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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Верховна Рада розгляне законопроекти
Кабінету Міністрів і питання довіри уряду
Верховна Рада на пленарному засіданні 31 липня, відповідно до порядку
денного, має розглянути законопроекти Кабінету Міністрів про секвестр
державного бюджету на 2014 р. і питання довіри уряду.
Депутати парламенту визначатимуться з позицією стосовно
законопроектів Кабміну № 4308а про внесення змін до держбюджету-2014,
№ 4309а про внесення змін до Податкового кодексу, законопроекту № 4032а
про податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму і про
особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій
території.
У другому читанні розглядатиметься урядовий законопроект № 4116а
про дозвіл передачі в оренду системи магістральних газопроводів і підземних
сховищ газу без права їх відчуження.
Цього дня, також, Верховна Рада розглядатиме пропозиції Президента
П. Порошенка з ратифікації угод з Австралією про направлення в Україну до
250 озброєних осіб поліцейського, військового та цивільного персоналу у
зв’язку з падінням літака Malaysia Airlines в Донецькій області (№ 0087) і з
Нідерландами про міжнародної місії до 700 озброєних осіб щодо захисту
розслідування авіакатастрофи (№ 0088).
Повторно з пропозиціями Президента парламент розгляне ветовані ним
законопроекти № 4931 про місце перебування і право на освіту громадян з
тимчасово окупованої території та № 4998-1 про державну допомогу
переселенцям із Криму та зони антитерористичної операції.
Останнє у порядку денному – питання довіри Кабінету Міністрів. Як
відомо, 24 липня Прем’єр-міністр А. Яценюк заявив про свою відставку у
зв’язку з розпадом парламентської коаліції і блокуванням урядових ініціатив.
Нагадаємо, що згідно із чинним законодавством, відставка Прем’єр-міністра
тягне за собою відставку всього уряду.
На початку засідання планується заслухати інформацію міністра
оборони України В. Гелетея.
Як повідомили в прес-службі парламенту, засідання проходитиме в
закритому режимі, за винятком розгляду питання про відставку А. Яценюка.
Як прогнозує більшість політиків і політологів, Верховна Рада України
не підтримає відставку Прем’єр-міністра України А. Яценюка. Зокрема, таку
думку висловив голова фракції «Батьківщина» С. Соболєв. «Відставка
Прем’єра – це питання 226 голосів. Якщо парламент не проголосує за
відставку Кабміну, уряд працюватиме у тому ж складі, якщо не будуть
запропоновані зміни окремих міністрів або віце-прем’єрів», – сказав він.
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Голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» В. Фесенко
поділяє таку точку зору. «Наскільки я розумію, за підсумками консультацій
між Президентом, Прем’єром і спікером Верховної Ради, завтра (31 липня. –
Ред.) будуть розглядатися урядові законопроекти. Плюс ще декілька
актуальних питань і буде розглядатися заява про відставку», – сказав він.
В. Фесенко припустив, що, «скоріше за все, відставка не буде прийнята».
Водночас політолог зауважив, що відкритим залишається питання щодо того,
чи вдасться парламенту проголосувати за урядові законопроекти (Офіційний
веб-сайт Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Topnovyna/96459.html).
–
2014.
–
28.07;
fakty.ictv.ua
(http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1522644). – 2014. – 30.07; Вголос
(http://vgolos.com.ua/news/verhovna_rada_ne_zmozhe_zavtra_pidtrymaty_vidsta
vku_uryadu__soboliev_152640.html). – 2014. – 30.07).

Коментар Президента України щодо роботи Верховної Ради:
«Нам потрібна консолідація, а не протистояння»
Так сталося, що саме на долю нашого покоління випала велика
відповідальність – відстояти право на власну незалежну державу, проти якої
здійснюється зовнішня агресія.
Внутрішніми чварами обов'язково скористається ворог.
Як Президент, я звернувся до народних депутатів, до Кабінету Міністрів
з чіткою вимогою: за умов зовнішньої агресії ми зобов’язані бути єдині.
Я казав народним депутатам: «Ви маєте право вибору, голосувати
„проти” або „за” Президента чи уряд. Але ви завжди повинні голосувати „за”
Україну».
За останні три дні провів багато зустрічей з лідерами фракцій і груп,
представниками позафракційних депутатів, керівництвом Кабінету Міністрів.
Рішення, до якого я прийшов і з чим звернувся до всіх – ми повинні
говорити мовою компромісів, а не ультиматумів. Емоції не повинні брати
гору над розумом.
Діяти інакше – значить, відкрити другий фронт проти України.
Закони, на яких наполягає уряд – непопулярні, важкі, але конче
необхідні. Сьогодні рішення парламенту потрібні не лише для фінансування
армії, хоча це питання номер один. Рішення парламенту потрібні для того,
щоб працювала економіка держави в цілому, щоб люди відчували себе
впевнено та захищено.
Наполягаю, робота Верховної Ради не повинна бути паралізована.
Нам потрібна консолідація, а не протистояння (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/30884.html). – 2014. – 31.07).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Перспективи участі ВО «Свобода»
в дострокових парламентських виборах
Після завершення президентської кампанії одним з важливих питань
стало проведення дострокових парламентських виборів. Соціологи та
політологи сходяться на думці, що парламентські вибори провести
необхідно, адже нинішній склад Верховної Ради не користується довірою
суспільства. Проте відсутня єдина думка щодо того, коли ці вибори
проводити і за яких умов. Як відомо, провести дострокові вибори в
парламент – одна з передвиборних обіцянок П. Порошенка. В інавгураційній
промові Президент підтвердив, що від своїх слів не відмовляється. «Чинний
склад Верховної Ради не відповідає настроям суспільства», – заявив він,
гарантувавши повне перезавантаження влади.
Разом з тим значна частина народних депутатів не готова до такого
перебігу подій. Рейтинг багатьох з них неухильно знижується. Вибори до
Київради підтвердили попит суспільства на нові політичні сили, і дострокові
вибори до Верховної Ради України зроблять цей тренд ще помітнішим. Як
зазначив О. Черненко, голова Всеукраїнської громадської організації
«Комітет виборців України», ще донедавна мало хто ставив під сумнів сам
факт проведення дострокових парламентських виборів. Дискутували лише
про прийнятну дату, легітимні механізми розпуску парламенту та новий
виборчий закон. «Президент був налаштований рішуче, а народні депутати,
як би їм не хотілося продовжити своє існування до 2017 року, усвідомлювали
невідворотність політичної відповідальності за повну дискредитацію
парламентаризму в Україні», – наголосив О. Черненко.
Він вважає, що сьогодні можна знайти тисячу причин, чому ці вибори
не проводити. «Хтось посилається на війну. Але давайте дивитися правді в
очі. До ймовірної дати проведення виборів ще більше трьох місяців. Якщо за
цей час Україні не вдасться повернути контроль над територією Донбасу, то
така ситуація може продовжуватися роками», – підкреслив О. Черненко.
Утім, він вбачає реальні причини саботажу позачергових виборів у
небажанні окремих політиків і політичних сил іти на вибори. Адже
результати
президентських виборів стали відверто невтішними для
парламентських партій, окремі з яких можуть узагалі не подолати виборчий
бар’єр.
За словами експерта, останнім часом спостерігається позитивна
динаміка лише у кількох партій. Зокрема, президентської «Солідарності» (з
прив’язкою до імені П. Порошенка динаміка вища, без прив’язки менша),
Радикальної партії Ляшка та «Громадянської позиції» А. Гриценка. Рейтинги
інших партій – завмерли на місці або зменшуються в бік статистичної
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похибки. Тому, на думку експерта, саботаж перевиборів з боку значної
частини парламентарів очевидний. «Наївні, вони думають, що до 17-го року
щось зміниться. Замість того, щоб мінятися самим вже сьогодні і сміливо йти
на перевибори», – зазначив О. Черненко.
Поштовхом до активізації дискусій стосовно перевиборів до Верховної
Ради став вихід 24 липня фракцій партії УДАР і ВО «Свобода» з коаліції, що
може бути підставою для розпуску Верховної Ради України і призначення
дострокових парламентських виборів. Але існує імовірність створення нової
коаліції, щоб не допустити ропуску парламенту. Як зазначив народний
депутат М. Томенко, частина народних депутатів можуть спробувати
створити свою коаліцію. «Люди Януковича, починаючи з третьої години
ранку, коли стало відомо, що “Свобода” і УДАР виходять з коаліції, почали
роботу щодо формування нової більшості», – зазначив політик.
За його словами, ця частина людей сьогодні працює з представниками
проукраїнських фракцій, говорячи про те, що шанси стати депутатами є не у
всіх, а от гроші заробити шанси є. «Але я переконаний, що це не допоможе.
Ми місяць активно попрацюємо, указ Президента з’явиться 24 або 25 серпня
а 26 жовтня ми підемо на вибори», – наголосив М. Томенко.
У свою чергу лідер фракції «Свобода» О. Тягнибок застерігає колег по
парламенту від спроб переформатувати коаліцію. «Навіть якщо хтось має
намір тут щось доукомплектовувати, ми не допустимо, щоби в цьому
парламенті з’явилась яка інша більшість», – заявив О. Тягнибок.
Він запевнив, що «Свобода» має важелі «в тому числі і неформальні»,
для того щоб зупинити процес можливого створення нової коаліції.
О. Тягнибок також зазначив, що розпад нинішньої більшості не
заважатиме депутатам синхронно голосувати в залі по важливих
законопроектах, таких як повернення до пропорційної системи виборів та
проведення люстрації.
Дехто з експертів уважає, що у випадку дострокових виборів до
парламенту можуть не пройти не лише представники лівих, а й правих
партій. Як зазначив директор департаменту внутрішньої політики
Міжнародного центру перспективних досліджень Я. Ковальчук, КПУ та ВО
«Свобода», лідери яких отримали досить низьку підтримку під час
президентської кампанії (1,51 та 1,16 % відповідно) ризикують узагалі не
потрапити до парламенту.
Треба зазначити, що КПУ може бути заборонена і у цьому випадку
взагалі не братиме участі у виборах. Але поки що рішення суду немає, і
комуністи ще зберігають надію на підтримку виборців з південного сходу
країни. «У комуністів є шанси отримати місця в парламенті, якщо в
голосуванні братиме участь Донбас. Люди там звикли голосувати за знайомі
їм партії. Але їх результат, імовірно, буде значно меншим, ніж у 2012 р.», –
вважає Я. Ковальчук.
Натомість «Свобода», на думку Я. Ковальчука, матиме більше шансів на
парламентських виборах, якщо об’єднається з іншими гравцями
націоналістичного спрямування.
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Ще напередодні президентських виборів заговорили про можливе
співробітництво ВО «Свобода» з «Правим сектором». Тоді О. Тягнибок
заявляв, що не виключає співробітництва з партією «Правий сектор» і з її
лідером Д. Ярошом. Також лідер партії ВО «Свобода» позитивно оцінив
появу політичної партії «Правий сектор». «Ми не виключаємо, що можуть
бути домовленості з іншою націоналістичною політичною силою (партією
“Правий сектор”), до речі, появу якої ми позитивно сприймаємо», – зазначив
О. Тягнибок.
Крім того, він висловив сподівання, що «Правий сектор» зможе пройти
до Верховної Ради за результатами парламентських виборів. На його думку,
це свідчить про збільшення кількості прихильників націоналістичної
ідеології в Україні.
Але ні тоді, ні тепер О. Тягнибок не говорив про єдиний блок із
«Правим сектором» і малоймовірно, що вони стануть союзниками під час
виборчої кампанії.
Частина експертів вважає, що ВО «Свобода» має всі шанси знову
потрапити до Верховної Ради. Зокрема, таку думку висловив політолог
О. Гарань. За його словами, результат лідера «Свободи» О. Тягнибока на
президентських виборах не є реальним показником підтримки цієї партії,
адже багато виборців «Свободи» на президентських виборах віддали свої
голоси П. Порошенку, щоб він переміг у першому турі. «При цьому
“Свобода” показала високі результати на місцевих виборах – наприклад,
уперше пройшла до Київради, змогла утворити фракцію в Черкаській
міськраді, забезпечила перемогу свого кандидата на виборах мера Прилук», –
зазначив експерт.
Він вважає, що «Свобода» як політична сила користується більшою
підтримкою, ніж її лідер, і у «Свободи» є важливий плюс в очах частини
виборців – ідеологічна послідовність. При цьому поступово вона
еволюціонує від украй правої сили в бік консерватизму. «І цей процес ще не
завершений. Проте зараз перед партією з’явилися нові ризики – їй доведеться
відповідати за дії та результати роботи нинішнього Кабміну», – заявив
експерт.
На думку експерта школи політичної аналітики при НаУКМА
П. Бурковського, на парламентських виборах виборці орієнтуватимуться не
на лідерів партій, а на їх ідеологію. «Майдан був революцією «свободи
проти» – проти корупції, проти тиранії. Наступні парламентські вибори теж
будуть вибором проти. Це означає, що люди не будуть орієнтуватися на
лідерів партій, оскільки цей фактор багато в чому себе дискредитував», –
зазначив експерт.
На його думку, виборці будуть дивитися на те, носіями якої ідеології ці
лідери є: вони націоналісти, праві чи ліві? Тобто, які в них погляди на
найважливіші питання розвитку Української держави і економіки.
П. Бурковський наголосив, що останні події в країні серйозно змінили
політичний ландшафт. «У нас зараз складається дуже цікава ситуація, коли
лівий політичний фланг зруйнований. Жодних представників партій лівого
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спрямування зараз на горизонті не видно. Компартія повністю себе
дискредитувала співпрацею з Росією і сепаратистами. Тоді як на правому
фланзі у нас залишається ідеологічна сила – партія «Свобода», – підкреслив
експерт.
Він вважає, що, як і на парламентських виборах 2012 р., «Свобода» буде
й далі отримувати голоси завдяки своїй ідеологічній стійкості.
У свою чергу аналітики Міжнародного центру перспективних
досліджень Inside Ukraine зробили висновок, що партії «Батьківщина» та
«Свобода» можуть стати новою парламентською опозицією після
дострокових виборів у Верховну Раду. «Зважаючи на низький результат,
отриманий на президентських виборах Ю. Тимошенко та О. Тягнибоком,
очолювані ними партії, скоріше за все, готуватимуться до парламентських
виборів у статусі опозиційних... Тим більше, що прийнятий нещодавно закон
про парламентську опозицію наділяє її значними повноваженнями, зокрема,
щодо головування у ключових парламентських комітетах», – зазначається в
дослідженні Міжнародного центру перспективних досліджень Inside Ukraine.
Експерти центру зазначають, що Ю. Тимошенко потрібно
реорганізувати свою політичну силу, і, перебуваючи в парламентській
опозиції, це буде зробити зручніше. «Однак нішу “конструктивної опозиції”
спробує зайняти і ВО “Свобода”. Побачивши провальний результат
О. Тягнибока на президентських виборах, “свободівці” зрозуміли, що на
парламентські вибори їм вигідніше йти в якості опозиції», – наголошується в
дослідженні.
Але, у такому випадку, між партіями «Свобода» та «Батьківщина» може
виникнути конкуренція за статус опозиції до Президента України. Водночас
у нинішніх умовах парламентська фракція партії «Свобода» діє спільно з
фракцією партії УДАР. Як відомо, під проектом постанови УДАРу про
саморозпуск Верховної Ради підписалися також фракції «Свобода» і
«Батьківщина», але оголосили про вихід з коаліції лише УДАР і «Свобода».
Крім того, «Свобода», як і «Батьківщина», виступає за запровадження
воєнного стану на Донбасі. Зокрема, ще до «розвалу» коаліції представник
фракції «Свобода» О. Кайда зазначив, що ВО «Свобода» виступає і за
введення воєнного стану, і за дострокові парламентські вибори. За його
словами, план дій, який пропонує фракція «Свобода», полягає в такому:
«Вводимо воєнний стан, протягом місяця звільняємо території від терористів,
сепаратистів, приймаємо одночасно нову виборчу систему, відкриті списки ...
і після цього можемо призначати дострокові парламентські вибори на
жовтень 2014 р.».
Щоправда, значна частина експертів сумнівається в політичній
перспективі партії «Свобода», яка більше продовжує діяти як опозиція і
постійно влаштовує скандали.
Заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова
М. Міщенко заявив, що успіх «Свободи» на минулих парламентських
виборах був частково продиктований негативним ставленням виборців до
екс-президента В. Януковича, оскільки ця партія сприймалась як антагоніст
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політики колишнього Президента. За сучасних умов ВО «Свобода» не зможе
так активно використовувати опозиційні гасла і різко критикувати всю діючу
владу, адже їм теж варто відповідати за дії влади.
Натомість представники «Свободи» намагаються вести себе як
опозиціонери і виступають проти деяких ініціатив Президента. Зокрема, вони
разом із представниками «Батьківщини» виступили з критикою
президентських ініціатив змін до Конституції. Як інформують ЗМІ, фракція
партії «Батьківщина» уповноважила голову фракції С. Соболєва терміново
звернутися до П. Порошенка з проханням відтермінувати розгляд проекту
змін до Конституції. «Батьківщина» наполягає на тому, щоб Президент вніс
новий проект змін до Конституції, який «не передбачає узурпацію влади
новим главою держави та передбачатиме реальну децентралізацію влади».
У свою чергу фракція ВО «Свобода» також не має наміру підтримувати
законопроекти з внесення змін у Конституцію, запропоновані для
голосування. Про це журналістам повідомив депутат від «Свободи»
Ю. Сиротюк. «Ми не будемо підтримувати жоден із двох законопроектів», –
зазначив він.
Як відомо, на порядок денний засідання парламенту депутатам
пропонувалося до розгляду законопроект № 2522а про зміни в Основний
закон у частині посилення гарантій незалежності суддів і № 4178а, внесений
П. Порошенком, про децентралізацію влади.
Ю. Сиротюк пояснив, що перший законопроект розроблено колишньою
владою й він повністю не влаштовує фракцію, у той час як у законопроекті
П. Порошенка «Свобода» не згодна з пунктом, яким фактично надається
офіційний статус російській мові.
Ю. Сиротюк також наголосив, що якщо цю норму буде вилучено із
законопроекту № 4178а, то «Свобода» його підтримає.
Експерти вкотре наголошують на тому, що радикальна опозиційна
риторика та скандальні дії представників «Свободи» можуть відштовхнути
значну частину прихильників цієї політичної сили. До того ж виборці
сьогодні уважно слідкують за відповідністю політики кожної політичної
партії висловленим нею гаслам. Зокрема, професор політології А. Романюк
зазначає, що після Майдану громадяни України прискіпливо спостерігають
за діями всіх політичних сил, а надто парламентських. Партія «Свобода»
потрапила під критику навіть на Львівщині, де вона на останніх
парламентських виборах набрала майже 40 % голосів. Партію критикують за
невиконання обіцяної програми. Є два індикатори, що вказують, чи
виправдовує партія сподівання виборців: це реалізація програми і наявність
необхідного для цього кадрового потенціалу. «Радикальна складова програми
“Свободи” виявилася доброю в умовах боротьби за владу, а коли партія
перейшла до влади, то її програма має бути змінена. Входження “Свободи”
до структур влади показує те, що вона має проблему з кадровим потенціалом,
не має добре підготовлених фахівців, які могли б обіймати ті посади, які
належать до числа політичних», – вважає А. Романюк.
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Громадські активісти виступають і проти кулуарних призначень. Вони
вважають, що відбуваються маніпуляції довкола голів райадмінстрацій і
тепер, коли фактично представники ВО «Свобода» керують областю, стане
очевидним, чи відповідають свободівці тим гаслам, з якими вони йшли у
парламент.
Виборці критикують також діяльність ВО «Свобода» у парламенті. Ця
політична сила не реалізовує свою програму в законах, зауважує політолог
Л. Мандзій, хоча вже при владі.
За словами експерта, дії партії були спрямовані не на конструктив, а на
деструктив, партія не намагалась шукати порозуміння через діалог, а воліла
все списувати на те, що перебуває в опозиції.
Про те, що ВО «Свобода» не виправдала очікувань людей, говорить і
керівник громадської організації «Комітет виборців України» на Львівщині
О. Дащаківська.
Вона зазначила, що люди очікували чіткого плану дій від цієї партії і не
розуміють боротьби за владу в складний для країни час. «Для виборця
ключовими залишились два законопроекти, які ”Свобода” подала у
парламенті: це про заборону абортів і другий, проголосований після
Майдану, про мову, який збурив суспільство. Ці два законопроекти є
ілюстрацією того, чим займалась “Свобода”, яка не займалась
господарськими, політичними питаннями, об’єднуючими справами, а
відстоювала власні цілі і відволікала увагу виборців від якихось інших
важливих проблем», – вважає О. Дащаківська.
За словами експертів, найбільше несприйняття викликало те, що
підняття мовного питання ВО «Свобода» лише посилило напруження в
країні, а інцидент у кабінеті тимчасового керівника НТКУ створив картинку
для антиукраїнської пропаганди в російських ЗМІ й дав аргумент проти
України постійному представнику Росії в ООН В. Чуркіну. «Замість того,
щоб виконувати функції парламентської фракції і ухвалювати закони, які б
сприяли українському книговиданню чи перекладам фільмів українською
мовою, лунали голослівні заяви, які сприяли плану Кремля і Медведчука
щодо поділу України на Схід і Захід», – зауважив громадський активіст
А. Рожнятовський.
На думку критиків партії «Свобода», виборці очікували, що партія
протидіятиме не лише антиукраїнській політиці, а й вирішуватиме
економічні проблеми. При цьому експерти наголошують, що виборці самі
винуваті в тому, кого обирають, хоча більшість виборців не усвідомлюють,
що, голосуючи за ВО «Свобода» у 2012 р., вони певною мірою перекладали
на цю політичну силу свою відповідальність за державу й оцінювали її
представників через призму власних стереотипів та уявлень.
Отже, у нинішній складній ситуації, як політики, так і громадськість, яка
їх обирає, мають підняти поріг відповідальності і забезпечити умови для
досягнення відповідності між функціями Верховної Ради та її діяльністю, для
оновлення системи влади в Україні (Матеріал підготовлено за інформацією
таких джерел: Гарань: На майбутніх парламентських виборах «Свобода»
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збереже
своїх
виборців
//
http://zik.ua/ua/news/2014/06/10/garan_na_maybutnih_parlamentskyh_vyborah
_svoboda_zberezhe_svoih_vybortsiv_496213. – 2014. – 10.06; Перспективних
лівих партій на виборах не буде, з правих залишається «Свобода», –
політолог
//
http://zik.ua/ua/news/2014/06/23/perspektyvnyh_livyh_partiy_na_vyborah_ne_b
ude_z_pravyh_zalyshaietsya_svoboda__politolog_499831. –2014. – 26.06; Після
виборів «Батьківщина» та «Свобода» перейдуть в опозицію – експерти //
http://www.slovoidilo.ua/news/3310/2014-06-20/posle-vyborov-batkivcshina-isvoboda-perejdut-v-oppoziciyu---eksperty.html. – 2014. – 20.06; Дострокові
вибори
парламенту:
зараз
або
ніколи
//
http://blogs.pravda.com.ua/authors/chernenko/53c7790f82888/. – 2014. – 17.07;
Томенко каже, що «люди Януковича» зманюють нардепів у нову коаліцію
// http://www.pravda.com.ua/news/2014/07/24/7032858/. – 2014. – 24.07;
Тягнибок: Ми не допустимо, щоби з’явилась якась інша більшість //
http://www.pravda.com.ua/news/2014/07/24/7032848/. – 2014. – 24.07).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Лідер парламентської фракції «Батьківщина» С. Соболєв виключає
можливість створення коаліції за участю фракцій «Батьківщина», КПУ
та Партії регіонів. Про це він заявив на брифінгу у Верховній Раді, передає
кореспондент УНН.
Нагадаємо, як повідомляло УНН проінформоване джерело, 31 липня у
ВР може з’явитися нова коаліція, до якої може увійти 235 народних обранців
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 30.07).

***
Партія регіонів не збирається входити в одну коаліцію з
«Батьківщиною». Про це заявив народний депутат від фракції Партії
регіонів М. Чечетов.
У Верховній Раді знайдуться 280 голосів, які у власних інтересах і на
руку персональним амбіціям, аби взяти владу під свій контроль без виборів,
можуть піти на створення нової коаліції. Зокрема, може бути реалізована
коаліція «Батьківщини» із мажоритарниками, сказав М. Чечетов.
«В Україні йде прихована, але справжня війна, а тим часом знаходяться
політики, які хочуть гратися з вогнем. У той час, коли всі повинні
об’єднатися заради прийняття важливих рішень й працювати день у день, є
ті, хто хоче отримати дивіденди від своїх тимчасових рейтингів. Кожні
парламентські вибори у нас – війна. А дві війни одразу країна може не
витримати», – зазначив М. Чечетов. При цьому він висловив впевненість у
тому, що є й сили, які мають політичний хист і спробують узяти на себе
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відповідальність. «Чи можлива нова активна коаліція? Теоретично – так!
Практично також це можливо», – наголосив політик.
Також М. Чечетов додав, що в Україні є Ю. Тимошенко – амбіційна
людина, яка може стати ініціатором, генератором і мотором для нової
коаліції. Тому якщо ця людина захоче, то у неї все може вийти, вважає
нардеп-«регіонал». «Як жінка, що кілька раз бажала стати Президентом,
може пройти повз шанс стати Прем’єр-міністром, фактично – першою
людиною в парламентсько-президентській системі влади, та ще й без
виборів», – зазначив нардеп.
Представник фракції Партії регіонів також зазначив, що його фракція у
цьому брати участь не може, адже не бачить варіантів подолання кризи на
Сході із можливими союзниками, які кличуть до вояччини та вимагають
введення воєнного стану.
«Нехай “Батьківщина” сама вирішує свою долю із іншими силами в
парламенті. Без Партії регіонів, УДАРу, “Свободи” й ряду тих, хто покинув
Ю. Тимошенко, в полі зору нових коаліціантів залишається 280 депутатів.
“Батьківщина” й мажоритарники – це більше, ніж достатньо. Мажоритарні
попутники добре розуміють – ось їхній останній шанс продовжити своє
сидіння під куполом. Нехай “Батьківщина” спробує пояснити своїм виборцям
такий союз. Партія регіонів у цьому брати участь не може», – резюмував М.
Чечетов (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
30.07).
***
Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів рекомендує
парламенту відхилити проект закону про внесення змін до Закону «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (щодо страхового
стажу та умов виходу на пенсію, призначення та її виплати за минулий
час).
Законопроектом (реєстр. № 4063-1) пропонується у Законі «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
– встановити умови призначення пенсії за віком – досягнення 60 років
чоловіками та 55 років жінками за наявності страхового стажу не менше 15
років;
– визначити вимоги щодо страхового стажу, який надає право на
одержання мінімальної пенсії за віком, – 20 років для жінок і 25 років для
чоловіків.
– повернути застосовування в розрахунку пенсії середньої заробітної
плати на одну застраховану особу в цілому по Україні за рік, що передує
року звернення за призначенням пенсії;
– надати непрацюючим інвалідам II і III груп за наявності – у чоловіків
25, а у жінок – 20 років страхового стажу за їх вибором право на призначення
пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком.
Крім того, прикінцевими положеннями законопроекту пропонується до 1
липня 2014 р. провести відповідні заходи щодо призначення та виплати
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пенсії з дати виникнення права жінкам, які досягли віку 55 років у період з
дати набранням чинності Закону «Про заходи щодо законодавчого
забезпечення реформування пенсійної системи» (1 жовтня 2011 р.), і яким, у
зв’язку з підвищенням пенсійного віку, пенсії не були призначені.
Набрання чинності запропоновано з дня опублікування закону.
Водночас Головне науково-експертне управління Апарату Верховної
Ради України не підтримує законопроект, зауважуючи при цьому, що
«законодавчі ініціативи, які пропонують лише повернення положень чинного
пенсійного законодавства до “передреформених” умов, не вирішують
проблеми належного пенсійного забезпечення громадян, яке потребує
системного вдосконалення. Коригування системи пенсійного забезпечення в
Україні, з необхідністю якого Управління погоджується, має базуватися на
комплексному аналізі ефективності функціонування пенсійної системи у
період після запровадження змін, передбачених Законом “Про заходи щодо
законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”» (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 30.07).
***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та в цілому
проект закону про заходи щодо забезпечення запобіжного затримання
осіб, що беруть участь у терористичній діяльності.
Законопроектом (реєстр. № 4247а) передбачається тимчасово
запровадити запобіжне затримання терміном до 30 діб осіб, які беруть участь
у діяльності терористичних груп на території Донецької або Луганської
областей.
Згідно із проектом, «запобіжне затримання особи здійснюється
уповноваженими на це державними органами з метою недопущення та
припинення злочинних посягань терористичної спрямованості, які
вчинюються на території Донецької або Луганської областей терористичним
групами, під час проведення антитерористичної операції.
Правовою підставою для затримання є мотивована постанова начальника
органу внутрішніх справ або органу служби безпеки, погоджена
прокурором».
Під час обговорення один з авторів, народний депутат М. Паламарчук,
обґрунтував необхідність прийняття законопроекту «нестандартною, у тому
числі з правової точки зору ситуацією, яка склалася в Україні у зв’язку з
масовою терористичною діяльністю на Сході країни та зовнішньою
військовою агресією з боку Росії, яка вимагає нестандартних правових
заходів реагування».
Народний депутат вважає, що запобіжне затримання осіб, які беруть
участь у терористичній діяльності на території Донецької та Луганської
областей, може стати одним з таких ефективних заходів.
Члени Комітету, проаналізувавши проект, дійшли висновку про
можливість запровадження запропонованого механізму та наявність у ньому
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достатніх гарантій дотримання прав людини через судовий контроль.
Парламентарії підтримали законопроект, прийняття якого, на їхню
думку, сприятиме захисту конституційних прав і свобод громадян,
суспільства та держави від злочинних посягань терористичної спрямованості,
які вчинюються на території Донецької та Луганської областей
терористичним групами, під час проведення антитерористичної операції
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 30.07).
***
Комітет з питань соціальної політики та праці рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих
положень соціальної політики).
Законопроектом (реєстр. № 4269а) пропонується встановити щорічну
додаткову оплачувану відпустку тривалістю десять календарних днів
працюючим батькам для догляду за інвалідом з дитинства І групи підгрупи А
та відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у
медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною-інвалідом
підгрупи А, якій виповнилося шість і більше років, вісімнадцятирічного віку.
Відповідні зміни передбачається внести до ст. 83 та 182-1 Кодексу
законів про працю України та ст. 4, 5 і 19 Закону «Про відпустки».
Проектом пропонується із ст. 179 Кодексу законів про працю України та
ст. 18 Закону «Про відпустки» виключити положення про те, що за особами,
які перебувають у відпустці по догляду за дитиною та працюють на умовах
неповного робочого часу, зберігається право на допомогу до досягнення
дитиною трирічного віку.
Документом також пропонується у Законі «Про державну допомогу
сім’ям з дітьми» врегулювати питання продовження виплати допомоги на
дитину до досягнення нею трирічного віку особам, яким призначена
допомога при народженні першої дитини та виплата її проводиться протягом
24 місяців.
На думку членів Комітету, прийняття законопроекту дасть можливість
поліпшити соціальний захист родин, до складу яких входять діти-інваліди
підгрупи А та інваліди з дитинства І групи підгрупи А (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 29.07).
***
Как
отмечает
интернет-издание
«Публичные
люди»
(WWW.PL.COM.UA), в «Батьківщині» требуют внести изменения в
военную доктрину Украины в связи с агрессией Российской Федерации,
принять решение о выходе из состава СНГ и ввести санкции против
российских банков. Об этом сообщил на брифинге глава фракции
«Батьківщина» С. Соболев.
С. Соболев отметил, что в условиях, когда страны ЕС, США и Канада
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принимают решение о санкциях против Российской Федерации как
агрессора, Украина должна присоединиться к введению санкций.
Уточняя, какие именно решения по этому вопросу должна принять
Верховная Рада и готовы ли соответствующие проекты, С. Соболев сказал:
«Готовы как минимум четыре законопроекта. Один из них касается
изменения военной доктрины. Вы знаете, что у нас до сих пор союзник –
Российская Федерация? У нас нет другого союзника, в соответствии с нашей
геополитической и военной доктриной. Это то, что должно быть изменено
немедленно, так как это фактически и план действий Генерального штаба,
Главнокомандующего и парламента».
Еще одно решение, которое может принять парламент – это отказ
Украины от участия в составе СНГ. Также С. Соболев отметил, что
необходимо принять пакет решений относительно запрета экспорта военной
продукции, которая идет в Российскую Федерацию, и так называемой
продукции двойного назначения, которая может быть использована как
военная.
«Еще один вопрос, который уже решили Соединенные Штаты, ЕС и
Канада, касается государственных банков Российской Федерации. Я никому
не открою секрет, если скажу, что сейчас Российская Федерация через свои
государственные банки активизировала другую плоскость отношений, когда
фактически ставятся перед фактом банкротства наши крупнейшие
промышленные производители, так как их вынуждают немедленно
возвращать кредиты российских банков без каких-либо переговоров. По
моему мнению, это еще один фронт, который В. Путин открыл против
украинской промышленности», – сказал он.
По словам С. Соболева, реакция на такую ситуацию со стороны
Украины должна быть адекватной. Также должны быть приняты решения в
отношении госкомпаний РФ, против которых введены санкции (Интернетиздание «Публичные люди» (http://www.pl.com.ua/?pid=61&artid=33302). –
2014. – 30.07).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів зустріч з матерями та
дружинами військових, що перебували у полоні бойовиків у місті Горлівка.
Під час успішно проведеної операції 17 заручників були звільнені і сьогодні
прибули в Київ.
Повідомляючи жінкам щасливу новину, Президент зауважив: «Ми
боремося за те, щоб були звільнені всі українці, які перебувають у
заручниках у бандитів і терористів. Попри те, що до хлопців ці нелюди
застосовують тортури, наші військові мають дуже міцний дух і з честю
витримують випробування».
Президент повідомив, що операція з визволення заручників була на його
особистому контролі та мала гриф «таємно», адже будь-яка зайва інформація
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могла б зашкодити звільненню полонених. Саме тому жінкам і матерям
повідомили про долю їх близьких лише після остаточного завершення всіх
дій зі звільнення українських військових. «Я вам обіцяв 24 години на добу
цим займатися. І, незважаючи на те, що зараз дуже важка ситуація, життя та
здоров’я кожного українського громадянина для мене є пріоритетом», –
заявив глава держави.
«Україна пишається мужністю, з якою ви трималися. А ви можете
пишатися близькими, тим, як вони вірили у ваше повернення і боролися за
вас», – сказав глава держави, звертаючись до звільнених українських
військових.
Президент повідомив, що на сьогодні в полоні у бойовиків перебувало
168 заручників. «Відтепер їх чисельність зменшилася на 17», – констатував
Президент.
П. Порошенко повідомив, що звернувся до президента Білорусі
О. Лукашенка з проханням сприяти проведенню у Мінську 31 липня
засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на
Донбасі за участі другого президента України Л. Кучми, посла Росії М.
Зурабова та представника ОБСЄ.
За словами Президента, пропонується винести на обговорення
контактної групи два питання: про звільнення всіх заручників, які
залишаються у бойовиків, та про забезпечення допуску міжнародних
експертів на місце падіння літака «Малайзійських авіаліній».
П. Порошенко наголосив, що в питанні заручників треба діяти швидко,
адже серед них є поранені, які потребують медичної допомоги.
Говорячи про ситуацію з Горлівкою, П. Порошенко зазначив, що зараз
населений пункт блокований силами українських військовослужбовців, окрім
шляху, який з’єднує його з Донецьком.
Він наголосив, що українські солдати під час звільнення населених
пунктів «роблять усе для того, щоб уникнути жертв серед мирного
населення, захистити солдатів, запобігти руйнування інфраструктури».
«Ми не застосовуємо артилерію та авіацію проти житлових масивів,
жилого сектору. І в цій ситуації ми задіємо інші методи – диверсійної,
розвідувальної роботи, щоб вичавити бойовиків з міста», – підкреслив
Президент (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 29.07).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонні розмови з
Прем’єр-міністром Нідерландів М. Рютте та Прем’єр-міністром
Австралії Т. Ебботтом, під час яких було обговорено поточну ситуацію з
ходом розслідування обставин збиття літака «Малайзійських авіаліній».
Глава держави підтвердив рішучу налаштованість на забезпечення
ефективного прозорого міжнародного розслідування обставин збиття літака
рейсу MH17 у найкоротші терміни. «Ми докладаємо всіх зусиль для
якнайшвидшого доступу міжнародних експертів до місця падіння», –
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запевнив П. Порошенко.
Президент проінформував, що за його дорученням Віце-прем’єр-міністр
В. Гройсман провів термінову нараду, у якій взяли участь нідерландські та
австралійські представники, включно із міністром закордонних справ
Австралії Дж. Бішоп, фахівці Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на чолі
з Головою Місії Е. Апаканом, Міністр оборони України В. Гелетей,
Заступник глави Адміністрації Президента України В. Чалий, представники
МЗС України та СБУ.
Результатом наради стало створення механізму для координації дій
української сторони та міжнародних експертів під проводом Нідерландів, за
участю Австралії, інших країн при сприянні Спеціальної Моніторингової
Місії ОБСЄ. Для постійної координації подальшого забезпечення роботи та
безпеки експертної групи було створено ситуативну кімнату.
Президент зазначив, що в четвер 31 липня Верховна Рада має
ратифікувати відповідну двосторонню угоду з Австралією для забезпечення
міжнародного розслідування та його захисту з боку цивільної поліцейської
місії.
Під час розмов П. Порошенко підтвердив рішучу готовність взаємодіяти
для забезпечення доступу місії експертів до місця падіння літака,
проінформувавши про одностороннє припинення вогню в радіусі 20 км. При
цьому він розраховує, що ОБСЄ використає свій вплив для припинення
вогню з боку терористів також у радіусі 20 км. Президент України заявив, що
готовий запропонувати експертам ОБСЄ здійснювати контроль за ситуацією
та моніторинг двостороннього припинення вогню безпосередньо на
блокпостах.
Президент України висловив очікування, що ці термінові заходи дадуть
змогу забезпечити доступ до зони падіння літака в найкоротший період. Він
також ще раз запевнив співрозмовників, що Україна незмінно
дотримуватиметься всіх своїх зобов’язань перед міжнародним партнерами і
надалі зацікавлена в поглибленні координації зусиль (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
29.07).
***
Президент України П. Порошенко висловив співчуття рідним і
близьким мера міста Кременчук О. Бабаєва у зв’язку з його смертю.
«У пам’яті всіх, хто знав і працював разом з О. Мейдановичем, він
залишиться професіоналом, Людиною, яка вірно служила своєму місту та
Українській державі», – йдеться у співчутті глави держави.
«У ці трагічні дні у глибокій скорботі схиляю голову та сумую разом із
вами. Світла пам’ять про О. Мейдановича назавжди залишиться в наших
серцях», – наголосив П. Порошенко (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 29.07).
***
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У вівторок, 29 липня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк прийняв
міністра закордонних справ Австралії Дж. Бішоп, яка перебуває в Україні
в рамках міжнародних зусиль з розслідування катастрофи літака
«Малайзійських авіаліній».
Глава уряду висловив глибокі співчуття у зв’язку із загибеллю
австралійських громадян.
Прем’єр-міністр України підтвердив рішучу налаштованість української
сторони встановити разом із міжнародним співтовариством усі обставини
трагедії та притягти до відповідальності всіх причетних до цього злочину.
А. Яценюк і Дж. Бішоп обговорили питання роботи міжнародних
експертів під керівництвом Нідерландів, які перебувають в Україні та
очікують можливості для доступу на контрольовану терористами територію,
де знаходяться уламки літака.
Прем’єр-міністр України підкреслив зацікавленість української сторони
у безперешкодній роботі поліцейських і військових експертів Австралії та
інших країн на місці злочину (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. –
29.07).
***
Кабмін знизив показники доходів і видатків бюджету на мільярд.
Кабмін пропонує ВР збільшити обсяг дохідної частини держбюджету на
2014 р. на 4,889 млрд грн – до 377,822 млрд грн і видаткової частини – на
4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.
Про це йдеться в доопрацьованому законопроекті про внесення змін до
закону «Про Держбюджет на 2014 рік».
Раніше уряд пропонував збільшити дохідну частину держбюджету на
5,935 млрд грн, видаткову, – на 5,869 млрд грн.
Таким чином, зниження запропонованих раніше коригувань у
доопрацьованому законопроекті становить близько 1 млрд грн.
Рівень дефіциту держбюджету, як і раніше, пропонується залишити
незмінним.
Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту, по дохідній
частині уряд пропонує скоротити планові надходження з податку на
прибуток підприємств на 2,8 млрд грн, з ПДВ з товарів українського
виробництва – на 5,7 млрд грн, з ПДВ з імпортних товарів – на 4,5 млрд грн.
Водночас пропонується збільшити надходження за рахунок доходів
фізосіб на 3,3 млрд грн, зниження відшкодування з ПДВ на 1,8 млрд грн,
збільшення плати за користування надрами – на 6,2 млрд грн, введення
тимчасового військового збору в 1,5 % – на 2,9 млрд грн, а також за рахунок
включення до дохідної частини допомоги від ЄС на суму 4 млрд грн й
екологічного податку на суму 2 млрд грн.
У видатковій частині уряд пропонує скоротити на 70 % витрати на
утримання контролюючих органів на серпень – грудень, внаслідок чого
держбюджет заощадить 582,2 млн грн.
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Крім того, пропонується скоротити на 400,1 млн грн видатки на
забезпечення діяльності інших центральних органів виконавчої влади та
державних органів, включаючи суди та прокуратуру, а також видатки на
оплату праці народних депутатів України на 30,8 млн грн (Економічна
правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 30.07).
***
Кабінет Міністрів України схвалив проект закону України «Про
внесення зміни до ст. 255 Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо скасування повноважень органів внутрішніх справ
із складання протоколів за порушення правил торгівлі на ринках».
Проект закону розроблено Міністерством внутрішніх справ на
виконання Плану заходів з виконання Державної програми активізації
розвитку економіки на 2013–2014 рр. Розробка законопроекту має на меті
скорочення державного регулювання у сфері суспільних відносин,
зменшення державного контролю над суб’єктами господарювання,
стимулювання вільної конкуренції на ринках.
Цей нормативний акт передбачає скасування повноважень органів
внутрішніх справ щодо складання протоколів про адміністративні
правопорушення, передбачені ст. 159 (Порушення правил торгівлі на ринках)
КУпАП.
Для цього у законопроекті запропоновано внести зміни до ст. 255
КУпАП, позбавивши працівників міліції права складати протоколи про
зазначені адміністративні правопорушення. Це дасть змогу скоротити
кількість перевірок суб’єктів господарювання, поліпшити умови ведення
підприємницької діяльності, зменшити втручання контролюючих органів у
господарську діяльність.
Водночас право складання протоколів за ст. 159 КУпАП залишається
лише за посадовими особами, уповноваженими на те виконавчими
комітетами сільських, селищних і міських рад, якими встановлюються та
затверджуються правила торгівлі на ринках (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 30.07).
***
Витрати державного бюджету на утримання різноманітних
інспекцій та контролюючих органів становлять понад 24 млрд грн на рік,
у цих структурах працюють тисячі людей, і водночас за рахунок хабарів
щорічно виводитьсяв тінь, за різними оцінками, майже 100 млрд грн.
Про це 30 липня йшлося на розширеній нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства В. Гройсмана за участі міністрів, представників
міністерств і контролюючих органів, на якій обговорювалось питання
скорочення кількості центральних органів виконавчої влади, що здійснюють
державний нагляд (контроль) у відповідних сферах.
Напередодні Прем’єр-міністр України А. Яценюк дав доручення на 70 %
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скоротити витрати на утримання органів центральної виконавчої влади, які
здійснюють контрольно-наглядові повноваження.
«Тиск на бізнес, що сповільнює економічних розвиток і призводить до
вимивання коштів з економіки держави – нам необхідно ліквідувати цей
тіньовий сегмент», – зазначив В. Гройсман.
За його словами, з 80 різноманітних інспекцій, контролюючих органів і
департаментів контролю у міністерствах має залишитися не більше, ніж 20
контролюючих інстанцій.
«У чотири рази оптимізуємо кількість інспекцій, чисельність
держслужбовців, відповідно зменшиться фінансування», – зазначив він.
В. Гройсман оголосив про формування робочої групи з представників
органів виконавчої влади, яка вже на початку наступного тижня має
сформувати пропозиції щодо переліку тих функцій контролю, які необхідно
здійснювати в найважливіших секторальних напрямках.
«Під необхідні функції будемо формувати структуру, тобто кількість
інспекцій, чисельність персоналу, фінансування», – підкреслив Віце-прем’єрміністр (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 30.07).
***
31 липня у Мінську Україна висуне вимогу щодо негайного доступу
міжнародної місії до місця падіння літака Boeing 777.
Міжнародні експерти знову не змогли потрапити на місце падіння літака
Boeing 777 «Малайзійських авіаліній» для проведення належного
розслідування трагедії і пошуку тіл, що ймовірно можуть там залишатися.
Про це під час брифінгу у Києві повідомив Віце-прем’єр-міністр України,
голова Державної комісії з розслідування катастрофи літака В. Гройсман. Він
наголосив, що Президент і уряд України вимагають негайного забезпечення
доступу експертів до території, де трапилась авіакатастрофа. «Президент
України П. Порошенко уповноважив нашу контактну групу вилетіти завтра
до Мінська і провести консультації задля того, щоб негайно були виконані
наші вимоги щодо доступу міжнародної місії на територію падіння літака», –
сказав він і запевнив, що з українського боку для цього робиться все
можливе.
Присутній на брифінгу керівник Спеціальної спостережної місії ОБСЄ в
Україні посол Е. Апакан також наголосив на необхідності повного
припинення вогню та організації безпечних коридорів у зоні авіакатастрофи.
«Ми працюємо з переговорниками на місці, і сподіваємося, що зможемо
досягти місця аварії вже завтра», – сказав він.
В. Гройсман нагадав, що українська сторона не веде жодних військових
дій у зоні 20 км навколо місця падіння літака і не має намірів військовими
засобами відновлювати контроль над цією територією.
«Ми хочемо, щоб з боку ОБСЄ був здійснений належний контроль, щоб
усі були переконані – з боку української армії нема жодних пострілів по
місцю аварії, в тому числі і по маршрутах пересування експертів», – запевнив
Віце-прем’єр-міністр.
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В. Гройсман також повідомив, що для моніторингу ситуації
запропоновано використовувати безпілотні апарати, які могли б здійснювати
технічні дослідження території та засвідчити, що з боку української армії
жодних військових дій у 20-кілометровій зоні не ведеться. Також у рамках
Державної комісії було прийнято рішення щодо розміщення бази, де
перебуватимуть фахівці міжнародної слідчої групи, якомога ближче до
території падіння літака.
«Ми вимагаємо завтра негайно забезпечити доступ усіх фахівців, які
мають проводити розслідування на цій території. З українського боку все для
цього робиться. Ми готові для подальшої співпраці з іншими партнерами для
вирішення цього питання. Це принципова позиція Президента, яка буде
доведена до логічного завершення», – підкреслив В. Гройсман (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 30.07).
***
Міністр юстиції П. Петренко у Кабінеті Міністрів презентував
пілотний проект функціонування в Києві модельного офісу надання
адміністративних послуг – створення в столиці нового відділення
реєстраційної служби. «Уряд, за пропозицією Міністерства юстиції,
прийняв рішення щодо запровадження пілотного проекту та початку
функціонування модельного офісу в Києві, де буде запроваджена абсолютно
нова філософія взаємовідносин між споживачем і державним органом у
наданні адміністративних послуг», – зазначив П. Петренко.
«Зараз ми пропонуємо нову модель надання адмінпослуг громадянам.
Пропонуються новації, які перетворять похід громадян до державного
службовця на якісний сервіс. Ці новації дійсно дуже прості, але ефективні», –
зазначив Міністр.
За його словами, зокрема, пропонується розподілити роботу
співробітників модельного офісу за принципом фронт-офіс і бек-офіс.
«Фронт-офіс – це та частина співробітників, яка спілкується виключно з
громадянами. Але при цьому вони не матимуть жодного впливу на прийняття
рішення у справі», – наголосив П. Петренко. Він зазначив, що робота офісу
починається з того, що громадянина зустрічає менеджер залу, який
спрямовує у потрібну електронну чергу та допомагає в отриманні
відповідного квитка. Після цього громадяни чекають своєї черги в
комфортному середовищі та спостерігають за процесом. При цьому на будьякому етапі реєстрації прав доступні консультації фахівців. Разом з тим для
реєстрації заяви громадянин нічого не повинен заповнювати власноруч – це
робить оператор в електронній формі. Заявник перевіряє та підписує
роздруковану заяву.
«Після того як заява чи анкета заповнена та завірена, вона потрапляє в
бек-офіс і розподіляється за принципом випадкового вибору вільного
реєстратора. У бек-офісі працюватимуть фахівці, які уже не матимуть
контакту зі споживачами. Вони отримують відскановані пакети документів
через електронний сервіс і приймають кінцеве рішення щодо вчинення тієї чи
20

іншої дії», – зазначив П. Петренко.
Він наголосив, що саме розділення на фронт-офіс і бек-офіс є
надзвичайно важливим для подолання корупції в сфері надання
адміністративних послуг.
«Ми порахували, що за таким підходом строк опрацювання документів з
реєстрації квартири зменшується в п’ять–сім, а то й десять разів. Наприклад,
зараз час прийому документів у модельному офісі становить сім–десять
хвилин, а раніше це відбувалося мінімум 40 хв., – зазначив міністр юстиції. –
Такі реформи є надзвичайно важливими, оскільки їх може відчути кожен.
Якщо досі людина приходила і займала чергу зночі, то зараз вона може
отримати таку послугу за 10–15 хв. – саме це є проявом того, що держава
починає орієнтуватися на громадян, а не навпаки».
За словами міністра юстиції, очікується, що з вересня схема роботи
столичного модельного офісу буде поширена на надання адміністративних
послуг по всій Україні.
Нове відділення реєстраційної служби ГУ юстиції розташоване в місті
Києві по вулиці Народного ополчення, 1. Це відділення обслуговує всі
райони столиці (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 29.07).

ПОЛІТИКА
Генсек ООН Пан Ги Мун в среду призвал все стороны конфликта в
Украине прекратить боевые действия в районе места крушения
пассажирского самолета Боинг-777 компании Malaysia Airlines и не
препятствовать доступу к нему международных экспертов. Об этом
сообщает Интерфакс-Украина.
При этом Пан Ги Мун выразил «глубокую обеспокоенность тем фактом,
что поисковые группы и международные следователи, призванные
установить обстоятельства крушения самолета, по-прежнему лишены
доступа к месту катастрофы в связи с тяжелыми боями в этом районе».
«Родственники жертв этой ужасной трагедии заслуживают решения
вопроса (по поиску оставшихся тел погибших. – Ред.), а мир требует ответов.
Международные экспертные группы должны получить возможность
осуществлять свою работу», – подчеркнул в своем заявлении генсек ООН.
Напомним, сегодня Президент Украины П. Порошенко уполномочил
рабочую группу для трехсторонних консультаций по ситуации на Донбассе.
На консультации контактной группы должны обсудить возможность доступа
экспертов
к
месту
крушения
Боинга-777
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 30.07).
***
Российский МИД назвал Доклад управления Верховного комиссара
ООН по правам человека о ситуации на Украине «необъективным и даже
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лицемерным». Москва возмущена тем, что авторы доклада придерживаются
позиции, согласно которой Киев может применять силу для восстановления
законности и правопорядка в восточных регионах Украины.
В оценках, опубликованных на сайте МИД, содержится упрѐк в адрес
ООН в том, что представленный в понедельник доклад не содержит сведений
о применении украинской армией систем залпового огня «Град», в
результате чего погибли, как сообщает МИД России, 16 человек, а многие
граждане были ранены. Российское дипломатическое ведомство, в
поддержку своих аргументов, ссылается на недавнее заявление
правозащитной организации «Хьюман райтс уотч».
В комментарии МИД подчѐркивается, что обстрелы украинскими
военными и Национальной гвардией населенных пунктов на Востоке
Украины являются причиной растущего числа жертв.
В докладе Ведомства ООН по правам человека, в частности, отмечается,
что со времени начала конфликта в апреле этого года были убиты не менее 1
130 человек и ранены почти три с половиной тысячи, более ста тысяч
жителей восточных регионов Украины стали беженцами, спасаясь от насилия
и кровопролития. Об этом сообщает «Радио Свобода» (Електронні Вісті
(http://elvisti.com). – 2014. – 29і.07).
***
Президент США Б. Обама заявляет, что американские власти и в
дальнейшем будут поддерживать Украину, но пока речь не идет о
поставках оружия, о чем просят украинцы. Об этом Б. Обама заявил после
сообщения о новых санкциях против Российской Федерации за ее действия в
Украине, передает УНИАН.
«Украинцы лучше вооружены, чем сепаратисты. Вопрос сегодня, как
избежать кровопролития в Украине. Лучший инструмент, который мы имеем,
чтобы повлиять на российское поведение, это влияние на российскую
экономику», – сказал президент США.
Б. Обама обратил внимание на то, что эксперты сейчас прогнозируют
нулевой рост российской экономики и значительный отток капитала из
страны.
Он также заверил, что США и в дальнейшем будут поддерживать
Украину.
«Буду дальше участвовать в поиске дипломатического решения с
президентом Путиным и президентом Порошенко и лидерами Евросоюза. Но
Россия должна понять, что одновременно будем поддерживать украинцев,
которые избрали нового президента и углубляют контакты с Европой и
США», – сказал Б. Обама.
В то же время он отметил, что введение санкций не означает начала
«новой холодной войны», но назвал недопустимым факт поддержки Россией
представителей незаконных вооруженных формировний на Востоке
Украины.
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Напомним, накануне президент США Б. Обама объявил о введении
против РФ новых санкций в оборонной, энергетической и финансовой
сферах. Накануне о введении секторальных санкций против России также
сообщили в Евросоюзе (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014.
– 30.07).
***
ЄС запровадив санкції третього рівня щодо Росії.
Уряди країн ЄС домовилися в Брюсселі про заборону російським
державним банкам продажу акцій або облігацій в Європі, також було
обмежено експорт обладнання для модернізації нафтової промисловості, яке
є основою російської економіки. Про це повідомив чиновник, передає УНН з
посиланням на Bloomberg.
Крім того накладені санкції на укладення нових контрактів із продажу
зброї в Росію та експорту машинного обладнання, електроніки та іншої
продукції цивільного призначення, яка може бути використана у військових
цілях.
У зв’язку із залежністю багатьох європейських країн від російської
нафти та природного газу, блок утримався від повномасштабної комерційної
війни, яка може нанести шкоду економіці країн, що входять у цей блок.
Нагадаємо, раніше під дію санкцій ЄС підпали 87 осіб і 20 юросіб, в
тому числі компанії у Криму. Мова йде про «другу фазу» санкцій щодо
замороження фінансових активів і заборони в’їзду до ЄС (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 29.07).
***
Страны «Большой семерки» (США, Германия, Великобритания,
Япония, Франция, Италия и Канада) в совместном заявлении призвали
все стороны конфликта в Украине к немедленному и долгосрочному
прекращению огня, передает УНН.
«Мы по-прежнему убеждены, что должно быть политическое решение
нынешнего конфликта, который приводит к увеличению числа гражданских
жертв. Мы призываем к мирному разрешению кризиса в Украине и
подчеркиваем необходимость реализовать мирный план Порошенко без
дальнейших задержек», – говорится в заявлении, распространенном Белым
домом. «Для этого мы призываем все стороны установить немедленное,
настоящее, длительное общее прекращение огня на основе Берлинской
декларации 2 июля с целью поддержать территориальную целостность
Украины», – заявили страны «Большой семерки».
Страны G7 также призвали РФ добиться эффективного контроля на
российско-украинской границе, в том числе через наблюдателей ОБСЕ.
Также в совместном заявлении страны G7 пригрозили России ужесточением
санций в связи с ситуацией в Украине (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 30.07).
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***
Евросоюз ввел обширный блок дополнительных санкций против
Крыма. Основная часть новых торговых ограничений против Крыма вступит
в силу с 31 июля, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на Официальный журнал ЕС.
Меры включают в себя запрет для европейских компаний на новые
инвестиции в инфраструктурные проекты, транспорт, телекоммуникации,
энергетический сектор, а также добычу нефти, газа и минеральных
ископаемых в Крыму. Под запрет поставлены не только прямые и непрямые
инвестиции, но и оказание страховых услуг для любых проектов в
перечисленных областях.
Также ЕС утвердил список категорий крымских товаров, запрещенных к
торговле. На первой строчке в этом перечне, в котором более 250 позиций,
стоит «морская вода и соляные растворы» (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 30.07).
***
США ввели санкції проти Банку Москви, ВТБ і Россельхозбанка. Про
це йдетсья у повідомленні Міністерства фінансів США, передає УНН з
посиланням на РІА Новини.
Як повідомляється, громадянам і компаніям США заборонено купувати
боргові зобов’язання цих банків або пов’язаних з ними юридичних осіб, а
також їх майно на термін більше ніж 90 днів. Усі інші транзакції з цими
банками дозволені.
США також ввели санкції проти Об’єднаної суднобудівної корпорації
РФ.
Очікується, що президент США Б. Обама виступить із заявою про нові
санкції проти Росії у зв’язку з останніми подіями в Україні (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 29.07).

***
Литва подготовила национальные санкции для России, и, если
потребуется, они будут применяться, сообщила литовская газета
Lietuvos zinios.
Эту информацию подтвердил глава МИД Литвы Л. Линкявичюс. По его
словам, прежде всего, Литва обдумывает запрет на прибытие в Литву
граждан России, которые поддерживают политику Кремля в отношении
Украины. В этом списке, по словам министра, есть и политики, и
предприниматели, и представители силовых структур. Л. Линкявичюс пока
не хотел раскрывать количество этих людей.
О том, что Литва готовит национальные санкции в ответ на события в
Украине на минувшей неделе заявила Президент страны Д. Грибаускайте. По
ее словам, такая возможность обсуждалась с другими странами Евросоюза на
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Совете по общим делам в Брюсселе (Електронні Вісті (http://elvisti.com). –
2014. – 30.07).
***
Санкции ЕС идут вразрез с правилами ВТО и несут негативные
последствия для банков государств-членов Евросоюза, считают в
Кремле.
Россия заявила, что разочарована неспособностью Европейского Союза
играть самостоятельную роль в мировых делах, и пригрозила ростом цен на
европейском энергорынке. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в
связи с введением ЕС секторальных санкций.
«В санкционном запале Брюссель по собственной воле создает
препятствия для дальнейшего сотрудничества с Россией в такой ключевой
сфере, как энергетика. Это бездумный, безответственный шаг. Он неминуемо
обернется ростом цен на европейском энергорынке», – сказано в сообщении
МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что
секторальные санкции «идут вразрез с правилами ВТО». По их мнению,
ограничительные меры в финансовой сфере несут негативные последствия и
для банков государств-членов Евросоюза, работающих в России.
«А ведь некоторые из них до сих пор получают наибольшую прибыль от
деятельности дочерних банковских структур именно в нашей стране», –
уточнили в МИДе.
Москва, по информации ведомства, разочарована неспособностью ЕС
играть самостоятельную роль в мировых делах.
«Стыдно за Евросоюз, который после долгих поисков собственного
“единого голоса” заговорил голосом Вашингтона, практически отбросив
базовые европейские ценности, включая презумпцию невиновности.
Политика ЕС теперь не основывается на проверенных фактах, а пишется под
диктовку из Вашингтона в перерывах между просмотрами сомнительных
роликов из Ю-тьюба», – говорится в комментарии МИД России.
Как сообщалось, Совет ЕС утвердил включение еще восьми человек и
трех компаний в обновленный «черный список» санкций в отношении лиц,
ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию в восточной Украине
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 30.07).
***
гірників Донбасу

Незалежна профспілка
вимагає відставки
енергетичного блоку уряду.
Українська вугільна галузь перебуває на межі повного знищення. За
неофіційними даними, за останні три місяці вуглевидобуваня в Україні
знизилося у три рази. Про це йдеться у відкритій заяві Незалежної
профспілки гірників Донбасу, передає УНН.
Гірники переконані, що проблема криється не тільки в тому, що більше
половини шахт перебуває в зоні проведення антитерористичної операції, а й
25

у повній бездіяльності Міністерства енергетики України.
«За п’ять місяців своєї роботи нинішнє керівництво Міненерговугілля
так і не спромоглося запропонувати не те що програму виходу вуглепрому з
глибокої ще довоєнної кризи, а й хоча б конкретний поетапний план
реорганізації та реформування чи не єдиної в Україні галузі, здатної
гарантувати енергетичну незалежність країни», – йдеться в заяві.
У Незалежній профспілці гірників Донбасу впевнені, що прийняту 15
липня поточного року Кабміном так звану програму реформування
вуглепрому такою вважати не можна.
«Окрім як продажу майже 50 ще привабливих держшахт і банальної
консервації до 2020 р. бюджетного “дерибану”, вона (програма
реформування. – Ред.) більш нічого не передбачає. У ній навіть не йдеться
про те, яка доля чекає на майже 30 тис. гірників, що будуть звільнені у
процесі “реформи”» – заявили в профспілці.
У НПГ Донбасу також зажадали від глави держави та прем’єр-міністра
«негайно відправити у відставку весь нинішній енергетичний блок уряду,
який погруз у корупції та став прямою загрозою для енергетичної
незалежності України».
Нагадаємо, як раніше повідомляв УНН, гірники ДП «Макіїввугілля»,
незважаючи на активну фазу АТО, що проходить у безпосередній близькості
від деяких шахт підприємства, працюють у встановленому виробничому
режимі за четирьохзмінним графіком (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 30.07).
***
В Киеве пикетировали главное управление милиции.
Несколько человек пришло под стены главного управления МВД в
Киеве с требованием провести ротацию кадров среди сотрудников милиции.
Предварительно сообщалось, что акция «Ненаказанное зло растет» 30
июля будет проходить в девяти городах Украины: в Киеве, Львове, Харькове,
Днепропетровске, Херсоне, Виннице, Чернигове, Черновцах и Луцке. В
Киеве в ней приняло участие несколько активистов, – сообщает ZIK.
Напомним, что советник министра внутренних дел А. Авакова
А. Геращенко заявил, что из рядов донецкой милиции уволено 10 %
сотрудников (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 30.07).
***
Працівники районних управлінь столичної міліції масово написали
рапорти на звільнення «у зв’язку з тиском та політичними
переслідуваннями». Про це УНН повідомило джерело у МВС.
Як зазначили співробітники міністерства, останнім часом десятки
співробітників як мінімум восьми РУ ГУ МВС Києва написали рапорти на
звільнення.
«Після розмови із правоохоронцями вони пояснили, що всі вони, а
зокрема співробітники карного розшуку, піддаються політичним
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переслідуванням. Зокрема, за словами міліціонерів, котрі висловили бажання
звільнитися, протягом останніх днів майже у кожному райуправлінні
столичної міліції пройшли обшуки, під час яких вилучалися документи
«часів Майдану» та комп’ютерна техніка, а на правоохоронців чинився тиск.
За словами правоохоронців, їх звинуватили у тісній і безпосередній співпраці
з режимом Януковича. Хто проводив ці обшуки – їм не повідомляли.
Правоохоронці припускають, щ це були слідчі Генпрокуратури та СБУ.
Наразі ситуація з рапортами та звільненнями залишається невідомою,
адже у райуправліннях і так не вистачає досвдчених співробітників. Тому яке
рішення буде прийнято керівництвом – не відомо», – сказав співрозмовник у
МВС.
Разом із тим у ГУ МВС Києва дану інформацію УНН не підтвердили,
проте і не спростували.
«Будь-які рішення щодо звільнення працівників міліції приймає
управління кадрового забезпечення разом із безпосереднім керівництвом», –
зазначили у ГУ МВС Києва (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 31.07).
***
Протестующие против мобилизации набросились на депутата
районного совета И. Попадюка возле военкомата города Новоселица
(Черновицкая область).
29 июля проходил протест с требованием прекратить мобилизацию в
районе, а от депутата митингующие требовали, чтобы он сам шел воевать.
«Иди и воюй», – кричали протестующие.
Во время активной словесной перепалки между участниками акции
протеста и И. Попадюком возникла потасовка, в ходе которой женщины
хватали его за волосы и били руками. Перерасти столкновениям в драку не
дала милиция, находившаяся на месте проведения митинга – под зданием
районного военкомата (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014.
– 30.07).
***
В Мукачево из-за протестов остановили мобилизацию.
Во вторник, 29 июля, жители Мукачево протестовали против
мобилизации.
Военный комиссар Мукачево (Закарпатская область) А. Мошковский
заявил о том, что мобилизация в районе приостановлена. Соответствующее
видеообращение появилось в сети в среду, 30 июля. По его словам,
соответствующее решение было принято главой районной администрации и
городским головой. «Было принято решение <...> о том, чтобы не проводить
мероприятия по мобилизации до тех пор, пока не согласуют вопросы с
вышестоящим руководством», – заявил А. Мошковский.
Военком отметил, что из подконтрольного ему района ни один
призывник не отправился в зону АТО. Он подчеркнул, что, по его мнению,
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меры по мобилизации должны быть направлены в другое русло. А.
Мошковский заявил, что призыву должны подлежать те граждане, которые в
добровольном
порядке
изъявили
желание
проходить
службу
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 29.07).
***
На
Закарпатье
родственники
призывников
продолжают
блокировать трассу. Люди, перекрывшие участок трассы Киев – Чоп у села
Ракошино (Закарпатская область) не расходятся. Об этом сообщает
информагентство ZIK.
В результате акции на трассе образовались километровые пробки.
Жители протестуют против призыва, требуя, чтобы в войне на Донбассе
участвовали беженцы из региона.
Ранее сообщалось, что во Львовской области матери военных
перекрыли дорогу Киев – Чоп, а также, что родственники николаевских
десантников
вновь
перекрыли
трассу
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 29.07).
***
Поддержку избирателей Востока страны на внеочередных
парламентских выборах могут получить только партии С. Тигипко и П.
Порошенко. Так считает директор Института глобальных стратегий В.
Карасев.
«На предстоящих выборах присутствие Партии регионов и коммунистов
на Востоке будет минимальным, их электорат рассеется. Из пятерки лидеров
президентской гонки шансы на [высвободившиеся] голоса избирателей
Востока Украины имеют С. Тигипко и его партия Сильная Украина, а также
Солидарность П. Порошенко», – сказал В. Карасев.
Политолог отметил, что основой будущей кампании должна стать не
военная риторика, а месседжи по безопасности, начиная с личной
безопасности граждан и заканчивая работами по обеспечению безопасного
функционирования региона.
«К выборам антитеррористическая операция будет постепенно
завершаться. Актуальность будут приобретать другие приоритеты – защита
людей от партизанского движения, мирное восстановление региона. В
частности, возобновление инфраструктуры, возобновление работы
предприятий, социальное обеспечение людей», – добавил он.
По мнению В. Карасева, в обществе будет большой запрос на
поствоенное восстановление, и преимущество получат те силы, которые
уловят эту смену приоритетов.
«У С. Тигипко после президентской кампании есть хорошие шансы
усилить свой электоральный результат. Все остальные политические силы
делают ставку на риторику войны», – подчеркнул политолог
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 30.07).
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***
Досудебное расследование против мэра Харькова Г. Кернеса, которого
подозревали в организации похищения людей во время событий
Евромайдана, остановлено. Об этом говорится в ответе Генеральной
прокуратуры Украины на запрос онлайн-ресурса «Доступ к правде».
«В соответствии со ст. 280 Уголовно-процессуального кодекса Украины
досудебное расследование в указанном уголовном производстве 04.07.2014
остановлено в связи с тяжелой болезнью подозреваемого», – сказано в
ответе.
В ГПУ также сообщили, что в настоящий момент исполнены все
следственные и другие процессуальные действия, проведение которых
возможно
при
отсутствии
подозреваемого
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 29.07).

ЕКОНОМІКА
Международный валютный фонд в целом доволен тем, как власти
Украины выполняют согласованную с ним программу антикризисной
поддержки. Это подтвердила директор-распорядитель МВФ К. Лагард,
передает ИТАР ТАСС.
С ее точки зрения, правительство в Киеве «привержено тому, чтобы
выполнять взятые на себя обязательства в рамках программы».
Кроме того, украинские власти «хорошо понимают критическую
важность экономической ситуации и свою обязанность работать по ней, из
всех сил пытаться поддерживать стабильность», полагает К. Лагард.
По ее словам, в рамках обзора выполнения программы было сочтено,
что украинские власти демонстрируют согласованные «контрольные
показатели структурных преобразований», что «все составляющие...
выполняются в целом вовремя». Имеются, впрочем, местами «небольшие
отставания (от утвержденного графика. – Ред.)», признала К. Лагард.
Как сообщал Корреспондент.net, накануне в МВФ призывали
украинские власти продолжать реформы. В конце апреля совет директоров
МВФ утвердил двухлетнюю кредитную программу финансирования
экономики Украины в размере 17 млрд дол. Первый транш был предоставлен
в начале мая, он составил 3,19 млрд дол. Второй транш в МВФ намерены
предоставить
Украине
в
конце
августа
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 30.07).
***
Національний банк України відмінив обмеження на валютні перекази
фізичних осіб. Про це йдеться у Постанові Правління № 449 від 28 липня,
повідомляє УНН з посиланням на текст постанови.
Зокрема, відмінена норма про обмеження у 15 тис. грн для переказів
іноземної валюти без відкриття рахунку, а також норма про перекази з
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поточного рахунку на суму у межах від 15 до 150 тис. грн на місяць в
еквіваленті.
Крім того, обмеження на видачу готівкових коштів у національній
валюті у межах до 150 тис. грн на добу на одного клієнта тепер не
поширюється на виплати гарантованих сум відшкодування Фондом
гарантування внесків фізичних осіб.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Нагадаємо, у кінці березня НБУ дозволив продаж валют без паспорта.
Однак, фізичні особи не могли купувати впродовж дня іноземних грошей
більше, ніж на 15 тис. грн. З 8 червня почали діяти нові правила готівкових
валютообмінних операцій. Людина могла за один день без паспорта продати
банку валюти на суму до 150 тис. грн (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 30.07).
***
Киев профинансирует свой долг. Для этого будут выпущены
внутренние облигации, новых кредитов власти столицы не планируют.
Министерство финансов согласовало с Киевом выпуск внутренних
облигаций на сумму 2,6 млрд грн для рефинансирования выпуска 2012 г. Об
этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской
государственной администрации И. Никонов.
«В октябре мы должны погасить внутренние облигации на 3,5 млрд грн,
выпущенные в 2012 г. Погашению подлежат 2,6 млрд грн. Кабмин одобрил
нашу инициативу перевыпустить внутренние облигации ровно на сумму,
необходимую для погашения», – заявил он.
И. Никонов подчеркнул, что «эти средства идут не на увеличение
бюджета, а исключительно на выплату долга». По его словам, до конца
текущего года Киев не планирует привлечения кредитных средств для
пополнения бюджета.
«Что касается пополнения бюджета за счет привлечения кредитов, то на
сегодня это не рассматривается», – сказал он.
Напомним, Киевсовет в 2012 г. привлек кредит в сумме 3,5 млрд грн у
«Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2014. – 30.07).
***
Казначейство возместило НДС на сумму 2 млрд 373 млн грн.
По состоянию на 28 июля текущего года плательщикам, определенным в
обобщенной информации об объемах сумм бюджетного возмещения налога
на добавленную стоимость в автоматическом режиме (2,385 млрд грн),
представленной Государственной фискальной службой Украины 21 июля
текущего года в Казначейство Украины, Казначейством возмещен НДС в
сумме 2 373,7 млн грн (кроме двух плательщиков Луганской области, по
которым отсутствуют выводы территориальных органов Государственной
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фискальной службы Украины) (Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2014.
– 30.07).
***
Министерство социальной политики сообщает, что по состоянию
на 29 июля на осуществление июльских пенсионных выплат уже
направлено 19,4 млрд грн от месячной потребности (20,9 млрд грн),
сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.
Почтовыми отделениями и банковскими учреждениями выплата пенсий
в этом месяце полностью обеспечена с 4 по 25 июля.
Кроме того, с 24 июля возобновлено финансирование пенсионных
выплат в городах Северодонецк, Попасная и Рубежное. Также для
осуществления выплат пенсионерам в Донецке 29 июля перечислено
30,2 млн грн.
Как уже отмечалось, финансирование пенсионных выплат июля
обеспечено в городах Краматорск и Славянск, а также в Славянском районе
Донецкой области (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 30.07).
***
Беларусь планирует в ближайшее время снять торговые разногласия
с Украиной и обещает не продлевать лицензирование импорта ряда
товаров из-за пределов Таможенного союза. Об этом заявил журналистам
директор департамента внешнеэкономической деятельности МИД
Белоруссии И. Назарук. При этом он предположил, что вопрос удастся
решить в течение максимум десяти дней. Он подчеркнул, что речь не идет о
конфликте и, тем более, о назревающей торговой войне.
Вместе с тем касаясь решения украинской стороны о спецпошлинах на
некоторые белорусские товары, принятого в ответ на введение Белоруссией
лицензирования импорта ряда товаров из-за пределов ТС, И. Назарук
заметил, что действия Киева делают экономически нецелесообразными эти
поставки в Украину.
Он назвал их неадекватными, поскольку введенное Белоруссией
лицензирование является временной мерой, касается широкого круга стран, а
не только Украины, а также соответствует международной практике защиты
внутреннего рынка. Причем лицензирование импорта в Белоруссию
затрагивает украинские поставки на сумму около 100 млн дол. (по итогам
2013 г.), а Украина ввела спецпошлины для более широкой номенклатуры
товаров, затрагивая белорусские поставки примерно на 265 млн дол.,
подчеркнул И. Назарук.
Ранее стало известно, что Белоруссия ввела временное, на полгода,
лицензирование поставок в республику цемента, полированного стекла и
стеклотары (с 1 июня), пива (с 1 мая), а также некоторых видов макаронных
и кондитерских изделий (с 1 июня) из-за пределов единой таможенной
территории Таможенного союза Белоруссии, России и Казахстана.
Как сообщал «Минфин», ранее межведомственная комиссия по
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международной торговле Украины приняла решение о введении спецпошлин
на импорт ряда товаров из Белоруссии.
В пятницу МИД Белоруссии сообщил о решении белорусских властей
снять «имевшие место у наших партнеров по СНГ опасения относительно
доступа их товаров на белорусский рынок» (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 30.07).
***
Европейский банк реконструкции и развития готов выделить Киеву
кредит в размере около 16 млн евро на 80 новых троллейбусов и
энергоэффективную систему освещения. Об этом сообщил директор ЕБРР
в Украине Ш. Аджунер, говорится на сайте КГГА.
Во время встречи представителя ЕБРР с первым заместителем главы
КГГА И. Никоновым стороны рассмотрели вопросы внедрения новой
энергоэффективной системы уличного освещения. Проект предусматривает
замену 40 тыс. уличных светильников на светодиодные источники.
Установка такого оборудования обеспечит лучшее освещение и существенно
сократит энергопотребление (до 70 %).
И. Никонов заверил представителей ЕБРР в готовности к дальнейшему
сотрудничеству с банком и подчеркнул необходимость ускорить реализацию
всех проектов.
«Кредитные отношения между ЕБРР и Киевом в объеме 115 млн евро
начались в 2007 г., однако выполнение ряда программ было приостановлено.
Поэтому сегодня идет речь о возобновлении полноценного сотрудничества
столицы Украины с Европейским банком реконструкции и развития. Ведь с
помощью этих кредитов можно реализовать ряд проектов по привлечению
инвестиций в город», – добавил И. Никонов (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 29.07).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Падіння ВВП України в ІІ кварталі поточного року порівняно з
ІІ кварталом 2013 р. прискорилося до 4,7 %. Про це УНН повідомили у
прес-службі Державної служби статистики України.
За оперативними даними, «ВВП України за II квартал 2014 р. порівняно
з II кварталом 2013 р. (у постійних цінах 2007 р.) становив 95,3 %».
«Порівняно з I кварталом 2014 р., з урахуванням сезонного фактору, –
97,7 %», – додали у Держстаті.
Нагадаємо, у Мінекононрозвитку повідомляли, що ВВП за результатами
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першого півріччя скоротилося на 3 %.
Також нагадаємо, очільник Мінфіну О. Шлапак зазначив, що Кабмін
очікує в 2014 р. падіння ВВП на рівні 6–6,5 % (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 30.07).
***
Задолженность населения Украины по оплате жилищнокоммунальных услуг в июне 2014 г. по сравнению с маем снизилась на
2,5 % – до 11,157 млрд грн. Об этом сообщила Государственная служба
статистики.
По данным службы, средний срок задолженности составляет 3,4 месяца.
Всего в январе – июне 2014 г. украинцы уплатили за жилищнокоммунальные услуги 20,3 млрд грн, что составило 103,2 % начисленных за
этот период сумм.
Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Закарпатской, Львовской,
Кировоградской, Винницкой и Ивано-Франковской областях (116,3–110,1 %),
а самый низкий – в Донецкой, Луганской и Харьковской областях – 95,5–
98,7 %.
По информации Госстата, средние начисления за жилищнокоммунальные услуги на одного владельца лицевого счета с учетом
потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) в июне 2014 г. по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 5 % – до
250,1 грн.
Также сообщается, что в январе – июне текущего года с населением
было заключено 25,5 тыс. договоров о погашении реструктуризированной
задолженности на общую сумму 80 млн грн.
Как сообщалось, задолженность населения Украины по оплате
жилищно-коммунальных услуг в мае 2014 г. по сравнению с апрелем
снизилась на 4,3 % – до 11,443 млрд грн. В 2013 г. украинцы уплатили за
жилищно-коммунальные услуги 38,4 млрд грн, что составило 99 %
начисленных за этот период сумм (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2014. – 30.07).
***
Общее количество платежных карт в Украине сократилось на 3 %
до 69,939 млн. Об этом сообщает Национальный банк Украины.
По информации НБУ, количество карт активных платежных карт, по
которым была проведена хотя бы одна расходная операция за последние три
месяца, сократилось во ІІ квартале с 36 млн 974 тыс. до 34 млн 973 тыс.
Кроме того, как сообщает Finmaidan, произошло общее сокращение
количество банков-членов карточных платежных систем со 145 до 140 можно
объяснить
введением
Нацбанком
временных
администраций
в
неплатежеспособные банки и их последующей ликвидацией, а сокращение
держателей платежных карт (на 2 % – до 50,264 млн) и самих платежных
карт (на 3–5 %) – сворачиванием банковской деятельности в оккупированном
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Крыму.
Количество банкоматов снизилось на 5 % (до 38 942 шт.), а торговых
терминалов – на 17 % (до 169 415 шт.).
Объем безналичных операций в сравнении с I кварталом упал во
II квартале на 18 % (до 44,584 млрд грн), операций по снятию наличных – на
8,2 % (до 175,473 млрд грн). Количество таких операций стало меньше на
25,7 % и 7,7 % соответственно (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2014. – 30.07).
***
Четыре банка лишены права выплачивать зарплаты бюджетникам.
В правительстве пересмотрели перечень уполномоченных банков.
Министерство финансов исключило из перечня уполномоченных банков
для выплаты зарплат сотрудникам государственных бюджетных учреждений
четыре финучреждения – сообщается на сайте ведомства.
Согласно сообщению, соответствующее решение о прекращении
выполнения функций уполномоченного банка «Пивденкомбанком»,
«АвтоКрАЗбанком», «Энергобанком», «Черноморским банком развития и
реконструкции» принято 28 июля на заседании конкурсной комиссии.
«Пивденкомбанк» ранее был отнесен регулятором к категории
неплатежеспособных,
аналогичная
ситуация
в
«АвтоКрАЗбанке».
«Черноморский банк развития и реконструкции» утратил лицензию на
осуществление банковской деятельности, поскольку учреждение было
зарегистрировано на территории Крыма. Причины лишения «Энергобанка»
возможности обслуживать зарплатные проекты бюджетных учреждений
неизвестны.
Победителями конкурса по определению уполномоченных банков, через
которые может осуществляться выплата заработной платы работникам
бюджетных учреждений, являются 76 коммерческих банков, полный
перечень которых обнародован на сайте министерства (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 30.07).

***
«Энергоатом» нарастил чистый убыток.
Государственное предприятие НАЭК «Энергоатом» в январе – июне
2014 г. увеличило чистый убыток по украинским стандартам финансовой
отчетности на 24,8 % (на 606,829 млн грн) по сравнению с аналогичным
периодом 2013 г. – до 3,53 млрд грн.
Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации
НКЦБФР, его чистый доход в І полугодии возрос на 21,3 % (на 1,845 млрд
грн) – до 10,495 млрд грн, тогда как валовой убыток снизился в 12,2 раза (на
1,223 млрд грн) – до 109,664 млн грн.
В апреле – июне 2014 г. «Энергоатом» сократил чистый убыток на
26,6 % (на 467,65 млн грн) по сравнению с ІІ кварталом 2013 г. – до
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1,290 млрд грн, чистый доход увеличился на 33,3 % (на 1,312 млрд грн) – до
5,249 млрд грн, а валовой убыток снизился в 6,1 раза (на 1,258 млрд грн) – до
248,003 млн грн (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 30.07).
***
КГГА предупреждает, что зимой в квартирах киевлян будет
холодно, а отопительный сезон – «очень сложным». Как сообщает прессслужба КГГА, об этом заявил директор департамента ЖКХ Д. Новицкий. По
его словам, если во время отопительного сезона температура воздуха в домах
будет «некомфортной», столичные власти пойдут на перерасчет тарифов на
отопление.
«Те запасы газа, которые сейчас есть у государства, четко
регламентированы и распределены между регионами. Киеву отведено 1 млрд
200 млн куб. м газа, которые должны быть использованы именно на
отопление. Но этого количества недостаточно для прохождения стабильного
отопительного сезона и получения комфортной температуры», – заявил
Д. Новицкий.
Он добавил, что отопительный сезон в этом году будет очень сложным.
Д. Новицкий также сказал, что для экономии газа будут отключать от
горячего водоснабжения даже те дома, которые сейчас пока еще им
пользуются.
«Но киевляне должны это понять, потому что на сегодняшний день
обеспечение страны газом – это вопрос национальной безопасности», –
подчеркнул Д. Новицкий (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. –
30.07).
***
В Аргентине правительство объявило дефолт, признав, тем самым,
что страна не способна платить по своим долгам, сообщает Би-Би-Си.
Сообщается, что Аргентина объявляет дефолт уже во второй раз за
последние 13 лет. Нынешний долг в 1,3 миллиарда долларов возник после
предыдущего дефолта в 2001 году, когда хедж-фонды закупили
государственные облигации по сниженной цене.
«Аргентинские чиновники до последнего момента пытались заключить с
фондами договор о рассрочке, однако минувшей ночью последний раунд
переговоров также закончился ничем», – сказано в сообщении.
В США суд, рассматривающий спор между сторонами, установил
последний срок досудебного урегулирования на 4 часа утра четверга по
Гринвичу. «Далеко идущие последствия дефолта предсказать невозможно, но
они совершенно точно не будут позитивными», – подчеркнул назначенный
судом посредник в переговорах Дэниэл Поллак.
Вместе с тем, по мнению экспертов, эффект от нынешнего дефолта не
будет таким резким, как в 2001 году, когда правительству Аргентины
пришлось заморозить сберегательные счета граждан, на улицах проходили
массовые акции протестов и столкновения с полицией, в результате которых
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погибли несколько человек.
Напомним,
ранее
Международное
рейтинговое
агентство
Standard&Poor’s понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины с
уровня отрицательного ССС до уровня «выборочный дефолт» с сохранением
негативного прогноза (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014.
– 31.07).
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