С января по июнь один из ведущих автопроизводителей Украины понес
потери в размере 766,36 млн грн.
Убыток автокомпании Богдан Моторс за первое полугодие увеличился в
14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом
сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на финансовый отчет
производителя.
Размер убытка за январь – июнь составил 766,4 млн грн. Чистый доход
от реализации продукции уменьшился на 46,4 % – до 300,85 млн грн. При
этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вдвое выросла
валовая прибыль компании – до 51,42 млн грн, и в 25,4 раза – убыток от
операционной деятельности (около 545 млн грн).
Также в первом полугодии на 32 % сократилось производство машин на
заводах предприятия (до 2,062 тыс. единиц). В это число вошли легковые
авто (27,3 %, до 1,999 тыс.), коммерческие машины (29 %, до 56 единиц),
автобусы и троллейбусы (96,8 %, до семи единиц).
Кроме того, в июне заводы почти не работали. К примеру, в июне
предприятие легковых автомобилей в Черкассах не выпустило ни одного
автомобиля, тогда как в мае там произвели 241 машину. А в июне 2013 г.
завод выпустил 1 078 автомобиля. Автобусное предприятие в Луцке в июне
произвело всего семь автобусов (за аналогичный период в июне 2013 г. –
72 единицы).
Убыток корпорации связан с обострением политической и
экономической ситуаций в Украине. Кроме того, по словам представителей
завода, на него повлияла отмена утилизационного сбора и снижение
спецпошлины на импорт некоторых легковых авто (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 28.07).
***
Вперше за два роки безробіття в Іспанії впало нижче 25 %.
Головним заробітком більшості громадян Іспанії залишається туризм. У
ІІ кварталі туристичний сезон забезпечив близько 402 тис. робочих місць,
сприяючи падінню рівня безробіття в країні.
Таким чином, офіційний рівень безробіття в Іспанії впав з 25,9 % в
І кварталі цього року до 24,5 % в ІІ кварталі.

Однак експерти повідомляють, що зниження рівня безробіття не
відбилося на загальному рейтингу країни. Таким чином, Іспанія продовжує
займати друге місце в Європі за цим показником.
На сьогодні кількість людей без роботи на території Іспанії досягає
5,6 млн осіб. Частина працюючого населення, за офіційними даними,
становить 17,4 млн жителів країни.
Варто відзначити, що всього сім років тому рівень безробіття в Іспанії не
перевищував 7 %, однак падіння рівня економіки призвело до підвищення
чисельності безробітних громадян до 27 %. Економічні проблеми країни
стали наслідком тривалої рецесії, а також державної політики жорсткої
економії, розробленої урядом Іспанії, як відповідь на кризу в європейській
зоні (Інтернет-портал державної служби зайнятості України
(http://www.dcz.gov.ua). – 2014. – 28.07).

