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У ЦЕНТРІ УВАГИ
«Для перемоги нам потрібна єдність» –
Президент про вибори до Верховної Ради
Президент України П. Порошенко вважає, що вибори до Верховної Ради
України мають відбутися «за будь-якої погоди», адже країні нині конче
потрібні єдність і новий парламент, який працюватиме на перемогу та
швидке втілення реформ.
За словами Президента, останні соціологічні дослідження доводять, що
82 % громадян не просто підтримують, а вимагають дострокових
парламентських виборів і вважають, що це є абсолютно необхідною умовою
для модернізації країни, для перезавантаження влади. «Це – найбільш
ефективний механізм проведення люстрації, коли її проводять не ті чи інші
призначені представники, частина з яких є або рейдерами, або
корупціонерами. Запускається механізм перезавантаження або люстрації,
коли єдиний носій державної влади України – народ – визначає склад
майбутнього парламенту», – наголосив Президент.
П. Порошенко зазначив, що сьогодні «ключовою відмінністю є те, що
влада більше не відгороджена від народу. Навпаки, влада відчула і
демонструє свою залежність від народу, від того, чого бажає суспільство».
При цьому глава держави підтримав ініціативу скорочення
парламентської кампанії і висловив впевненість у тому, що будуть обрані
абсолютно нові лідери. «Для перемоги нам потрібна єдність. Ми не маємо
допустити в ході парламентських виборів жорсткої внутрішньополітичної
кризи. Я впевнений, що нам вдасться цього уникнути», – заявив він.
П. Порошенко очікує, що за результатами виборів у Верховній Раді
з’явиться «потужна, ефективна, нова, проєвропейська, антикорупційна,
проукраїнська, відповідальна більшість, яка зможе проводити реформи».
«Змістовна частина реформ не підлягає обговоренню, вона викладена в Угоді
про асоціацію з ЄС, – наголосив Президент. – Об’єднана політична сила, яка
іде на ці вибори, має взяти на прапор не популістські обіцянки, а вистраждані
українським народом програми реформ, які дозволять отримати Україні
перспективу членства в Євросоюзі». Тому Президент ще раз наголосив:
«Війна не може бути вибаченням за відсутність реформ. Впевнений, що ми ці
реформи можемо провести».
З іншого боку П. Порошенко зазначив, що не знає, як працювати з
парламентом, де половина депутатів не голосує за визнання так званих ЛНР і
ДНР терористичними організаціями, «де цілі фракції є “п’ятою колоною”,
яка керується з-за кордону». «Тому, відповідально ставлячись до питань
національної безпеки, ми приймаємо це надзвичайно важливе для України
рішення. Я його 100-відсотково підтримую», – заявив глава держави.
Відповідаючи на питання про модель виборчої системи, П. Порошенко
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сказав: «Парламент – це завжди мистецтво компромісу».
Так само відносно закону про вибори Президент висловив «тверде
переконання», що він має визначати пропорційну виборчу систему за
відкритими списками. «Який компроміс буде досягнутий у Верховній Раді –
це поки що відкрите питання. Попереду тиждень, коли ми домовилися, що
парламентська комісія за участі представника Президента в парламенті
опрацює виборчу систему», – повідомив глава держави. При цьому
П. Порошенко зазначив, що дехто хоче використати недосконале виборче
законодавство для того, щоб відкласти вибори. «Україна не має часу на
розмови. Домовляться про пропорційну систему відкритими списками –
нехай ідуть на пропорційну систему, взагалі не здатні домовитися – будуть
обиратися так, як в законодавстві є зараз, але вибори відбудуться за будь-якої
погоди», – наголосив глава держави (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua/news/30899.html). – 2014. –
1.08).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
О. Бусол,
старш. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. юрид. наук, с.н.с.

Чи буде знайдено компроміс
щодо змін до виборчого законодавства?
Перегляд виборчого законодавства напередодні кожної чергової
виборчої кампанії в Україні вже став традиційним для українського
електорального процесу. Це породжує дві основні проблеми: неузгодженість
правового регулювання різних видів виборів – усі вибори, які проводяться в
Україні, регулюються різними законами, які приймалися в різний час і
відрізняються між собою за змістом і якістю правового регулювання;
необхідність постійного навчання членів виборчих комісій «з нуля» після
кожного чергового перегляду виборчих законів (http://www.petropavlrn.dp.gov.ua/OBLADM/petropavl_rda.nsf/docs/976EE30DBAEE7DA7C2257A8E
003F91E6?opendocument).
Сьогодні питання визначення правил виборів знову на порядку
денному, але консенсусу стосовно нього поки що немає. Політичний корпус
загалом своїми діями підтверджує, що його влаштовує або «стара добра»
змішана система, закріплена в 2011 р. Законом України «Про вибори
народних депутатів України», або не менш «добра» – пропорційна, за
закритими списками, як обиралися депутати парламенту в 2006 і 2007 р.
25 червня 2014 р. представники Громадської ініціативи «Перевибори за
новими правилами» провели акцію перед Адміністрацією Президента
України. Активісти вимагали перевиборів парламенту вже восени поточного
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року, а обов’язковою умовою їх проведення повинні були б стати відкриті
списки. «Годі обирати котів у мішку» – був лозунг акції.
Представники громадського сектору передали Президентові України
звернення із закликом до негайного розпуску парламенту та закликом
підтримати новий виборчий закон, який би передбачав чотири основні
пункти:
1. Виключно пропорційну систему з регіональними відкритими
списками.
2. Зниження виборчого бар’єра до 3 %.
3. Прозорість фінансування виборчих кампаній.
4. Невідворотність покарання за злочини проти виборчих прав
громадян (http://chesno.org/news/1935).
Голова «Батьківщини молодої» та член політради ВО «Батьківщина»
І. Крулько наголошує, що в Україні необхідно прийняти нову редакцію
Закону України «Про вибори народних депутатів», оскільки за існуючої
змішаної виборчої системи провести вибори на належному рівні неможливо.
Це пов’язано із ситуацією в окупованому Криму, а також із проведенням на
Донбасі антитерористичної операції. «Для внесення змін до виборчого
законодавства Верховна Рада України зазвичай формувала тимчасову
спеціальну комісію, до якої входили фахівці з конституційного та виборчого
права з народних депутатів. Таким методом потрібно йти і зараз. Адже лише
з ухваленням парламентом нової редакції Закону, змінивши систему
проведення виборів, можна буде говорити про можливість обрання повного
складу парламенту», – зазначив голова «Батьківщини молодої».
Він також наголошує, що наступні вибори буде неможливо провести за
мажоритарною системою. Те саме стосується змішаної системи, оскільки
половина депутатського корпусу в такому випадку обирається за
мажоритарними округами. На його переконання, на сьогодні оптимальна
виборча система – пропорційна. Це дасть змогу обрати 450 народних
депутатів, які представлятимуть усі області України, у тому числі АР Крим.
Він зазначив, що варто також детально обговорити досить популярну ідею
відкритих списків – є декілька підходів щодо проведення виборів за
пропорційною системою з відкритими списками. «Головне, щоб у результаті
ми не отримали під ширмою відкритих списків 100-відсоткову мажоритарну
систему. Одним із можливих варіантів такої системи може бути підхід, коли
виборці, голосуючи за партію, визначатимуть також представників цієї
партії, яких хотіли б бачити в парламенті. І саме підтримка цих конкретних
кандидатів і визначатиме порядковість у списку партії», – підкреслює
І. Крулько (http://bm.org.ua/?p=1750).
«Вважаю, що по регіональних відкритих списках ми ніколи не
домовимося, оскільки це де-факто визнання, що в нас немає Криму, Донецька
і Луганська», – попереджав наприкінці червня 2014 р. керівник фракції
С. Соболєв (http://glavcom.ua/articles/20330.html).
У контексті озвученої позиції С. Соболєв, разом з депутатами
С. Власенком, О. Чорноволенком та А. Павловським зареєстрували
4

законопроект № 4222а від 02.07.2014 р., яким пропонується проведення
виборів суто на пропорційній основі, але з елементами мажоритарної
системи.
Як зазначено в пояснювальній записці до проекту закону, застосування
мажоритарної системи на виборах до Верховної Ради України в чистому
вигляді створює багато проблем. Однак мажоритарна система має також ряд
переваг: тісний зв’язок між виборцями й народним депутатом, краща
обізнаність депутата з проблемами конкретного виборчого округу, вищий
рівень контролю з боку виборців окремого виборчого округу, а не
відповідальність перед усіма виборцями, що взяли участь у голосуванні в
межах держави. Саме тому цим законопроектом пропонується проведення
виборів суто на пропорційній основі, але з елементами мажоритарної
системи, тобто проведення виборів на основі відкритих списків. Такий підхід
має дати змогу використати переваги обох систем, але водночас не бути
обтяжливим для виборців та інших учасників виборчого процесу.
Законопроектом передбачається голосування за загальнодержавний
виборчий список із закріпленням кандидатів у депутати за територіальними
виборчими округами. Таким чином має бути забезпечено як зв’язок депутата
з виборцями та можливість впливати на черговість у виборчому списку, так і
конкуренцію між собою не членів однієї партії, а політичних партій та
ідеологій загалом, що сприятиме зростанню рівня виборчої культури.
«Цілком можливо, що він (проект закону № 4222а від 02.07.2014 р.)
покликаний лягти в основу чергового “політичного компромісу”, що нагадує
радянський продуктовий набір – консерви з червоної риби та пара
апельсинів, але тільки разом з кіло перловки та шматком господарського
мила», – зауважує керівник політичних програм Українського незалежного
центру політичних досліджень С. Конончук.
Раніше представник Президента України у Верховній Раді України
Р. Князевич вніс на розгляд парламенту законопроект № 4162а від
24.06.2014 р. про внесення змін до Закону України «Про вибори народних
депутатів України (щодо виборчих блоків)». Проектом № 4162а від
24.06.2014 р. пропонується вдосконалити правовий статус, порядок
утворення та участі виборчих блоків у процесі виборів народних депутатів
України. З урахуванням позицій Європейської комісії «За демократію через
право» (Венеціанської комісії) планується встановити диференційований
виборчий бар’єр для отримання депутатських мандатів для політичних партій
– 5 %, а для виборчих блоків – 7 %. Крім того, пропонується внесення змін,
які врегулюють питання погашення виборчих бюлетенів у разі неможливості
їх передачі виборчим комісіям; посилення охорони виборчої документації;
підстави для визнання Окружною виборчою комісією голосування в межах
відповідного територіального округу таким, що не відбулося, тощо.
Хоча законопроект набрав лише 67 голосів і 1 липня 2014 р. його не
було внесено до порядку денного сесії, цей факт, як вважає С. Конончук, не
перекреслює подальшого його руху (Конончук С. Нові виборчі правила для
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оновлення влади // http://www.ucipr.kiev.ua/publications/novi-viborchi-praviladlia-onovlennia-vladi).
Між тим, у Верховній Раді України сумніваються в розгляді на
поточній сесії парламенту законопроекту № 4162а від 24.06.2014 р. Як
повідомив член депутатської групи «Суверенна європейська Україна»
В. Литвин, оскільки Верховна Рада України відмовилася 1 липня 2014 р.
включити зазначений законопроект до порядку денного, він, згідно з
Регламентом, більше не може розглядатися в рамках поточної сесії.
Лідер фракції «Батьківщина» С. Соболєв повідомив, що «Батьківщина»
не голосуватиме за вказаний проект, оскільки він «провалився».
Народний депутат від фракції УДАР П. Розенко повідомив, що
законопроект № 4162а від 24.06.2014 р. передбачає збереження старої
виборчої системи, до якої тільки додається виборчий блок.
Народний депутат від фракції «Батьківщина» А. Павловський уточнив
у Facebook, що у вказаному проекті передбачена «стара змішана система
виборів ВР». «Комітет Жванії схвалив і підтримав законопроект
представника Президента Р. Князевича № 4162а від 24.06.2014 р., яким
пропонується залишити стару змішану систему виборів ВР з однією новацією
– дозволити виборчі блоки... Тобто виходить так, що в Адміністрації
Президента України взяли курс на збереження нинішньої змішаної системи –
а як же передвиборні обіцянки щодо відкритих списків?» – запитує
А. Павловський.
Партія регіонів заявляє про необхідність збереження змішаної системи
виборів як «найбільш відповідної інтересам громадян і поточному
політичному моменту». Група «Суверенна європейська Україна» внесенням
проекту Виборчого кодексу (№ 4010а-1 від 16.06.2014 р., ініціатори –
В. Литвин, І. Єремєєв) підтверджує прихильність мажоритарній виборчий
системі. Але за таких умов ніхто не готовий пояснювати, яким чином
проходитимуть вибори в 12 одномандатних округах Криму. Звичайно, можна
«нарізати» 225 одномандатних округів у межах материкової України,
визнавши тим самим де-юре, усупереч Конституції України та Закону
України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території», що «Крим не наш». Чи Верховна Рада
тимчасово буде «грати» в неповному складі, тобто без 12 депутатів? За
прогнозами С. Конончук, такий розвиток подій не виключений.
Верховна Рада України не підтримала пропозиції про включення до
порядку денного парламенту ще ряду законопроектів про вибори до
парламенту. Зокрема, за включення до порядку денного трьох
альтернативних проектів законів про вибори до Верховної Ради України
№ 4906 від 19.05.2014 р. (ініціатор – Ю. Мірошниченко, позафракційний),
№ 4906-1 від 02.06.2014 р. (ініціатор – М. Рудьковський, позафракційний),
№ 4906-2 від 03.06.2014 р. (ініціатори – Ю. Михальчишин, Р. Кошулинський,
Ю. Сиротюк, фракція ВО «Свобода»), проголосував лише 161 парламентар.
Зміни до виборчого закону передбачали запровадження пропорційної
виборчої системи за відкритими партійними списками, щоб вибори могли
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відбутися по всій Україні та змогли проголосувати навіть мешканці Криму та
Донбасу. Також парламентарі не підтримали пропозиції про включення до
порядку денного двох проектів Виборчого кодексу України № 4010а від
04.06.2014 р. (ініціатори – І. Мірошниченко, О. Мирний), № 4010а-1 від
16.06.2014 р. (ініціатори – В. Литвин, І. Єремєєв). За відповідне рішення
проголосувало 128 депутатів. Не знайшла підтримки й пропозиція глави
парламенту О. Турчинова проголосувати пакетом за включення до порядку
денного всіх запропонованих проектів законів.
Громадські активісти Волині у зверненні до Президента України
П. Порошенка, у якому пропонували невідкладно внести до порядку денного
чергової сесії Верховної Ради України три проекти законів «Про вибори
народних депутатів України» (№ 4906 від 19.05.2014 р., 4906-1 від
02.06.2014 р., 4906-2 від 03.06.2014 р.), зазначили, що, на їхню думку,
найбільше плюсів у проектах М. Рудьковського та «свободівців», тому їх
можна було б об’єднати через спільність багатьох позицій. Нагадаємо, усі
три проекти пропонують запровадження пропорційної виборчої системи і
відкритих регіональних списків.
У законопроекті М. Рудьковського йдеться про 28 регіонів (за
кількістю областей України, однак у Києві, Донецькій і Дніпропетровській
областях – по два округи, а Херсонську область, АР Крим і Севастополь
об’єднають у південний округ).
Натомість «свободівці» пропонують не створювати південний округ і
проводити вибори у Севастополі та Криму окремо – тобто 30 округів.
Керівник Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу М. Наход
вважає, що на сьогодні це – «нелогічно та проблематично». У проекті
Ю. Мірошниченка кількість округів доручають визначити Центральній
виборчій комісії.
Також у законопроектах «Свободи» та М. Рудьковського пропонують
зменшити прохідний бар’єр для партій з 5 до 3 %, а в Ю. Мірошниченка – до
2 %. Участь у виборах блоків і списків позафракційних депутатів не
передбачена в усіх трьох.
Однією з основних переваг усіх трьох законопроектів М. Наход назвав
те, що вони дають змогу проводити вибори, незважаючи на військовий стан
та антитерористичну операцію. Тому він підтримав звернення до Президента
України П. Порошенка, оскільки, мовляв, очевидно, що самі депутати не
надто
хочуть
розпуску
Верховної
Ради
України
(http://www.volynpost.com/news/35493-na-volyni-gromadski-aktyvistyvymagayut-negajnyh-perevyboriv-verhovnoi-rady).
Слід згадати, що ще влітку 2013 р. єврокомісар з розширення
Євросоюзу і європейської політики сусідства Ш. Фюле заявив, що Україні
необхідно приділити особливу увагу розробці Виборчого кодексу. Однак у
провладній тоді Партії регіонів заявили, що вимога європейських інституцій
про необхідність прийняття Виборчого кодексу України є абсурдом. «Ми їх
виконати не можемо, оскільки нам доведеться скасовувати чинні закони.
Тому необхідно виходити з того, що є», – заявив тоді депутат-«регіонал»
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В. Колесніченко. Проте вже в листопаді 2013 р. голова Центральної виборчої
комісії М. Охендовський під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним
Послом Канади в Україні Т. Лулашником припустив, що Виборчий кодекс в
Україні може бути прийнятий, але не раніше 2015 р. Утім, на думку
М. Охендовського, незалежно від дати прийняття цього кодексу, він навряд
чи раз і назавжди вирішить усі існуючі проблеми, у тому числі головну з них
– проблему стабільності виборчого законодавства України.
Сьогодні Україні потрібні внутрішньо більш демократичні партії,
замість сьогоднішніх, у яких би лідер не диктував решті партійців, що вони
мають робити. Лідер партії не повинен одноосібно формувати список і лише
дозволяти з’їзду його затверджувати. Партійний список має формуватися так,
щоб його підтримували виборці, а для цього він має бути відкритим. Таку
думку під час дискусії «Дострокові парламентські вибори 2014: чи
отримають українці справжню можливість делегувати у владу своїх обранців,
чи таку нагоду їм і цього разу не подарують власники і лідери партій»
висловив представник Громадянської ініціативи «Третя українська
республіка» Ю. Ключковський. Він є головою робочої групи, якою було
розроблено та зареєстровано у Верховній Раді України проект закону про
вибори народних депутатів України № 4906-1 від 02.06.2014 р.
Цей проект закону має певні особливості. Так, наприклад,
Ю. Ключковський пропонує дати виборцям можливість обирати «не тільки
великий партійний мішок, але й дивитися, котрий кіт з того мішка виборців
влаштовує». «Це означає, що при бажанні виборець повинен мати
можливість, обираючи певний партійний список, проголосувати і за
конкретного кандидата у ньому. Тим самим він стимулюватиме проходження
саме цього кандидата, незалежно від того, на яке місце у загальному списку
його поставила партія. Звідси і виходить ідея регіональних партійних
списків», – зазначив представник «Третьої української республіки».
Ю. Ключковський пропонує такий механізм формування списків
партій: спочатку партія висуває загальнодержавний список і розташовує в
ньому своїх кандидатів під порядковими номерами. Кожного з цих
кандидатів партія також відносить до одного з регіональних списків, за
бажання за іншим порядковим номером. «Тобто загальнодержавний
відкритий список партії буде розбито на кілька менших, регіональних
списків для легшого їх сприйняття виборцями», – пояснив Ю. Ключковський.
Запропонованим ним законопроектом пропонується внести зміни й до
перебігу голосування. Згідно з проектом, жодних прізвищ і назв партій у
бюлетені не буде. Виборцю пропонується вписати в бюлетень за заданим
трафаретом номер партії, за список якої він голосує, згідно із затвердженою
ЦВК нумерацією політичних партій. Повний перелік партій повинен висіти в
кожній кабінці для голосування. Також у цьому партійному списку виборець
має право, проте не зобов’язаний, проголосувати за одного з кандидатів.
Щодо розподілу місць у парламенті, Ю. Ключковський та інші
співавтори проекту закону пропонують такий механізм. Спочатку
підраховуються голоси, подані за партії в межах усієї України. Визначаються
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ті політичні сили, які подолали прохідний бар’єр, і їхня так звана виборча
квота – ціна мандата в голосах. Ця ціна однакова для всіх регіональних
списків.
Далі кількість голосів, отриманих кожною партією в кожному регіоні,
ділиться на квоту. Таким чином визначається, скільки мандатів партія
отримала в цьому регіоні. Наприклад, результат у 4,3 означає, що ця партія в
конкретному регіоні отримала чотири мандати. Решта голосів виборців, що
залишилися (і становлять дробову частину розрахунків, наприклад, 4,3 – 4 =
0,3), передаються на загальнонаціональний рівень.
Після того як визначено, скільки мандатів отримала партія в кожному
регіоні, визначається, хто саме з цієї партії переміг у тому чи іншому
регіональному окрузі шляхом підрахунку голосів за кожного конкретного
кандидата від партії. «Ті кандидати, які отримали більше голосів, виходять на
перші місця у партійному регіональному списку. Також визначені обраними
від партії у регіональних округах кандидати вже не претендують на мандат у
загальнодержавному списку», – зазначає Ю. Ключковський.
Подальша процедура розподілу мандатів у Верховій Раді України така:
визначається, скільки голосів залишилося на загальнодержавному рівні в
кожної з «прохідних» партій, скільки залишилося розподілених мандатів на
загальнодержавному рівні, після чого ці мандати розподіляються за методом
найбільших залишків, тобто тим партіям, які мають найбільші залишки
невикористаних голосів. «Таким чином, голосуючи за кожного окремого
кандидата, виборець впливає не на кількість кандидатів від політичних сил, а
на те, які саме люди в конкретних округах від цієї партії проходять до
парламенту, – наголосив представник “Третьої української республіки”. –
Нам потрібен політично структурований парламент. Тож нами пропонується
така виборча система, яка стимулюватиме партії отримувати голоси там, де
вони, може, й не отримають жодного мандата. Адже ці голоси підуть на
підтримку загальнодержавного списку, тобто вирівняють пропорційність
представництва політичної сили», – роз’яснює Ю. Ключковський.
Разом з тим він підкреслив важливу новацію запропонованого
законопроекту – процедуру врегулювання діяльності окружних виборчих
комісій із встановлення результатів виборів, що раніше не було зафіксовано в
жодному чинному законі (http://www.3republic.org.ua/ua/news/13543).
Слід сказати і про позицію глави держави та уряду з питань виборчого
законодавства.
Президент України П. Порошенко вважає питання виборів Верховної
Ради України актуальним і таким, що відповідає очікуванням суспільства. У
своїх виступах він закликає Верховну Раду України ввести пропорційну
систему парламентських виборів за відкритими списками.
Прем’єр-міністр України А. Яценюк виступає за позачергові вибори
Верховної Ради України за відкритими списками, які мають відбутися 26
жовтня 2014 р. На його думку, без зміни виборчого законодавства не можна
розраховувати на оновлення складу Верховної Ради України.
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З прийняттям нового закону про про вибори народних депутатів в
Україні повинна сформуватися справжня структурована партійна система.
Про це заявила член Венеціанської комісії М. Ставнійчук. За її словами,
пропорційну систему за відкритими партійними списками вже близько 15
років рекомендує ПАРЄ й інші європейські інституції. «Цей закон повинен
стимулювати встановлення справжньої партійної системи, насамперед
завдяки тому, що дає можливість формувати виборчі списки й партійну еліту
не тільки за рахунок тієї еліти, яка живе в столиці, а значною мірою
поповнювати ряди парламентарів завдяки регіональній еліті. Насправді саме
в регіонах зосереджене і політичне, і економічне, і соціальне життя», –
заявила М. Ставнійчук.
За її словами, в Україні сьогодні зареєстровано понад 140 партій, але
більшість із них тривалий час не бере участі у виборах. Тому справжньої
партійної системи в Україні досі не сформовано.
М. Ставнійчук також зазначила, що відкрита пропорційна система, на
відміну від мажоритарної, в українських умовах знижує корупційну складову
у виборчому процесі. «Всі розуміють, у кого є мільйони – йдуть у
мажоритарні округи. У кого таких великих грошей немає – пропорційна
система відкритих списків дає можливість конкурувати за допомогою знань,
фаховості та входити до складу тих чи інших списків», – зауважує член
Венеціанської комісії.
М. Ставнійчук також вважає, що прийняття такого закону дасть змогу
перезавантажити систему влади та налагодити тісну співпрацю Президента
України з парламентом
(http://hromadskeradio.org/2014/06/11/vibori-vparlament-mayut-proyti-za-vidkritimi-spiskami-deputati).
В. Фесенко, український політолог, глава Центру прикладних
політичних досліджень «Пента», зі свого боку вважає, що від скасування
мажоритарної системи, точніше змішаної системи, виграють насамперед
політичні сили, які пов’язані з популярними лідерами, з тими, хто отримав
високі показники на минулих президентських виборах. Плюс, безумовно,
партії, які мають більш-менш розгалужену інфраструктуру, наприклад
«Батьківщина». Незважаючи на всі проблеми, їм вдалося зберегти таку
партійну структуру.
Відповідно, на думку політолога, втратять ті партії, які не мають
відомих лідерів. Наприклад, у Партії регіонів є криза кадрів, але в них
залишилася достатньо розгалужена партійна інфраструктура. Інша річ, що ця
партія переживає серйозну внутрішню кризу. Значна частина людей пішла з
неї. Партія деморалізована. У них є шанс вижити, зачепитися. Усе
залежатиме від того, що буде з Донбасом, чи вдасться зберегти хоча б
анклави свого впливу на Донбасі та в російськомовних регіонах. Усе
залежатиме від того, як швидко вони вийдуть з нинішнього клінчу. Шанси в
них є, але вони в зоні ризику.
Як зауважує В. Фесенко, сьогодні найбільше відповідає суспільним
настроям система з відкритими партійними списками. Але вона можлива
тільки на регіональному рівні. Ця система позитивно спрацює в разі
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посилення внутрішньопартійної демократії. Це буде – елемент
«мажоритарки» в тілі пропорційної системи.
В. Бала, директор Агентства моделювання ситуацій, між тим, вважає,
що мажоритарна система – це ідея фікс команди П. Порошенка: «Вони через
мажоритарну хочуть завести до парламенту людей, які будуть лояльними.
Будь-якій владі потрібна “мажоритарка”. Незалежно від того, які прізвища в
тих людей, які при владі». Водночас, за словами експерта, найбільш точно
може відобразити настрої суспільства в парламенті пропорційна система з
відкритими списками. На його думку, варто скористатися європейським
досвідом та адаптувати її до нинішніх умов. Проте на національному рівні це
важко
зробити,
можливо,
на
регіональному
(http://glavcom.ua/articles/21190.html).
Директор Фонду «Демократичні ініціативи» ім. І. Кучеріва І. Бекешкіна
теж вважає, що вибори в Україні повинні відбуватися за пропорційною
системою з відкритими партійними списками. «Якщо йдеться про політичний
розклад, то, звісно, чисто партійні вибори. Плюс до неї, можливо, регіональні
списки слід добавити, тобто можливі певні варіації пропорційної системи.
Якщо говорити про бажання виборців – народ хоче мажоритарну систему.
Тому що люди думають, що повинна бути якась людина, до якої можна
звернутися за захистом. Але я можу сказати, що одразу після виборів, коли
ми проводили опитування в минулому, половина з опитаних заявили, що не
знають, хто є їхнім мажоритарним депутатом. Гадаю, зараз значно менше
таких», – зауважила І. Бекешкіна (http://glavcom.ua/news/223136.html).
Пропорційна виборча система з відкритими списками дасть змогу
мінімізувати підкуп виборців та упередити спотворення результатів
народного волевиявлення, вважає народний депутат від УДАРу Р. Павленко.
«Пропорційна система з відкритими списками поєднує сильні сторони
пропорційної та мажоритарної системи. По-перше, це є партійна
відповідальність, тобто люди розуміють, яка політична сила нестиме
відповідальність. З іншого боку, за відкритих списків стає зрозумілим, хто
саме присутній у списках партій, і люди розумітимуть, що там немає,
наприклад, ні сепаратистів, ні корупціонерів», – підкреслює Р. Павленко. За
його словами, подібна виборча система знімає більшість ризиків змішаної
системи виборів.
Р. Павленко також вважає, що в наших умовах голосування за
змішаною чи виключно мажоритарною системою може спотворити вибір
громадян, оскільки є багато випадків підкупу виборців. Депутат зазначає, що,
поки Крим залишається незаконно окупованим Росією, виборцям створять
умови для голосування в Херсонській і Миколаївській областях, як це було
під час президентських виборів. Крім того, за умови проведення виборів за
відкритими списками можливо включення й представників півострова.
«Якщо є пропорційна система, то до списків можна включити представників
Криму, що забезпечить представництво місцевого населення у Верховній
Раді України», – наголосив депутат (http://www.unn.com.ua/uk/news/136977811

r-pavlenko-vibori-za-vidkritimi-spiskami-minimizuyut-spotvorennya-rezultativgolosuvannya).
«Треба зберегти мажоритарну складову, як зараз», – упевнений,
натомість, прихильник мажоритарної системи С. Міщенко. Хоча в разі
збереження мажоритарної системи постає питання, як проводити вибори в
мажоритарних округах АР Крим, яких там має бути аж 12. За збереження
діючої змішаної системи виборів цю колізію в законі доведеться вирішувати,
адже Україна не визнає анексії АР Крим. Із запровадженням пропорційної
системи це питання легко вирішується відкриттям спеціальних дільниць у
Херсонській області, як було на виборах Президента України. У будь-якому
випадку, компромісу щодо поправок до виборчого закону в парламенті ще
немає.
«Ми готові йти на багато змін, можливо, навіть на зменшення
прохідного бар’єра з 5 до 3 %, щоб більше дрібніших партій пройшло до
парламенту», – наголосив народний депутат України та радник Президента
України М. Томенко.
Ініціатори дострокових виборів також міркують про організацію
голосування на Донбасі, що без завершення військових дій забезпечити
неможливо. «Держава забезпечить можливість проведення виборів на
території Донецької та Луганської областей. Уже сьогодні українська влада
контролює 70 % території цих областей», – запевняє керівник фракції УДАРу
В. Ковальчук. Щоправда, навіть його колеги по фракції у приватних
розмовах не впевнені, що до виборів бойові дії на Донбасі вдасться
завершити
(http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/07/140724_elections_parliament_oc
tober_vc.shtml).
3 липня 2014 р. в рамках діяльності Громадської ініціативи
«Перевибори» відбулося публічне обговорення проблем виборчого
законодавства народними депутатами України, які представляють Волинську
область у парламенті, представниками активних політичних партій,
громадськими експертами з питань виборів, представниками волинських
ЗМІ.
Як зазначив під час заходу М. Наход, «усі ми розуміємо, що парламент
на сьогодні не є тим органом, який відображає реальні позиції громадян
України. Це показало і голосування за так звані “диктаторські закони” 16
січня 2014 р., та блокування громадських ініціатив, які вносяться до
Верховної Ради України, з боку окремих депутатів, і продовження практики
кнопкодавства. Крім того, ряд депутатів наразі не перебуває в Україні, тому
фізично вони не можуть виконувати свої обов’язки. Окрема частина
депутатів відверто підтримує сепаратистські настрої. Це все і є підставами
для проведення громадської кампанії “Перевибори” та лобіювання оновлення
виборчого законодавства, яке дасть змогу сформувати дієздатніший
парламент».
Новий закон України «Про вибори народних депутатів України», на
думку представників ініціативи, повинен передбачати: проведення
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голосування за пропорційною виборчою системою з відкритими
регіональними списками, зниження виборчого бар’єра для партійних списків
до 3 %, прозоре фінансування виборчих кампаній партій і кандидатів, а також
невідворотність покарання за порушення виборчих прав.
Голова Волинського осередку УДАРу Н. Фірко оголосила позицію, що
проведення виборів за пропорційною системою з відкритими списками дасть
можливість кандидатам у депутати налагодити тісний зв’язок з виборцями, а
також сприятиме виникненню здорової конкуренції всередині політичних
сил у боротьбі за свій електорат.
Позицію щодо необхідності проведення дострокових парламентських
виборів поділяє також представник новоствореної Партії розвитку України
В. Кривович. Політик наголосив на тому, що представлена ним політична
сила висловлює ідею збереження приналежності кандидата в депутати до
області, яку він представляє, упровадження принципу гендерної рівності в
політиці, проведення виборів за пропорційною системою з відкритими
списками та обов’язкове встановлення відповідальності за вчинення злочинів
проти виборчих прав громадян.
Представник політичної партії «Вся Україна» П. Гоцалюк висловив
думку, що, перш ніж переходити до реформування виборчої системи в
Україні, необхідно здійснити два важливі кроки. По-перше, необхідно
якнайшвидше скасувати депутатську недоторканність, що відіб’є інтерес
певних політиків брати участь у виборчому процесі. По-друге, треба всіма
можливими методами боротися з «депутатами-прогульниками», які,
прийшовши до влади, не приховують свого небажання працювати.
Керівник ВОГО «Гендерний центр» О. Ярош зазначила, що
формування регіональних відкритих списків сприятиме розвитку
регіонального представництва політичних партій. Україні вкрай необхідне
впровадження державного фінансування виборчих кампаній, що
унеможливить вплив олігархів на кандидатів і виборчий процес у цілому.
Експерт Ю. Кресак наголосив на необхідності створення тиску з боку
громадськості на владу щодо впровадження пропорційної виборчої системи з
відкритими списками. Щодо зниження виборчого бар’єра, то це, на думку
Ю. Кресака, може стати хибним кроком, оскільки дасть змогу дрібним
політичним силам, за прикладом Комуністичної партії України, знову пройти
в парламент.
Політолог Т. Літковець наголосив на необхідності скорочення складу
українського парламенту з метою полегшення контролю за діяльністю
народних депутатів і запропонував частіше проводити громадські слухання із
суспільно важливих питань.
Виконавчий директор Центру політичного аналізу та виборчого
консалтингу М. Шелеп зазначив, що бездіяльність і злочинна діяльність
парламенту повинна стати головним поштовхом до його зміни. На його
думку та думку присутніх на заході, перевибори – це єдиний спосіб привести
до політичної відповідальності депутатів. Крім того, перевибори дають змогу
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оновити парламент. І зміна виборчої системи – це спроба знайти кращий
спосіб його оновлення (http://cpaec.org.ua/uk/news/view/955).
Утім, незважаючи на наявний суспільний запит на зміну виборчого
законодавства, Верховна Рада України протягом майже двох місяців не
наважується розглянути хоча б ті із зареєстрованих проектів (№№ 4906 від
19.05.2014 р., 4906-1 від 02.06.2014 р., 4906-2 від 03.06.2014 р.), які так чи
інакше передбачають пропорційну систему й преференційне голосування.
Більше того, П. Розенко вважає, що сьогодні в парламенті немає
достатньої кількості голосів, щоб підтримати будь-який з виборчих
законопроектів.
Питання, за якою виборчою системою можуть пройти парламентські
вибори, залишається відкритим.
Можна дискутувати про переваги й недоліки кожного із законопроектів
у цій ситуації. Під час дискусії, можливо, можна було б почути дійсно
раціональні аргументи, чому закриті списки кращі, ніж відкриті, або чому їх
неможливо застосувати в Україні нині або чому ніколи.
Але ці законопроекти не стають предметом уваги депутатів. Як
висловлюється С. Конончук, використовуючи популярний сьогодні термін, їх
просто «зливають».
І так триватиме доти, доки робота над реформою виборчого
законодавства незалежно від поточного моменту не опиниться в центрі уваги
Президента України, Міністерства юстиції України і не набуде відкритого
характеру. Перспективи того, чи станеться це до осінніх виборів 26 жовтня
2014 р., «вкриті імлою невизначеності», враховуючи, що реального часу стає
катастрофічно менше.
Між тим, саме виборча система потребує прогресу. Пропорційний її
характер дасть можливість представити в парламенті широку палітру
політичних інтересів, а преференційне голосування відкриє виборцям
можливість впливати на персональний склад депутатів, що вкрай важливо
для країни, яка «прогуляла» посткомуністичну люстрацію, і держави, яка
намагається навіть після Майдану в будь-який спосіб прикрити своїх
«клевретів».
Як зазначає С. Конончук, безперечно, преференційне голосування не
має того магічного впливу на політичний процес, який йому приписується.
Так, «відкриті списки» не убезпечують від виборця, що потерпає на
дріб’язковий меркантилізм. Зменшення прошарку тих, хто дає, і тих, хто
бере, поєднано з дієвістю системи санкцій за підкуп і з розумінням, що
дешеву гречку отримують одиниці, а розплачується за неї вся країна.
«Відкриті списки» не ліквідовують політичної корупції. Її згортання
лежить у сфері реформування фінансування партій і прозорості фінансових
відносин у всій державі.
«Відкриті списки» не гарантують «моральнісної стерильності» складу
парламенту. Позбавлення депутатського корпусу від пороків диктується
позбавленням від таких само в суспільстві.
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«Відкриті списки» не рятують від фальшувань з боку комісій. Природа
їхніх залежностей – у слабкості держави і виключній підконтрольності
комісій партіям. Вони не заміняють собою судовий контроль і правовий
характер діяльності держави.
Преференційне голосування жодною мірою не виповнює завдання
демократизації виборчого законодавства загалом і роботи суспільства над
собою. Але воно несе ряд переваг, яких складно досягти в будь-який інший
спосіб:
– дає виборцю можливість вибору та зберігає партійну, а не дифузну
основу представництва;
– обмежує вплив з боку крупних спонсорів на партію;
– стимулює більшу увагу до роботи комісій з боку самих кандидатів;
– звужує привілейоване становище верхівки партій і каталізує
політичний відбір;
– сприяє професіоналізації депутатського корпусу й підзвітності його
суспільству.
Без цього маленького, але принципово важливого елемента відкритості
всі подальші спроби реформ у країні наражатимуться на корпоративізм уже
наявних патронатно-клієнтських відносин у політичному середовищі
(Конончук С. Нові виборчі правила для оновлення влади //
http://www.ucipr.kiev.ua/publications/novi-viborchi-pravila-dlia-onovlenniavladi).
З вимогою до Президента України П. Порошенка підписати указ про
оголошення дострокових виборів Верховної Ради України лише після
ухвалення законів, які створюють рівні умови для участі у виборах
політичних партій, обмежують вплив олігархічного капіталу на політичні
партії та дають можливість виборцям зробити усвідомлений вибір,
звернулася партія «Воля». Ідеться про закон про вибори за відкритими
списками зі зниженням прохідного бар’єра для політичних партій до 3 %,
закон про державне фінансування політичних партій і заборону політичної
реклами. «В іншому випадку вибори за старими правилами перетворяться на
імітацію оновлення влади та політикуму. Усі нинішні хвороби українського
парламентаризму – залежність від олігархів, політична корупція,
кнопкодавство, “тушки” – переповзуть до новообраної Верховної Ради
України.
Нові вибори мають відбутися за новими правилами. Крім того,
нинішній склад парламенту має ухвалити закон про очищення влади та
ратифікувати Угоду про асоціацію з ЄС – основу реформування українського
суспільства. Закликаємо виявити реальну волю до змін!» – наголошують
члени партії «Воля» (http://blogs.pravda.com.ua/authors/taran/53d158e8a62d4).
Таким чином, очевидно, що дострокові вибори народних депутатів
України мають відбутися за новими виборчими правилами, які зроблять
можливим якісне й реальне перезавантаження влади. Утім залишається
питання: коли і який буде знайдено компроміс у парламенті щодо змін до
виборчого законодавства?
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Як повідомила прес-служба парламенту, 31 липня 2014 р.
після завершення позачергового засідання Верховної Ради відбулася зустріч
Президента, Прем’єра та спікера з лідерами депутатських фракцій і груп. За
інформацією Голови Верховної Ради України О. Турчинова, під час наради
йшлося про проведення дострокових парламентських виборів у 2014 р. З
огляду на прийняття парламентом закону про внесення змін до Державного
бюджету на поточний рік, істотне скорочення бюджетних видатків учасники
зустрічі дійшли згоди щодо необхідності здешевлення виборчих процедур і
зменшення у зв’язку з цим терміну проведення виборчої кампанії із 60 до 45
днів.
Було досягнуто домовленості щодо підготовки узгодженого проекту
змін до виборчого закону. Домовилися також про проведення консультацій з
приводу запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими
виборчими списками, відновлення виборчих блоків як суб’єктів виборчого
процесу та щодо інших виборчих процедур.
Нагадаємо, позачергові вибори до парламенту, згідно зі ст. 77
Конституції України, призначаються та проводяться в період 60 днів з дня
публікації рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради
України. Президентський указ про дострокові вибори може з’явитися,
починаючи з 27 серпня. Після виходу указу не варто очікувати якихось
новацій щодо виборчого законодавства для цих виборів.
Довідково.
Мажоритарна виборча система передбачає, що результати
голосування визначаються більшістю голосів виборців. Вона прийнятна для
держав з розвинутою двопартійною системою та існує сьогодні у 76 країнах
світу. Існують мажоритарні системи відносної та абсолютної більшості. При
мажоритарній системі відносної більшості немає процентного бар’єра, який
необхідний для перемоги. Переможцем вважається той, хто набрав більше
голосів. Така система функціонує в США, Великій Британії, Канаді. За
мажоритарною системою абсолютної більшості переможцю необхідно
набрати більше половини голосів – 50 % плюс один голос.
При пропорційній виборчій системі виборці голосують за списки
кандидатів від політичних сил. Розподіл місць у парламенті відбувається
пропорційно до кількості голосів, відданих за партію чи блок. При
пропорційній системі до парламенту може потрапляти будь-яка з партій, яка
долає процентний бар’єр, який встановлюється, щоб відсіяти дрібні та
невпливові політичні сили. Вибори за пропорційною системою проходять у
49 країнах світу, у тому числі в Іспанії, Португалії, Австрії, Швеції.
Важливим елементом пропорційної виборчої системи є типи списків, за
якими відбуваються вибори. За основною класифікацією списки діляться на
закриті та відкриті. При системі із закритими списками виборці голосують за
готовий список від партії чи блоку та не можуть впливати на те, які саме
кандидати від обраної політичної сили потраплять до парламенту. Виборчий
список складає сама партія і, передбачаючи приблизно процент голосів, який
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вона може отримати на виборах, у верхній (прохідній) частині списку
розташовуються кандидати, які, швидше за все, потраплять до парламенту.
При системі з відкритими списками саме виборці визначають, хто саме
з обраної політичної сили увійде до парламенту – вони голосують не лише за
партію, але й надають перевагу конкретним кандидатам. У результаті, до
парламенту можуть потрапити кандидати, які займають останні місця в
загальному списку, але за яких проголосувала більшість людей.
Існує також змішана виборча система, яка поєднує елементи
мажоритарної та пропорційної систем: частина депутатів (або, наприклад,
одна палата у двопалатному парламенті) може обиратися за мажоритарною
системою, інші депутати – за пропорційною (http://www.razom.org.ua/select).
Існуючі системи виборів народних депутатів України, депутатів
місцевих рад і сільських, селищних, міських голів на сьогодні не
відповідають європейській практиці.
Зокрема, пропорційні системи з голосуванням за закриті партійні
списки на загальнонаціональному рівні практикуються лише в декількох
країнах (Австрія, Іспанія, Італія, Португалія), на місцевому рівні кількість
таких країн є ще меншою. У переважній більшості країн Європи на
законодавчому рівні закріплено різноманітні механізми персоніфікації
виборчих систем: 1) застосування мажоритарної виборчої системи (Франція,
Велика Британія); 2) застосування т. зв. «системи єдиного голосу, що не
передається» (проміжний варіант між мажоритарною та пропорційною
виборчою системою з голосуванням за відкриті списки) (Ірландія, Мальта);
3) застосування пропорційної виборчої системи з преференційним
голосуванням (пропорційна виборча система з голосуванням за відкриті
списки кандидатів, за якої виборець голосує не за список у цілому, а за
певного кандидата в списку, черговість проходження кандидатів до складу
представницького органу визначається кількістю голосів, поданих за
відповідних кандидатів від партії) (Бельгія, Греція, Естонія, Латвія,
Люксембург, Кіпр, Нідерланди, Польща, Словенія, Фінляндія, Швеція);
4) застосування пропорційної виборчої системи з голосуванням за
напіввідкриті списки (виборець голосує не за список, а за окремого
кандидата; такий кандидат вважається обраним лише за умови, якщо на його
підтримку подано певну кількість голосів; кандидати, які не отримали на
свою підтримку необхідної для обрання кількості голосів, проходять до
представницького органу в порядку черговості, визначеної партійним
списком) (Данія, Словаччина, Чехія).
У цьому контексті досить цікавим є той факт, що в країнах, які
практикують пропорційні системи з голосуванням за закриті списки (Австрія,
Іспанія, Італія, Португалія), голосування не проводиться в одному окрузі (як
це має місце в Україні): в Австрії депутати обираються в 43 багатомандатних
округах, в Іспанії – у 50 округах, в Італії – у 26 територіальних округах і
чотирьох закордонних округах, у Португалії – у 22 територіальних виборчих
округах. Такий підхід також можна вважати механізмом персоніфікації
виборчої системи, адже збільшення кількості округів веде до зменшення
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кількості депутатів, які в них обираються. Таким чином, національні системи
формування складу місцевих рад і парламенту можна вважати чи не
найбільш закритими в Європі. Це, у свою чергу, породжує ряд негативних
наслідків: 1) поширення авторитарного стилю керівництва партіями (адже
саме позиції керівництва партій, а не ступінь підтримки виборців,
визначають можливість обрання того чи іншого кандидата до складу
представницького органу); 2) зниження якісного складу представницьких
органів; 3) уповільнення або згортання партійного будівництва на місцях;
4) зрощення бізнесу і влади, поширення політичної корупції тощо.
Відповідно, актуальною є потреба в персоніфікації виборчих систем, що
застосовуються на парламентських виборах і виборах депутатів місцевих рад
(http://www.petropavlrn.dp.gov.ua/OBLADM/petropavl_rda.nsf/docs/976EE30DBAEE7DA7C2257A8E
003F91E6?opendocument).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України О. Турчинов надіслав привітання з
професійним святом військовослужбовцям, працівникам і ветеранам
Повітряних Збройних сил України.
«Цей день є символом непорушного зв’язку багатьох поколінь мужніх
людей, які належать до еліти Збройних сил України. Ви є втіленням честі,
доблесті та вірності, а своїми подвигами здобули велику шану українського
народу, гарантуючи безпеку і непорушність повітряних кордонів нашої
Вітчизни.
Сьогодні, коли перед державою постали надзвичайно складні
випробовування, Повітряні сили продовжують залишатися запорукою
збереження цілісності та суверенітету нашої Батьківщини. Завдяки вашій
самовідданій праці небо над Україною завжди буде мирним.
Переконаний, що вартові повітряних рубежів незалежної Української
держави й надалі залишатимуться взірцем професіоналізму, мужності і
відданості у відстоюванні національних інтересів. Своїм прикладом ви
надихаєте юнь гідно продовжувати славні бойові традиції.
Цього святкового дня прийміть найщиріші вітання та слова вдячності за
відвагу і сумлінну службу. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я,
добра та злагоди, успіхів у благородній справі на благо процвітання
України!» – ідеться у привітанні Голови ВР (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 3.08).
***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов привітав воїнівдесантників з Днем високомобільних військ.
«Десантні війська вписали чимало яскравих сторінок в історію Збройних
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сил України. Ваша доблесть і відвага, безмежна відданість Батьківщині
навічно овіяні невмирущою славою, а звитяга є взірцем патріотизму, сили
людського духу та армійського братерства.
І сьогодні воїни-десантники ціною неймовірних зусиль, героїзму та
мужності захищають свою Вітчизну. Беручи участь в антитерористичній
операції, ви залишаєтеся вірними присязі. Переконаний, що професіоналізм
та сумлінне ставлення до своїх обов’язків будуть і надалі запорукою гідного
служіння своїй країні.
Українське суспільство низько схиляє голову перед загиблими героями,
пам’ять про яких назавжди залишиться в серцях нащадків. Глибока шана вам
за вагомий внесок у забезпечення обороноздатності держави, за відданість
рідній землі та готовність до самопожертви.
Нехай нове покоління “крилатої піхоти” з честю продовжуватиме ваші
доблесні традиції! Від усієї душі бажаю вам і вашим родинам міцного
здоров’я, стійкості духу та оптимізму, невичерпної життєвої наснаги і нових
трудових здобутків на благо процвітання України!» – ідеться в привітанні
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 2.08).
***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов направив телеграму
співчуття голові Постійного комітету Всекитайських зборів народних
представників Китайської Народної Республіки Ч. Децзяну.
«З глибокою скорботою українські парламентарі та я особисто дізнались
про численні людські жертви в результаті землетрусу, який стався у
китайській провінції Юньнань», – зазначається в телеграмі.
О. Турчинов висловив глибокі співчуття всім родинам загиблих, а також
передав слова підтримки та побажання якнайшвидшого одужання
постраждалим
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 4.08).
***
Після завершення пленарного засідання Верховної Ради України 31
липня відбулася зустріч Президента України П. Порошенка, Голови
Верховної Ради України О. Турчинова та Прем’єр-міністра України
А. Яценюка з головами депутатських фракцій і груп.
За інформацією Голови Верховної Ради України О. Турчинова, під час
наради йшлося про проведення дострокових парламентських виборів у
2014 р. З огляду на прийняття парламентом закону про внесення змін до
Державного бюджету на поточний рік, істотне скорочення бюджетних
видатків учасники зустрічі дійшли згоди щодо необхідності здешевлення
виборчих процедур і зменшення у зв’язку з цим терміну проведення виборчої
кампанії із 60 до 45 днів.
Було досягнуто домовленості щодо підготовки узгодженого проекту змін
до виборчого закону. Домовилися також про проведення консультацій з
19

приводу запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими
виборчими списками, відновлення виборчих блоків як суб’єктів виборчого
процесу та щодо інших виборчих процедур (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 31.07).
***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов звернувся до Президента
Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в
Європі І. Канерва та Президента Парламентської асамблеї Ради Європи
А. Брассер з проханням сприяти поверненню на батьківщину незаконно
захоплених українських громадян, які утримуються під вартою на
території Російської Федерації.
У листах Голова Верховної Ради, зокрема, звертає увагу очільників ПА
ОБСЄ та ПАРЄ на «ситуацію щодо систематичного незаконного захоплення
українських громадян та їхнього насильницького утримання під вартою на
території Російської Федерації».
Найбільш кричущим випадком керівник парламенту вважає викрадення
19 червня 2014 р. озброєними терористами так званої Луганської народної
республіки військового пілота Н. Савченко та вивезення її до Росії, де вона
нині утримується під арештом. «Українського військовослужбовця
безпідставно звинувачують у вбивстві російських журналістів, які загинули
поблизу Луганська. Це викрадення є ще одним доказом тісного
співробітництва між Росією та терористичними організаціями, які діють у
східних регіонах нашої держави», – заявляє О. Турчинов.
У цьому контексті Голова Верховної Ради також звертає увагу на
випадок із захопленням громадян України О. Сенцова, О. Чернія,
Г. Афанасьєва та О. Кольченка, яких було арештовано в травні 2014 р.
російськими спецслужбами на території незаконно окупованої АР Крим і
перевезено до Лефортовського слідчого ізолятора в Москві. «Розцінюємо
викрадення зазначених осіб як грубе порушення міжнародного права та
основоположних принципів ОБСЄ. Такі дії Російської Федерації мають
отримати належну оцінку та реакцію з боку світової спільноти», – заявляє
О. Турчинов.
У зв’язку з цим керівник парламенту зазначає, що вважає надзвичайно
важливим сприяння ПА ОБСЄ і ПАРЄ та особисту участь очільників
асамблей «у зусиллях з метою повернення до батьківщини захоплених та
безпідставно арештованих громадян України» (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 31.07).
***
Верховна Рада України 31 липня не підтримала заяву Прем’єрміністра України А. Яценюка про відставку.
Перед голосуванням щодо цього питання Голова Верховної Ради
України О. Турчинов поінформував про підсумки роботи парламенту.
Зокрема, за його словами, на засіданні парламентарі заслухали інформацію
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міністра оборони України про перебіг антитерористичної операції.
Народні депутати також підтримали в цілому закони про ратифікацію
Угоди між Україною та Австралією про направлення австралійського
персоналу до України у зв’язку з падінням літака Malaysia Airlines рейсу
MH17; про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Нідерланди
про міжнародну місію захисту розслідування; про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
(щодо удосконалення окремих положень) та про внесення змін до Закону
України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо коригування
показників).
Разом з тим народні депутати відправили на повторне друге читання
законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо
реформування системи управління єдиною газотранспортною системою
України
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 31.07).
***
У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про
ратифікацію Угоди між Україною та Європейською організацією ядерних
досліджень (ЦЕРН) стосовно надання статусу асоційованого члена в
ЦЕРН, повідомляє УНН з посиланням на інформацію прес-служби ВР.
Відповідний законопроект за № 0089 від 5 серпня подав до ВР
Президент України П. Порошенко.
Головним комітетом з розгляду документу визначено Комітет ВР з
питань європейської інтеграції.
Також документ мають розглянути Комітети ВР у закордонних справах,
з питань науки і освіти, з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки, з питань бюджету та з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 5.08).
***
Верховній Раді пропонують ввести щомісячний податок з валового
доходу, кошти з якого будуть спрямовуватися у спецфонд для
забезпечення обороноздатності держави. Відповідні законопроекти
(№ 4418а, 4419а) зареєстрував в Парламенті народний депутат
Ю. Дерев’янко, передає УНН.
«Даними законопроектами пропонується внести зміни до змін до
Податкового кодексу України щодо справляння податку для забезпечення
обороноздатності держави. А також до Бюджетного кодексу України щодо
спрямування цього податку не до загального, а до спецфонду Держбюджету
для фінансування виключно потреб Збройних Сил України та інших
утворених відповідно до Закону військових формувань», – пояснює автор
ініціативи.
Як повідомив Ю. Дерев’янко, передбачається, що новий податок
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сплачуватимуть суб’єкти господарювання – юридичні особи, які провадять
господарську діяльність як на території України, так і за її межами (крім
неприбуткових організацій та установ тощо); юридичні особи, що
зареєстровані як платники податку; особи, що ведуть облік результатів
діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної
особи; особи – управителі майна; особи – інвестори (оператори), які ведуть
окремий податковий облік, пов’язаний з виконанням угоди про розподіл
продукції та відокремлені підрозділи платників податку.
«Базою оподаткування пропонується визначити вартісне вираження
обсягу доходу платника податку, отриманого протягом податкового
(звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій);
матеріальній або нематеріальній формі. Ставка податку встановлюватиметься
у відсотках від бази оподаткування у розмірі 0,25 відсотка бази
оподаткування, а у разі якщо база оподаткування становить більше
50 млн грн на місяць – 0,5 відсотка бази оподаткування», – зазначив
Ю. Дерев’янко.
Введення нового податку, на думку автора, дасть змогу залучити
додаткові кошти для фінансування потреб Збройних Сил України та
добровольчих батальйонів, утворених відповідно до вимог законодавства, а
його спрямування у спецфонд бюджету дасть змогу контролювати його
цільове
використання
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 5.08).
***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту
відхилити законопроект про запобігання скиданню забруднюючих
речовин у внутрішні води України.
Проектом
(реєстр.
№
4025а)
пропонується
заборонити
водокористувачам скидання вод у внутрішні водойми України, якщо вони
використовують очисні споруди, устаткування, установки та інші засоби
очищення вод, строк експлуатації яких перевищує 10 років. Документом
передбачена також санкція за порушення цієї вимоги у вигляді штрафу в
розмірі 3 % від доходу за попередній рік. Окрім того, у проекті пропонується
встановити перехідний період у два роки, протягом якого необхідно всім
водокористувачам оновити очисні споруди, устаткування, установки та інші
засоби очищення вод.
Під час обговорення зазначалося, зокрема, що, відповідно до наданого
Кабінетом Міністрів узагальнюючого висновку до законопроекту, документ
не має самостійного предмета правового регулювання, оскільки
правовідносини щодо запобігання скиданню забруднюючих речовин у водні
об’єкти є складовою правовідносин стосовно охорони вод від забруднення,
засмічення та вичерпання, які регулюються Водним кодексом України.
Члени Комітету також взяли до уваги зауваження Міністерства
інфраструктури, відповідно до яких у пояснювальній записці до
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законопроекту відсутня інформація щодо характеру загрози забруднення
водних ресурсів через використання очисних споруд, які функціонують
понад 10 років, а також щодо поточного стану очисних споруд, які
знаходяться в незадовільному стані та потребують зміни. Окрім цього,
зазначили учасники обговорення, в документі не наведено обсяги фінансових
потреб на заміну застарілих очисних споруд.
Наголошувалося також, що Державне агентство водних ресурсів надало
низку зауважень та зазначає, що проект закону потребує доопрацювання, а
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України
пропонує за результатами розгляду у першому читанні відхилити
законопроект
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. –5.08).
***
Комітет з питань охорони здоров’я підтримує законопроект про
внесення змін до ст. 51 Кодексу законів про працю України щодо захисту
здоров’я вагітних жінок.
Проектом (реєстр. № 4105) пропонується доповнити ст. 51 Кодексу
законів про працю положенням щодо скорочення тривалості робочого часу
на 1 год робочого дня із збереженням середньої заробітної плати для всіх
працюючих жінок, починаючи з моменту взяття на облік по вагітності.
Члени комітету вважають слушною законодавчу ініціативу, спрямовану
на захист прав, посилення трудових гарантій, а також створення умов для
здорового материнства працюючим вагітним жінкам в Україні.
Як зазначалося під час обговорення, стан здоров’я дитини значною
мірою визначається станом здоров’я матері, водночас сьогодні кожна друга
вагітна має відхилення у стані здоров’я (хвороби серця, нирок, судин тощо).
Високими залишаються також і показники невиношування вагітності та
ускладнених пологів.
Народні депутати також взяли до уваги результати дослідження з
вивчення стану здоров’я вагітних і їхніх новонароджених дітей, що
проводилося Інститутом педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України в
рамках наукового проекту «Сім’я та діти України», відповідно до якого серед
факторів, що призводять до порушень стану здоров’я вагітних і немовлят,
провідну роль відіграють соціальні чинники: емоційне напруження, щоденна
фізична та психічна перевтома, недостатність часу для відпочинку та сну
тощо.
На думку членів комітету, пропозиція авторів законопроекту щодо
скорочення в обов’язковому порядку на 1 год тривалості робочого дня для
працюючих вагітних жінок матиме позитивний вплив на стан їхнього
здоров’я, перебіг вагітності та стан здоров’я їхніх майбутніх дітей
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 4.08).
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***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та в цілому
проект закону про внесення змін до Закону України «Про міліцію» щодо
умов застосування сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї в районі
проведення антитерористичної операції.
Законопроектом (реєстр. № 4310а) пропонується надати працівникам
міліції право застосовувати без попередження фізичну силу, спеціальні
засоби та зброю в районі проведення антитерористичної операції.
Під час обговорення на засіданні комітету зазначалося, що метою
законопроекту є підвищення рівня безпеки працівників міліції під час
проведення антитерористичної операції та більш ефективного виконання
ними завдань щодо знешкодження терористів під час цієї операції.
Народні депутати зазначили, що надання права працівникам міліції
застосовувати без попередження фізичну силу, спеціальні засоби та зброю в
районі проведення АТО повною мірою узгоджується з нормами
міжнародного права, що регулюють комплекс організаційних і правових
питань у сфері міжнародних збройних конфліктів.
Члени комітету акцентували увагу на тому, що реалізація норм
законопроекту сприятиме кращому забезпеченню безпеки працівників міліції
під час проведення антитерористичної операції (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 1.08).
***
Народний депутат України А. Сенченко вважає, що створювати
міністерство з питань Криму не актуально, оскільки проблема
переселенців стосується як кримського півострова, так і східних регіонів
країни. Крім того, для того щоб уникнути дублювання функцій з іншими
відомствами, необхідно ввести посаду віце-прем’єра, який би здійснював
координаційну роль. Про це він повідомив УНН в ексклюзивному коментарі.
«Що стосується міністерства по Криму, це не зовсім актуально, оскільки
у нас є ще переселенці зі Сходу, які змушені переселяться. Це завдання –
воно об’єднує малі окуповані території і вимушених переселенців зі Сходу –
це перше. По-друге, на мій погляд, тема “міністерства” взагалі глибоко
порочна. Що у кримчан, що у змушених переселенців зі Сходу є проблеми,
які стосуються практично кожного відомства, наприклад Міністерства праці
та соціальної політики, міграційної служби, Міністерства юстиції і т. д. А
якщо з’явиться “міністерство”, то це означає, що решта міністерств
перестануть цим займатися. Це не питання створення міністерства, це просто
штат, який гуляє. Насправді, якщо піти цим шляхом, буде ще гірше, ніж
зараз. Суть полягає в міжвідомчій координації, яка повинна бути в уряді. В
уряді повинно бути не міністерство, а повинен бути віце-прем’єр, який
відповідає за цей напрям. Тиражувати кількість відомств абсолютно
непотрібно», – заявив А. Сенченко.
За словами народного депутата, введення посади віце-прем’єра з питань
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окупованих територій залежить від Прем’єр-міністра України А. Яценюка.
«Зараз тут розібралися, є розуміння того, що має бути віце-прем’єр. Але
введення цієї посади залежить від А. Яценюка», – сказав він (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 4.08).
***
Депутатська група «За мир та стабільність» вважає, що Європа та
США могли б надати реальну допомогу Україні, анулювавши борг України
перед європейськими та міжнародними фінансовими інститутами,
передає УНН.
Зокрема, уповноважений групи В. Грушевський упевнений, що
анулювання українського боргу вирішить економічну кризу в Україні. «Ми
усі розуміємо, що кошти з бюджету влада витратила на проведення
військових дій. Бюджет наразі пустий. Грошей немає навіть на соціальні
виплати. Влада сподівається на виділення траншу МВФ. Однак і в цьому
випадку усі гроші підуть на забезпечення військових дій, адже ми вже
почули, що вже немає грошей на заправку БТРів. Тому грошей як не було,
так і не буде, а борг треба буде чимось віддавати», – зазначив політик.
Крім того, він зауважив, що вже є подібний прецедент, коли Європа
списала всі борги Польщі при вступі до ЄС. «Зважаючи на вкрай складну
ситуацію в країні, Європа могла би зробити виключення та списати борг
України до її вступу до ЄС. Принаймні європейські представники
неодноразово заявляли про те, що готові допомагати відновити економіку
України. На мій погляд, списання боргу буде найефективнішою допомогою»,
– резюмував В. Грушевський
(Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 4.08).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Відбулася телефонна розмова Президента України П. Порошенка з
президентом Білорусі О. Лукашенком.
П. Порошенко подякував О. Лукашенку за сприяння проведенню в
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 Х. Тальявіні. Глава держави
висловив сподівання, що ці консультації можуть продовжитися та принести
конкретні результати.
Під час телефонної розмови президенти України та Білорусі обговорили
широкий спектр питань політичних та економічних двосторонніх
взаємовідносин, зокрема щодо зняття штучних бар’єрів у взаємній торгівлі.
Президент Білорусі запевнив Президента України в тому, що Білорусь
вважає добросусідські відносини з Україною одним із пріоритетів своєї
зовнішньої політики та зовнішньоекономічної діяльності.
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Президенти домовилися продовжити діалог на постійній основі стосовно
проектів взаємодії на двосторонньому та багатосторонньому рівні (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2014. – 4.08).
***
Президент України П. Порошенко висловив співчуття Голові
Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіну у зв’язку з численними
жертвами та руйнуваннями, які спричинені землетрусом у провінції
Юньнань.
«Прошу Вас, шановний пане Голово, від імені українського народу та від
мене особисто передати щирі співчуття сім'ям загиблих та побажання
найскорішого одужання усім постраждалим», – йдеться у співчутті глави
держави (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2014. – 4.08).
***
Президент України П. Порошенко підписав Указ «Про визнання
такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України»,
яким скасовано ряд пільг генералам армії, генералам внутрішньої служби
та державним радникам юстиції, звільненим за вислугою строку служби,
передає УНН з посиланням на прес-службу глави держави.
Згідно з Указом, втрачають чинність укази глави держави, якими
визначалося, що генерал армії, генерал внутрішньої служби, державний
радник юстиції в разі звільнення за вислугою строку служби може бути
призначений за його згодою на посаду радника Міністерства оборони,
Міністерства внутрішніх справ або іншого військового формування, а
державний радник юстиції – на посаду радника Генпрокуратури. Зокрема,
вказаним особам надавалося грошове, автотранспортне, медичне та інші види
обслуговування за останньою посадою, а також право мати помічника.
Також їм забезпечувалося щорічне безоплатне санаторно-курортне
лікування з відшкодуванням вартості проїзду в межах України, оплачувалося
50 % вартості користування житлом, комунальними послугами та телефоном.
Крім того, у разі працевлаштування таких осіб після звільнення за
вислугою строку служби на інше місце роботи незалежно від форм власності
на них поширювалися безкоштовне медичне обслуговування, санаторнокурортне лікування та сплата 50 % комунальних послуг за рахунок держави
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 4.08).
***
До Дня Повітряних сил Президент України П. Порошенко підписав
указ про відзначення державними нагородами українських льотчиків, які
виявили мужність і героїзм під час виконання бойових завдань у зоні
проведення антитерористичної операції.
Орденом Богдана Хмельницького І ступеня посмертно нагороджені
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підполковник Р. Плоходько та підполковник С. Руденко, які 3 травня 2014 р.
відвели підбитий літак за Слов’янськ, врятувавши життя мирних мешканців.
Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено полковника
С. Пожидаєва.
Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня відзначено полковника
Р. Дубинецького, полковника Д. Мимрикова, майора Г. Ситника та
підполковника М. Федорова.
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено капітана Д. Русінова.
Полковник О. Нечипорук відзначений орденом Данила Галицького.
Також глава держави нагородив десантників, які відзначилися під час
проведення антитерористичної операції.
Орденом «За мужність» III ступеня нагороджений старший сержант
О. Пономарьов. Орден Богдана Хмельницького III ступеня отримав
лейтенант О. Чорпіта.
Орден «За мужність» III ступеня вручено солдату Ю. Весельському.
Солдат С. Ільницький і старший сержант С. Козак нагороджені орденом
«За мужність» III ступеня (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2014. – 3.08).
***
Президент України П. Порошенко відвідав Головний військовомедичний
клінічний
центр,
де
перебувають
на
лікуванні
військовослужбовці, які отримали поранення в антитерористичній
операції на Донбасі. Глава держави подякував десантникам за мужність і
вручив їм державні нагороди.
П. Порошенко відзначив, що пишається тим, що в нашій державі є такі
військові. «Україна тримається на таких героях, як ви», – сказав Президент.
Глава держави подякував за мужність і героїзм, проявлені в боях. «Ваші
імена – назавжди в серцях українців», – наголосив він.
Президент високо оцінив внесок аеромобільних військ в успіх
антитерористичної операції в Луганській і Донецькій областях. «Весь
український народ пишається тим, як десантні бригади – 25-а, 79-а, 80-а та
95-а – виконують свої військові завдання. Десантники завжди там, де важко.
Всі наші штурмові операції здійснені їх силами», – заявив глава держави.
П. Порошенко поцікавився потребами військовослужбовців і доручив
забезпечити їх усім необхідним для лікування та реабілітації, зокрема
протезами (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2014. – 2.08).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон України № 1556-VІI
«Про вищу освіту».
Закон визначає концептуальні засади модернізації вищої освіти –
інтеграція вищої освіти України до європейського простору шляхом
реалізації положень і принципів Болонського процесу; забезпечення якості
27

вищої освіти та науки шляхом розвитку незалежної системи забезпечення
якості вищої освіти; інтеграція освіти, науки та інновації; автономія вищих
навчальних закладів; співпраця вищих навчальних закладів та бізнесу у сфері
вищої освіти та науки шляхом запровадження механізмів інноваційного
розвитку країни за рахунок взаємодії освіти, науки, бізнесу й держави
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2014. – 1.08).
***
Президент України П. Порошенко підписав закони про зміни до
Держбюджету та Податкового кодексу, які дають змогу збільшити
доходну частину бюджету, скоротити видатки на держапарат та
покращити фінансування потреб Збройних сил.
Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
інших законодавчих актів України» тимчасово, до 1 січня 2015 р.,
запроваджено новий загальнодержавний збір – військовий збір, який
справлятиметься за ставкою 1,5 % з доходів фізичних осіб.
До 1 січня 2015 р. підвищено ренту на видобуток залізної руди з 5 до
8 %, нафти – з 39 до 45 %, газу з покладів до 5 км – з 28 до 55 %, газу з
покладів понад 5 км – з 15 до 28 %.
Крім того, з 1 листопада 2014 р. збільшується «поріг» обов’язкової
реєстрації суб’єкта господарювання платником ПДВ – з 300 тис. грн до
1 млн грн; продовжено до 31 грудня 2014 р. включно режим звільнення від
оподаткування ПДВ операцій з експорту зернових і технічних культур;
скасовано звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання
лісоматеріалів, паливної деревини, відходів лісопереробної промисловості;
скасовано оподаткування за нульовою ставкою податку послуг з перевезення
пасажирів швидкісними потягами «Інтерсіті+».
Крім того, з 1 листопада 2014 р. запроваджується система електронного
адміністрування податку на додану вартість.
Також на 5 % збільшено розмір акцизного податку на тютюнові вироби;
напої, які сьогодні класифікуються як продукти дієтичного харчування і
містять етиловий спирт 8,5 % і більше, віднесено до алкогольних напоїв.
Законом України «Про внесення змін до Закону України “Про
Державний бюджет України на 2014 рік”» скорочуються на 70 % видатки на
забезпечення діяльності ряду центральних органів виконавчої влади.
Загальне скорочення видатків по цих органах становило 582,2 млн грн.
Також скорочено видатки на оплату праці народних депутатів з
нарахуваннями на 30,8 млн грн. До завершення антитерористичної операції
місячна заробітна плата парламентарям нараховується лише в розмірі
посадового окладу.
Законом на 11 038,1 млн грн збільшено фінансування заходів з
проведення антитерористичної операції, ліквідації наслідків можливих
надзвичайних ситуацій, розміщення громадян України, які переміщуються з
тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної
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операцій, а також відновлення об’єктів соціальної сфери, зруйнованих під час
проведення воєнних дій.
Законом також створено субвенцію державного бюджету міському
бюджету Києва на виконання функцій столиці в обсязі 1800 млн грн
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2014. – 1.08).
***
Україна отримує вагому підтримку як Європейського Союзу, так і
всієї світової спільноти в питаннях захисту територіальної цілісності
та збереження суверенітету, заявив Президент України П. Порошенко в
інтерв’ю українським телеканалам.
«Сьогодні в нас прямий діалог з усіма лідерами країн ЄС», – сказав глава
держави. Доказом цього він назвав запровадження третього рівня санкцій
проти Росії, зняття ембарго на постачання до України товарів захисту
неуражаючого характеру тощо.
Разом з тим П. Порошенко підкреслив: «Немає бажання нашкодити
Росії. Є бажання допомогти Україні. Завдяки цим дієвим крокам Україні
вдалося уникнути широкомасштабної агресії».
Президент також наголосив, що всі зусилля України спрямовані на
врегулювання ситуації на Сході та забезпечення мирного процесу.
Він також зазначив, що підтримка світової спільноти концентрується не
лише навколо питань Донбасу, а й націлена на забезпечення життєдіяльності
й розвиток країни (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2014. – 1.08).
***
Президент України П. Порошенко вважає, що всі особи, які мають
безпосереднє або непряме відношення до тероризму в Луганській і
Донецькій областях, мають бути притягнуті до відповідальності.
«Повинна бути відповідальність і фінансова, і кримінальна. Жодна
посада, зв’язки, депутатські мандати не мають захистити від цього», – сказав
глава держави в інтерв’ю журналістам українських телеканалів.
Президент висловив підтримку ідеї залучення коштів представників
великого бізнесу, особливо з Донбасу, до відновлення звільнених від окупації
територій. «Маємо стимулювати благодійну діяльність. Людина, яка просто
не допомогла відновленню звільнених територій, матиме дуже поганий
імідж, репутацію. Це обов’язок», – зазначив він.
П. Порошенко також повідомив, що створюється Фонд міжнародної
допомоги відновленню Донбасу. «Більшість європейських країн, США,
Британія, Японія погодилися зробити внески, які будуть вимірюватися
мільйонами або десятками мільйонів доларів, євро, фунтів і дозволять нам
полегшити тягар відновлення, – зазначив Президент. – Впевнений, якщо є
потужна команда, єдність, немає популізму, чвар всередині, якщо є бажання
сьогодні захистити країну і відновити її – все в нас вийде. Не маю жодного
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сумніву з цього приводу».
Відповідаючи на питання про перспективи наступної осені, Президент
наголосив: «Буде газ, буде реверс, буде мир, буде єдина об’єднана українська
нація, буде суверенітет і територіальна цілісність, і ми будемо єдині і
відповідальні за долю України» (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2014. – 1.08).
***
Кабінет Міністрів України скасував призначення віце-прем’єрміністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства В. Гройсмана на посаду т. в. о. Прем’єрміністра. Про це йдеться в розпорядженні № 679-р від 1 серпня,
розміщеному на сайті уряду.
Згідно з ним, розпорядження № 658 від 24 липня про т. в. о. Прем’єрміністра визнається таким, що втратило чинність (ForUm (http://for-ua.com).
– 2014. – 4.08).
***
Глава уряду України А. Яценюк висловив співчуття Прем'єру
Державної Ради Китайської Народної Республіки Лі Кецяну у зв’язку із
землетрусом.
«Ваша Високоповажносте! З глибоким сумом сприйняли в Україні
звістку про потужний землетрус у провінції Юньнань, який спричинив
численні людські жертви та руйнування.
Щиро поділяючи біль дружнього китайського народу, висловлюю
глибокі співчуття усім рідним загиблих та побажання одужання пораненим і
постраждалим», – йдеться зверненні Прем’єра
(Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 4.08).
***
Заступник міністра закордонних справ України С. Кислиця прийняв
Надзвичайного і Повноважного Посла Литовської Республіки в Україні
П. Вайтєкунаса.
Сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва
в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН та ОБСЄ, і констатували
високий рівень такої співпраці.
Українська сторона окремо висловила вдячність Литві за її активну
підтримку України як непостійного члена Ради Безпеки ООН (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 4.08).
***
Уже до наступного засідання Верховної Ради на розгляд
парламентарів буде подано ряд законопроектів, які забезпечать
накладення санкцій на всіх причетних до сепаратизму та тероризму. Про
це було повідомлено під час засідання Комітету з питань застосування
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санкцій до осіб, які підтримують і фінансують тероризм в Україні, яке
відбулося під головуванням міністра юстиції П. Петренка, міністра
внутрішніх справ А. Авакова та міністра закордонних справ України
П. Клімкіна.
Відкриваючи засідання, П. Петренко повідомив, що комісія нині працює
над трьома основними напрямами. Перший з них – це аналіз санкцій і
обмежень, які були вжиті країнами ЄС і США. «Ми враховуватимемо їхній
досвід, як у частині формування списку осіб, до яких були застосовані
обмежувальні заходи, так і в частині економічних, фінансових і банківських
обмежень, що були вжиті США та Євросоюзом», – сказав очільник
Мін’юсту.
Другий блок питань, над якими, за словами міністра юстиції, нині триває
активна робота, стосується обговорення пропозицій і напрацювань, що були
розроблені міністерствами і відомствами, щодо конкретних заходів
обмежувального характеру до осіб, які причетні до підтримки тероризму й
сепаратизму на території України. «Третій блок питань стосується
пропозицій комітету, які ми висловлюватимемо уряду та Президенту України
щодо внесення змін до законодавства з метою застосування санкцій до
відповідних осіб», – повідомив П. Петренко.
Водночас він зазначив, що в рамках нині діючого законодавства Україна
вже може вживати санкції, спрямовані на те, щоб не допустити незаконної
матеріально-технічної підтримки терористів. «Йдеться про обмеження в’їзду
певних осіб на територію України, про обмеження витрат державних
фінансів на закупівлю товарів російського походження державними
компаніями та установами, а також органами місцевого самоврядування.
Також про посилення контролю за діяльністю суб’єктів, які мають у своєму
капіталі російську присутність», – зазначив П. Петренко.
У свою чергу міністр закордонних справ П. Клімкін наголосив, що нині
весь світ вводить санкції до осіб і компаній, які причетні до тимчасової
окупації Криму та тероризму на Сході України. «ЄС та США запровадили
цілий блок системних санкцій. Вони стосуються як протидії тимчасовій
окупації Автономної Республіки Крим, так і подій, які розгортаються на
Сході України. Однак санкції запроваджують не тільки представники
Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки. Обмеження щодо громадян та
компаній, які допомагають терористам та сепаратистам, ввели Канада,
Японія та Австралія – це позиція багатьох країн світу», – сказав П. Клімкін.
Він також наголосив, що робота комітету полягає в тому, щоб діяти
скоординовано з партнерами по всьому світу – як у контексті запровадження
списків щодо обмеження на в’їзд до України, так і щодо переліку юридичних
осіб, які сприяють тимчасовій окупації Криму або підтримують терористичну
діяльність у Донецькій і Луганській областях.
Як зазначив очільник МВС А. Аваков, правоохоронці виконують усі
необхідні алгоритми та процедури, які дають змогу слідкувати за всіма
суб’єктами, які допомагають терористам усередині країни чи на території
Російської Федерації та інших країн. «Ми вже відкрили кілька кримінальних
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проваджень за цим напрямом і продовжуємо працювати над новими
справами. Правоохоронці не перешкоджатимуть підозрюваним в’їжджати на
територію України. Навпаки, ми будемо їх чекати тут, щоб мати змогу
провести всі необхідні слідчі дії», – повідомив А. Аваков (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 4.08).
***
Кабінет Міністрів України створив Державну службу з питань
Автономної Республіки Крим, міста Севастополя і тимчасово
переміщених осіб. Відповідну постанову № 297 розміщено на сайті
українського уряду 5 серпня, передає УНН.
Держслужба створена як центральний орган виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабміном.
Міністерству фінансів доручено при підготовці змін до Державного
бюджету передбачити видатки на забезпечення діяльності даної структури.
Керівнику Держслужби доручено у двотижневий термін після
призначення подати Кабміну проект положення про Держслужбу, а також
проекти актів уряду щодо затвердження граничної чисельності її працівників
та
розміщення
служби
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 5.08).
***
Прес-служба Міністерства закордонних справ оприлюднила
коментар МЗС України щодо продовження Росією актів агресії проти
України.
«Всупереч заявам російської сторони тривають артилерійські обстріли з
території Росії населених пунктів та позицій Збройних Сил України у
прикордонних з Росією регіонах, продовжуються вторгнення у повітряний
простір України російської військової авіації та безпілотників, відбувається
безперервне нарощування важкої бронетехніки та підрозділів російських
Збройних Сил, а також облаштування їх вогневих позицій вздовж українськоросійського державного кордону. Внаслідок обстрілів є жертви серед
цивільного населення та військовослужбовців, зруйновано житлові,
адміністративні та господарські будівлі.
4 серпня 2014 року нотою Міністерства закордонних справ України
вкотре було висловлено категоричний протест російській стороні у зв’язку з
актами агресії проти нашої держави, які було вчинено з 1 по 3 серпня ц. р.
Зокрема, з території Росії завдано артилерійських ударів по позиціях
Збройних Сил України поблизу пунктів пропуску через державний кордон
України “Довжанський”, “Дякове” та “Червонопартизанськ”, населених
пунктів Дякове і Станиця Луганська у Луганській області та населеного
пункту Амвросіївка Донецької області.
У районах населених пунктів Благовіщенка, Герасимівка, Золотарівка,
Красна Талівка, Широке та Юганівка Луганської області було зафіксовано
вторгнення у повітряний простір України з території Росії одинадцяти
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вертольотів, зокрема Мі-8, МІ-24 та КА-52. Безпілотні літальні апарати
проникали з території Росії у повітряний простір України у районі
прикордонного пункту пропуску “Довжанський”, населених
пунктів
Герасимівка, Золотарівка, Благовіщенка та Юганівка Луганської області, а
також Сєдове Донецької області.
Російські спецслужби продовжують надавати підтримку терористичним
організаціям “Донецька народна республіка” та “Луганська народна
республіка”, а також засилати бойовиків-найманців в Україну для
дестабілізації ситуації. Саме російською зброєю та за участю російських
громадян ведуться бойові дії проти України та її народу.
Вкотре категорично вимагаємо від російської сторони негайно покласти
край таким злочинним діям, спрямованих проти незалежності, суверенітету
та територіальної цілісності України, відвести війська від кордону з
Україною та приєднатися до зусиль нашої держави та міжнародного
співтовариства з метою стабілізації ситуації у Донецькій та Луганській
областях», – йдеться в коментарі МЗС
(Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 4.08).
***
Міністр оборони В. Гелетей в інтерв’ю ВВС розповів, що триває
наступ українських військових у боротьбі з сепаратистами на Сході
країни.
«Територія сепаратистів зараз два з половиною рази менша, ніж це було
чотири тижні тому», – сказав міністр.
За його словами, військові звільнили більше 65 міст і сіл в Донецькій та
Луганській областях.
Проте, незважаючи на втрати серед бойовиків, їхня кількість становить
близько 15 тис. людей, сказав В. Гелетей. За його словами, Росія регулярно
надсилає їм підкріплення.
Він звинуватив бойовиків в ускладнені роботи міжнародних експертів на
місці аварії MH17. Генерал-полковник В. Гелетей заявив, що поблизу місця
катастрофи MH17 не буде жодних боїв, доки експерти не зберуть всі докази.
«Практично ми не далеко від місця катастрофи, але ми відступили з
цього району ... тому міжнародна місія може працювати належним чином», –
сказав він.
В. Гелетей зазначив, що розуміє, що звільнити Донецьк та Луганськ буде
нелегко. Тим більше, що Росія «робить усе можливе, щоб спровокувати нас».
Проте він зазначив, що військові націлені на перемогу.
Міністр оборони сказав, що він упевнений у перемозі і в тому, що
Україна немає іншого вибору, окрім як продовжувати бойові дії.
«Україна, як будинок, що палає. Українська армія зсередини цього
будинку намагається загасити пожежу», – сказав він.
За його словами, якщо пожежу не зупинити, вона буде в Києві, в
Харкові, в усьому світі.
«Ми просимо кожного українця: взяти відро води і допомогти нам
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погасити пожежу», – сказав він (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2014. – 5.08).
***
З державного бюджету виділено 25,6 млн грн на фінансування
проживання переселенців зі східних регіонів в санаторіях та соціальних
гуртожитках. Про це під час прямої телефонної лінії повідомила міністр
соціальної політики Л. Денисова, передає кореспондент УНН.
«Держава виділила 25,6 млн грн на фінансування проживання в
оздоровчих установах та різного роду соціальних гуртожитках. Всі інші
кошти будуть виділятись по мірі того, як будуть надавати заявки обласні
адміністрації», – сказала Л. Денисова.
Також вона уточнила, що люди, які виїхали зі Сходу в місця тимчасового
проживання, не отримують грошей безпосередньо, а їх проживання
забезпечується за рахунок держави.
«Забезпечується проживання, якщо в цих місцях можна забезпечити
харчування, то воно забезпечується та фінансується безпосередньо
установою, де ці люди знаходяться», – додала вона (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 5.08).
***
На сьогодні понад 22 тис. пенсіонерів-переселенців отримують пенсії
за місцем тимчасового проживання. Про це під час прямої телефонної лінії
повідомила міністр соціальної політики Л. Денисова, передає кореспондент
УНН.
«Вже понад 22 тис. пенсіонерів отримують пенсії не за місцем
постійного проживання», – сказала Л. Денисова.
Вона також відзначила, що для того, аби отримувати пенсію пенсіонеру,
що переїхав із зони проведення АТО, необхідно звернутись до Управління
Пенсійного фонду в тому місці, де він поселився тимчасово, і написати
відповідну заяву.
«Ті, хто переїхав у місця тимчасового поселення, мають звернутись в
будь-яке відділення Управління Пенсійного фонду України, надати паспорт
та ідентифікаційний код… якщо немає цих документів, то необхідно
звернутись до Міграційної служби і їх поновлять», – сказала Л. Денисова.
Водночас, вона зауважила, що для отримання пенсій за місцем
тимчасового проживання не потрібна довідка переселенця (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 5.08).
***
Якщо ліки російського виробництва потраплять у перелік можливих
економічних санкцій України проти РФ, то МОЗ зможе підтримати
заборону на ввезення 286 препаратів із 306 зареєстрованих. Решту 20 не
можуть не ввозити через відсутність в Україні інших аналогів цих засобів.
Про це під час прес-конференції повідомив міністр охорони здоров’я
34

О. Мусій, передає кореспондент УНН.
Урядовець зазначив, що питання, чи будуть підпадати ліки під
економічні санкції України, буде вирішуватися найближчим часом, і
підкреслив, що «критичної ситуації із лікарськими засобами російського
виробництва в Україні немає».
Міністр розповів, що нині в Україні зареєстровано 306 лікарських
засобів російського виробництва, і тільки 20 з них не мають інших аналогів у
країні, тому наразі замінити їх немає чим.
«Тому якщо будуть введені економічні торгівельні санкції проти РФ, то
МОЗ підтримає такі санкції, окрім, умовно кажучи, цих критичних 20
препаратів, які не виробляються (в Україні. – Ред.). Але ці 20 препаратів не є
тими, що рятують життя, а є звичайними лікувальними препаратами», –
зазначив О. Мусій (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua).
– 2014. – 5.08).
***
Міністерство охорони здоров’я оприлюднило список експертів
стратегічної дорадчої групи з питань реформування охорони здоров’я,
покликаної допомогти МОЗ розробити бачення медичної реформи в
Україні на довгострокову перспективу.
За підсумками відкритого конкурсу до групи увійшло 12 фахівців, серед
яких сім українців і п’ять експертів з інших країн. Серед них – колишній
міністр охорони здоров’я Грузії О. Квіташвілі, колишній заступник міністра
охорони здоров’я України І. Яковенко, міжнародний експерт реформування
систем охорони здоров’я А. Дюран та інші фахівці.
Головним критерієм відбору учасників стали їхні професійні
напрацювання та досвід у галузі охорони здоров’я. Загалом до міністерства
надійшло 102 заявки на участь у стратегічній дорадчій групі.
Згідно з регламентом, група повинна збиратися щонайменше раз на три
тижні для спільної роботи та обговорень. Перше засідання групи має
відбутися вже найближчим часом.
Визначати технічні завдання для роботи експертів буде координаційна
рада в складі заступника голови представництва бюро Всесвітньої організації
охорони здоров’я в Україні І. Перегінця, лідера сектору людського розвитку
представництва Світового банку в Україні, Молдові та Білорусі П. Беллі,
в. о. директора програмної ініціативи «Громадське здоров’я» МФ
«Відродження» О. Кучерук і радника міністра охорони здоров’я І. Найди.
Також у координаційній раді представлена громадськість в особі голови БФ
«Пацієнти України» Д. Шерембея. Очолює координаційну раду міністр
охорони здоров’я України О. Мусій.
Фінансову підтримку групі надає Міжнародний фонд «Відродження». За
ініціативою фонду подібні групи також створюються при інших
міністерствах задля здійснення ефективних реформ в Україні в різних
секторах.
До секретаріату групи, який здійснюватиме її організаційну підтримку,
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було вирішено включити представників пацієнтських і громадських
організацій, які активно працюють у сфері реформування системи охорони
здоров’я, зокрема реанімаційного пакета реформ.
Першим завданням стратегічної дорадчої групи є підготовка
Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на
2015–2025 роки – програмного документа, який повинен визначити напрям
медичної реформи в Україні.
«Я впевнений, що чесний та відкритий конкурс, який провело
Міністерство охорони здоров’я вперше за історію своєї роботи, стане
запорукою розробки зваженої та успішної реформи. Ми врахуємо найкращий
міжнародний досвід», – зазначив міністр охорони здоров’я О. Мусій.
«Трансформація існуючої системи охорони здоров’я, побудованої ще за
радянських часів, та створення нової моделі, прийнятної для України, із
залученням найкращих міжнародних практик, стане завданням номер один
для нас, – стверджує Д. Шерембей, голова БФ “Пацієнти України”. –
Відкритий конкурс дав змогу залучити експертів, головним пріоритетом для
яких стане не розбудова корупційних схем, а створення проекту системи
охорони здоров’я, де головним пріоритетом стане здоров’я українців».
Повний список експертів стратегічної дорадчої групи, затверджених
координаційною радою:
1. О. Петренко (Україна), перший заступник генерального директора
приватної багатопрофільної клініки «Оберіг», радник міністра охорони
здоров’я у 2005–2007 рр.
2. О. Квіташвілі, міністр праці, охорони здоров’я та соціальної політики
Грузії у 2008–2010 рр., міжнародний консультант з питань втілення
соціальної, освітньої та гуманітарної політики.
3. І. Яковенко (Україна), позаштатний радник Світового банку з питань
фінансування охорони здоров’я, заступник міністра охорони здоров’я
України у 2008–2010рр.
4. Р. Єйтс (Велика Британія), старший економіст з охорони здоров’я
Всесвітньої організації охорони здоров’я, експерт з питань універсального
доступу до медичної допомоги.
5. Т. Стріцреп (Хорватія), міжнародний консультант з фінансування
охорони здоров’я з досвідом у країнах Центральної та Східної Європи
(Хорватія, Чорногорія, Вірменія, Казахстан, Україна).
6. М. Проданчук (Україна), директор Наукового центру превентивної
токсикології, харчової і хімічної безпеки ім. Л. І. Медведя.
7. А. Дюран (Іспанія), міжнародний консультант з організації та політики
у сфері охорони здоров’я з великим досвідом роботи в країнах Центральної
та Східної Європи (Хорватія, Україна, Болгарія).
8. Р. Фіщук (Україна), лікар-отоларинголог, магістр з бізнесадміністрування в охороні здоров’я.
9. Т. Думенко (Україна), директор департаменту раціональної
фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи
Державного експертного центру МОЗ України, уповноважена щодо
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представництва МОЗ України у Центрі співпраці ВООЗ з питань
ціноутворення та реімбурсації лікарських засобів.
10. А. Аавіксу (Естонія), консультант з питань електронної охорони
здоров’я, керівник групи впровадження системи електронної охорони
здоров’я Естонії.
11. В. Курпіта (Україна), медичний спеціаліст Бюро ВООЗ в Україні
(2005–2008 рр.), виконавчий директор Всеукраїнської мережі ЛЖВ (2008–
2014 рр.), розробник та укладач ряду національних протоколів лікування та
нових систем моніторингу та керування медичними препаратами (АРТ),
керівник Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та
інших соціально небезпечних захворювань (2014 р.).
12. А. Гук (Україна), експерт з громадського здоров’я та організації
системи охорони здоров’я з великим досвідом реалізації міжнародних
проектів в Україні (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2014. –
4.08).
***
У новому законі про вищу освіту не менш важливою частиною є
система контролю якості, тому що метою цього закону є зростання
якості та утворення якісних українських університетів, тому буде
створена нова структура – Національна агенція з якості. Про це під час
брифінгу повідомив міністр освіти і науки України С. Квіт, передає
кореспондент УНН.
«Щоб ми були конкурентоспроможними на глобальному ринку освіти і
займали відповідні позиції у глобальних рейтингах (на сьогодні у нас таких
немає, про це можна багато говорити), контроль якості освіти буде
відбуватися за рахунок нової структури – Національної агенції з якості, яка
формується за квотами принципу», – зазначив С. Квіт.
За його словами, крім представників уряду, туди входитимуть
представники університетів різних форм власності – державної, комунальної,
приватної. «Туди входитимуть представники студентства від Нацакадемії
наук, від працедавців. Дуже важливо, що там буде четверо представників від
працедавців, тому що працедавці повинні впливати на освітні процеси й
контролювати якість. Тобто ця агенція повинна бути професійнонезалежною. Ця агенція буде відповідати за ліцензування та акредитацію
університетів, а на сьогодні паралельно з цим законом уже проведено через
уряд, уже вийшли постанови уряду про нову систему ліцензування та нову
систему акредитації.
Національна агенція з якості – це принципова інновація у нашій системі,
так само дуже важливо, що новий закон зменшує навчальне навантаження
викладачів, на сьогодні воно становить 900 год на рік, але фактично – це
понад тисячу, це дуже часто буває. А новий закон фіксує навчальне
навантаження 600 год на рік, тобто зменшується навчальне навантаження на
викладачів і вони можуть більше приділяти уваги фонду дослідження. Так
само зменшується навчальне навантаження аудиторне, я маю на увазі на
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студентів – це означає, що буде більше годин для самостійної роботи, будуть
запроваджуватися нові критерії оцінювання якості знань» – поінформував
С. Квіт (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
4.08).
***
Міністерство
інфраструктури
України
готує
перелік
найважливіших функцій контролю у сфері транспорту в рамках
оптимізації витрат на утримання органів центральної виконавчої влади,
відповідальних за державний нагляд. Для цього Укрморрічінспекція та
Укртрансінспекція проводять аналіз своїх повноважень і чисельності штату.
«Готового рецепту немає. Поставлене таке завдання, варіанти рішення
якого міністерство обговорюватиме за участі інспекцій», – повідомив перший
заступник міністра інфраструктури О. Малін під час засідання колегії
Укрморрічінспекції.
За його словами, інспекції повністю відмовляться від перевірок
внутрішньої господарської діяльності підприємств. Наприклад, у морському
та річковому секторі буде знято контроль над маломірними суднами, не
задіяними в комерційних перевезеннях. Утім задля дотримання безпеки
судноплавства маломірними суднами, при підготовці змін до законодавства,
усі ризики цього напряму можуть бути віднесені до сфери страхування.
Планується, що в інспекцій залишаться лише повноваження, що
стосуються міжнародних зобов’язань за міжнародними конвенціями, угодами
й кодексами. Крім того, задля безпеки пасажирів необхідно зберегти
контроль транспортними інспекціями над комерційними перевезеннями.
«Загалом це буде вичерпний перелік контрольних функцій, лише
найнеобхідніших і достатніх для виконання міжнародних зобов’язань. Кожна
функція повинна бути підкріплена міжнародним документом, який Україна
виконує в особі інспекції у тій чи іншій транспортній сфері», – зауважив
О. Малін.
Нагадаємо, урядом доручено на 70 % скоротити витрати на утримання
органів центральної виконавчої влади, які здійснюють контрольно-наглядові
повноваження. З цією метою буде сформовано робочу групу з представників
органів виконавчої влади, яка вже на початку наступного тижня має
підготувати пропозиції щодо переліку тих функцій контролю, які необхідно
здійснювати в найважливіших секторальних напрямах (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 4.08).
***
Нова система електронного адміністрування податку на додану
вартість дасть можливість здійснювати бюджетне відшкодування ПДВ
експортерам та імпортерам в автоматичному режимі на місяць раніше,
ніж це є сьогодні. Про це заявив голова Державної фіскальної служби
України І. Білоус під час прес-конференції в Інформаційному агентстві
«Інтерфакс-Україна».
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Такі новації передбачені законодавчими змінами, внесеними до
Податкового кодексу України. Електронна система адміністрування ПДВ
почне діяти з 1 січня 2015 р. та стане системним рішенням для ліквідації
«податкових ям» і махінацій з цим податком. «За допомогою електронного
адміністрування буде забезпечено відповідність сум нарахованого та
сплаченого ПДВ, оскільки суми ПДВ від доданої вартості гарантуються
грошовими коштами. При цьому обігові кошти платників ПДВ
відволікаються мінімально», – підкреслив І. Білоус.
Запровадження нової системи, упевнений керівник відомства,
унеможливить
формування
фіктивного
кредиту
та
отримання
неправомірного відшкодування ПДВ з бюджету, що, у свою чергу, сприятиме
підвищенню рівня надходжень податку до бюджету. Крім того, буде
скорочено обсяг тіньової економіки в країні та витрати держави на
адміністрування ПДВ. «Така система підвищить прогнозованість процесу
мобілізації податку на додану вартість до державного бюджету.
Надходження ПДВ уже сягає майже 40 % від усіх податкових надходжень, і я
переконаний, що потенціал цього податку для наповнення бюджету ще не
вичерпано», – підкреслив голова ДФС.
Електронна система складатиметься з трьох основних елементів:
Єдиного електронного реєстру податкових накладних; з банку, у якому
автоматично будуть відкриті рахунки всім платникам ПДВ; з бази даних
митниці в частині інформації про імпорт та експорт товарів.
Так, з 1 січня наступного року для всіх платників ПДВ в автоматичному
режимі відкриють електронні рахунки в банку, який буде створений та
підконтрольний Національному банку України. Усі податкові накладні
реєструватимуться в Єдиному реєстрі податкових накладних в електронному
вигляді, а для цього платник повинен мати достатню суму податкового
кредиту, підтвердженого зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними
та сплатою ПДВ при імпорті товарів. «Неможливо буде відшкодувати суму
більшу за ту, яка накопичена на цьому рахунку. Крім того, це частково
вирішить проблему з контрабандою. Легалізувати “чорну” контрабанду у
великому обсязі буде неможливо», – підкреслив І. Білоус.
Крім того, наслідком запровадження електронного адміністрування
стане зниження тиску на бізнес, зменшення впливу людського фактора та
зменшення корупції.
Буде скорочено кількість обтяжливих для бізнесу звірок і перевірок,
зокрема перевірок бізнесу «по усьому ланцюгу постачань до виробника або
імпортера». «Нарешті скоротиться та спроститься звітність з ПДВ. При
цьому основні правила обчислення ПДВ, до яких звикли платники, будуть
збережені», – сказав голова ДФС (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua).
– 2014. – 4.08).
***
Важко чекати ефективності від спроб координувати діяльність 803
вишів, підпорядкованих 13 різним міністерствам і відомствам. Така
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модель як мінімум ускладнює процес керування розвитком вищої освіти та
забезпечення єдиних вимог до її якості. Про це віце-прем’єр-міністр України
О. Сич заявив на міжвідомчій нараді з питань координації діяльності вищих
навчальних закладів III–IV акредитації, підпорядкованих центральним
органам виконавчої влади.
Урядовець наголосив, що будь-які зміни в системі підпорядкування
вишів потребують вдумливого аналізу діючої нормативно-правової бази,
сформованої впродовж останніх трьох років, а також реальних потреб
сьогодення. «З одного боку, ми не маємо права сліпо лобіювати ініціативи
попередньої влади, направлені на тотальну централізацію в цій царині.
Цілком очевидно, що рівні координації діяльності “силових” і цивільних
вишів можуть і мають бути різними. З іншого боку, вісім сотень українських
вишів є надто дорогою розкішшю – особливо на тлі сусідньої Польщі, яка
має лише 11, але потужних вищих шкіл», – зауважив О. Сич.
За підсумками наради віце-прем’єр-міністр доручив у двотижневий
термін опрацювати питання передачі вишів, які перебувають у
підпорядкуванні Мінагрополітики та Державної фіскальної служби, до сфери
управління Міносвіти, а також забезпечити баланс у структурі державного
замовлення, який унеможливить підготовку за державний кошт вишами
фахівців за непритаманними їм спеціальностями, яких у достатніх обсягах
готують спеціалізовані вищі навчальні заклади. «Ми маємо нарешті покласти
край ганебній практиці, за якої частина вишів штампує фахівців за
невластивими спеціальностями, держава втрачає гроші, а освіта – якість і
перспективи»,
–
наголосив
О.
Сич
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 4.08).
***
Станом на 1 серпня вже профінансовано 1,3 млрд грн пенсійних
виплат цього місяця. Також частково здійснюється фінансування пенсій у
місті Донецьк.
Загалом місячна потреба коштів на фінансування пенсій серпня
становить 21,8 млрд грн. Виплата пенсій для громадян у цьому місяці
здійснюватиметься відповідно до графіку, з 4 по 25 серпня.
Водночас здійснення пенсійних виплат не відбувається в окремих містах
Донецької області: Сніжне, Авдіївка, Горлівка, Дебальцеве, Єнакієве,
Жданівка, Кіровське, Макіївка, Торез, Харцизьк, Шахтарськ і Шахтарський
район, місто Ясинувата та Ясинуватський район.
У Луганській області – це міста Луганськ, Алчевськ, Антрацит та
Антрацитівський район, Брянка, Красний Луч, Кіровськ, Краснодон та
Краснодонський район, Лисичанськ, Первомайськ, Ровеньки, Стаханов,
Свердловськ, Лугутинський, Перевальський, Слов’яносербський та
Станично-Луганський райони.
Фінансування пенсійних виплат у цих містах і районах буде відновлено
щойно
з’явиться
така
можливість
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 1.08).
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***
Міністерство молоді та спорту України підключає молодь до
обговорення проекту концепції державної програми молодіжної політики
на 2016–2020 рр. Документ розроблявся на основі реальних соціологічних
досліджень Ради Європи щодо проблем і потреб молоді.
«Українська молодь має бути і об’єктом, і суб’єктом державної
програми. Без її участі розробка цього документу неможлива», – про це
міністр молоді та спорту Д. Булатов заявив під час прямого ефіру на радіо
«Свобода».
«Підкреслюю: на форумі ми обговорювали проект концепції державної
програми. Це – чернетка, до якої молодіжні організації вже внесли свої
корективи та пропозиції. До кінця наступного тижня Державний інститут
сім’ї та молоді має внести в Концепцію правки, які були напрацьовані на
Форумі. На кінець серпня – початок вересня запланована презентація
Концепції у Кабінеті Міністрів», – зазначив Д. Булатов.
Принципова відмінність концепції цієї державної програми від
попередніх – крос-секторальна співпраця. Тобто, до її здійснення мають
долучитися не тільки громадськість, а й інші відомства – Міністерство
освіти, Міністерство праці та соціальної політики, Міністерство охорони
здоров’я, місцева влада, наголосив міністр молоді та спорту України
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 2.08).

ПОЛІТИКА
За результатами перевірок люстраційних комісій з лав партії
«Батьківщина» виключено понад 700 депутатів різних рівнів, загалом
кількість люстрованих членів партії сягнула понад 1,5 тис. осіб. Про це
повідомив перший заступник голови Центрального штабу «Батьківщини»
І. Кириленко, передає УНН з посиланням на прес-службу «Батьківщини».
Він розповів, що люстраційні комісії діють у всіх областях, крім поки що
Донецької та Луганської. «Наразі під люстрацію потрапили 1 519 партійців,
серед яких – 726 депутатів рад різних рівнів. За підсумками перевірок їх
звільнено з лав партії та фракцій ВО “Батьківщина” у місцевих радах.
Внутрішньопартійну люстрацію буде продовжено далі», – повідомив
І. Кириленко.
Внутрішньопартійна люстрація відбувається в рамках програми
«Батьківщина починається з тебе». Наступним етапом після люстрації
всередині партії стане люстрація у владних структурах за ознаками корупції
та співпраці з режимом Януковича.
Він повідомив, що до люстрації партія активно долучає громадські
організації та простих громадян. Аргументовану інформацію про можливих
кандидатів на люстрацію можна надавати за номерами «гарячих ліній», що
відкриті при обласних осередках у кожному регіоні (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 4.08).
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***
На майбутніх парламентських виборах, які, ймовірно, відбудуться 5
або 12 жовтня, Радикальна партія О. Ляшка домовлятиметься з різними
політичними силами, щоб разом обрати гідних кандидатів, які
балотуватимуться по мажоритарних округах. Про це повідомив лідер
Радикальної партії О. Ляшко під час спецвипуску програми «Прямим
текстом. Бліц» на телеканалі ZIK.
«Ми повинні узгоджувати дії з різними політичними партіями на
мажоритарних округах для того, щоб спільно висунути узгоджених
кандидатів», – розповідає народний депутат України.
Також під час ефіру О. Ляшко повідомив про ймовірний склад
майбутньої коаліції. До її складу можуть увійти як партія Президента
України «Солідарність», так і БЮТ або ж інші сили. Головна умова для
створення такої коаліції – спільне бачення змін та однакові принципи, а
також проукраїнська позиція (Західної інформаційної корпорації
(http://www.zik.com.ua/ua/news/2014/08/04/radykalna_partiya_uzgodzhuvatyme
_kandydativ_po_mazhorytarnyh_okrugah_z_inshymy_politsylamy__oleg_lyashk
o_511613). – 2014. – 4.08).
***
У вівторок, 5 серпня 2014, в Холі Чемпіонів у НСК «Олімпійський»
відбувся I (VIII) Національний з’їзд партії «Сильної України». Участь у
з’їзді взяли 250 делегатів від усіх областей країни. Також на з’їзд
акредитовано понад 100 представників вітчизняних та іноземних ЗМІ.
На цьому установочному з’їзді делегати оголосили про відродження
партії «Сильна Україна», а також одноголосно обрали її керівником
народного депутата С. Тігіпка.
Як зазначається на сайті С. Тігіпка, нова політична сила буде
побудована «знизу вверх» на основі первинних організацій, голос яких
матиме вирішальне значення і безпосередньо формуватиме політику партії та
її центральних органів.
Усі районні організації матимуть рівне представництво та вплив. Такий
підхід відповідає базовим уявленням членів партії про цінність єдності
країни та рівноправність всіх її громад і територій.
Для посилення внутрішньопартійної демократії передбачена можливість
прямого членства у партії, а також надання громадським організаціям та
активістам максимально широких можливостей для співпраці з партією і
спільного вирішення актуальних для району, міста, регіону та країни питань.
За словами С. Тігіпка, «Сильна Україна» має стати партією нового типу
– побудованою на принципах децентралізації і демократичного устрою.
У своїй політичній діяльності «Сильна Україна» має намір зосередити
зусилля на вирішенні ключового питання – питання війни і миру.
Виходячи з цього, «Сильна Україна» висуває наступні пріоритети у
своїй політичній діяльності:
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1) Об’єднання країни на основі децентралізації управління, консолідації
суспільства в рішучій боротьбі з корупцією, припиненні дій, спрямованих на
розкол суспільства і переслідування політичних опонентів.
2) Підтримка професійної армії.
3) Захист мирного населення на основі національного плану із захисту
мирного населення від наслідків війни.
4) Пошук мирного рішення з використанням кожної можливості для
відновлення переговорного процесу.
5) Економічне зростання. Йдеться про дерегуляцію економіки і
дебюрократизацію державного апарату, про створення максимально
сприятливого для зарубіжного та вітчизняного бізнесу інвестиційного
клімату, про надання всім активним і готовим до приватної ініціативи
громадянам
максимальної
економічної
свободи
(Сергій
Тігіпко
http://tigipko.com /сергій-тігіпко-відроджує-сильну-укр/). – 2014. – 5.08).
***
31 июля 2014 года под руководством В. Хотлубея прошла
внеочередная IV конференция Запорожской областной организации
партии «Справедливость». В связи с напряженной политической ситуацией
в стране, на повестке дня рассматривался один из главных вопросов –
выдвижение делегатов на IX съезд в Киеве, который состоится 16 августа.
«29 июля в Киеве был собран внеочередной Политсовет, на котором
было принято решение о Всеукраинском партийном съезде, где в первую
очередь будет меняться программа партии, а также будет решаться вопрос о
подготовке и участии «Справедливости» в парламентских выборах», – сказал
в своем выступлении В. Хотлубей (Прес-служба партії «Справедливість»
(http://www.livi.org.ua/2014/08/konf-zp/). – 2014. – 4.08).
***
Рада Європейської партії України ухвалила рішення про необхідність
створення тимчасової слідчої комісії, яка б зайнялася питаннями
перевірки дотримання Конституції України та чинного законодавства
під час 3-ї хвилі мобілізації. Про це повідомив лідер Європейської партії
України, народний депутат М. Катеринчук 1 серпня після завершення
засідання Ради партії.
«У відповідності до ст. 89 Конституції України Верховна Рада України
для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес,
утворює тимчасові слідчі комісії. Після того, як парламент проголосував за
Указ Президента України “Про часткову мобілізацію”, до нас почали
надходити повідомлення про те, що очільники військкоматів не
дотримуються чинного законодавства щодо порядку проведення мобілізації,
грубо порушують норми та принципи призову. У той час коли підготовлені
кадрові офіцери та добровольці не можуть потрапити до лав Збройних Сил
України, під мобілізацію потрапляють непідготовлені молоді хлопці, котрі не
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проходили ні строкову службу, ні підготовку на військовій кафедрі», – сказав
народний депутат.
«Окрім того в країні десятки тисяч професійних правоохоронців з числа
працівників прокуратури, податкової, митниці, котрі можуть також
поповнювати лави української армії», – наголосив політик. – «Відтак нами
ухвалено рішення, користуючись правом законодавчої ініціативи,
рекомендувати парламенту створити тимчасову слідчу комісію аби
охолодити гарячі голови окремих очільників військкоматів. Відповідна
постанова буде зареєстрована нами у парламенті в понеділок».
Окрім того Рада партії дала доручення М. Катеринчуку провести
консультації з представниками інших демократичних сил щодо формату
участі партії на дострокових парламентських виборах 2014 р. (Прес-служба
Європейської партії України (http://www.epu.in.ua/news_view.php?id=1141).
– 2014. – 1.08).
***
Для багатьох людей у Криму істотною проблемою залишається
міграційна і паспортна, а також проблема громадянства. Про це на пресконференції заявила заступник голови Кримської польової місії О. Скрипник,
передає кореспондент УНН.
«Кримська влада за допомогою законів РФ і місцевих рішень по суті
створює такі умови, які змушують кримчан брати російські паспорти», –
зазначила О. Скрипник. За її словами, на сьогодні там є ще такі гострі
проблеми як:
- прострочений українських паспорт. За українськими законами, люди у
25 та 45 років мають вклеювати в нього фотокартку, а це можливо тільки на
території материкової України. Без фотокартки паспорт вважається
недійсним і в результаті люди не можуть виїхати з Криму, бо їх не
пропускають на кордоні;
- втрата паспорта. Тобто люди, які загубили документ, що засвідчує
особу, не можуть покинути півострів;
- діти у РФ діти отримують паспорт у 14 років, а в Україні – в 16.
Нагадаємо, народні депутати групи «За мир та стабільність»
В. Грушевський та Л. Миримський зареєстрували у Верховній Раді проект
постанови № 4396а про внесення зміни до постанови Верховної Ради
України «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та
про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» щодо чинності
паспортів громадян України, які проживають на тимчасово окупованій
території України.
За словами ініціатора постанови, уповноваженого депутатської групи
«За мир та стабільність» В. Грушевського, такі зміни вкрай необхідні для
жителів Криму задля збереження їх прав.
«Зважаючи на об’єктивні причини, люди, які проживають у Криму, не
можуть звернутися до уповноваженого органу для вклеювання нових
фотокарток. Для усунення таких перешкод розроблено проект постанови,
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який дасть змогу жителям Криму відчувати себе повноцінними громадянами
України за умов істотних адміністративних перешкод», – сказав політик
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 4.08).
***
Фракція О. Ляшка та комбати АТО додадуть пасіонарності в нову
ВР. Таку думку висловив політолог В. Карасьов у коментарі УНН,
коментуючи те, які якісні зміни очікують парламент у разі проведення восени
дострокових виборів.
Зокрема, на думку експерта, політичний клас України законсервував
себе від припливу «свіжої крові» сімейственістю в політиці, угодовством і
системною корупцією.
«На кожних нових виборах той же парламент оновлювався відсотків на
20, і то за рахунок членів сімей впливових депутатів, їх водіїв та інших
наближених осіб. Комфортне існування в рамках регулярних ротацій “владаопозиція” вбило в нинішніх політичних елітах усяке бажання проводити
реформи і навіть вибудовувати довгострокові механізми захисту своєї країни
та своїх інтересів. Занадто багато отримали друге громадянство, інвестували
капітали в Європу, відправили туди родини. У результаті – здали Крим без
бою, не підготували країну до війни, саботують будь-які реформи», –
зазначив він.
В. Карасьов вважає, що найближчі парламентські вибори привідкриють
вікно можливостей для радикального оновлення політичних еліт.
«Склад Ради зміниться досить серйозно, і є реальні шанси отримання
депутатських мандатів представниками контр-еліт, нетиповими для України
лідерами. Напевно надійдуть пропозиції про балотування командирам
добровольчих батальйонів, багато з яких уже стали публічними
особистостями. У новому парламенті з’явиться велика фракція Радикальної
партії О. Ляшка, в складі якої також напевно з’являться знакові особистості з
лютневого Майдану і з Донбаського фронту. Ці політики нового типу
спочатку можуть виглядати необстріляними в парламентських боях, але з
часом вони безумовно змінять правила української політики», – додав
експерт (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
4.08).
***
С учетом того, что крымчане лишены возможности принимать
участие в парламентских выборах, с выборами на Востоке также будут
проблемы, шансы попасть в ВР у Партии регионов, как и у любых
пророссийских проектов, весьма зыбкие. Об этом в интервью «Хвиле»
рассказал политтехнолог Т. Березовец, директор компании Berta
Communications.
«Партия регионов, Партия развития Украины и другие новые
политические силы вряд ли получат серьезную поддержку, – считает эксперт,
– ведь люди винят их за происходящее на Востоке».
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Говоря об электоральных предпочтения на Востоке, политтехнолог
отмечает, что в случае запрета КПУ ее голоса могут отойти
Социалистической партии Украины А. Мороза, либо Союзу левых сил
В. Волги.
«Кроме того, Восток будет голосовать за партию П. Порошенко, потому
что он будет олицетворять восстановление Донбасса, – убежден
политтехнолог. – Частично за Ю. Тимошенко. И даже за О. Ляшко» (Хвиля
(http://hvylya.org). – 2014. – 4.08).
***
Колишній президент України В. Янукович, який переховується від
правосуддя у Росії, вимагає у Суді ЄС визнати його усунення з посади
незаконним і скасувати санкції ЄС проти нього.
В. Янукович вимагає скасувати запроваджені проти нього 5 березня
санкції Європейського Союзу, які передбачають замороження рахунків у
банках спільноти. Екс-президент вважає санкції помстою ЄС за його відмову
від європейського курсу України. Це випливає з тексту його позову до Суду
Європейського Союзу у Люксембурзі, оприлюдненого у понеділок, 4 серпня,
в Офіційному журналі ЄС.
У позові В. Янукович протестує проти того, що у рішенні про санкції
його названо «екс-президентом» і називає себе «легітимним» і
«демократично обраним» президентом України (позов датований 15 травня),
а перехідний уряд – «незаконним». Позивач стверджує, що, запровадивши
санкції проти нього, Європейський Союз «намагався догодити» перехідному
уряду, аби він погодився на тісніші відносини з ЄС.
Екс-президент вважає замороження його рахунків у ЄС неправомірним,
адже «на момент запровадження санкцій проти нього українські
правоохоронні органи не вели слідство за підозрою у незаконному
відчуженні державних коштів і виведенні їх за кордон». Крім того,
В. Янукович вважає, що блокування його активів є «порушенням права
власності, гарантованого Хартією основних прав Європейського Союзу».
Повністю ідентичні позови до Суду ЄС подали і обидва сини
В. Януковича – Віктор та Олександр.
4 серпня в Офіційному журналі ЄС був оприлюднений і позов
С. Курченка – наближеного, як стверджують українські ЗМІ, до Януковичів
бізнесмена, якого Генеральна прокуратура України підозрює у відмиванні
коштів на сотні мільйонів гривень. С. Курченко заявляє, що санкції проти
нього є незаконними, оскільки на момент їхнього запровадження проти нього
«не було подано жодного відповідного позову у судах». Бізнесмен, який так
само, як і Януковичі, переховується від слідства у Росії, критикує у своєму
позові, що підставою для санкцій став факт відкриття на нього кримінальної
справи в Україні, а не вже доведені факти злочинів. Крім того, позивач
висловлює невдоволення тим, що Європейська Рада у відповідь на його
запити не надала детальної інформації про звинувачення проти нього.
С. Курченка також обурює той факт, що замороження його активів не
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обмежене конкретним майном чи грошима, які, як підозрюють
правоохоронці, були незаконно привласнені та виведені з України, а
стосуються всього майна позивача в ЄС. Позивач вважає неправомірним те,
що заморожені кошти «не обмежені принаймні тим обсягом коштів, які він
буцімто незаконно привласнив».
Крім С. Курченка та родини Януковичів, у Суді ЄС проти замороження
рахунків позиваються також екс-прем’єр М. Азаров та його син-депутат
Олексій, екс-генпрокурор В. Пшонка та його син-депутат Артем, а також
брати Клюєви, А. Портнов, колишній віце-прем’єр С. Арбузов і міністр
доходів і зборів О. Клименко. Як повідомили DW у секретаріаті суду, подібні
судові позови розглядаються зазвичай кілька років. У Раді ЄС, яка виступає
відповідачем у цих позовах, зазначили, що досі подібні скарги проти санкцій
не були успішними (DW (http://www.dw.de). – 2014. – 4.08).
***
Глава міністерства культури Росії В. Мединський заявив, що вважає
«фантасмагоричною ідеєю» і «приватною думкою одного з українських
чиновників» пропозицію заборонити в’їзд в Україну російським діячам
культури. Про це він сказав у понеділок після церемонії відкриття Музею
Першої світової війни під Санкт-Петербургом.
Раніше радник глави МВС України А. Геращенко повідомив на своїй
сторінці у Facebook, що Україна готує список російських діячів (близько
500), яким буде заборонений в’їзд у країну через Крим і позиції щодо
південного сходу країни.
«Поки це приватна думка одного з українських чиновників. Я
сподіваюся, що Україна не зійшла з розуму, щоб реалізовувати такі
фантасмагоричні ідеї», – сказав В. Мединський (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 4.08).
***
2 серпня 2014 р., у гетьманській столиці м. Батурині (Чернігівська
область) відбувся Форум лівих і лівоцентристських сил України, на якому
ліві заявили про консолідацію лівих сил України. За словами ініціатора
Форуму, голови Соціалістичної партії України М. Рудьковського, ліві
консолідувалися для побудови соціально справедливої, заможної,
європейської держави, де кожна людина відчуватиме себе захищеною.
«Нашою політичною платформою є здійснення реформ в інтересах
народу, реалізація гасла європейських лівих “Людина понад усе, її життя і
добробут”. Ліві сили України готові і будуть боротися за соціальну
справедливість в Україні, за відсторонення олігархів від влади, за посилення
громадського контролю над владою, за побудову соціальної європейської
держави, де людина почуває себе вільною та захищеною!» – запевнив
М. Рудьковський.
Учасники Форуму прийняли Резолюцію, відповідно до якої, ліві сили
України наполягатимуть на проведенні ряду реформ. Зокрема:
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- реформування системи оплати праці та встановлення мінімальної
погодинної заробітної плати на рівні 25 грн за 1 год;
- введення в Україні прогресивної шкали оподаткування громадян, що
нарешті змусить багатих поділитися з бідними своїми статками;
- скасування пенсійної реформи та якісне реформування пенсійного
забезпечення, яке зробить старість захищеною;
- докорінне реформування та громадський контроль системи тарифного
регулювання житлово-комунального господарства України, що дасть
можливість людям отримувати якісні послуги за доступними цінами;
- реформу системи місцевого самоврядування – не лише з правом
місцевих рад формувати виконавчі комітети, а й з передачею у власність
громад земель запасу та природних монополій – обленерго, облгазів,
водоканалів і теплокомуненерго, провівши попередню націоналізацію;
- реформу системи освіти, яка забезпечить отримання безкоштовної
освіти в усіх навчальних закладах державної та комунальної форми
власності;
- реформу медицини – шляхом прийняття закону про обов’язкове
державне медичне страхування;
- реформу судової та правоохоронної системи, що забезпечить
законність і порядок у країні;
- адміністративну та податкову реформи, що забезпечать сприятливі
умови для ведення бізнесу;
- реформу земельних відносин, що забезпечить наповнення бюджетів
сільських громад за рахунок оплати фіксованого відсотка від вартості
земельного паю орендарем. Це забезпечить наповнення сільських бюджетів і
стане твердою запорукою відродження села;
- реформу фінансово-банківської системи, що забезпечить доступність
кредитів за європейськими ставками.
Кольором партійного стяга ліві обрали малиновий, під яким козаки йшли
на захист українського народу. Іншим їхнім символом став соняшник, який
символізує добробут і багатство української землі.
Учасниками Форуму були соціалісти, соціал-демократи, представники
партії «Справедливість», діти війни, громадські та молодіжні організації та
профспілки (LB.ua (http://ukr.lb.ua). – 2014. – 4.08).

ЕКОНОМІКА
Міністерство економічного розвитку й торгівлі України проводить
підготовку до створення зон вільної торгівлі з Канадою та
Узбекистаном, заявив міністр економрозвитку П. Шеремета.
«Тривають переговори з різними країнами щодо створення зони вільної
торгівлі. Це Північна Америка, вчора була розмова щодо однієї з країн
Центральної Азії», – сказав П. Шеремета. На уточнююче запитання, про які
саме країни йдеться, він уточнив, що це Канада та Узбекистан, з делегатами
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яких міністр проводив переговори в липні.
За словами П. Шеремети, зони вільної торгівлі з цими країнами можуть
бути створені вже протягом року, оскільки розширення збуту вітчизняних
товарів за кордоном за умов скорочення товарообігу з Росією є пріоритетним
завданням. «Ми говоримо про прискорений режим, про прискорену дорожню
карту, тобто це менше ніж рік», – сказав він (Finance.Ua
(http://news.finance.ua). – 2014. – 4.08).
***
В этом году в Украине самый высокий за всю историю урожай
озимой пшеницы. Об этом 4 августа на брифинге сообщил директор
Гидрометцентра при ГосЧС Н. Кульбида.
«Наблюдается очень высокая урожайность озимой пшеницы, которая,
пожалуй, будет самой высокой за всю историю Украины, как независимой,
так и советских времен, и даже до того. Другие культуры озимые и ранние
яровые также будут иметь хорошую урожайность. Самой низкой она будет в
тех регионах, которые пострадали от засухи: частично Херсонская,
Запорожская область», – сказал Н. Кульбида.
В то же время, по его словам, высокая температура может негативно
отразиться на урожае кукурузы и помидоров. «На большинство культур
такие погодные условия пока что не влияют в негативном плане. Но,
конечно, очень высокий температурный режим, нагрев поверхности почвы до
60 и более градусов создает дискомфортные условия для вегетации поздних
культур. В этой ситуации не очень комфортно чувствует себя кукуруза и
огородные культуры, особенно помидоры, поскольку может произойти
преждевременное засыхание растений и снижение урожая этих культур», –
пояснил директор Гидрометцентра.
Также Н. Кульбида добавил, что в этом году урожай собирают
чрезвычайно быстро (Четверта влада (http://4vlada.net). – 2014. – 4.08).
***
За даними Держстату, у І півріччі 2014 р. в Україні було вироблено
понад 27 тис. т сухого знежиреного молока, що на 52 % перевищує
аналогічні показники попереднього року. Про це повідомили в асоціації
«Український клуб аграрного бізнесу».
Унаслідок складних торговельних відносин з Росією останніми роками
спостерігалася певна переорієнтація виробництва молочної продукції:
скорочення виробництва сирів і зростання виробництва іншої молочної
продукції. Цього року відносини з Росією ускладнилися і вже на початку
квітня Росія заборонила експорт сирів для низки українських підприємств.
Унаслідок цього процес переорієнтації виробництва молочної продукції
значно прискорив свої темпи.
За результатами перших шести місяців виробництво жирних сирів
зменшилося на 18,5 % порівняно з І півріччям 2013 р. і становило 66 тис. т.
Проте мало місце зростання виробництва іншої молочної продукції,
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насамперед, це стосується масла та сухого знежиреного молока.
Виробництво масла в І півріччі збільшилося на 34 % – до 55,8 тис. т. Разом з
виробництвом цих молочних продуктів збільшився і їхній експорт.
Основними експортними ринками збуту для сухого молока були Казахстан,
Росія, Бангладеш, Нігерія, Єгипет та ін. (Finance.Ua (http://news.finance.ua).
– 2014. – 4.08).
***
Гірники ДП «Макіїввугілля», незважаючи на розташування деяких
шахт у безпосередній близькості до зони ведення бойових дій, в липні
виконали план видобутку вугілля на 80 %. Про УНН повідомили в пресслужбі ДП «Макіїввугілля».
Наразі до плану місяця не добуто 41 тис. 495 т.
Зокрема, на шахті ім. Бажанова план виконано на 102 %, на шахті
«Холодна Балка» – на 104,2 %, на шахті «Калинівська-Східна» – на 55,0 %,
на шахті «Бутівська» – на 55,8 %, на шахті «Чайкіно» – на 87,4 %;
ш/у ім. С. Кірова – на 86,2 %, на шахті ім. С. Кірова – на 109,7 %, на шахті
«Ясинівська-Глибока» – на 32,0 %; на шахті «Північна» – на 100 %
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 4.08).
***
Запаси газу в українських підземних сховищах із 26 липня по 2 серпня
збільшилися на 0,9 % – до 14,968 млрд куб. м. Про це говорять дані
оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».
З моменту припинення поставок російського газу до України його запаси
збільшилися на 1,5 млрд куб. м.
Як відомо, за даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості,
на сьогодні добовий видобуток природного газу в Україні становить близько
50 млн куб. м, при цьому можливий дефіцит вуглеводнів в опалювальний
сезон, без урахування реверсних поставок, може становити близько 7 млрд
куб. м (Економічна правда (http://www.epravda.com.ua). – 2014. – 4.08).
***
Компанія
«Укртрансгаз»,
що
є
оператором
вітчизняної
газотранспортної системи, візьме у «Альфа-Банку» кредит у розмірі
24,9 млн дол. для поповнення оборотних коштів. Про це йдеться в
повідомленні «Укртрансгазу», опублікованому на сайті «Державні
закупівлі», передає «УНІАН».
Згідно з повідомленням, компанія має намір залучити кредит строком на
один рік. Кінцевий термін підписання кредитного договору – 28 серпня
2014 р. (Економічна правда (http://www.epravda.com.ua). – 2014. – 4.08).
***
Національний банк пояснює коливання на валютному ринку
публічними обговореннями змін у парламентській більшості та складі
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уряду і чекає мінімізації курсових коливань. Про це йдеться у повідомленні
НБУ.
НБУ нагадує, що динаміка валютного ринку і обмінного курсу гривні
визначається не лише макроекономічними умовами, а й ситуацією на Сході
України, перебігом політичних консультацій з її врегулювання, станом
інформаційного простору, розвитком діалогу з міжнародними фінансовими
організаціями. «У цих умовах публічні обговорення можливих змін у
парламентській більшості і складі Кабінету Міністрів були достатньо гостро
сприйняті учасниками валютного ринку.
Наслідком цього було посилення курсової волатильності гривні,
незважаючи на те, що загальний стан валютного ринку залишався
урівноваженим», – наголошується в повідомленні.
За оцінками НБУ, надходження іноземної валюти від нерезидентів
протягом червня – липня на 1 млрд дол. перевищили платежі на їх користь,
пропозиція валюти з боку банків і підприємств у цей період домінувала над
попитом, а діапазон курсових коливань гривні до 25 липня протягом трьох
місяців поспіль демонстрував тенденції до звуження. «Ці дані дають
об’єктивні підстави для майбутньої мінімізації курсових коливань. Цьому
сприятиме зниження політичної напруги після усунення невизначеності
щодо подальшої долі уряду, а також підтримка Верховною Радою ряду
внесених урядом важливих економічних ініціатив», – прогнозує Нацбанк.
Також, на думку регулятора, посиленню стійкості валютного ринку
сприятиме успішне продовження співпраці України з Міжнародним
валютним фондом (Економічна правда (http://www.epravda.com.ua). – 2014.
– 4.08).
***
Держказначейська служба в червні відшкодувала найбільші суми
податку на додану вартість Донецькій області – 1,95 млрд грн,
Дніпропетровській – 557,9 млн грн, а також місту Києву – 558,12 млн грн.
Про це йдеться в повідомленні служби.
Як повідомляється, у липні Держказначейство відшкодувало
підприємствам 4,72 млрд грн ПДВ проти 2,33 млрд грн, відшкодованих
місяцем раніше.
Цей показник у липні вдалося істотно збільшити за рахунок відновлення
відшкодування Донецької області, якій в червні відшкодували тільки
12,6 млн грн.
Найбільше відшкодування ПДВ у липні отримали: Маріупольський
меткомбінат ім. Ілліча – 645,8 млн грн, «Запоріжсталь» – 315,1 млн грн,
«Азовсталь» – 258,3 млн грн, комбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг» –
219,1 млн грн, а також «Миронівський завод по виготовленню круп і
комбікормів», що входить в найбільший агрохолдинг Миронівський
хлібопродукт – 233,1 млн грн.
Серед областей, які отримали найменші суми відшкодувань –
Житомирська (18 млн грн), Рівненська (11 млн грн), Миколаївська
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(1,4 млн грн), Херсонська (1,7 млн грн) та Хмельницька (11,5 млн грн).
Що стосується Луганської області, підприємці цього регіону отримали
6,1 млн грн відшкодованого ПДВ, водночас як у червні вони отримали
7,7 млн грн. У цілому, відшкодування отримали понад 1 400 підприємств і
організацій (Економічна правда (http://www.epravda.com.ua). – 2014. – 4.08).
***
Авиакомпания «Атласджет-Украина» (Львов) планирует с 15
сентября 2014 г. начать полеты в/из Украины, сообщил президент
турецкой авиакомпании Atlasjet Airlines Али Мурат Эрсой на прессконференции в Киеве, 4 августа.
Генеральный директор «Атласджет-Украина» С. Подгородецкий в свою
очередь отметил, что авиакомпания планирует выполнять внутренние рейсы
из Киева и Одессы во Львов, а также международные рейсы из Киева,
Львова, Харькова и Одессы в Стамбул и рейс Одесса-Тель-Авив.
Он затруднился указать периодичность рейсов, сославшись на то, что в
настоящее время их планирование не завершено. Помимо того,
продолжаются переговоры с украинскими аэропортами о выдаче слотов.
По словам генерального директора ГМА «Борисполь» С. Гомболевского,
авиакомпания будет использовать для своих рейсов терминал «В». При этом
он добавил, что в этот терминал дает возможность обслуживать как
внутренние, так и международные рейсы (Forbes.Ua (http://forbes.ua). – 2014.
– 4.08).
***
ООО «Эгрес-Агро» (Черниговская область), ООО «Райз-Прикапатье»
(Ивано-Франковская область), ООО «Стандарт-Агро» (Полтавская
область), дочерние структуры крупнейшего по размеру земельного банка
в Украине агрохолдинга «Укрлэндфарминг», намерены разместить
дебютные облигации на общую сумму 949 млн грн.
Согласно проспектам эмиссии облигаций, обнародованным в системе
раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому
рынку, соответствующие решения приняли участники обществ на
внеочередных собраниях 12 июня 2014 г. Таким образом, общая номинальная
стоимость облигаций всех «дочек» «Укрлэндфарминга» возросла до
4,589 млрд грн.
В проспектах эмиссии облигаций дочерних структур указывается, что
ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн
в количестве: облигаций серии «А» ООО «Эгрес-Агро» – 389 тыс. шт., ООО
«Стандарт-Агро» – 370 тыс. шт., ООО «Райз-Прикапатье» – 190 тыс. шт.
Срок обращения облигаций – до 5 августа (ООО «Эгрес-Агро» –
6 августа) 2019 г.
Андеррайтером выпусков выступает банк «Финансовая инициатива»
(Киев).
Процентная ставка на первый–четвертый купонные периоды по обеим
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сериям установлена на уровне 14 % годовых.
«Укрлэндфарминг» является одним из крупнейших агрохолдингов
Евразии по размеру земельного банка и производству яиц, занимается также
выращиванием зерновых, производством яичных продуктов, сахара,
выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и
семян.
«Укрлэндфарминг» по итогам 2013 г. увеличил чистую прибыль на 39 %
по сравнению с 2012 г. – до 754,054 млн дол. Его выручка возросла на 10 % –
до 2,072 млрд дол., операционная прибыль – на 37 %, до 924,671 млн дол.,
валовая – на 7 %, до 798,573 млн дол. (Finance.Ua (http://news.finance.ua). –
2014. – 4.08).
***
Слідом за ЄС, які включили низькобюджетну авіакомпанію
«Добролет» до списку санкцій за польоти в Крим, покарати російських
перевізників вирішила Державіаслужба України.
Як повідомляється, вона виписала штрафи за порушення правил і
порядку використання повітряного простору України на 2 млн дол. дюжині
авіакомпаній.
У списку є і спеціальний льотний загін «Росія», який займається
перевезенням перших осіб держави. Найбільші штрафи виписані
«Аерофлоту» і «Глобусу» (разом з «Сибіром» входить до групи S7 Airlines).
Перший отримав 107 постанов майже на 1,2 млн дол., другий – 45
постанов на 500 тис. дол.
«Усі постанови направлені в Державну виконавчу службу України для
примусового виконання в порядку, встановленому законом», – вказує
служба.
Інспектора також склали понад 600 протоколів на «Аерофлот» про
правопорушення у галузі цивільної авіації майже на 6,6 млн дол. Про які саме
правопорушення йдеться, Державіаслужба не повідомляє (Економічна
правда (http://www.epravda.com.ua). – 2014. – 4.08).
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Дефіцит державного бюджету України в червні 2014 р. становив
10,482 млрд грн, що вдвічі більше дефіциту попереднього місяця. Про це
повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.
За інформацією Мінфіну, держбюджет України, без урахування
тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим і міста
Севастополя, в червні зведений з дефіцитом 10,482 млрд грн, тоді як у травні
дефіцит становив 5,294 млрд грн. З початку року, у січні – червні, дефіцит
держбюджету становив 22,706 млрд грн, що на 35 млн грн, або 0,15 %, менше
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показника дефіциту за аналогічний період минулого року в розмірі
22,741 млрд грн.
Доходи держбюджету в червні становили 25,281 млрд грн, що на
4,809 млрд грн, або 15,98 %, менше доходів у травні поточного року. У січні
– червні доходи держбюджету становили 175,926 млрд грн, що на
13,269 млрд грн, або 8,16 %, більше показника за аналогічний період
минулого року в розмірі 162,657 млрд грн.
Касові витрати держбюджету в червні становили 35,763 млрд грн, що на
379 млрд грн, або на 1,07 %, більше витрат попереднього місяця. У січні –
червні касові видатки держбюджету становили 197,910 млрд грн, що на
12,463 млрд грн, або 6,72 %, більше показника за аналогічний період
минулого року в розмірі 185,447 млрд грн.
Як повідомлялося, дефіцит державного бюджету України за підсумками
січня – травня 2014 р. становить 12,224 млрд грн, що на 33,9 % менше
показника дефіциту за аналогічний період минулого року в розмірі
18,488 млрд грн (Економіст (http://ua-ekonomist.com). – 2014. – 4.08).
***
Група компаній «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) погіршила
прогноз економічного розвитку України на цей рік. Якщо у звіті за І квартал
експерти компанії очікували падіння економіки на 4,3 %, то у свіжому звіті за
ІІ квартал із гучною назвою Ukraine to Kremlin: Back off прогноз погіршено
до – 6,5 %.
ICU прогнозує, що падіння в економіці триватиме і у 2015 р. і досягне –
1,9 % ВВП (у квітні був прогноз + 2 %). «Відновлення почнеться тільки в
2016 р. на рівні + 3,1 % ВВП», – сказав журналістам О. Вальчишен, керівник
аналітичного підрозділу групи ICU (LB.ua (http://ukr.lb.ua). – 2014. – 4.08).
***
Інфляція в Україні має зупинитися і не перевищити 19 % за
підсумками року. Про це в коментарі УНН сказав фінансовий експерт
Е. Найман.
«Чим більше від девальваційного шоку відходитимемо, то й показники
інфляції стабілізуються. Є шанс, що інфляція до кінця року залишиться на
рівні 19 %», – сказав Е. Найман.
Він зазначив, що інфляція не є проблемою, результатом прорахунків
нинішнього уряду.
«Із самою причиною – девальвацією – звертайтеся до команди
Януковича. Це результат довготривалих процесів, які виходять далеко за
межі цього року», – зауважив експерт.
Е. Найман додав, що схожа ситуація й з дефолтом.
«Я вам скажу, все руках уряду та Президента: якщо вони захочуть – вони
оберуть такий варіант, або інший», – наголосив фінансист, підкресливши, що
фінансову систему України не варто порівнювати з Аргентиною.
«Безумовно, важливе й отримання чергового траншу МВФ. Ці гроші
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можна очікувати, починаючи з вересня. МВФ оцінить зміни в український
бюджет та шляхи вирішення проблем “Нафтобазу”», – зазначив експерт.
«Звісно, зараз на економіку впливають й позаекономічні чинники. Країна
знаходиться в умовах неоголошеної війни. Все це формує один комплекс
проблем, які потребуватимуть узгодженого розв’язання», – резюмував
Е. Найман.
Як відомо, низка експертів прогнозує ріст споживчих цін за підсумками
року у 17,3 %, а ріст інфляції цін виробників – 20,8 % (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 5.08).
***
Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную
администрацию в банк «Золотые ворота» на основании решения
Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным,
сообщается на сайте фонда. По информации фонда, временная
администрация введена сроком на три месяца, до 4 ноября. Временным
администратором банка фонд назначил В. Ермака.
Банк «Золотые ворота» стал 14 банком, в котором с начала года введена
временная администрация. Фонд гарантирования напоминает, что в период
действия временной администрации вкладчики банка могут получить свои
средства по депозитам, срок действия которых закончился, и по текущим
счетам.
Выплаты будут проводиться в размере вклада и процентов, начисленных
на день признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тыс. грн.
С начала года Фонд гарантирования ввел временную администрацию в
13 банков, в том числе в «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский
банк»,
«АвтоКразБанк»,
«Західінкомбанк»,
«Південкомбанк»,
«Промэкономбанк»,
«Интербанк»,
«Форум»,
«Меркурий»,
«Брокбизнесбанк»,
«Реал
Банк»,
«Даниэль»
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua). – 2014. – 4.08).
***
ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (БНК, белорусский
спецэкспортер нефтепродуктов) сократила поставки нефтепродуктов в
Украину, сообщили в украинской дочерней структуре компании – ООО
«БНК-Украина».
«Поставки нефтепродуктов в Украину из Беларуси сейчас сократились,
но это было предусмотрено контрактами. Причина сокращения – ожидаемые
в скором времени плановые ремонты белорусских НПЗ», – сказал
представитель «БНК-Украина».
Он пояснил, что контрагентам компании направлены письма о снижении
в августе объемов отгрузки в их адрес белорусских нефтепродуктов. В то же
время представитель компании не смог уточнить, в каком объеме будет
произведено сокращение поставок. «Как только ремонты НПЗ завершатся,
поставки будут восстановлены до планового уровня», – сказал собеседник
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агентства.
Топ-менеджер «БНК-Украина» также сообщил, что в 2014 г. компания
рассчитывает поставить в Украину бензина и дизтоплива в объемах,
примерно соответствующих уровню 2013 г. Он уточнил, что в настоящее
время отгрузки производятся, поставляются как бензины, так и дизтопливо
белорусского производства (Forbes.Ua (http://forbes.ua). – 2014. – 4.08).
***
Рецессия в украинский экономике продолжится в 2015 г. Такое
мнение высказал на пресс-конференции глава аналитического подразделения
группы ICU А. Вальчишен.
«Если еще в апреле мы думали, что экономика в 2015 г. будет расти, то
сейчас мы прогнозируем падение ВВП по итогам 2015 г. на уровне 1,9 %.
Восстановление экономики начнется лишь в 2016 г., рост составит 3,1 %», –
сказал А. Вальчишен. Эксперт полагает, что в текущем году падение ВВП
составит 6,5 %. «Еще в апреле мы прогнозировали, что снижение ВВП
Украины по итогам года составит 4,3 % без учета аннексии Крыма. Однако в
связи с ухудшением ситуации в экономике страны мы понизили свой прогноз
до 6,5 %», – сказал он.
По оперативным данным Государственной службы статистики, падение
ВВП Украины во II квартале составило 4,7 % к аналогичному периоду 2013 г.
По уточненным данным Госстата, падение ВВП Украины в I квартале
составило 1,1 % к аналогичному периоду 2013 г. (Минпром
(http://minprom.ua). – 2014. – 4.08).
***
Російська Федерація ввела обмеження на продукцію Хмельницької
маслосирбази. Причиною цьому стало виявлення в сирі антибіотиків. Про це
повідомили УНН у прес-службі Россільгоспнагляду.
«При лабораторних дослідженнях у період посиленого лабораторного
контролю партії сиру, що надійшов з України, з Хмельницької маслосирбази,
виявлені антибіотики тетрациклінової групи. На продукцію цього
підприємства з 28 липня вже введені тимчасові обмеження», – ідеться в
повідомленні (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2014. – 4.08).
***
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) с 1 августа 2014 г. ввела временные ограничения на
ввоз в Россию из Украины бобов соевых (код ТНВЭД ТС 1201 90),
подсолнечника (код ТНВЭД ТС 1206 00), крупы кукурузной (код ТНВЭД ТС
1103 1300), соевого шрота (код ТНВЭД ТС 2304 00 000 1). Об этом
сообщает пресс-служба российского ведомства.
Как отмечают в Россельхознадзоре, такие меры введены «в связи с
систематическими
нарушениями
международных
и
российских
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фитосанитарных требований» (Четверта влада (http://4vlada.net). – 2014. –
4.08).
***
Через події в Україні німецькому концерну Rheinmetall заборонили
будувати тренувальний центр для російської армії. Про це повідомляє dpa
з посиланням на газету Süddeutsche Zeitung, передає DW.
За даними ЗМІ, міністерство економіки Німеччини відкликало у
Rheinmetall відповідний дозвіл, наданий попереднім федеральним урядом.
Інформацію підтвердила і речниця мінекономіки Німеччини.
Вартість цього контракту оцінювали у 100 млн євро.
Міністр економіки ФРН З. Габріель, коментуючи це рішення, зазначив,
що йдеться «не про гроші, а про життя людей». З. Габріель сказав також, що
рішення ухвалювали у координації з відомством федеральної канцлерки
А. Меркель.
Уряд Німеччини ще у березні, після незаконної анексії Росією Криму,
заявив, що тимчасово заморожує контракт, хоч в офісі Rheinmetall і не
планували його скасовувати.
Контракт між Rheinmetall і РФ було підписано два роки тому.
Очікувалося, що у тренувальному центрі, який мала звести в Росії
дюссельдорфська компанія, щороку вишкіл проходили б до 30 тис.
російських вояків.
Як зазначає dpa, таке рішення про відкликання дозволу є
безпрецедентним у німецько-російських відносинах і навіть виходить за
рамки ухвалених ЄС санкцій, адже вони передбачали виконання вже
укладених контрактів (Економічна правда (http://www.epravda.com.ua). –
2014. – 4.08).
***
Протистояння між Росією та США призвело до розірвання угоди про
співпрацю у ядерній сфері між країнами. Як пише The New York Times, ця
співпраця між ученими вважалася однією з найбільш перспективних.
Угода була підписана лише 11 місяців тому між міністрами енергетики
США Е. Моніцом і Росії С. Кірієнком. Очікувалося, що така співпраця
допоможе подолати всі негативні наслідки холодної війни. Зокрема, ця угода
відкривала російським ученим доступ до серця американського ядерного
комплексу – лабораторії в Лос-Аламосі (штат Нью-Мексико), де свого часу
була створена перша ядерна бомба. Натомість американські вчені отримали б
доступ до аналогічних установ у Росії.
Також у рамках такої співпраці передбачався пошук рішень, які б могли
захистити Землю від астероїдів.
Утім, наразі всі заходи й зустрічі в рамках цієї угоди скасовані
американським Міненергетики. Представники цього відомства відверто
заявили, що причиною стала анексія Росією Криму.
Видання уточнює, що таке рішення призведе до того, що сторони не
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знатимуть про наміри одне одної у ядерній сфері.
Утім, заступник міністра енергетики США Д. Понеман зазначив, що
США продовжать співпрацю з Росією у сфері безпеки ядерних матеріалів
(Економічна правда (http://www.epravda.com.ua). – 2014. – 4.08).
***
Введенные Евросоюзом экономические санкции против России не
станут препятствием на пути строительства трубопровода «Южный
поток». Об этом заявил в воскресенье, 3 августа, гендиректор крупной
австрийской энергетической компании OMV Г. Ройсс.
«Последние 50 км мы должны построить от венгерской границы до
дистрибуционного
центра
Баумгартен
согласно
предыдущим
договоренностям, и никакой критики быть не может», – отметил он в
интервью журналу Profil.
Г. Ройсс, который подписал в июне соглашение с «Газпромом» о
продолжении строительства «Южного потока» на территории Австрии,
выразил уверенность, что, несмотря на противодействие некоторых
представителей ЕС, газопровод будет построен (Цензор (http://censor.net.ua).
– 2014. – 4.08).
***
Российско-французский проект по созданию подводной лодки малого
водоизмещения S-1000 прекращен, сообщил заместитель председателя
Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ О. Бочкарев.
«Проект малой подводной лодки S-1000 сейчас приостановлен.
Французы отказались двигаться дальше в этой совместной работе», – сказал
О. Бочкарев.
Он не исключил, что в перспективе этот проект может быть
возобновлен. «Я думаю, что это какое-то замораживание. Французский
бизнес хочет его продолжать. Это заказ, это деньги, это рабочие места. Но
пока политика превалирует над бизнесом», – сказал О. Бочкарев (Цензор
(http://censor.net.ua). – 2014. – 4.08).
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