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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Уряд затвердив план заходів з підготовки та відзначення
23-ї річниці Незалежності України
Кабінет Міністрів України утворив Організаційний комітет і затвердив
план заходів з підготовки та відзначення 23-ї річниці Незалежності України.
Відповідне розпорядження № 680-р уряд прийняв на засіданні 1 серпня
2014 р.
Згідно з рішенням уряду, Оргкомітет очолив віце-прем’єр-міністр
України О. Сич, його заступником призначено віце-прем’єр-міністра України
– міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства В. Гройсмана.
До складу Комітету увійшли міністр культури, міністр освіти і науки,
міністр молоді та спорту, міністр закордонних справ, міністр охорони
здоров’я, міністр соціальної політики, міністр оборони, міністр внутрішніх
справ, міністр інфраструктури, міністр фінансів, міністр економічного
розвитку і торгівлі, міністр юстиції, голова СБУ (за згодою), голова
Держкомтелерадіо, голова ДСНС, представники Держкіно, Укрдержархіву,
голова Київської міськдержадміністрації.
Відповідно до Плану заходів, у Києві та інших населених пунктах
23 серпня буде проведено церемонію урочистого підняття Державного
Прапора України.
24 серпня по всій території України відбудеться покладення квітів до
пам’ятників і пам’ятних знаків видатним діячам українського
державотворення, борцям за незалежність України, місць поховань громадян,
які загинули, виборюючи демократичний вибір та відстоюючи конституційні
засади демократії, права і свободи людини під час Революції гідності
(листопад 2013 р. – лютий 2014 р.), захищаючи незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України.
У цей же день у столиці України заплановані урочистості за участю
керівництва держави, представників органів державної влади і органів
місцевого самоврядування, громадськості, науковців, творчої інтелігенції,
представників іноземних держав, дипломатичного корпусу, міжнародних
організацій, української діаспори, духовенства. Відповідні урочисті зібрання
та Віче будуть організовані в обласних і районних центрах та інших
населених пунктах.
Крім того, уряд доручив забезпечити проведення параду військ на честь
23-ї річниці Незалежності України у столиці України – місті-герої Києві та
місті-герої Одесі.
У Києві, Одесі та у містах, де розташовані штаби та види оперативних
командувань Збройних Сил, 24 серпня відбудеться святковий салют
двадцятьма артилерійськими залпами, а в інших обласних центрах – святкові
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феєрверки.
У серпні планується провести ряд інформаційно-просвітницьких заходів,
тематичних конференцій, круглих столів, документальних, фотовиставок і
культурно-мистецьких акцій, заходів щодо утвердження позитивного іміджу
України у світі. Крім того, впродовж місяця будуть проведені заходи із
гідного вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні та осіб, які загинули,
захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України,
передбачивши встановлення їм пам’ятних знаків, меморіальних дошок,
присвоєння їх імен юридичним особам та об’єктам права власності.
Разом з цим уряд доручив Держкомтелерадіо і Держкіно здійснити показ
документальних і художніх фільмів, трансляції тематичних радіо- і
телепрограм, присвячених історії українського державотворення та подіям в
Україні під час Революції гідності із залученням учасників цих подій до
участі у таких програмах.
Кабінет Міністрів також зобов’язав Мінсоцполітики, МОЗ, обласні та
Київську міську держадміністрації вжити додаткових заходів до надання
державної підтримки сім’ям громадян, що загинули, втратили здоров’я,
виборюючи демократичний вибір та відстоюючи конституційні засади
демократії, права і свободи людини під час Революції гідності, захищаючи
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=25F05A30CA4F0
7EAF73D1BE49741CF3A.vapp53?art_id=247506522&cat_id=244276429).
–
2014. – 7.08).

Уряд готовий до зміни податкової системи
Уряд України пропонує комплексний план змін у податковій системі.
Про це на засіданні Кабінету Міністрів у середу, 6 серпня, заявив Прем’єрміністр України А. Яценюк.
Глава уряду повідомив, що Кабінет Міністрів розробив план
економічного зростання: «Ми вважаємо, що парламент у вересні повинен
прийняти закон про економічне зростання, який передбачає податкову
реформу, реформу єдиного соціального внеску та скасування податкової
міліції. Це перший пакет, який необхідний для того, щоб Україна почала
розвиватися».
А. Яценюк зазначив, що сьогоднішня економічна модель в Україні – це
коли всім дають рибу: «Щоправда, риба протухла, переморожена і ще
радянського зразка хек. Ми пропонуємо всім в руки дати вудочку з хорошою
котушкою і з великим гачком, на який попаде велика і якісна риба».
Глава уряду зазначив, що основні проблеми української податкової
системи – це кількість податків, система їх адміністрування та податкові
ставки. Для вирішення цих проблем уряд України пропонує комплексний
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план змін у податковій системі.
Сьогодні в Україні існує 22 обов’язкові платежі, які сплачують суб’єкти
підприємницької діяльності. Уряд натомість пропонує залишити тільки
дев’ять податків.
За словами А. Яценюка, скасовується «низка рудиментів, в першу чергу
збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності»: «У багатьох
суб’єктах підприємницької діяльності висить папірець – написано “патент».
Сто двадцять три тисячі платників податку абсолютно неефективно
використовують свій час, і ми вважаємо, що цей збір повинен бути
скасований».
Також, повідомив глава уряду, пропонується скасувати збір у вигляді
цільової надбавки на природний газ для споживачів усіх форм власності,
рентну плату за транспортування нафти й газу, збір за місця для паркування
транспортних засобів, туристичний збір і збір на виноградарство,
садівництво й хмелярство.
Частина податків, за концепцією Кабінету Міністрів, трансформується й
узагальнюється: «Ми якісно видозмінюємо акцизний податок. Тепер до
акцизного податку будуть входити сам класичний акцизний податок і
додаткові платежі, які по своїй правовій природі прив’язані до акцизу. Тому
що акциз – це податок на розкіш. У рамках нового акцизного збору ми
вводимо класичний податок на розкіш, переводимо туди реєстрацію першого
транспортного засобу, екологічний податок з палива і збір за цільову
надбавку по тарифу за електроенергію».
Уряд пропонує також ліквідувати збір за використання лісових ресурсів і
перевести в класичний екологічний податок.
Щодо рентної плати А. Яценюк нагадав, що уряд підвищив рентні
платежі на найбільш прибуткові галузі української економіки – газ і нафту,
руду та інші корисні копалини: «Ми трансформуємо рентну плату і
пропонуємо збір за спеціальне використання води, плату за користування
надрами і збір за використання радіочастотного ресурсу України перевести в
єдиний рентний платіж і встановити нову систему і базу оподаткування».
Що стосується податку на нерухоме майно і плату за землю, уряд
пропонує перейти в класичну європейську модель і ввести єдиний податок –
податок на нерухоме майно, який передбачатиме як оподаткування
земельних ділянок, так і нерухомості, яка розташована на земельних
ділянках. Уряд пропонує перевести в систему єдиного податку фіксований
сільськогосподарський податок.
При цьому, додав А. Яценюка, у рамках законопроекту про бюджетну
децентралізацію податок на нерухоме майно і єдиний податок (колишній
сільськогосподарський податок) переходять виключно в бюджети місцевих
територіальних громад.
Що стосується податку на прибуток, зазначив глава уряду, сьогодні він
сплачується за остаточним принципом, «реальний прибуток і платежі до
бюджету не відповідають дійсності». Уряд пропонує уніфікацію
бухгалтерського і податкового обліку: «Те, про що говорять вже десятки
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років і що жодного разу так і не відбулося, – скасувати податковий облік по
податку на прибуток і перевести облік сплати і нарахування податку на
прибуток виключно на підставі даних бухгалтерського обліку».
А. Яценюк зазначив, що в цій схемі передбачені лише три виключення
на противагу 49 пунктам, за якими різняться податковий і бухгалтерський
облік: «Залишаться тільки три спеціальні регулюючі функції, які будуть
впливати на нарахування податку на прибуток: амортизація, формування
резервів і фінансові операції. І робити це повинні виключно з тієї точки зору,
що міжнародні стандарти бухгалтерського обліку дають таке широке
визначення цих трьох пунктів, що всі країни, як правило, в своєму
податковому обліку регулюють відповідні три категорії окремим
законодавством».
Кабінет Міністрів також запропонував на обговорення модель
реформування ПДВ в аграрному секторі. «Усі, в кого річний обсяг виручки
не більший 20 млн грн і в кого не більше 3 тис. га, залишаються на
сьогоднішній системі оподаткування податку на додану вартість. Всі інші
переходять на загальну систему оподаткування. Загалом це означає, що 90 %
всіх суб’єктів підприємницької діяльності, які працюють в аграрному секторі,
залишаються на пільговій системі оподаткування. Десять відсотків
переходить на загальну систему оподаткування, – пояснив А. Яценюк. – Ми
знаємо, що в стінах парламенту є дуже серйозне аграрне лобі, і саме для
цього ми готові до дискусії з Верховною Радою України з приводу того, яку
систему сплати суб’єктами підприємницької діяльності в аграрному секторі
ми вибираємо».
Глава уряду зазначив, що зміна режиму оподаткування в АПК
спричинить зміну підходів у державній підтримці підприємств галузі:
«Вважаю, що в наступному році основним елементом підтримки підприємств
АПК в першу чергу повинна бути компенсація процентної ставки за
отриманими кредитами. Це найбільш прозорий і ефективний механізм.
До кінця поточного року у нас є майже 0,5 млрд грн на компенсацію
процентних ставок. У наступному році ми передбачимо значнішу суму
коштів для того, щоб компенсовувати для сільгоспвиробників процентні
витрати, пов’язані з залученням кредитів» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 6.08).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
С. Горова, старш. наук. співроб. ФПУ НБУВ,
канд. наук із соц. комунікацій

«Правий сектор» як політична сила
із зростаючим потенціалом
Після того як вибори Президента України завершилися оновленням
владної верхівки, один із претендентів на найвищу посаду в державі та його
політична сила дещо випали з такого раніше активного згадування в
інформаційному просторі. Ідеться, зокрема, про «Правий сектор» і Д. Яроша.
Особливо привертає увагу майже повна відсутність інформаційних
повідомлень щодо роботи «Правого сектору» саме як політичної партії.
Крім того, інформаційний координатор партії «Правий сектор»
Б. Береза заявив, що партія не братиме участі в дострокових парламентських
виборах
(http://www.utro.ua/ru/politika/_pravyy_sektor_ne_budet_uchastvovat_v_dosroch
nyh_vyborah_rady1406358165#close, 26.07.2014).
У цьому сенсі, як повідомляють ЗМІ, представник прес-служби
Д. Яроша А. Скоропадський наголосив: «Ми неодноразово заявляли, що
“Правий сектор” поки що відсуває політику на другий план. Але ми
слідкуємо за політичними подіями, і на сьогодні справами Д. Яроша
займається його заступник А. Тарасенко, поки сам лідер воює на фронті.
Фото і відео ми максимально намагаємося подавати на нашому офіційному
сайті. Якщо українці воюють, то чому Д. Ярош має переховуватися у Києві?
У нього зараз немає бажання займатися політикою, бо йде війна. Якщо ми
програємо війну, то ніякої політики і не буде», – заявив прес-секретар.
Він також офіційно повідомив про перебування лідера партії на Сході
України. За його словами, Д. Ярош не просто відвідує батальйони
Національної гвардії, а й безпосередньо бере участь у бойових діях, оскільки
має відповідну військову підготовку.
Слід нагадати, що нещодавно активісти «Правого сектору» в Києві
влаштували мітинг, вимагаючи від Президента дозвіл на легальну видачу
зброї для ведення війни із сепаратистами. «Але не треба думати, що “Правий
сектор” – це лише люди, які воюють. Насправді це велика команда, у якій є
люди, здатні вести війну, а є й інші, які вільно орієнтуються у різних галузях
життя. Це не лише силова структура, бо тоді навіщо було створювати
партію? Для нас політична складова – це лише один з методів боротьби», –
зазначив А. Скоропадський.
Слова прес-секретаря «Правого сектору» підтвердив також
адміністратор групи «Вконтакте», що висвітлює політичну діяльність
Д. Яроша. Адміністратор заявив: «Ярош зараз під Донецьком. Буквально
24 липня добровольці з “Правого сектору” спільно з батальйоном “Донбас” і
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93-ю бригадою ЗСУ України увійшли на околиці Донецька, звільнивши ці
території від терористів».
У свою чергу громадський активіст А. Тарновський підкреслив, що
Д. Ярош, швидше за все, не вміє правильно піаритися. «Він дуже хороший
боєць, непоганий дипломат, але не демагог. Те, що у ЗМІ про нього зараз
глухо, це лише від того, що він займається винятково військовими справами,
власне, тим, що він уміє робити найкраще. Як політик, гадаю, він не дуже,
але як військова людина – кращого не знайти», – наголосив активіст
(http://www.umoloda.kiev.ua/number/2501/180/88643, 30.07.2014).
Слід нагадати, що, як повідомляють ЗМІ, Д. Яроша оголошено в
міжнародний розшук. Інтернет-видання повідомляють, що з цією
інформацією можна ознайомитися на сайті Інтерполу, де фотографії політика
розміщені поряд із злочинцями, яких розшукують по всьому світу. Російська
влада звинувачує Д. Яроша в тому, що він публічно закликав людей до
вчинення терористичних актів і жорстокого насильства.
У розшук Інтерпол оголосив його саме на прохання російської сторони.
На сайті ж організації вказано, що Д. Ярош розшукується судовими органами
Росії для здійснення суду і відбування покарання. В обвинувальній промові
говориться, що розшукувана особа публічно закликала громадян до
тероризму й насильства, при цьому використовуючи засоби масової
інформації. Так само Д. Ярош звинувачується в екстремізмі, пов’язаному з
тими ж ЗМІ.
У свою чергу, як пишуть ЗМІ, українська сторона не має наміру
видавати Д. Яроша. Голова Інтерполу в Україні В. Неволін заявив, що ні
заарештувати, ні видати лідера «Правого сектору» вони не можуть за запитом
іноземної держави, так як той перебуває під захистом України. Тобто влада
країни лише прийняла цей факт до відома (http://www.mngz.ru/russia-worldsensation/643501-dmitriy-yarosh-glava-pravogo-sektoraobyavlen-vmezhdunarodnyy-rozysk.html, 5.08.14).
Слід зазначити, що сьогодні, незважаючи на невисоку активність ЗМІ у
висвітленні діяльності «Правого сектору», заяву про відмову від участі в
парламентських виборах і розшук Інтерполом, Д. Ярош та його партія вже
мають свій електорат і можуть у майбутньому стати досить впливовою
політичною силою.
Лідер «Правого сектору» й представники цієї політичної сили
виступають з критичними заявами стосовно певних подій у нинішній
ситуації та, якщо прослідкувати коментування в соціальних мережах, блогах
тощо, уже мають свою аудиторію й знаходять підтримку.
У цьому контексті привертає до себе увагу те, що нещодавно Д. Ярош
гостро розкритикував дії керівництва держави та АТО на Сході України. На
питання про найбільші труднощі в добровольчих батальйонах він зауважив:
«Треба розділяти офіційні батальйони і добровольчий український корпус,
такий собі до певної міри партизанський рух. Ми були не проти якогось
офіційного статусу, але те, що нам пропонувала держава, у переважній
більшості людям не підходило. Тому що ніхто не хоче виконувати дебільних
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наказів корумпованих генералів Генштабу і Міноборони, які сидять у штабі
АТО. І, як показує практика, ми були праві, бо зараз видно, скільки
російської агентури з тих штабів виявляє СБУ. Тому ми пішли шляхом
певної партизанщини… А потім цей рух добровольців почав
перетворюватися у щось більше. Є підрозділи, які діють на передовій, є
окремий загін, який працює з 95-ю бригадою, є підрозділ, який працює на
кордоні з Росією, в Амвросієвському районі. Є 5-й окремий батальйон.
Основний напрям роботи – співпраця з 93-ю і 91-ю механізованими
бригадами та підрозділами “Самооборони”. Є у нас окрема сотня, яка
базується у Новосілківському районі. Крім того, є запасні батальйони, які
створюються зараз по всій Україні. Як я вже сказав, цей наш рух є
добровольчим, він є неформальним. Ми не отримуємо жодної копійки
допомоги від держави. Але при всьому цьому користуємося неабиякою
популярністю серед військових».
На питання «Чому влада відмовляється озброювати добровольців?»
Д. Ярош констатував: «Тому, що вона боїться свого народу, як боявся його
режим В. Януковича. Після революції ми говорили, що революція ще не
завершена. Ті люди, які зараз при владі, це перетасована колода, яка багато
разів була і при тій владі, але на різних посадах. Відповідно, вони і тоді були
перелякані народом, Майдан зливали, і тепер вони займаються тим самим.
Якби не добровольці, невідомо, як би взагалі розгорталися події, чи не було б
на Донбасі так само як і у Криму, жодного спротиву, жодної боротьби…
Найбільша проблема у нас – це паливо. На нього дуже багато грошей іде.
Крім того, ми воюємо купленою зброєю і боєприпасами. На це іде також
дуже багато грошей. До речі, це незаконно, як каже влада. Але плювати я
хотів на закони, які суперечать інтересам моєї нації, мого народу. Ми
виступали, виступаємо, і будемо виступати за повне озброєння нашого
народу»
(http://expres.ua/digest/2014/07/29/110682-yarosh-debilni-nakazygeneraliv-partyzanku-groshi-oligarhiv, 29.07.2014).
Як повідомляють ЗМІ, «Правий сектор» заявив, що нинішній
парламент не відповідає інтересам більшості українців. «Значна частина його
депутатів є державними або навіть військовими зрадниками, пов’язаними із
сепаратистами…» – сказано в повідомленні.
Крім того, «Правий сектор» наполягатиме на тому, щоб у виборчій
кампанії на законодавчому рівні було заборонено брати участь членам, як
вважають у цій політичній силі, «бандитських» формувань – Комуністична
партія та Партія регіонів. В іншому випадку «Правий сектор» сам зробить
все, щоб кандидати від цих партій не змогли брати участі у виборах
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1369616-praviy-sektor-vimagaye-rozpuskuparlamentu, 27.07.2014).
Незважаючи на те що, виходячи з повідомлень ЗМІ, «Правий сектор»
відмовився від участі у виборах, його інтернет-сайт розмістив оголошення
про початок всеукраїнської кампанії набору в члени партії «Правий сектор».
У кожному обласному центрі відкриті пункти, де той, хто хоче стати
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«побратимом» партії, може подати заяву на вступ до неї або стати її
«прихильником».
В оголошенні вказано: «Сьогодні Україна опинилася перед подвійною
загрозою. З одного боку, зовнішній агресор – Кремль – напав на нашу
державу, окупував Крим і намагається тероризувати український Донбас. З
іншого – внутрішній ворог – олігархи, недобиті “янучари” і комуністи – і далі
при владі. Намагаються нас грабувати, дурити і продавати. Єдиним
порятунком від цих загроз сьогодні є тільки наша консолідована співпраця.
Саме тому “Правий сектор” закликає всіх, кому небайдужа доля своєї
країни, разом боротися за справедливість у лавах нашої революційної
організації. Майдан довів, що разом ми – сила.
Ми пропонуємо всім патріотам не політичні ігри та договорняки, не
обіцянки та “гречку”, а прості й зрозумілі речі, які ми будемо робити разом:
– боронити українську землю від загарбників, звільняти Донбас від
терористів, Крим від окупантів;
– очищувати владу та чиновництво від зрадників і хабарників;
– змінювати систему влади на проукраїнську, чесну та прозору;
– будувати разом соборну, суверенну, заможну Україну.
Народжена Майданом партія “Правий сектор” об’єднує під своїми
знаменами справжніх патріотів. Тих, хто справді готовий без зайвих слів
боротися за справедливість, вільне життя, мир і добробут. Боротися за
Україну. Боротися так, як ми боролися на Майдані. Разом і до кінця!»
(http://pravyysektor.info/news/ofitsijne-zvernennya-pravoho-sektora, 30.07.2014).
Ще раніше глава «Правого сектору» підкреслив: «Для нас дуже
важливо, щоб ПС не асоціювався з німецьким націонал-соціалізмом, ні з
українським фашизмом, з якими український націоналізм якраз не має нічого
спільного. Український націоналізм – це боротьба за своє у першу чергу, а не
проти когось. Ми не шукаємо ворогів ні серед народів, ні серед людей»
(http://odnako.su/news/politics/-48948-yarosh-rasskazal-o-zadachah--pravogosektora--a-eksperty-govoryat-o-podozritelnyh-sovpadeniyah, 31.03.2014).
Приймаючи ж участь у нинішніх виборах, досить вірогідно, що ця
партія не отримала б бажаного результату. Так, соціологічна група «Рейтинг»
оприлюднила результати опитування партійних уподобань українців.
Результати останніх соціологічних досліджень показують, що на дострокових
виборах до Верховної Ради українці знову голосуватимуть за лідерів, а не
партійні програми чи ідеології. Показово, що показники лідерів симпатій
істотно відрізнялися від аналогічного опитування початку місяця. Тоді, за
даними Київського міжнародного інституту соціології, лідером перегонів
була Радикальна партія О. Ляшка, а нині ситуація істотно змінилася – і
лідером є «Солідарність». У першому випадку біля «Солідарності» не було
прізвища П. Порошенка, а у другому воно вказане. Така ж різниця щодо
партії «Солідарність» зафіксована у свіжому рейтингу від Київського
міжнародного інституту соціології.
Директор Фонду «Демократичні ініціативи» І. Бекешкіна розповіла, що
проведені працівниками цього фонду дослідження із вказуванням і без
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вказування причетності П. Порошенка до «Солідарності» давали аналогічний
різнобій.
«Українці завжди орієнтувалися на лідера, а не партію. Майдан на це
мало вплинув», – розповів директор соціологічної служби Центру
ім. О. Разумкова А. Биченко. Він вказує, що саме на лідерів люди покладають
відповідальність, їхні дії хоча б якось можна контролювати, а партії давно
довели свою неспроможність, і проконтролювати їх в українських умовах
неможливо. Адже, за словами експерта, політики просто перебігають із
скомпрометованої партії до іншої. «В Україні продовжують домінувати
партії лідерського типу. Поки що мало в кого вийшло створити проект, який
би транслював думку хоча б групи людей, а не одного лідера», – заявив
директор компанії Research & Branding Є. Копатько.
Одна з небагатьох партій, яка стала відомою українцям після Майдану
та не має єдиного яскраво вираженого лідера, – це «Демократичний альянс».
Проте навіть у Києві ця структура з дуже великими проблемами подолала
3-відсотковий бар’єр у Київраду.
Рейтинги політичних партій, оприлюднені в кінці червня: Радикальна
партія О. Ляшка – 12,5 %, «Батьківщина» – 9,3 %, «Громадянська позиція» –
6,1 %, «Солідарність» – 3,4 %, «Свобода» – 3,1 %, «Сильна Україна» – 3,1 %,
КПУ – 2,7 %, Партія регіонів – 1,6 %, «Правий сектор» – 1 %. Дослідження
проводилося центром Київського міжнародного інституту соціології з
20 червня по 2 липня, було опитано 2040 респондентів, похибка від 1,5 до
2%.
Підтримка політичних партій у липні: «Солідарність» (П. Порошенко)
– 17,5 %,
Радикальна партія О. Ляшка – 9,8 %,
«Батьківщина»
(Ю. Тимошенко) – 8,5 %, УДАР (В. Кличко) – 8,5 %, «Громадянська
позиція» (А. Гриценко) – 3,7 %, КПУ (П. Симоненко) – 3,2 %, «Свобода»
(О. Тягнибок) – 3 %, «Сильна Україна» (С. Тігіпко) – 2,6 %, Партія регіонів
(М. Добкін) – 2,5 %, «Фронт змін» (А. Яценюк) – 2,1 %.
Опитування проведено групою «Рейтинг» з 28 червня по 10 липня
(http://www.ecnfi.com/index.php/toloka-novyn/182077-дострокові-вибори-чомуголосують-за-лідерів-а-не-партії, 25.07.2014).
При цьому можна погодитися з директором компанії Research &
Branding Є. Копатьком, який вказує, що нинішнім лідерам електоральних
симпатій радіти зарано, адже в напіввоєнній ситуації в країні електоральне
поле змінюється надзвичайно динамічно.
Частина експертів вказують на те, що «Правий сектор» може стати
потужною рушійною силою в новій українській політиці. Але, як вважає
політолог О. Палій, Д. Ярош повинен розуміти всю відповідальність за свої
дії і вчинки кожного підлеглого, що можуть спровокувати РФ на чергову
агресію
(http://odnako.su/news/politics/-48948-yarosh-rasskazal-o-zadachah-pravogo-sektora--a-eksperty-govoryat-o-podozritelnyh-sovpadeniyah, 31.03.2014).
З точкою зору експертів щодо того, що «Правий сектор» може стати
потужною рушійною силою в новій українській політиці, можна погодитися
частково. Точніше, з прицілом на майбутнє. Сьогодні «Правий сектор» уже
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набуває ознак політичної партії та включається в політичний процес і
авторитет цієї політичної сили зростає разом з успіхами АТО. Вона набирає
свій електорат, хоча поки що й не такий масовий. Проте, виходячи з
нинішніх тенденцій, можна говорити про те, що вже на наступних виборах ця
партія може стати парламентською, реальною політичною силою в
українському політикумі.
Ю. Якименко, мл. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ

Возможность запрета КПУ и перспективы левого движения
в Украине в оценках политиков и экспертов
Принятие украинским парламентом поправок к закону о Регламенте ВР,
предусматривающих роспуск парламентской фракции, численность которой
уменьшилась после ее формирования во время первой сессии, стало не
только формальным основанием к роспуску фракции КПУ, но и
своеобразным прологом к судебному процессу по запрету ее дальнейшей
политической деятельности в преддверии внеочередных парламентских
выборов.
Соответствующий иск недавно был подан на рассмотрение Киевского
окружного административного суда Министерством юстиции Украины. По
данным главы ведомства П. Петренко, представители Компартии вели
антиконституционную деятельность, содействуя аннексии Крыма Россией,
проведению референдумов в Луганской и Донецкой областях, поставкам
оружия и финансированию сепаратистов на Востоке, и призывали к
нарушению территориальной целостности Украины.
О наличии «весомых правовых причин» для запрета Компартии, помимо
главы Министерства юстиции Украины, также заявили спикер парламента
А. Турчинов, Премьер-министр А. Яценюк и глава СБУ.
После первого заседания суда по иску о запрете КПУ председатель
Государственной регистрационной службы А. Онищенко заявила об
открытии 308 уголовных производств против представителей партии. «На
данный момент открыты 308 уголовных производств по преступлениям,
которые совершили отдельные члены Коммунистической партии Украины.
Кроме того, у нас есть неопровержимые доказательства того, что как
руководитель партии, так и другие ее члены поддерживали аннексию Крыма,
поддерживали создание так называемых ЛНР и ДНР», – заявила она,
высказав надежду, что суд даст этим фактам надлежащую оценку.
О том, что суд располагает доказательствами поддержки
представителями КПУ сепаратистских движений в восточных регионах,
заявил также заместитель министра юстиции И. Алексеев. «В суд переданы
материалы, подтверждающие, что отдельные лидеры КПУ предоставляли
помощь, в том числе и материальную, вооруженным формированиям.
Предоставлена информация о том, что представители КПУ глумились над
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национальными символами, демонстративно выражали негативную оценку
действиям наших военнослужащих на территории Востока Украины», –
заявил он.
Кроме того, как сообщил недавно советник главы МВД Украины
З. Шкиряк, ведомство располагает доказательствами сотрудничества
украинских коммунистов с представителями КПРФ и ЛДПР в вопросах
финансирования сепаратистских движений. «Действия Зюганова и
Жириновского (направленные на содействие сепаратизму и терроризму),
безусловно, были согласованы с представителями Коммунистической партии
Украины», – подчеркнул чиновник.
«Ни для кого не секрет, что коммунисты поддерживали референдум в
Крыму. Он состоялся при их непосредственном участии. Сейчас ни один
член Компартии не осудил того, что происходит в Луганске – тех
террористических действий Кремля. Не исключаю, что коммунисты как раз и
действуют по указаниям Путина», – говорит представитель ВО «Свобода»
А. Кайда.
Также руководство Компартии, по мнению сторонников ее запрета,
занимаются дискредитацией Украины не только внутри страны, но и за
рубежом – через российские СМИ. П. Симоненко, а также первые секретари
Луганского и Харьковского обкомов КПУ С. Килинкаров и
А. Александровская систематически за счет принимающей стороны
посещают центральные российские телеканалы и выходят в радиоэфиры с
негативной для Украины и выгодной руководству России оценкой действий
украинской власти.
Недавно по обвинению в сепаратистской деятельности был арестован
первый секретарь Волновахского райкома КПУ С. Филиндаш. Он, как
сообщает СБУ, лично организовывал массовые антиукраинские мероприятия
в Волновахе Донецкой области. «Установлено, что С. Филиндаш в марте
этого года организовал в этом районном центре митинг и круглый стол, на
которых вопреки мнению большинства присутствующих публично призвал к
непризнанию центральных органов центральной власти, отделению
Донецкой области от Украины и присоединению к России», – говорится в
сообщении пресс-центра СБУ. С. Филиндаш участвовал также в организации
референдума на Востоке Украины и создании ячейки организации «Донецкая
народная республика» на территории Волновахского района. Среди
обвинений, предъявляемых члену КПУ, также подстрекательство
представителей участковых избирательных комиссий от КПУ к срыву
внеочередных президентских выборов.
Естественно, представители партии и ее адвокаты обвинения в свой
адрес отрицают, подчеркивая, что общественные активисты и
националистические партии оказывают давление на суд. Адвокаты партии
также требуют проверить аутентичность предъявленных суду материалов,
отправив их в Харьковский НИИ судебных экспертиз. По их словам,
видеоматериалы, которые выступают доказательной базой в деле о запрете
деятельности КПУ, взяты с сервиса YouTube и имеют проблемы с качеством,
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поэтому их подлинность должна быть установлена экспертизой.
Помимо претензий к подлинности этих материалов у некоторых
экспертов есть вопросы к самому судебному иску, который, по их мнению,
сформулирован так, что складывается впечатление, «будто его авторы не
ставят цель выиграть суд, а просто пиарятся». Об этом заявил, в частности,
директор Украинского института анализа и менеджмента политики
Р. Бортник. «У меня возникла одна мысль, что этот иск сформулирован для
того, чтобы не были достигнуты цели, которые заявлены в этом иске. Он
настолько некачественно сформулирован, что если суд будет хотя бы
условно независимым, он никогда не удовлетворит этот иск», – отметил
специалист.
По его мнению, иск против КПУ – либо «поручение высшего
руководства страны», либо «пиар-акция непосредственно от Министерства
юстиции». «Основания для запрета КПУ, сформулированные в иске,
смехотворны. Например, неголосование в парламенте за постановление
Верховной Рады за отмену решения Верховного совета АР Крым… Или,
например, политические высказывания за федерализацию. Ну, так, извините,
такой иск можно против США подавать, против ФРГ. Или, например, какието действия и высказывания представителей КПУ на местах, представителей
местных организаций… Но ведь частные заявления не выражают
политическую позицию самой партии, центральных органов руководства
партии», – говорит Р. Бортник.
В то же время эксперт допускает, что иск будет удовлетворен.
Кроме того, он не исключает, что «осенью будет запущен новый левый
проект и нынешний иск – это способ политического давления на депутатов и
нынешний актив КПУ для выдавливания его из политикума или
подталкивания к вхождению в этот новый проект, который будет более
дружественным к власти».
В то же время некоторые обозреватели отмечают, что говорить о
поддержке сепаратистов всей партией не вполне корректно. Так, СМИ
сообщают, что КПУ целенаправленно исключает со своих рядов тех, кто хоть
как-то содействовал сепаратистскому движению. Из партии был исключен
член бюро Донецкого обкома КПУ Б. Литвинов, который получил
министерский портфель в правительстве ДНР. В Одессе из КПУ были
исключены депутат городского совета В. Полищук и активист Антимайдана
И. Морис – за активное участие в митингах на Куликовом поле.
Руководством КПУ также принимались постановления о борьбе с
сепаратистами внутри партии. Таким образом, по мнению экспертов,
руководство КПУ хочет сохранить лицо перед новой властью и избавиться от
тех, кто вредит ее имиджу.
Лидер КПУ П. Симоненко попытки судебного запрета деятельности
партии называет «мракобесием и борьбой против инакомыслия». «Мы
являемся свидетелями того, что в Украине устанавливается диктатура
национал-фашистского толка, – заявляет он. – Оказывается физическое и
моральное давление на меня как на лидера КПУ, чтобы народ не услышал
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правду».
По словам лидера КПУ, партия выступает за единую Украину и
осуждает любые проявления сепаратизма. Лидер коммунистов также
отвергает обвинения в поддержке аннексии Крыма. «Мы никогда такого не
заявляли. Мы говорим, что представители нынешнего режима повинны в
том, что Украина потеряла Крым, – подчеркивает он. – Запрет КПУ,
основанный на надуманных фактах. Это демонстрация того, как чинятся
расправы. Пока идет война, и украинцы убивают украинцев, представители
власти спешат зачистить неугодных в преддверии выборной кампании. Мы
уже привлекли зарубежных адвокатов, получили поддержку от европейских
“левых”, и в соответствии со всеми процедурами мы будем бороться за то,
чтобы отменить решение о запрете нашей партии».
Представители Компартии, комментируя попытки судебного запрета ее
деятельности, также указывают на экономическую подоплеку этого процесса.
«Положение экономики в Украине не просто оставляет желать лучшего, это
уже просто полная катастрофа. Все попытки официального Киева как-то
повлиять на ситуацию с треском проваливаются. Рост цен и тарифов
помноженный на заморозку социальных выплат и заработных плат только
туже затягивает экономическую удавку. Добавьте сюда военные действия на
Донбассе и потерю рынков сбыта СНГ – последствия очевидны. Как
очевидна и реакция общества на резкое падение уровня жизни.
Единственный способ избежать этой реакции – создать информационную
ширму, отвлечь внимание народа от насущных проблем и сконцентрировать
на “проблемах” инспирированных. Стоит заметить и то, что после смены
власти в прессе уже “не модно” обсуждать чудовищное социальное
расслоение общества. Вместо этого людям навязывают громкие скандалы,
которые при ближайшем рассмотрении не выдерживают элементарной
критики. История с запретом КПУ – из этого ряда. Все обвинения в адрес
Компартии основаны на истерии и популизме, а постоянное давление на
коммунистов, включающее в себя захват и сожжение офиса ЦК КПУ в
Киеве, нападения на коммунистов и, собственно, вопрос о запрете – это
расправа с идеологическими оппонентами, стартовавшая по поручению
А. Турчинова, которую используют еще и как отвлекающий маневр. Запрет
не решит ни одной реальной проблемы в Украине. Более того, этот запрет
дурно отразиться на репутации нашей страны на международной арене –
обвинения в нацизме, ранее периодически выдвигавшиеся и в западной
прессе, будут, фактически, подтверждены. В итоге, запрет КПУ покажет
миру подлинное лицо новой “демократии” в Украине», – заявляет первый
секретарь Днепропетровского ОК КПУ
депутат областного совета
С. Храпов.
О том, что попытки власти запретить деятельность КПУ
свидетельствуют об усугублении кризисных тенденций в политической и
социально-экономической сферах, говорит и известный украинский поэт и
политический деятель Б. Олийнык. По его словам, сегодня законно
сложившейся парламентской партии отказывают в праве иметь свою точку
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зрения на общественно-политическое развитие событий в стране.
Достаточно жестко по поводу складывающейся вокруг Компартии
ситуации высказался также известный украинский ученый П. Толочко. «Если
хоть немного подумать, то придется признать, что к нынешним бедам,
постигшим Украину, коммунисты никакого отношения не имеют. Не они
организовали майдан-2, не они совершили государственный переворот и,
наконец, не они погрузили страну в горнило войны с собственным народом.
Войны, которую Украина будет выдыхать долгие десятилетия… Может
показаться парадоксальным, но никто не принес Украине столько горя и
несчастья, сколько записные ее патриоты», – говорит он. По словам
П. Толочко, если руководствоваться Конституцией, осуществить запрет
деятельности КПУ невозможно.
Лидеры Компартии рассчитывают также на внимание зарубежной
общественности к сегодняшним проблемам в украинском политикуме. По
заявлению П. Симоненко, в следующем заседании суда по иску
Министерства юстиции Украины против КПУ, запланированном на 14
августа, примут участие депутаты Европейского парламента. «Для наших
европейских коллег необходимо предоставить более подробную
информацию о всех событиях, которые сегодня сопровождают трагедию в
Украине… Мы выехали в Европу для информирования наших коллег от
коммунистических и рабочих партий в вопросе, что на самом деле
происходит в стране, и договориться об участии в заседании 14 августа», –
сообщил недавно П. Симоненко. По его словам, европейские депутаты в
национальных парламентах обсудят попытки украинской власти запретить
КПУ, предоставив необходимую информацию лидерам национальных
правительств, и таким образом «окажут комплексное влияние в нашем деле».
Отдельные комментарии зарубежных, в частности европейских,
политиков и экспертов по поводу перспектив судебного процесса над КПУ,
появляются в СМИ уже сегодня.
Так, по словам эксперта ЕС В. Грасса, у украинских коммунистов есть
шансы выиграть в Европейском суде по правам человека иск против властей,
предлагающих запретить деятельность КПУ, поскольку сама идея введения
санкций против конкретно взятой структуры противоречит основным
принципам демократии, которые исповедует объединенная Европа. «По
странному стечению обстоятельств те, кто пропагандирует такие запреты,
сегодня ратуют за скорейшее вступление Украины в Европейский Союз, –
отмечает В. Грасс. – Они должны понимать, что цивилизованная Европа
этого не допустит, а, следовательно, ЕСПЧ удовлетворит все требования
украинских коммунистов».
Специальный общественный наблюдатель ЕС М. де Рита убежден в том,
что попытки ограничить деятельность украинских коммунистов могут
привести к резкому снижению интереса Запада к Украине. «Практика
давления на украинскую Компартию безосновательна. Левые движения в
Европе развиваются самым активным образом, и их представители играют
далеко не последнюю роль в становлении европейской демократии, поэтому
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любые выпады против КПУ могут быть расценены как нежелание
украинских властей быть частью этой демократии», – считает он.
По мнению депутата Европарламента, члена Конституционного
комитета ЕП по MEP, члена фракции «Европейские объединенные левые /
Лево-зеленые Севера»
Г. Катроугалоса, аргументы, представленные
Министерством юстиции Украины против КПУ, абсолютно необоснованны.
Политик подчеркнул, что он родом из страны, которую несколько
десятилетий назад разорвала гражданская война, и только после легализации
Компартии Греции ситуация в стране нормализовалась. «Здесь я слышал те
же аргументы, которые использовались против Компартии Греции.
Некоторые – фотографически идентичные, как, например, обвинения в
сепаратизме. Однако, как в случае с Компартией Греции, так и в случае с
Компартией Украины, они были абсолютно необоснованны», – констатирует
Г. Катроугалос.
Против решения о роспуске фракции КПУ и запрета деятельности
партии выступила также Прогрессивная партия трудового народа Кипра
(АКЭЛ). Член Политбюро ЦК АКЭЛ, член Европейского парламента и вицепрезидент конфедеративной группы «Европейские объединенные левые /
Лево-зеленые Севера (GUE / NGL)» Н. Силикиотис заявил, что
представляемая им политическая сила выступает против политики двойных
стандартов, реализуемых в ЕС, что GUE / NGL подняла вопрос в
Европарламенте, требуя прекращения поддержки недемократических
действий украинской власти.
Осудили требования Министерства юстиции Украины о запрете КПУ
также левые партии Франции, в частности коммунисты. В декларации
Французской компартии говорится, что запрет КПУ под предлогом ее
«антиконституционной деятельности» направлен, в частности, на то, чтобы
отвлечь общественное внимание от проводимой властью политики жесткой
экономии. Французские коммунисты считают, что эта политика
«навязывается извне». Запретив КПУ, «Киев тем самым хочет запретить идеи
коммунизма».
С критикой украинских властей в связи с судебным преследованием
коммунистов выступили также представители фракции Партии левых
Германии в бундестаге. Так, в письме заместителя главы фракции В. Герке
министру иностранных дел Германии Ф. Штайнмайеру по поводу иска
Министерства юстиции Украины говорится: «Такое обращение с фракцией,
избранной в украинский парламент 13 % голосов избирателей идет вразрез со
всеми стандартами демократии… Дело о запрете КПУ должно быть
немедленно
прекращено,
а
роспуск
фракции
КПУ
признан
недействительным. Нельзя с одной стороны говорить о внутреннем
примирении, а одновременно подвергать остракизму значительную часть
политического общества».
О том, что «запрет КПУ явился бы тяжелым ударом по демократии в
вашей стране», сказано и в письме депутатов бундестага от Партии левых
Германии Президенту Украины П. Порошенко, министру юстиции Украины
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П. Петренко и депутатам Верховной Рады Украины.
С просьбой разобраться с ситуацией вокруг запрета КПУ обратилась к
Президенту Украины П. Порошенко и Председателю Верховной Рады
А. Турчинову Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы
(ПАСЕ) А. Брассер. Об этом идет речь в официальном обращении А. Брассер
на имя Президента Украины.
А. Брассер отметила, что полностью поддерживает позицию Президента
Украины, высказанную во время заседания Парламентской ассамблеи в июне
2014 г. о том, что именно избиратели на свободных и честных
демократических выборах должны принимать решение о политическом
будущем политических партий. «В данном контексте, я хотела бы
проинформировать Вас о том, что после решения Верховной Рады… об
изменениях правил формирования политических групп в парламенте я
попросила спикера Верховной Рады А. Турчинова предоставить мне
дополнительную информацию о последствиях данного решения, а также о
положении
депутатов
Верховной
Рады,
являющихся
членами
Коммунистической партии, – говорится в документе. – Более того, настолько
важные изменения в правилах процедуры, напрямую затрагивающие права и
возможности членов парламента принимать участие в парламентских
дебатах, применяются исключительно к будущим законодательным органам
для обеспечения всесторонних политических дебатов среди всех
политических сил, присутствующих в парламенте».
Против идеи запрета Компартии, инициированного Министерством
юстиции Украины, выступило также большинство общественных и
политических движений левого толка в США. «В Америке прекрасно
понимают опасность прецедента осуждения украинской Компартии, который
может привести к подрыву демократических устоев в десятках стран мира», –
заявляет американский обозреватель Р. Рамиреса, подчеркивая, что «левые»
США поддержат украинских коммунистов «всеми доступными нам
методами, включая акции протеста».
Критика в адрес действий украинских властей прозвучала также в
заявлении заместителя генерального секретаря ливанской Коммунистической
партии М. Нассиф-Дебс. «Мы считаем, что решение украинского парламента
ликвидировать… Коммунистическую партию, основываясь на утверждении,
что поддержка коммунистов ничтожна, является преступлением против
более чем 13 % украинских граждан, отдавших свои голоса
Коммунистической партии на выборах народных депутатов в парламент», –
подчеркивает политик.
Украинские
эксперты
по-разному
расценивают
дальнейшие
перспективы КПУ, но не исключают, как, в частности, политолог В. Фесенко,
что партии, «видимо, суждено стать жертвой, положенной на алтарь борьбы с
“пятой колонной”», считая поэтому вероятность ее запрета очень высокой.
Инициатива Министерства юстиции Украины, по мнению В. Фесенко,
является, «скорее, проявлением эмоций и, к сожалению, проявлением
атмосферы гражданской и политической войны». «Можно сейчас выступить
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с запретом КПУ, но противоположная сторона будет требовать запрета
“Правого сектора” и “Свободы”, а на Донбассе вообще могут запретить все
“бандеровские” партии. Как минимум это не будет способствовать выходу из
нынешнего политического кризиса и подольет бензинчику в пылающий
костер. Надо понимать, что коммунисты имеют определенную социальную
базу. Их взгляды разделяет какая-то часть людей... Для них это будет плохой
сигнал со стороны новой власти и станет еще одним аргументом в
подтверждение того, что к власти пришли “бандеровцы”», – подчеркивает
политолог.
В. Фесенко также обращает внимание на то, что главной движущей
силой сепаратистских движений на Донбассе является вовсе не КПУ,
поэтому инициативы властей по запрету ее деятельности бессмысленны и
ничего не дадут, кроме усиления политического и психологического
напряжения.
По его мнению, сейчас борьба с «коммунистическими мифами и
Коммунистической партией» не просто не актуальна – «это действия,
которые не решают политический кризис, а усугубляют его». «Сейчас есть
более острые темы, более актуальные объекты борьбы. А эта борьба с
ветряными мельницами, как с КПУ, фактически отвлекает и создает
искусственные цели, причем не самые важные. И потом… она может
критически восприниматься нашими международными партнерами. Все-таки
запрет партий – это послереволюционный соблазн, который может давать
повод для обвинений, что в Украине нарушаются европейские стандарты
демократии», – отмечает эксперт. Кроме того, заявляет В. Фесенко, вывод
КПУ из политического процесса будет иметь негативные последствия на
Востоке Украины.
«Это не правовые процессы, а репрессии, сведение счетов», –
комментирует в свою очередь ситуацию политолог К. Бондаренко,
подчеркивая, что КПУ вряд ли можно обоснованно обвинить в сепаратизме.
Это, по его мнению, касается также Партии регионов. «Попытка запретить
партии, которые на выборах набрали вместе больше 40 % голосов, – это
произвол. …Если начнутся процессы запрета ПР и КПУ, народ на Юге и
Востоке Украины пойдет голосовать именно за пострадавших. А в том, что
обе партии будут участвовать в выборах, я практически уверен: даже в
случае решений суда будут апелляции, и этот процесс закончится очень
нескоро. И даже если закончится не в пользу ПР и КПУ, они просто создадут
новые партии», – прогнозирует К. Бондаренко.
О том, что формальный запрет Компартии, если он состоится, можно
будет обойти, заявляет политолог А. Золотарев. «Совершенно очевидно, что
попытка запрета КПУ – это зачистка “левой” ниши. Этот запрет можно
отменить с легкостью – внести небольшие изменения в установочные
документы», – считает он. Кроме того, по его мнению, запрет может быть
отменен после парламентских выборов, когда КПУ уже не будет
представлять опасности как партия, которая может пройти в парламент.
«Запрет может быть отменен после проведения парламентских выборов.
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Нельзя запретить идеологию и ее носителей, если запретить коммунистов –
можно ожидать “красных бригад”. Надо сказать, на рост рейтинга
коммунистов это не повлияет», – говорит эксперт.
«Запрет КПУ может быть связан также с ростом спроса на “левые” идеи
в связи с тем, что осенью достижением новой власти будет лишь поднятие
цен в два раза и уменьшение зарплат, в соответствии с этим будут расти
протестные настроения, а “левый” сектор к этому времени будет
оккупирован, а потом зачищен», – прогнозирует А. Золотарев.
Глупым и абсурдным называет возможный запрет КПУ и директор
Киевского центра политических исследований и конфликтологии
М. Погребинский. «Запрет КПУ сейчас абсурден. Коммунисты бы не набрали
сейчас голосов, чтобы пройти в парламент, поэтому я считаю, что это глупое
решение», – подчеркивает он.
Вместе с тем, по словам социолога Е. Копатько, в Украине
коммунистические идеи довольно популярны, в связи с чем реакция на
запрет КПУ не заставит себя ждать – «общество не обойдет стороной эту
тему, и ответ вскоре последует». Поэтому, считает эксперт, запрет КПУ не
решит проблем Украины, но из-за риторики военного времени компартия
стала жертвой политической ситуации.
Таким образом, специалисты сходятся во мнении, что запрет КПУ
сегодня не просто неактуален – в ближайшей перспективе он может
обернуться существенным обострением противостояния в украинском
политикуме. Даже если коммунисты не войдут в состав следующего
парламента, общественный спрос на радикальные «левые» идеи на фоне
усугубляющегося социально-экономического кризиса будет только расти
даже в том случае, если политическая ниша КПУ окажется занятой более
лояльной к власти силой. Поэтому упредить возможное возникновение
«социального майдана», на волне которого могли бы быть актуализированы
идеи «левых партий», путем запрета деятельности Компартии вряд ли
возможно.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму
підтримує законопроект про внесення змін до деяких законів України
щодо посилення захисту прав дітей.
Проектом (реєстр. № 4100а) передбачається надавати відстрочку від
призову на військову службу під час мобілізації чоловікам, на утриманні
яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років; жінкам, на утриманні
яких перебувають діти віком до 18 років; жінкам і чоловікам, які самостійно
виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані
на військову службу в разі їхньої згоди і тільки за місцем проживання);
жінкам і чоловікам, на утриманні яких перебуває дитина (діти), якщо вона
(він) є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею (ним) 23 років.
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Як зазначалося під час обговорення, прийняття законопроекту
сприятиме забезпеченню посилення захисту прав дітей в особливий період
шляхом надання відстрочок від призову на військову службу деяким
категоріям батьків, які сьогодні не мають таких відстрочок відповідно до
чинного законодавства (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 6.08).
***
У Верховній Раді мають наміри зменшити на 1 млрд грн витрати на
дострокові парламентські вибори. Про це повідомив народний депутат від
фракції «Батьківщина» Л. Ємець.
«Відбулося засідання робочої групи зі зміни виборчого закону. Сьогодні
за участі представника ЦВК. Є можливість скоротити витрати майже на
980 млн (за рахунок реклами і зарплат членів комісій)» – написав Л. Ємець. –
ЦВК розгляне наявні законопроекти на можливість їхнього виконання у
60-денний або скорочений строк» (Finance.Ua (http://news.finance.ua). –
2014. – 6.08).
***
6 августа Верховная Рада зарегистрировала под № 4431а
постановление о роспуске Харьковского горсовета. Об этом информирует
интернет-издание «Гордон» (http://gordonua.com).
Постановление подготовил нардеп от «Батькiвщини» А. Павловский и
надеется, что оно будет рассмотрено парламентом в ближайшее время.
Ранее стало известно, что Харьковский горсовет присвоил звание
почетного гражданина города члену Совета Федерации РФ А. Шишкину,
который голосовал за одобрение оккупации Крыма. Глава МВД А. Аваков
назвал это решение «предательством и подлостью». По его мнению, этот
горсовет «не имеет права на дальнейшую работу».
Присвоение звания почетного гражданина Харькова члену Совета
Федерации РФ А. Шишкину опротестовала прокуратура.
На сайте Харьковского горсовета сказано, что А. Шишкин получил
звание
за
спонсирование
строительства
церкви
(Гордон
(http://gordonua.com/news/politics/Verhovnaya-Rada-zaregistrirovalapostanovlenie-o-rospuske-Harkovskogo-gorsoveta-35221.html). – 2014. – 6.08).
***
Профільний комітет ВРУ висловив готовність перевірити факти
блокування матеріальної допомоги бійцям АТО.
Бійці мають отримати відповідну матеріальну допомогу вчасно та в
повному обсязі. Таку позицію висловив народний депутат України
А. Павловський в ексклюзивному коментарі УНН, коментуючи інформацію в
ЗМІ щодо блокування з боку Фонду соціального страхування від нещасних
випадків виплат матеріальної допомоги бійцям Національної гвардії, які
отримали каліцтва під час ведення бойових дій у зоні АТО.
«Я, як секретар Комітету з питань соціальної політики та праці, обіцяю,
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що допоможу чим зможу», – сказав А. Павловський.
За словами народного депутата, щойно він отримає інформацію про
блокування виплат бійцям АТО, він готовий ініціювати відповідну перевірку
та допомогти бійцям. «Щойно ми отримуємо таку інформацію, офіційно в
мене такої інформації немає, ми не можемо її підтвердити чи спростувати, ми
готові ініціювати перевірку та допомогти бійцям АТО, чим зможемо», –
зауважив
А.
Павловський
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 6.08).
***
У Слов’янську відбудеться засідання робочої групи з відновлення
інфраструктури звільнених регіонів на чолі з головою парламентського
Комітету з питань транспорту Б. Колесніковим. Про це Б. Колесніков
заявив журналістам під час робочої поїздки у Слов’янськ і Краматорськ.
За словами народного депутата, одним із пріоритетних завдань робочої
групи є відновлення ефективної роботи громадського транспорту на
звільнених територіях.
Б. Колесніков зазначив, що ці й інші роботи виконуватимуть коштом
іменних фондів Р. Ахметова, Б. Колеснікова та В. Новинського. «Ми
розробили спеціальний проект, який дасть змогу в стислі терміни відновити
рух громадського транспорту у звільнених містах Донбасу. Ми беремо термін
30 днів, щоб частково налагодити роботу транспорту у Слов’янську,
Краматорську, Дружківці та Костянтинівці вже до початку навчального
року», – заявив Б. Колесніков журналістам у Слов’янську.
Б. Колесніков також зазначив, що хокейний клуб «Донбас», власником
якого він є, візьме на себе гуманітарну місію – дитячо-юнацька спортивна
школа ХК «Донбас» у Дружківці з осені відчинить двері для дітей зі
Слов’янська. У школі створять спеціальну секцію, куди зможуть записатися
всі охочі. Тим часом Благодійний фонд Б. Колеснікова надасть організаційну
та фінансову допомогу в цьому питанні. «Наш фонд візьме на себе
екіпірування і трансфер дітей на заняття в Дружківку. А тренери з хокейного
клубу приділятимуть їм особливу увагу. Дітей, які пережили жахи бойових
дій, потрібно терміново виводити зі стану стресу», – наголосив Б. Колесніков
(LB.ua (http://ukr.lb.ua). – 2014. – 6.08).
***
Парламентские фракции УДАР, «Батьківщина» и «Свобода»
согласовали единый законопроект «люстрации власти» и готовы за него
проголосовать. Об этом глава Гражданского люстрационного комитета
Е. Соболев сообщил 5 августа на брифинге, передает корреспондент
«ОстроВа».
«Нынешние силы коалиции переступили через политический эгоизм,
через природное желание политика иметь собственный закон и объединились
вокруг единого закона про очищение власти», – сообщил он.
С. Соболев подчеркнул, что уже все лидеры фракций УДАР,
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«Батьківщина» и «Свобода» уже поставили подписи под законопроектом
«Про очищение власти».
Согласно этому закону, полную проверку пройдут все судьи, прокуроры,
представители правоохранительных органов и другие чиновники.
О своем решении поддержать законопроект во время брифинга
подтвердили народный депутат Украины от партии «Свобода»
О. Осуховский, лидер партии «Батьківщина» С. Соболев и представитель
фракции УДАР В. Кличко. «Процесс люстрации мы должны довести до
конца», – отметил В. Кличко (From-ua.com (http://www.fromua.com/news/317605-udar-batkivschina-i-svoboda-gotovi-golosovat-zasovmestnii-zakonoproekt-o-lyustracii-vlasti.html). – 2014. – 5.08).
***
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором
предложено назначить вместо военных комиссаров на местах боевых
офицеров, которые принимали участие в АТО. Об этом сообщило
агентство «Укринформ».
Проект зарегистрировал депутат от УДАРа С. Каплин. Он предлагает
поставить в военкоматы офицеров, которые были ранены и не могут больше
принимать участие в боевых действиях. По его словам, это поможет вывести
систему военкоматов на новый уровень и заменить военкомов, которые
нарушают закон и замешаны в коррупции. С. Каплин отметил, что
побывавшие в АТО военные имеют больший опыт в военном управлении.
Напомним, 5 августа Президент Украины П. Порошенко провел
совещание с представителями силовых структур, на котором предложил
военных комиссаров отправить в зону проведения АТО (ВЕСТИУА
(http://vestiua.com/ru/news/20140806/52378.html). – 2014. – 6.08).
***
Генеральная прокуратура предоставит правовую оценку действиям
экс-президента Л. Кравчука, который, будучи Президентом, подписал
соглашение об отказе Украины от ядерного статуса и передаче оружия
Российской Федерации. Соответствующий запрос к Генпрокурору В. Яреме
направил народный депутат от фракции УДАР С. Каплин. Об этом
«ПрессОрг24» сообщили в пресс-службе нардепа.
Как считает С. Каплин, разоружение Украины и невыполнение условий
Будапештского меморандума позволило России осуществить военное
вторжение. «В свое время Украина имела третий по величине в мире
ядерный арсенал оружия. Но после подписания Будапештского меморандума
отдала его России. Тогдашний президент Л. Кравчук заявлял, что Украина не
сможет
воспользоваться
этим
оружием,
поскольку
не
имеет
соответствующих ключей. За разоружение мы не получили ни денег, ни
защиты. По сути, отсутствие на нашей территории ядерного оружия дало
карт-бланш России на вторжение», – заявил С. Каплин (ПрессОрг 24
(http://pressorg24.com/news?id=69286). – 2014. – 6.08).
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***
Депутати
Львівської
облради
вважають,
що
ухвалення
законопроекту «Про реформування державних і комунальних засобів
масової інформації» нині не на часі. Про це вони зазначили під час
обговорення питання щодо можливого ухвалення цього документа під час
засідання Комісії з питань культури, історико-культурної спадщини,
духовного відродження та засобів масової інформації 5 серпня. Про це
йдеться на офіційному сайті Львівської облради.
Зокрема, депутати обласної ради розглянули звернення Української
асоціації районних та обласних рад щодо розгляду проекту закону «Про
реформування державних і комунальних засобів масової інформації». Після
обговорення пропозицій юридичного відділу комісія ухвалила рішення про
недоцільність винесення на розгляд сесії Верховної Ради України проекту
закону «Про реформування державних і комунальних засобів масової
інформації». Також члени комісії вирішили звернутися до депутатів
Верховної Ради України з проханням зняти цей законопроект з розгляду.
Наразі в парламенті не зареєстрований жоден законопроект про
роздержавлення друкованих ЗМІ.
Віце-прем’єр-міністр України О. Сич на нараді з представниками
Національної спілки журналістів України НСЖУ) та Державного комітету з
питань телебачення та радіомовлення доручив Держкомтелерадіо розробити
за погодженням НСЖУ новий урядовий проект закону про роздержавлення
ЗМІ.
Як повідомляла «Телекритика», 17 квітня Верховна Рада не змогла
ухвалити закон про роздержавлення ЗМІ. За відповідний законопроект
№ 2600 «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів
масової інформації» проголосувало лише 204 народні депутати
(Телекритика (http://www.telekritika.ua/kontekst/2014-08-06/96687). – 2014. –
6.08).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Д. Байденом.
П. Порошенко висловив вдячність за послідовну підтримку України
Сполученими Штатами Америки.
У свою чергу Д. Байден запевнив, що в будь-якій ситуації США будуть з
народом України.
Співрозмовники обговорили широкий спектр питань взаємодії в
політичній, економічній і військовій сферах (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2014.
– 7.08).
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***
України

Прес-служба Президента
розповсюдила звернення до
громадських об’єднань.
У зверненні, зокрема, ідеться, що з метою виконання Указу Президента
України № 614/2014 від 23 липня 2014 р. «Про забезпечення впровадження
єдиної державної політики реформ в Україні» «просимо громадські
об’єднання надати офіційні пропозиції щодо включення представників до
персонального складу Національної ради реформ згідно з переліком:
– Лист-рекомендація щодо кандидата – представника громадського
об’єднання із зазначенням громадянства.
– Звіт про діяльність громадського об’єднання за 12 місяців – обсягом до
5 с. формату А4.
– Резюме кандидата з фото та контактними реквізитами.
– Виклад бачення кандидатом стратегії розвитку України до 2020 р.
(презентація обсягом до 15 с. або реферат до 3 с.) українською мовою.
– Мотиваційний лист кандидата щодо особистої участі у впровадженні
реформ (розробка Стратегії сталого розвитку України, розробка Плану
впровадження реформ, реалізація реформ в конкретних сферах, моніторинг і
контроль реалізації реформ, формування суспільного середовища для
впровадження реформ, тощо) англійською мовою (бажано) або українською
– обсягом 1 с.
– Перелік публікацій і публічних виступів щодо пропонованих реформ.
Пропозиції просимо надсилати до 11 серпня 2014 р. на електронну
адресу: pr_shymkiv@apu.gov.ua».
Вищенаведена інформація необхідна для проведення консультацій з
кандидатами щодо включення до складу Національної ради реформ,
Дорадчої ради реформ та окремих команд експертів (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2014.
– 6.08).
***
Президент П. Порошенко доручив міністру оборони В. Гелетею
звільнити двох керівників департаментів Міністерства оборони за
неефективне використання бюджетних коштів. Про це глава держави
сказав на зустрічі з волонтерами, що надають підтримку й допомогу бійцям
Збройних сил і Національної гвардії, передає УНН.
«На підставі розслідування Генеральної прокуратури і висновків... про
неефективне використання коштів підрозділами Збройних сил і Національної
гвардії я доручив міністру оборони звільнити двох керівників
департаментів», – сказав Президент. За його словами, звільнені керівник
департаменту, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення та
проведення тендерів, а також відповідав за закупівлю військового озброєння.
П. Порошенко також додав, що в 6 серпня призначені нові, більш
ефективні керівники цих департаментів (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 6.08).
24

***
Президент України П. Порошенко провів нараду з керівниками
силових відомств держави.
На зустрічі Президент відзначив досягнення АТО: «Мужністю та
героїзмом, звитягою та ціною свого життя українські воїни день за днем
відвойовують нові населені пункти, звільняють нові території від окупації
бандитів-найманців». Глава держави підкреслив, що за останні два місяці
зона проведення антитерористичної операції скоротилася на три чверті.
«Головний результат – мільйони людей мають можливість повернутися до
нормального життя», – сказав П. Порошенко.
Президент підкреслив, що всі операції зі звільнення окупованих
територій мають на меті максимальне скорочення людських втрат – як серед
мирного населення, так і серед військових.
Говорячи про перебіг чергової хвилі мобілізації, Президент наголосив на
важливості суворого дотримання законодавства та рішучої боротьби з
фактами корупції. Він звернув увагу Генерального прокурора та голови СБУ
на наявність таких фактів. «Розгляньте пропозицію, щоб воєнкоми несли
відповідальність за якість кадрового складу, який мобілізують. Можливо, ми
введемо практику, коли бойові офіцери з фронту, які отримали поранення,
будуть працювати у воєнкоматах, навіть на посадах воєнкомів або їхніх
заступників, а воєнком на 45 діб поїде у Збройні сили», – запропонував
П. Порошенко.
Глава держави зазначив, що проведення мобілізації дасть змогу
вирішити питання відпусток для воїнів, які беруть участь в АТО. «99,9 %
наших військовослужбовців героїчно виконують свої обов’язки», – наголосив
Президент (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2014. – 6.08).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з волонтерами, які
надають підтримку та допомогу бійцям Збройних сил і Національної
гвардії України, що беруть участь в антитерористичній операції на
Сході України.
Президент у своєму виступі перед волонтерами відзначив важливість
координації дій між органами влади та громадянами, які допомагають армії
та відновленню мирного життя.
П. Порошенко віддав наказ усім присутнім на заході представникам
органів влади – як центральних, так і місцевих – створити атмосферу
максимального сприяння діям волонтерів. «Наказ всім присутнім тут
керівникам міністерств, відомств, адміністрацій: у кожного з вас має бути
особа, відповідальна за взаємодію з волонтерами, а у волонтерів має бути
телефон цієї особи, який працює цілодобово 24 год на добу сім днів на
тиждень», – наголосив Президент.
Глава держави зазначив, що, готуючись до зустрічі, у тому числі й на
підставі публікацій у соцмережах і ЗМІ, на підставі попереднього
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розслідування, яке було проведене Генеральною прокуратурою, він дав
доручення міністру оборони звільнити голів двох департаментів –
відповідальних за матеріально-технічне забезпечення та за проведення
тендерів на закупівлю озброєння.
П. Порошенко також повідомив, що дав доручення включити до складу
громадських рад міністерств, які користуються правом безтендерних
закупівель, представників волонтерів, які мали б можливість перевірити всі
закупівлі – «реакція на це має бути миттєвою».
Президент поставив жорстке завдання головам ОДА взяти під
персональне шефство родину кожного загиблого чи пораненого в АТО. «Ми
маємо продемонструвати, що вся держава шанує, поважає і віддає свій борг
вдячності родинам тих, хто віддав своє життя за нашу з вами свободу», –
сказав він.
Також глава держави доручив звільнити від квартплати родини всіх
учасників АТО, наголосивши, що «це – під силу місцевим бюджетам».
«Лікування, оздоровлення, фізична реабілітація, соціальна адаптація і
працевлаштування поранених, які повертаються, – теж сфера вашої
відповідальності», – сказав, звертаючись до глав обласних адміністрацій,
Президент.
П. Порошенко також закликав не залишати сам-на-сам родини
мобілізованих. «Ваша відповідальність полягає в тому, щоб кожен призваний
з області пішов в армію одягненим, нагодованим, захищеним. Не допустити,
щоб хоч одна людина залишалася без засобів індивідуального захисту», –
заявив він (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2014. – 6.08).
***
Президент України П. Порошенко доручив міністру охорони здоров’я
вжити всіх необхідних заходів для забезпечення українських військових у
зоні АТО лікарськими засобами.
«Я даю тиждень на те, щоб були зняті обмеження на сертифікацію ліків,
яких зараз потребує АТО», – сказав глава держави, звертаючись до міністра
охорони здоров’я під час зустрічі з волонтерами, які надають підтримку та
допомогу учасникам АТО.
Оскільки йдеться про сертифікацію ліків, які ввозяться з-за кордону, на
переконання П. Порошенка, вони не потребують додаткової перевірки в
Україні. «Ці ліки вже сертифіковані в Європейському Союзі і не потребують
додаткової сертифікації», – сказав він.
Президент
також
наголосив
на
необхідності
забезпечення
військовослужбовців, задіяних в АТО, індивідуальними медичними
аптечками (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2014. – 6.08).
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***
Україна хоче отримати перспективу членства в Європейському
Союзі, як тільки буде встановлено мир. Про це сказав Президент України
П. Порошенко під час зустрічі із французьким філософом Б.-А. Леві, передає
УНН з посиланням на повідомленні в офіційному Twitter глави держави.
«Як тільки буде встановлено мир, для українців є дуже важливим
отримати перспективу членства в ЄС», – ідеться в повідомленні (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 6.08).
***
Президент України П. Порошенко призначив В. Горбуліна радником
Президента
України,
директором
Національного
інституту
стратегічних досліджень.
Указом глави держави також визначено, що Національний інститут
стратегічних досліджень очолює радник Президента України, директор
Національного інституту стратегічних досліджень.
В. Горбулін – видатний державний діяч і науковець. Багаторічний
радник з питань національної безпеки президентів України. Завдяки
сприянню В. Горбуліна Раду національної безпеки та оборони України
визначено в Конституції як конституційний орган державного управління, а
при РНБО створено Інститут стратегічних досліджень, Інститут проблем
міжнародної безпеки й пізніше – Інститут проблем національної безпеки.
У 1990-ті роки В. Горбулін став ініціатором та учасником розробки й
реалізації першої Національної космічної програми. За його безпосередньої
участі були розроблені Державна програма розвитку озброєння та військової
техніки й Концепція структурної перебудови оборонно-промислового
комплексу України.
Відповідно до Указу Президента (2003 р.) В. Горбулін організовує
Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. Ініціює
створення наукових видань «Україна – НАТО» та «Євроатлантикінформ».
У період 2003–2005 рр. – заступник голови Державної комісії з питань
реформування та розвитку Збройних сил України, безпосередній учасник
розробки Воєнної доктрини України (2004 р.) та Закону України «Про основи
національної безпеки України» (2003 р.).
З травня по жовтень 2006 р. В. Горбулін вдруге виконував обов’язки
секретаря РНБО України. За цей короткий час апарат ради розробив першу
Стратегію національної безпеки України.
Академік НАН України, член президії Національної академії наук
України, доктор технічних наук, професор. Лауреат двох державних і
багатьох галузевих премій (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2014. – 5.08).
***
Уменьшение единого социального взноса предлагается закрепить в
законе «Об экономическом росте», который Премьер-министр А. Яценюк
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представил членам правительства в среду, 6 августа. Обосновывая
необходимость такого шага, глава правительства сослался на опыт стран
Евросоюза, где средняя налоговая нагрузка на зарплаты составляет около
36 %. В Украине этот показатель достигает 55 %. Он состоит из единого
социального взноса, который платится работодателем и 17 % налога с
«грязной» зарплаты, выплачиваемого наѐмными сотрудниками.
Глава Кабмина напомнил, что для украинских работодателей наиболее
характерной практикой является выплата «белой» и «чѐрной» зарплат.
Первая выплачивается работникам официально, с начислением всех
необходимых платежей, и чаще всего равна минимальной зарплате,
установленной законодательством, хотя, ряд предприятий практикует
разделение зарплат по принципу: 50 на 50. Вторая – выдаѐтся в конверте и не
облагается налогами. Кроме того, значительное число работодателей вообще
не оформляют с наѐмным персоналом трудовых отношений.
А. Яценюк намерен предложить Верховной Раде два варианта реформы
налогообложения зарплат. В первом из них вводится единая фиксированная
ставка в размере 41 % минимальной зарплаты плюс 15 % на зарплаты свыше
установленного минимума. Во втором варианте – фиксированная ставка
составляет 37 % от минимальной зарплаты и 19 % свыше.
Напомним, ранее был введен так называемый военный налог на
зарплаты украинцев в размере 1,5 % от заработных плат. Было заявлено, что
средства пойдут на обеспечение сил антитеррористической операции на
востоке страны, но перечисляться будут в общий фонд Госбюджета
(Пронедра (http://pronedra.ru/money/2014/08/06/yasenuk-socvznos). – 2014. –
7.08).
***
Прем’єр-міністр А. Яценюк прогнозує скорочення надходжень до
Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування та інших фондів
приблизно на 50 %. Про це він заявив у вступному слові на засіданні уряду,
передає кореспондент УНН.
«За чинною моделлю, у нас надходження становлять 189 млрд. За
моделями двома, які ми пропонуємо на обговорення, у нас надходження
будуть 143 та 141, тобто приблизно на 50 % у нас падають надходження», –
сказав А. Яценюк.
Як компенсатора він пропонує запровадити прогресивну шкалу
оподаткування доходів фізичних осіб. «Хто заробляє більше, той має платити
більше і цими надходженнями ми компенсуємо дірку, яка з’явиться в
бюджеті для пенсій та інших виплат», – пояснив А. Яценюк (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 6.08).
***
Прем’єр-міністр А. Яценюк у вступному слові на засіданні уряду
повідомив, що Кабінет Міністрів України планує 12 серпня внести до
парламенту законопроект про бюджетну децентралізацію, передає
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кореспондент УНН.
За його словами, законопроект передбачає запровадження «бюджетної
автономії регіонів». «Ви отримаєте інструменти у вигляді податків у
бюджеті. Чим краще працюєте тим більше заробляєте, гірше працюєте – вас
виженуть», – сказав А. Яценюк.
Також, за словами Прем’єра, місцеві ради самі ухвалюватимуть бюджет
залежно від часу ухвалення державного кошторису.
Крім того, А. Яценюк зазначив, що законопроектом пропонується надати
право місцевим громадам особисто залучати кредити у міжнародних
фінансових організацій.
«У вівторок (12 серпня. – Ред.) уряд внесе законопроект про бюджетну
децентралізацію. Ми звертаємося до членів парламенту проголосувати за цей
законопроект», – зазначив А. Яценюк (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 6.08).
***
Увесь пакет економічного зростання, який запропоновано урядом,
має бути прийнятий парламентом на першому пленарному тижні
вересня, а депутати зараз повинні повернутися в Київ для обговорення та
внесення своїх пропозицій у цей пакет. Про це повідомив Прем’єр-міністр
України А. Яценюк під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
«Перший тиждень вересня – повністю весь пакет економічного
зростання повинен бути прийнятий українським парламентом... У відпустку
ідемо після того, як обереться нова Верховна Рада, а зараз є прохання (до
депутатів. – Ред.) повертатися в Київ і обговорювати, вносити чіткі
пропозиції до нашого пакету економічного зростання», – додав А. Яценюк.
Прем’єр наголосив, що бюджет 2015 р. має бути прийнятий та
обрахований на новій системі оподаткування, опираючись на новий
Бюджетний кодекс.
А. Яценюк додав, що на наступному тижні на розгляд парламенту
винесуть питання про розпуск податкової міліції, антикорупційний пакет і
новий
Бюджетний
кодекс
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 6.08).
***
5 серпня Прем’єр-міністр України провів зустріч з міністром
економіки, торгівлі та промисловості Японії Т. Мотегі.
У зустрічі взяли участь комісар Агентства природних ресурсів та
енергетики Японії Т. Уєда, генеральний директор Бюро торговельної
політики Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії
Х. Сузукі, заступник голови правління, голова Комітету співробітництва з
Україною Японської бізнес-федерації Keidanren, директор, заступник голови
правління Корпорації Toshiba Н. Сасакі, Надзвичайний і Повноважний Посол
Японії в Україні Т. Саката.
Прем’єр-міністр підкреслив, що Кабінет Міністрів України цінує
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рішення уряду Японії стосовно посилення санкцій щодо Російської
Федерації.
Глава уряду наголосив, що ситуація з Росією є загрозою не лише
Україні, а й усьому світові. А. Яценюк підкреслив, що уряд України високо
цінує зусилля Японії, країн-членів «великої сімки», країн-членів ООН і
Сполучених Штатів Америки щодо підтримки й забезпечення миру та
стабільності у світі.
Прем’єр-міністр України привітав візит чисельної делегації японських
ділових кіл, що супроводжує міністра економіки, торгівлі та промисловості
Японії.
А. Яценюк підтвердив прагнення розвивати українсько-японські
відносини у сфері економіки і торгівлі, залучаючи японські високі технології.
Пріоритетами
в цьому напрямі
є
проекти з
упровадження
енергоефективності.
Т. Мотегі підкреслив, що лідерами «великої сімки» було прийнято
рішення вжити додаткових скоординованих заходів проти Росії, аби показати
російському керівництву, що воно повинне зупинити підтримку сепаратистів
і долучитися до заходів для стабілізації ситуації.
Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії висловив
зацікавленість у поглибленні співпраці з Україною, яка проводить економічні
реформи, незважаючи на найважчі в її історії часи (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 5.08).
***
Україна у торгівлі з країнами СНД використовуватиме всі наявні в
неї механізми, у тому числі й ті, що містить Угода про вільну торгівлю з
СНД. Причому зараз питання виходу з Співдружності не стоїть на порядку
денному. Про це заявив на брифінгу 6 серпня урядовий уповноважений з
питань європейської інтеграції В. Пятницький.
«На сьогодні не розглядається питання виходу з Угоди СНД. Більше
того, ми сьогодні намагаємося використовувати всі інструменти, що є в цій
Угоді, і це не залежить чи це стосується торгівлі з Російською Федерацією чи
з іншими країнами. Зокрема, останнім часом ми досить активно намагаємося
використовувати Угоду СНД з країнами-членами вже Митного союзу –
Білоруссю і Казахстаном. Можна подивитися, що торгівля з Білоруссю
практично не скорочується істотно. Інше питання, що білоруська сторона
застосовує обмежувальні заходи, тому, використовуючи цю Угоду діємо
адекватним чином і, думаю, що в цьому плані ми знаходимо порозуміння», –
сказав В. Пятницький (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2014. –
6.08).
***
Національний бізнес активно шукає ринки збуту власної продукції,
які б стали прийнятною альтернативою російському. Про це розповів на
брифінгу 6 серпня Урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції
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В. Пятницький.
«На сьогодні йде процес диверсифікації. Збільшилися обсяги торгівлі на
країни Близького Сходу. У деяких випадках нам знадобиться більше часу,
але у цілому ряді випадків, де досить короткий технологічний цикл,
продукція з більшою швидкістю обертання при продажі – там відбувається
досить активна переорієнтація на інші ринки. Та ж сама металургія –
скорочення на російському напрямку компенсовано збільшенням на
європейському», – сказав В. Пятницький.
Разом з тим він наголосив, що у деяких галузях промисловості, зокрема
машинобудуванні, на жаль, на сьогодні дуже швидко компенсувати втрати
переорієнтацією на інші, треті, ринки (у тому числі й на ринок
Європейського Союзу) досить непросто. Головним чином через те, що
порушується система кооперації. «Якщо це відбувається, ви не можете у
кінцевому рахунку зробити або кінцевий продукт, або ж ваш продукт, який є
частиною більшого, також фактично не споживається і ви не можете його
реалізувати»,
–
пояснив
В.
Пятницький
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 6.08).
***
Україна не буде повністю забороняти імпорт товарів з Росії у
відповідь на обмеження останньої проти українських товарів. Про це на
прес-конференції заявив Урядовий уповноважений з питань європейської
інтеграції В. Пятницький, передає кореспондент УНН.
Він запевнив, що наша держава в цьому питанні буде діяти в повній
відповідності до правил СОТ. «Ми будемо дуже вибірково підходити до
питання до встановлення мит. Якщо ми говоримо про фітосанітарні норми,
щоб на український ринок потрапляли безпечні продукти. Якихось
радикальних дій направлених на те, щоб фактично грати ембарго, на
сьогоднішній день не планується», – сказав він (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 6.08).
***
Урядовий уповноважений з питань євроінтеграції В. Пятницький
заявив, що Росія введе мита на українські товари аж до 80 %.
«На сьогодні виглядає так, що практично на всю продукцію, яку
експортують у РФ, введуть ті чи інші мита. Ці мита можуть становити 5, 10,
20 %, у деяких випадках 80 % і т. д. Якщо цю продукцію можна легко
замінити на російську, то для них добре, якщо не можна, то вони за це
заплатять», – цитує чиновника «РБК-Україна».
В. Пятницький наголосив, що для багатьох українських товарів
альтернативи в РФ просто немає. «Її найбільший торговий партнер за
межами Митного союзу – це Україна. Друге, вона має угоду про вільну
торгівлю із Сербією. Уявіть собі, як можна замістити Україну товарами із
Сербії? Навряд чи. Усе інше – це звичайні торговельні відносини, за яких
стягується мито», – заявив він.
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Чиновник також упевнений, що навіть із митами багато товарів з
України залишаться конкурентоспроможними, тільки коштуватимуть
дорожче. «Із продукцією, яка експортується в РФ, ми займаємо доволі
серйозні конкурентні позиції і на світових ринках, тому нехай росіяни
думають, яку ціну вони будуть платити за те, що введуть мита проти
України», – сказав він (LB.ua (http://ukr.lb.ua). – 2014. – 6.08).
***
Україна, Росія та ЄС проводять консультації, а не переговори,
стосовно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це на пресконференції сказав урядовий уповноважений з питань європейської
інтерграції В. Пятницький, передає кореспондент УНН.
«Ніяких переговорів. Відбуваються консультації», – поінформував
В. Пятницький. За його словами, під час переговорів переважно
обговорюються «питання технічного регулювання, доступу на ринки
санітарного фітосанітарного регулюванні і яким чином Угода впливатиме на
майбутні торгівельні відносини» (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 6.08).
***
Уряд України готовий призупинити санкції щодо ряду білоруських
товарів, введені у відповідь на дискримінаційні дії Білорусі з обмеження
доступу українських товарів на її ринок, якщо білоруська сторона
повністю скасує ці обмеження. Про це заявив урядовий уповноважений із
питань європейської інтеграції В. Пятницький на брифінгу в Києві 6 серпня.
За його словами, сторони провели консультації з цього питання в
Мінську. «Було визнано, що фактично порушено угоди щодо вільної торгівлі.
Хоча Білорусь не є членом СОТ, проте Росія, вступаючи в цю організацію,
зобов’язалася, що країни Митного союзу виконуватимуть ці правила, – додав
В. Пятницький. – Білоруська сторона вже зробила ряд кроків з виправлення
ситуації, внесла зміни до певних постанов. Ми, зі свого боку, провели
консультацію з нашими виробниками і вирішили, що можемо піти назустріч
білоруській стороні, прийнявши рішення призупинити санкції щодо
білоруських товарів. Це припинення діятиме, якщо білоруська сторона
повністю розблокує поставки продукції на свій ринок, тобто скасує
ліцензування».
При цьому він зазначив, що на сьогодні обмеження з білоруського боку
продовжують діяти, і український експорт поки що не відновлено. «Ми,
звичайно, відстежуватимемо, як вони виконують свої постанови для
забезпечення доступу на ринок товарів з України», – сказав В. Пятницький.
«Хоча наші обмежувальні заходи введено до 2016 р., їх можуть у будьякий момент відновити за скаргою українського виробника щодо порушення
умов», – підкреслив урядовий уповноважений.
Як відомо, із 26 липня Україна ввела до 2017 р. 60,05-відсоткове мито на
білоруське пиво, гумові шини та низку комплектувальних для холодильного
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обладнання. Причиною такого кроку стало введення 16 травня Радою
міністрів Республіки Білорусь ліцензування пива, окремих видів макаронних,
а також кондитерських виробів та сировини для їхнього виробництва з-за
меж території Митного союзу (Forbes (http://forbes.ua). – 2014. – 6.08).
***
Забезпечення належних умов проживання тимчасово переміщених
осіб в осінньо-зимовий період залишається на сьогоднішній день
питанням номер один. Тут не може бути жодних компромісів, наголосив 5
серпня на засіданні міжвідомчого оперативного штабу з питань тимчасово
переміщених осіб, який відбувся у форматі відеоконференції з регіональними
штабами, віце-прем’єр-міністр України, міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства В. Гройсман.
«Коли прийде зимовий період в умовах військової агресії, кожна людина
має бути обігрітою. Тут мова про особисту відповідальність кожного
керівника області. Питання принципове, перебуває на особистому контролі
Президента та Прем’єр-міністра України, і наше завдання не як чиновників, а
як людей – забезпечити належні умови перебування тимчасово переміщених
осіб у цей період», – наголосив він.
Наступне засідання штабу, де кожна область має надати конкретні
пропозиції щодо вирішення нагального питання, відбудеться за тиждень.
«Наступного тижня проведемо зустріч з головами адміністрацій. Кожен має
знайти відповідь на це запитання в своїх областях», – зазначив В. Гройсман.
Також за результатами перевірки умов проживання в регіонах
переселенців зі Сходу України та Криму віце-прем’єр-міністр доручив
сформувати виїзну комісію в Суми, де зафіксовано найбільшій відсоток
тимчасово виділених для переселенців житлових об’єктів, що не
відповідають необхіднім нормам через відсутність холодної та гарячої води,
опалення, каналізаційних систем тощо.
За оперативною інформацією Державної служби з надзвичайних
ситуацій, з району проведення антитерористичної операції до інших регіонів
переселено (і взято на облік регіональними штабами) 67 тис. 358 осіб, у тому
числі, 23 тис. 578 дітей, 8 тис. 506 інвалідів та осіб похилого віку. Протягом
останнього тижня кількість переміщених становить у середньому понад
1,5 тис. осіб щоденно і має тенденцію до збільшення.
Найбільш складна ситуація щодо розміщення громадян, організації їх
життєзабезпечення – у м. Київ (15,6 тис. осіб), Харківській (10,8 тис. осіб),
Дніпропетровській (8,6 тис. осіб), Запорізькій (7,8 тис.), Одеській (6,6 тис.),
Полтавській (4,9 тис.) і Львівській (4,5 тис.) областях.
Найменша кількість розселених у Волинській (659 осіб), Тернопільській
(668 осіб), Рівненській (798 осіб) і Чернівецькій (597 осіб) областях
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 5.08).
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***
Міністр МВС А. Аваков вимагає від депутатів ВР прийняття
відповідного правового рішення щодо дій мера Харкова Г. Кернеса, який,
головуючи на засіданні міськради, «протягнув» присвоєння звання
«Почесний громадянин Харкова» члену Раді Федераціі Росії О. Шишкіну,
котрий голосував за схвалення окупації Криму. Про це міністр МВС
повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
«Щойно Г. Кернес виніс на сесію міськради Харкова та протягнув за
допомогою членів Партії регіонів та інших прихвоснів присвоєння звання
“Почесний громадянин Харкова” такому члену Ради Федераціі Росії
Шишкіну Олександру, члену путінської “Єдиної Росії”, сенатору Росії,
котрий голосував за схвалення окупації Криму!
Зрада і підлість. Ця міськрада не має права на подальшу роботу. Нуль
морального права! Терпіти і мириться з подібним неможливо!» – зазначив
А. Аваков (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014.
– 6.08).
***
Прес-служба Міністерства закордонних справ розповсюдила
коментар МЗС України щодо ініціативи МЗС РФ стосовно так званої
міжнародної гуманітарної місії.
«Пропозиція Міністерства закордонних справ Російської Федерації щодо
так званої міжнародної гуманітарної місії на Донбасі є цинічною хоча б тому,
що саме Росія продовжує дестабілізувати ситуацію на Сході України,
всебічно підтримує злочинні дії терористів і несе повну відповідальність за
гуманітарні проблеми у Донецькій і Луганській областях.
Крім свідомого руйнування життєво необхідної інфраструктури регіону,
житлових будинків, систем водопостачання та електроенергії, терористи т.
зв. ДНР і ЛНР, серед яких є значна кількість громадян Російської Федерації,
нападають на медичні заклади та їх персонал, обстрілюють лікарні,
перешкоджають лікуванню хворих, викрадають карети швидкої допомоги.
Правозахисна організація Human Rights Watch у сьогоднішньому звіті
засудила такі злочини проросійських бойовиків, закликавши негайно
покласти цьому край.
Натомість сили антитерористичної операції, звільняючи від терористів
населені пункти Донбасу, повертають громадянам мир, забезпечують
поступове відновлення інфраструктури та повернення до нормального життя.
З червня в Україні створений та ефективно працює Міжвідомчий
координаційний штаб, до складу якого увійшли представники організацій
системи ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. У тісній
взаємодії з ними українська влада вживає ефективних заходів із забезпечення
першочергових гуманітарних потреб цивільного населення та внутрішньо
переміщених осіб. Створені гуманітарні коридори для всіх бажаючих
залишити зону АТО.
Україна та весь цивілізований світ не вірять у щирість намірів Росії. У
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той час, коли з території Російської Федерації терористи отримують
підсилення зброєю, військовою технікою та найманцями, міжнародні
партнери відгукнулися на заклик України та надають практичну допомогу у
відбудові інфраструктури та вирішенні нагальних гуманітарних потреб
мирних громадян Донбасу», – наголошується в коментарі МЗС (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 6.08).
***
У рамках українсько-японського бізнес-форуму відбулося засідання
робочої групи з питань співпраці в агропромисловому комплексі під
головуванням заступника міністра аграрної політики та продовольства
України А. Дикуна.
Під час зустрічі заступник міністра розповів про зацікавленість у
залученні інвестицій з Японії за наступними напрямами: підвищення
продуктивності та якості сільськогосподарської продукції країн; покращення
логістичної системи, розширення торгівлі сільгосппродукцією; розвиток
іригаційних систем для вирощування зернових культур; розвиток
інфраструктури та будівництва елеваторних комплексів для зберігання зерна.
Зокрема, А. Дикун підкреслив, що Україна має перспективи значно
наростити поставки продукції до Японії – фуражних зернових, ріпаку, сої,
соняшникової олії, свинини, яловичини, м’яса птиці, сирів, хлібобулочних і
кондитерських виробів.
На завершення заступник міністра А. Дикун наголосив, що
Мінагрополітики України готове до розширення співпраці, а також висловив
сподівання стосовно подальших заходів, які сприятимуть поглибленню
двосторонніх відносин у галузі АПК, результати яких будуть спрямовані на
виведення взаємовідносин між Україною та Японією на якісно новий рівень
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 6.08).
***
Японський центр вугільної енергетики J-Coal і Міністерство
енергетики та вугільної промисловості України підписали у вівторок,
5 серпня, спільну заяву про всебічне співробітництво у галузі енергетики
для зміцнення енергетичної незалежності України.
Підписання відбулося під час українсько-японських бізнес-консультацій
за участю міністра економічного розвитку і торгівлі України П. Шеремети й
міністра економіки, торгівлі і промисловості Японії Т. Мотегі.
Крім того, сторони підписали меморандум про співпрацю в проекті
підвищення ефективності вугільних електростанцій.
Як зазначив Т. Мотегі, Японія надаватиме Україні підтримку у
підвищенні ефективності вугільних електростанцій. «На долю вугільних
теплостанций України припадає близько 40 % від загального обсягу
виробітку електроенергії, проте продуктивність цих станцій низька через
застаріле обладнання, яке перебуває в експлуатації вже 47 років. Якщо
обладнання всіх вугільних станцій вашої країни буде замінено на
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високоефективне японське обладнання, це дасть змогу скоротити імпорт газу
близько на 10 %», – сказав Т. Мотегі.
«У нинішній ситуації уряд України робить усе можливе для
забезпечення енергоресурсами населення. У цих складних умовах ми
міркуємо також про майбутній розвиток, і ми його пов’язуємо з
високотехнологічним обладнанням, впровадженням ринкових механізмів та
інтеграцією України в єдиний простір ЄС. Сьогодні ми підпишемо спільну
заяву з питань енергетики та меморандум про співпрацю за конкретним
проектом. Ми відновимо ту співпрацю, яка було розпочато чотири роки
тому», – зазначив міністр енергетики та вугільної промисловості Ю. Продан.
Т. Мотегі також заявив про намір відновити переговори з Україною з
інвестиційних пропозицій та досягти прогресу в цьому питанні вже до кінця
поточного року. «Починаючи з наступного тижня, ми будемо направляти
нові делегації в Україну», – сказав він.
«Дуже важливо, що така велика делегація на чолі з міністром уперше
приїхала в Україну саме в цей час і підписала ці договори про співпрацю.
Переговори про полегшення взаємних умов інвестування були призупинені,
нам необхідно їх зараз відновити», – сказав П. Шеремета журналістам після
підписання договорів (Finance.Ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 6.08).
***
У Міністерстві екології та природних ресурсів України розраховують
у стислі строки завершити роботу зі створення на базі зони відчуження
Чорнобильського біосферного заповідника. Про це на брифінгу в Будинку
уряду 5 серпня заявив міністр екології та природних ресурсів А. Мохник.
За його словами, до Чорнобильського біосферного заповідника
пропонується включити більшу частину території зони відчуження (а це
близько 230 тис. га). Цю територію поділять на кілька функціональних зон:
заповідну, буферну зону та зони антропогенних ландшафтів. Міністр
наголосив, що при обґрунтуванні виділення функціональних зон були
враховані природні умови, розташування та особливості природного
ландшафту. Окремо були виділені особливо цінні ділянки з точки зору
збереження та вивчення.
При цьому до складу біосферного заповідника не заплановано включати
території, на яких розташовано: промисловий майданчик ДСП
«Чорнобильська АЕС», комплекс «Вектор», ПЗРВ «Буряківка», «ІІІ черга
ЧАЕС», «Підлісний» та інші виробничі об’єкти загальною площею понад
32 тис. га.
«Чорнобильська зона упродовж 28 років перебуває під охороною, і
сьогодні там створилася унікальна ситуація – на цій території активно
примножуються та відновлюється як рослинний, так і тваринний світ», –
зазначив А. Мохник. Він додав, що згідно із Законом України «Про
природно-заповідний
фонд
України»
на
території
заповідника
здійснюватиметься природоохоронна, наукова, еколого-освітня діяльність, а
також діяльність, спрямована на відновлення радіаційно забруднених земель.
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Зрештою, зазначив міністр, Чорнобильська зона є унікальним місцем для
наукових досліджень, вона має цінність для всієї міжнародної спільноти. Він
наголосив, що цією темою вже зацікавилися експерти Глобального
екологічного фонду (ГЕФ): вони опрацьовують проектний документ, в якому
обґрунтовуються основні етапи сталого розвитку в Чорнобильській зоні
відчуження шляхом створення Центру досліджень та охорони довкілля і
заповідної території.
«Головна мета створення заповідника – зберегти в природному стані
найтиповіші
екосистеми
Полісся,
підвищити
бар’єрні
функції
Чорнобильської зони відчуження та зони обов’язкового відселення. Також це
дасть змогу стабілізувати водний режим і очистити забруднені
радіонуклідами території», – заявив А. Мохник.
У рамках подальшої міжнародної перспективи створення цього
заповідника планується створити транскордонний українсько-білоруський
біосферний резервуар площею близько 500 тис. га. До нього також увійдуть
Древлянський природний заповідник (Житомирська область) і Поліський
державний радіаційно-екологічний заповідник (Республіка Білорусь).
Міністр поінформував, що на цьому етапі триває процедура погодження
матеріалів щодо створення Чорнобильського біосферного заповідника зі
всіма зацікавленими органами виконавчої влади. Після цього наступним
кроком буде подання погодженого проекту Указу Президента України «Про
створення Чорнобильського біосферного заповідника» на розгляд уряду,
підсумував міністр екології та природних ресурсів (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 5.08).
***
Нацрада і МВС будуть тісно співпрацювати один з одним у питанні
контролю за мовленням кабельних операторів у кожному районі України.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра МВС
А. Геращенко, передає УНН.
За його словами, Нацрада і МВС будуть тісно співпрацювати один з
одним у питанні контролю за мовленням кабельних операторів в кожному
районі України. Для цього будуть підготовлені відповідні внутрішні
нормативні акти.
«Оскільки Нацрада не має своїх представників у кожному районі кожній
області, а МВС має, ми зобов’яжемо звітувати кожен райвідділ міліції про те,
як працюють місцеві кабельні оператори і чи не порушують вони умови
ліцензії. Ця інформація буде передаватися в Нацраду для прийняття рішень,
які входять до її компетенції.
Контроль роботи кабельного оператора проходитиме за такою схемою:
1. Є ліцензія, в якій зазначено, які канали має право вести мовлення
кабельний оператор – отже, він не має права вести мовлення більшої
кількості каналів, ніж йому дозволено.
2. В Україні рішеннями судів і Нацради з телебачення і радіомовлення
позбавлені права на мовлення ряд російських телеканалів. Якщо кабельний
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оператор не припинив їх транслювати в мережі, то у нього буде забрана
ліцензія, за рішенням суду конфісковано телекомунікаційне обладнання та за
сьогоднішнім законодавством він повинен заплатити всього лише штраф!
Я переконаний, що за порушення ліцензійних умов в області трансляції
заборонених законом російських людиноненависницьких телеканалів –
повинна бути також введена кримінальна відповідальність! А той власник
кабельної мережі, який умисно продовжує давати віщати Д. Кисельову і йому
подібним негідникам – повинен вважатися співучасником в розпалюванні
сепаратистської та терористичної війни на Сході України і також нести
кримінальну відповідальність!», – написав А. Геращенко (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 6.08).
***
Министр юстиции Украины П. Петренко анонсировал сокращение
госслужащих, инициированное правительством, которое достигнет 30–
50 %. Об этом сообщает ТСН.
«В государственном аппарате сейчас работает более 250 тыс.
чиновников. Эффективность их работы по сравнению с отечественным
частным сектором, крайне низкая. Поэтому мы планируем значительное
сокращение штата работников государственного аппарата, которое достигнет
30–50 %», – сказал министр юстиции.
Как сообщается в распространенном правительством заявлении,
соответствующие инициативы были представлены в парламент в
законопроекте «Об упрощении предоставления админуслуг и обновлении
государственного аппарата» и приняты в первом чтении.
Вместе с тем П. Петренко обещает, что сокращение работников не
повлияет на фонд заработной платы, поэтому тем, кто останется на
должностях, повысят зарплату. Кроме этого, министр обещает «полное
очищение и переаттестацию работников государственного апарата», которые
в первую очередь касаются работников судебной системы (Gazeta.ua
(http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_v-ukraine-planiruyut-uvolit-polovinuchinovnikov/573628 2014). – 2014. – 6.08).
***
Правительство на специальном заседании 8 августа рассмотрит
санкции против Российской Федерации, заявил в эфире телеканала
«Украина» министр юстиции П. Петренко.
«В пятницу состоится специальное заседание правительства, на котором
будут рассматриваться предложения нашего комитета и будут приниматься
решения относительно конкретных персональных и секторальных санкций к
тем людям, которые причастны к сепаратизму и терроризму и незаконной
оккупации
Крыма»,
–
сказал
он
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402559-pravytelstvo-ukraynyprovedet-spetszasedanye-po-vvedenyui-sanktsyi-protyv-rossyy). – 2014. – 7.08).
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ПОЛІТИКА
Радбез ООН не підтримав пропозицію Росії про направлення в
Донецьк і Луганськ конвоїв з російською гуманітарною допомогою. Таке
голосування було винесено на засідання, скликане на вимогу Росії.
Лише представник КНР не вказав на необхідність роззброїти
підтримувані Росією незаконні збройні формування, обмежившись заявами
про необхідність «проявляти спокій і стриманість, іти на компроміс».
При цьому багато учасників засідання прямо вказали на дії Росії як
джерело самої проблеми. «Парадоксально, що Росія скликає обговорення
гуманітарної кризи, яку вона ж і створила, – заявив представник Великої
Британії. – Саме дії сепаратистів призводять до погіршення ситуації в
Луганську й Донецьку, туди, де немає сепаратистів, люди повертаються».
Росія могла б закінчити це все, припинивши свій потік зброї, зазначив
представник США.
«Росія із самого початку підтримувала незаконну війну. Українські сили
роблять усе можливе для звільнення країни від незаконних збройних
формувань», – сказав представник Литви.
Учасники засідання також висловили стурбованість цілеспрямованим
руйнуванням інфраструктури бойовиками, викраденнями й убивствами
людей на контрольованій ними території.
Виконуючий обов’язки постійного представника України в ООН
О. Павличенко заявив, що Україна повністю виконує соціальні зобов’язання
перед жителями Донецької та Луганської областей, у країні немає
гуманітарної кризи, уряд у стані впоратися із ситуацією й справляється.
Постпред РФ В. Чуркін закликав «вжити термінових спільних заходів по
наданню гуманітарного сприяння населенню Сходу України» і наполягав на
тому, щоб направити на Схід України російську гуманітарну допомогу в
супроводі представників Червоного Хреста. Однак представник України
вказав, що «реальна причина кризи – діяльність незаконних збройних
формувань, які підтримує Росія».
О. Павличенко повідомив світове співтовариство про ситуацію, про те,
що Росія продовжує обстрілювати позиції українських військових і нарощує
своє військове угруповання на кордоні. «Ми пропонуємо Росії припинити
направляти найманців і зброю, розпалювати нестабільність», – сказав він
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua). – 2014. – 6.08).
***
Генеральний секретар НАТО А. Фог Расмуссен прибув до Києва,
передає УНН з посиланням на повідомлення політика у Твіттері.
«Щойно приземлився в Києві. Я тут, щоб запропонувати політичну
підтримку НАТО Україні і Президенту Порошенко», – написав
А. Фог Расмуссен.
За його словами, він планує зустрітися з Президентом П. Порошенком,
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Прем'єром А. Яценюком, очільником МЗС П. Клімкіним та Головою ВР
О. Турчиновим (УНН (http://www.unn.com.ua/uk/news/1373297-gensek-natopribuv-v-ukrayinu). – 2014. – 7.08).
***
Европейский Союз готов ужесточить санкции против России и
закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об
этом сообщает Deutche Welle со ссылкой на слова официального
представителя Еврокомиссии в Германии Р. Кюнеля.
«Об угрозе закрыть воздушное пространство России для транзита
самолетов авиакомпаний стран ЕС он знает и считает, что такую меру
подсказывают “плохие советчики”. Воздушные коридоры установлены
международными договоренностями, которые обязана соблюдать и Россия,
так же как и правила ВТО. Это значит, что Россия не может в одностороннем
порядке принимать какие-либо меры, не нарушая при этом международное
право. Если же она все-таки пойдет на такой шаг, то ЕС сможет обратиться в
соответствующие международные судебные инстанции. Но есть и другой
вариант. По словам официального представителя Еврокомиссии в Германии,
“международное право предусматривает также применение так называемого
инструмента “возмездия” (retaliation) – принятия равнозначных ответных
мер», – отметил еврочиновник.
По его словам, Евросоюз сможет, не затевая длительные судебные
тяжбы в международных судах, в ответ просто закрыть небо над Европой для
российских авиакомпаний.
В то же время в ЕС продолжают надеяться, что санкции являются только
средством достижения цели, которая заключается в том, чтобы найти с
Россией общий подход к решению украинской проблемы.
Напомним, Россия заявила, что может закрыть Транссибирский
транзитный авиакоридор для европейских авиакомпаний (Главком
(http://glavcom.ua/news/225106.html). – 2014. – 7.08).
***
Один
из
самых
боеспособных
батальонов
«Айдар»
расформировывает Министерство обороны.
Тыловые офицеры обвинили «Айдар» якобы в мародерстве и насилии
над местным населением, правда, ни одного такого факта подтверждено не
было. Командир батальона называет другие причины расформирования
отряда, считает, что их активные действия кому-то не выгодны.
«Батальон очень ускоряет все ближайшие события, и кому-то очень это
не выгодно, кто-то хочет, чтобы батальон хотя бы остановился. С передовой
меня забирают на эти доклады, на эти совещания, а кто-то сидит в тылу и
клепает на батальон липовые дела», – сообщил по телефону командир
батальона «Айдар» С. Мельничук.
Представитель СНБО А. Лысенко расформирования батальона не
подтверждает. Говорит, что подобных приказов, по его данным, командир
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«Айдара» получить не мог (Главком (http://glavcom.ua/news/225076.html). –
2014. – 7.08).
***
Лідер Громадського руху «Український вибір» В. Медведчук вважає,
що прийняті зміни до Державного бюджету України носять
антисоціальний характер. У своєму блозі, опублікованому на сайті
«Українського вибору», В. Медведчук пише, що бюджет країни дійсно
потрібно було коригувати, адже станом на 1 серпня він виявився
недовиконаним на 6,6 %, а обсяг незібраних коштів становив 16,2 млрд грн,
передає УНН.
«Але останні зміни до Держбюджету, запропоновані Кабміном і схвалені
Верховною Радою, мають очевидно антисоціальний характер, що ще раз
підтверджує праволіберальну позицію уряду, повністю орієнтованого на
обслуговування інтересів великого капіталу і ігнорує інтереси основної маси
населення», – вважає лідер громадського руху.
Він зазначає, що введений військовий збір з фонду оплати праці в
розмірі 1,5 % соціально несправедливий, оскільки його ставка не
диференційована залежно від рівня доходів. Крім того, цей збір платитимуть
лише з легальних доходів, а значить, тіньові доходи і кошти, що виводяться в
офшори, цієї долі уникнуть. «Таким чином, стимулюється подальший
розвиток тіньової економіки, – пише В. Медведчук. – Введено і податок на
доходи за депозитами у розмірі 15 %... Знову ж ставка податку не залежить
від розміру депозиту. Таке нововведення підриває довіру вкладників до
української банківської системи і буде стимулювати подальший відтік коштів
з депозитів».
Крім того, Кабмін ініціював зниження податкових зобов’язань
підприємств, що теж є непоганим подарунком великому бізнесу. «Таким
чином, нинішній уряд цілком свідомо перекладає вирішення проблем
української економіки і поповнення держбюджету на плечі малозабезпечених
громадян, включаючи безробітних», – підсумував лідер «Українського
вибору» (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
6.08).
***
В Партии развития Украины поддержат правительство в вопросе
урегулирования конфликта на Востоке Украины. В то же время партия
критикует неэффективные политические процессы и отсутствие
преобразований в стране. Об этом заявил нардеп, глава Нацкомитета Партии
развития Ю. Мирошниченко.
Он отметил, что все политические партии сегодня должны объединиться
для восстановления мирной жизни в стране. Ю. Мирошниченко подчеркнул,
что Партия развития готова поддерживать все инициативы украинских
властей, которые направлены на урегулирование конфликта на Востоке
Украины. Вместе с тем партия выступает против решений правительства,
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которые приводят к дестабилизации, экономическому упадку и ухудшению
жизни граждан.
Ю. Мирошниченко отметил, что Партия развития не противопоставляет
себя провластным партиям для роста рейтинга. По его словам, политическая
сила не оппозиционная к власти, а выступает против отсутствия «системных
реформ и эффективных механизмов экономического развития государства».
Ю. Мирошниченко заявил, что даже военные действия на Востоке
Украины не должны остановить экономическую перестройку. «Цель
достижения европейских стандартов жизни не должна быть отодвинута на
второй план», – убежден он. Политик считает, что экономическое развитие
должно быть приоритетной задачей нынешнего дня (Телеграф
(http://telegraf.com.ua). – 2014. – 5.08).
***
Партия развития Украины требует проиндексировать зарплаты и
пенсии. Правительство заморозило пенсии и зарплаты бюджетников, не
учитывая почти 20-процентную инфляцию, отмечают в Партии развития.
По информации Госстата, на данный момент падение уровня жизни
населения зафиксировано примерно на уровне 25 %, падение реальных
доходов – на 20 %. В Партии развития отмечают, что и на центральном, и на
местном уровнях власти продолжаются злоупотребление властью и
коррупционные действия – спекулятивные процессы благополучно внедрены
и работают даже в сфере снабжения армии.
Координатор Харьковской областной организации Партии развития
Е. Шаповал подчеркивает, что, согласно Порядку проведения индексации
денежных доходов населения, индексации подлежат денежные доходы лица,
не имеющие разового характера. То есть речь идет о доходах самых
незащищенных слоев населения – заработной плате бюджетников, пенсиях,
стипендиях, денежном довольствии военнослужащих, социальных выплатах.
В частности, индексация пенсий проводится, если уровень потребительских
цен с момента последнего повышения их размера превысил 1 %.
В то же время в июле 2014 г. Кабинет Министров ухудшил прогноз по
падению ВВП и уровню инфляции. Так, Министерство финансов
предложило в проекте изменений в Госбюджет-2014 изменить базовые
макропоказатели, а министр финансов Украины А. Шлапак сообщил, что
планируется увеличение падения ВВП до 6–6,5 %, а рост инфляции – до 19
%.
«Таким образом, граждане Украины в очередной раз окажутся на грани
выживания – с зарплатами, которые будет съедать инфляция, с
неподъемными коммунальными тарифами в холодных квартирах. Подобное
может вызвать такой социальный кризис, которого Украина уже не
переживет. Этого допустить нельзя», – подчеркнул Е. Шаповал.
В свете таких неутешительных статистических данных и прогнозов
самого правительства Партия развития Украины требует от власти
индексировать уровень пенсий и зарплат с учетом реального уровня
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инфляции, который, по оценкам самого КМУ, составляет от 14,4 до 19 % до
конца года (057.ua (http://www.057.ua). – 2014. – 5.08).
***
На думку політолога В. Фесенка, партія «Сильна Україна» має
непогані шанси на проходження до парламенту, повідомляє УНН.
«Я сприймаю повернення у велику політику С. Тігіпка напередодні
парламентських виборів як заявку партії на участь у парламентських виборах
як одного з фаворитів, який після проходження виборчого бар’єра
формуватиме нову структуру політичних уподобань українців і нову
структуру майбутнього парламенту», – наголосив В. Фесенко.
На його думку, рейтинг С. Тігіпка й дані останніх соціологічних
досліджень дають «Сильній Україні» непогані шанси щодо проходження до
парламенту. Політолог додав, що партія може отримати лідерство серед
політичних сил, орієнтованих на виборців Південно-Східної України.
«Важливо, щоб така партія (“Сильна Україна”. – Ред.) була представлена в
парламенті, коли доведеться відновлювати єдність країни», – зазначив
В. Фесенко.
Політолог зазначив позицію економічного прагматизму, про яку заявила
«Сильна Україна». «Зараз всі зациклилися на війні, але треба думати про
відновлення економіки після війни. І тут позиція С. Тігіпка, який сповідує
економічний прагматизм, буде користуватися досить активною підтримкою»,
–
вважає
В.
Фесенко
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 6.08).
***
Боротьба за електорат Донбасу на парламентських виборах
розгорнеться не поміж уламками Партії регіонів. Голоси розійдуться дуже
широко, що знівелює шанси «регіоналів» на успіх. Донбас залишиться
електоральним анклавом, але не настільки відверто, як раніше. Про це в
коментарі УНН сказав політолог С. Таран.
«Для Партії регіонів навіть подолати 3-відсотковий бар’єр на виборах
буде складно. Усе залежатиме від повноти охоплення Донбасу виборчою
кампанією», – зауважив С. Таран.
Експерт зазначив, що для традиційних в Україні політичних холдингів
важливо мати три фактори перемоги: наявність адміністративного ресурсу,
харизматичний лідер на чолі, істотні фінансові вливання. На його думку,
сьогодні Партія регіонів втратила всі ці фактори. «Партію регіонів будуть
пов’язувати із безроздільним пануванням в минулому, “регіоналам”
пригадуватимуть їхню часто підривну позицію в умовах розв’язаного на
Донбасі збройного конфлікту, – зауважив політолог. – Так, частина
“регіоналів”, особливо не корінного, не донбаського походження, хоче
дистанціюватися від колишньої партії влади, але просто не має часу для
цього й не має відповідних факторів: можливостей, облич, коштів», – сказав
С. Таран.
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На думку політолога, за виборців Донбасу в першу чергу поведе
боротьбу С. Тігіпко та інші політичні об’єднання, що виникли на руїнах
Партії регіонів. «Також матимуть значний вплив виборчі команди
П. Порошенка та І. Коломойського. Врешті через злам старого
адміністративного ресурсу на Донбасі будуть відкриті шлюзи для
голосування виборців за інші партії, голоси яких раніше відверто кралися.
Донбас буде сильно розпорошений поміж політичними уподобаннями, –
зауважив експерт. – На парламентських виборах восени ще залишатиметься
політичний електоральний кордон, але тепер вже не по лінії Одеса –
Кіровоград – Полтава – Суми. Цей кордон тепер обмежовує лишень Донбас.
Під час виборів і цей електоральний анклав буде розмитий» (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 6.08).
***
В ходе встречи лидера КПУ П. Симоненко с председателем
Парламентской ассамблеи ОБСЕ И. Канервой, состоявшейся 6 августа в
Хельсинки, стороны инициировали проведение заседания рабочей группы
для разрешения ситуации в Украине мирным путем. Об этом сообщил
лидер КПУ П. Симоненко, передает Newsoboz.org.
П. Симоненко и И. Канерва обсудили возможность участия европейских
структур безопасности в разрешении украинского кризиса. «Мы пришли к
общему мнению, что сегодня нужно останавливать войну и садиться за стол
переговоров. И. Канерва активно работает, чтобы состоялось заседание
рабочей группы, созданной Парламентской ассамблеей ОБСЕ», – сообщил
лидер КПУ.
Политик добавил, что ныне рассматривается вопрос по месту
проведения заседания рабочей группы. «Предположительно заседание
должно состояться в Осло», – отметил П. Симоненко.
Помимо того, лидер КПУ намерен провести в Хельсинки встречу с
представителями Коммунистической партии Финляндии. «Находясь в
Хельсинки, я выражаю нашу позицию, информирую о происходящих в
Украине событиях и советуюсь о том, какими совместными усилиями мы
могли бы решить проблемы в Украине», – подытожил председатель
Компартии (Newsoboz.org. (http://newsoboz.org). – 2014. – 6.08).
***
Всеукраїнське об’єднання «Свобода» виступає категорично проти
«миротворчих ініціатив» ціною обмеження державного статусу
української мови на користь «офіційної» – російської. Про це заявив лідер
націоналістів О. Тягнибок, передає УНН з посиланням на прес-службу
об’єднання.
Раніше в інтерв’ю французькому телеканалові TV5 міністр закордонних
справ України П. Клімкін заявив, що українська влада готова надати
російській мові статус офіційної в кожному регіоні, який цього захоче.
«Надання російській мові офіційного статусу в зрусифікованих
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регіонах, як пропонує міністр, призведе до законодавчої фіксації
теперішнього мовного розколу країни. Єдина державна українська мова є
незамінною основою для зміцнення національної єдності та безпеки держави.
Це, зокрема, підтверджують результати липневого опитування групи
“Рейтинг”, за якими кількість прихильників унітарного устрою України серед
україномовних громадян сягає 89 %, а серед російськомовних – всього 44 %.
Очевидно, що якби Донбас був україномовний, то навіть найменшої
можливості для сепаратизму та військової агресії Росії, а отже, і для
масштабного кровопролиття, розв’язаного російськими загарбниками, там
зараз би не було», – сказав О. Тягнибок.
За його словами, «Свобода» категорично проти введення російської
мови. «Ми продовжуємо вимагати скасування антиконституційного мовного
закону Ківалова – Колесніченка, який ставить під загрозу розвиток і
державний статус української мови, ми не підтримуємо президентський
проект закону про внесення змін до Конституції України, оскільки він
передбачає право обласних рад надавати “спеціальний статус” російській
мові (ст. 143)», – сказав він.
Крім того, О. Тягнибок заявив, що «Свобода» наполягає на
запровадженні обов’язкового іспиту з української мови та історії України для
держслужбовців і кандидатів на виборні посади. «Поки “Свобода” є в
парламенті – ми не допустимо надання російській мові офіційного статусу в
Україні чи окремих регіонах», – сказав лідер націоналістів (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 6.08).
***
Харьковский городской совет на сессии в среду, 6 августа, утвердил
решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Харькова» в
2014 г.
Всего в списке восемь человек. При этом двое из них – граждане России,
в том числе член Совета Федерации А. Шишкин, проголосовавший в марте за
аннексию Крыма и его присоединение к РФ.
В частности, как сообщает пресс-служба горсовета, почетными
харьковчанами стали директор Института общей и неотложной хирургии В.
Бойко;
заведующий
отделением,
врач-нейрохирург
детского
нейрохирургического отделения Городской клинической больницы скорой и
неотложной помощи им. проф. А. И. Мещанинова А. Духовский;
генеральный директор ПАО «Завод “Южкабель”» В. Золотарев; председатель
Харьковского областного совета, заслуженный работник сельского хозяйства
Украины С. Чернов. Кроме того, почетное звание получили народный артист
Украины Е. Чемеровский; скульптор, заслуженный деятель искусств
Украины А. Ридный.
Среди новых «почетных граждан» также и два гражданина РФ –
бизнесмен П. Фукс и уже упомянутый российский сенатор и бизнесмен
А. Шишкин.
Как поясняется в сообщении горсовета, звания присвоены им за
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меценатские заслуги: «инициаторы строительства храмов Святых ЖенМироносиц и Святой Благоверной царицы Тамары».
Стоит отметить, что за присвоение им почетного звания проголосовало
подавляющее большинство харьковских депутатов: из 100 «против»
выступили только 14. Проголосовавшие «за» – в основном члены Партии
регионов (фракция насчитывает 72 депутата) (Зеркало недели (http://zn.ua). –
2014. – 6.08).
***
Перший Президент незалежної України зазначив, що ядерна зброя
завжди була чужою на території України.
Відмова від ядерного статусу України відбулася після оцінки всіх
політичних та економічних наслідків конфлікту з усіма провідними
державами. Ані тоді, ані сьогодні Україна не здатна мати ядерну зброю без
катастрофічних наслідків для своєї економіки. Про це в коментарі УНН
сказав перший Президент незалежної України Л. Кравчук.
«Ядерна бомба фінансувалася, контролювалася і управлялася з-за меж
держави – з Москви. Що Україна повинна була зробити? Взяти на себе усі
витрати? Та ми навіть не знали, які союзні гроші були вкладені в ядерну
воєнну галузь за усі роки. І Росія не могла дозволити собі просто так все
віддати», – зауважив перший Президент.
Він нагадав, що до 1997–1998 рр. повинен був вийти термін
обслуговування встановлених в Україні ядерних боєголовок. «Так, ми могли
би встановити свої боєголовки, але відтворення всього ядерного циклу
коштувало би до 10 українських бюджетів. І це потрібно було зробити за
лічені кілька років. Насправді, вибору не було, – зазначив Л. Кравчук. – Не
дивно, що США висловили занепокоєння закінченням терміну зберігання
боєголовок. Україна пішла назустріч. Я, як Президент України, не міг
дозволити наразити державу на повну економічну й політичну ізоляцію.
Згідно з усіма нормами були досягнуті спільні домовленості. Росія
забирала зброю, але кілька років безкоштовно поставляла паливо для АЕС.
Америка дала кошти на дезактивацію пускових установок. Країни-гаранти
уклали Будапештський меморандум щодо гарантування суверенітету
України. До речі, останній був підписаний вже за наступного Президента
України – Л. Кучмою. Він також відповідально ставився до ядерної
проблеми. Врешті усі угоди ратифіковувалися у Верховній Раді».
Він запевнив, що рішення щодо ядерного роззброєння приймалися,
виходячи з політичних, правових, економічних підстав. «Тоді, в 1993 р.,
Україна була нездатна швидко відтворити ядерний цикл. Те саме стосується
й сьогодення. Можна знайти кошти, але чи хто уявляє усі наслідки для
економіки? Цікаво, а де збираються ініціатори відновлення ядерного статусу
будувати відповідні підприємства? Я так розумію, це буде наш Південний
схід, де зараз ще цього не вистачало. А де вони будуть проводити ядерні
випробування? Не думаю, що на Полтавщині. На піарі можна стати
політиком, але навряд чи можна стати відповідальним державним діячем, –
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зауважив перший Президент України. – Впевнений, що не ядерна зброя –
гарантія безпеки. Головне у глобалізованому світі – бути відповідальним
учасником світового співтовариства» (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 6.08).
***
У Києві 7 серпня вранці на Хрещатику почали прибирати барикади.
На місце прибули бульдозери, вантажні машини та кран. Працівники
комунальних підприємств почали прибирати вулицю. Краном було прибрано
і водомет, який ще в лютому відібрали у силовиків «майданівці».
Як повідомили «Українській правді» працівники адміністрації,
прибирають лише проїжджу частину.
Працівники ДАІ перекрили проїзд приватним автомобілям на територію
від Європейської площі до майдану Незалежності, де зазвичай останнім
часом паркувалися автівки.
Комунальники почали, також, розбирати барикади на Інститутській.
Крім того, під Будинком профспілок вишикувалося близько 30
правоохоронців у бронежилетах, касках, з кийками, окремі з них мали зброю.
Тим часом зі сцени Майдану представник «Самооборони» закликав тих,
хто мешкає на Майдані, не піддаватися на провокацію. Біля сцени Майдану
представники «Самооборони» закликали правоохоронців зняти маски і не
вчиняти ніяких дій проти тих, хто сьогодні проживає в наметах.
Пізніше активісти підпалили автопокришки. Як повідомляє
кореспондент «Радіо Свобода», шини запалили біля стели на майдані
Незалежності і біля сцени, останні згодом загасили.
Барикади комунальникам допомагають розбирати правоохоронці і бійці
батальйону «Київ-1». На місці працює комунальна техніка: трактори,
вантажні машини, кран, комунальники пакують шини, розібрані намети і
залишки барикад.
За словами кореспондента «Радіо Свобода», правоохоронці розпиляли
подразливий газ, щоб відтіснити активістів, які намагалися протестувати
проти зняття барикад. Проте серйозних сутичок не було.
Станом на 12.19 комунальникам вдалося розібрати практично всі
барикади біля Будинку профспілок з боку Європейської площі, решта –
догорають. Також розібрана велика частина наметів і барикад у нижній
частині вулиці Інститутській і біля Лядських воріт, там догорають залишки
барикади
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/7/7034148);
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/26518247.html);
ТСН
(http://tsn.ua/kyiv/maydan-prodovzhuyut-zachischati-chastina-barikad-vzherozibrana-inshi-dogorayut-362216.html). – 2014. – 7.08).
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ЕКОНОМІКА
Розмір економічного ефекту, досягнутого внаслідок діяльності
Антимонопольного комітету України, у першому півріччі 2014 р.
становив понад 722,2 млн грн. Про це під час прес-конференції відзвітував
в. о. голови АМКУ М. Бараш, передає кореспондент УНН.
«Це кошти, які споживачі не заплатили порушникам», – зазначив
О. Бараш. Він додав, що в цю суму також входять накладені комітетом
штрафи (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
6.08).
***
«ПриватБанк» у 2014 р. зберіг за собою восьму позицію за розміром
капіталу в рейтингу топ-10 найбільших банків Центральної та Східної
Європи, який щороку публікує британський журнал The Banker у межах
глобального рейтингу топ-1000 світових банків. Про це повідомляє пресслужба банку.
Як повідомив The Banker у своєму липневому випуску, найбільший
український банк у 2014 р. залишається одним з найбільш стабільних банків
світу, утримуючи восьму позицію в рейтингу найбільших банків Центральної
та Східної Європи та 332-гу в рейтингу тoп-1000 світових банків.
На думку експертів The Banker, «ПриватБанк» у разі збереження
теперішньої динаміки розвитку має всі шанси зміцнити провідні позиції
серед найбільших фінансових інститутів регіону (Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua). – 2014. – 6.08).
***
Ціни на бензин і дизпаливо в Україні завищені. Такого висновку
дійшов Антимонопольний комітет України. Про це під час прес-конференції
заявив начальник управління законотворчого комітету АМКУ Т. Кулішова,
передає кореспондент УНН.
За її словами, комітет завершив аналіз інформації від потужних
імпортерів палива, проаналізував діяльність вітчизняних компаній, які
працюють на ринку. «Ми отримали інформацію від митниці, від органів
статистики, ми проаналізували стан регіональних ринків у всіх регіонах
України і на сьогодні ми з упевненістю можемо сказати, що ціна на ринку на
високооктанові бензини і дизельне паливо є завищеною», – сказала вона.
Т. Кулішова додала, що комітет найближчим часом прийме рішення
щодо заходів з його боку для зниження ціни. «Завищення більше тих
обіцянок про підвищення цін у серпні, які останнім станом звучать», – додав
в. о. голови АМКУ М. Бараш.
Він повідомив, якщо у трейдерів є об’єктивні чинники для підвищення
цін на паливо, то існуюча ціна вища за ту, яка мала би покрити ці чинники
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 6.08).
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***
ЄБРР надасть кредити для поповнення оборотного капіталу двом
великим агрохолдингам України – 15 млн дол. компанії «Оболонь» і
20 млн євро компанії «Астарта», про це йдеться в повідомленні банку.
ЄБРР має намір надати кредитні кошти в рамках Фонду підтримки
корпорацій України, наголошується в повідомленні.
«Оболонь» є найбільшим виробником пива та безалкогольних напоїв в
Україні. Обсяг щорічного виробництва підприємств компанії становить
80 млн декалітрів.
«Астарта» – вертикально-інтегрований агрохолдинг, що спеціалізується
на вирощуванні цукрових буряків, зернових та олійних культур і виробництві
цукру (Економічна правда (http://www.epravda.com.ua). – 2014. – 6.08).
***
«Нафтогаз України» оголосив тендер на послуги по транзиту
природного газу територією України очікуваною вартістю 6,66 млрд грн
й акцептував відповідну пропозицію ПАТ «Укртрансгаз». Про це пишуть
«Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».
Як зазначається, замовляють транзит газу на червень – грудень
поточного року, об’єми газу не уточнюють.
«Укртрансгаз» визначений на роль транзитера згідно з контрактом
2009 р. між «Нафтогазом» і «Газпромом» про обсяги та умови транзиту
природного газу територією України на період 2009–2019 рр.
Зазвичай угоду оформлюють на початку зими. Аналогічний договір на
2011 р. укладали на 8,83 млрд грн, у 2012 р. – на 10,35 млн грн, за 2013 р.
дані на ВДЗ відсутні.
Як відомо, тиждень тому «Нафтогаз» надіслав «Газпрому» вимогу
переглянути вищезгаданий контракт 2009 р. на предмет ціни транзиту,
вважаючи її заниженою, а також на предмет зміни в методиці обліку газу.
Навесні ставка на транзит становила 2,73 дол. за 1 тис. куб. м /100 км
(Економічна правда (http://www.epravda.com.ua). – 2014. – 6.08).
***
Європейські фінансові інститути можуть анулювати борг України,
зважаючи на те, що в загальному обсязі заборгованість країни перед
європейськими державами не така велика. Ціна цього питання помірна та
прийнятна для Європейського Союзу. Про це повідомив український
економіст Я. Жаліло.
«Хоча потрібно розуміти, що той період, коли борги списувалися тій же
Польщі і нині, це різні періоди і сьогодні світове та європейське фінансове
середовище складніше і набагато менш стійке», – сказав Я. Жаліло.
На думку експерта це рішення все ж політичного характеру. «Чи готовий
сьогодні Євросоюз з таким обґрунтуванням виходити, мені важко сказати.
Мені здається, немає тут визначеності», – зазначив економіст.
За словами Я. Жаліла, Україна готувала підписання Угоди про асоціацію
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ще наприкінці минулого року, зараз це підписання відбулося, але наскільки
буде готовий Європейський Союз сьогодні увійти в становище України та
посилити свою підтримку з євроадаптації – єдиної думки з цього приводу в
країні не почули. «Але Україна, звичайно, опинилася в дуже складній
ситуації, будемо прямо говорити. Тому привід для того, щоб говорити про
допомогу є», – зазначив експерт.
На його думку, усе залежить від дієздатності уряду та його готовності до
реалізації реформ. Головне, щоб Україна демонструвала, що вона рухається
шляхом тих перетворень, які країна намітила в контексті євроасоціації. «Тоді
можна говорити про списання боргів. Головне, щоб це було на благо цим
перетворенням, а не було використано як “біжучий рядок”, що можна й
надалі нічого не робити», – резюмував Я. Жаліло (Finance.Ua
(http://news.finance.ua). – 2014. – 6.08).
***
Hyundai повідомляє про завершення ремонту десяти поїздів, які 12
лютого 2014 р. спільним рішенням Hyundai і «Укрзалізниці» були зняті з
експлуатації з міркувань безпеки пасажирів. Про це повідомили в
представництві Hyundai Corporation в Україні.
Як повідомляється, на сьогодні вісім поїздів уже експлуатуються, і ще
два потяги вийдуть на маршрути до кінця місяця.
У представництві зазначили, що Hyundai і «Укрзалізниця» провели
низку консультацій, під час яких компанії узгодили план модернізації
потягів, який передбачав зварювання ділянок з тріщинами та посилення
балок за допомогою додаткових плат на болтовому кріпленні. Термін служби
модернізованих ділянок становить близько 50 років.
«Роботи з модернізації потягів протягом 3,5 місяців здійснювали 13
корейських фахівців у депо “Дарниця”. Загальна кількість корейських та
українських фахівців, задіяних у ремонтних роботах, становить 50 інженерів.
Усі витрати на проведення модернізації та тестування поїздів були
профінансовані Hyundai. Крім того, Hyundai продовжить термін гарантійного
обслуговування десяти поїздів, відповідно до запиту “Укрзалізниці”», –
розповіли в Hyundai Corporation.
Як стало відомо, Hyundai і «Укрзалізниця» продовжують спільну роботу
з аналізу причин поломок, що призвели до зняття поїздів з експлуатації. До
спеціально створеної робочої групи ввійшли фахівці та інженери з обох
сторін. Результати своєї роботи робоча група надасть на початку вересня
2014 р.
«Hyundai Corporation довела, що завжди націлена на вирішення проблем
своїх клієнтів. Ми добре знаємо місцеву інфраструктуру і навіть у
сьогоднішній непростій ситуації готові до відкритого діалогу з українським
урядом про інвестиції та розміщення виробництва поїздів Hyundai Rotem в
Україні», – зазначив голова представництва Hyundai Corporation в Україні
пан Юн Сук Чой (Finance.Ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 6.08).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Собівартість цукру з буряка цьогорічного врожаю буде на 15–20 %
вища, ніж у цьому сезоні. Про це повідомив генеральний директор
Національної асоціації цукровиробників «Укрцукор» М. Ярчук, пише УНН з
посиланням на ProoAgro.
За його словами, посівна площа під цукровим буряком цього року
становить 336,6 тис. га. Це дає змогу прогнозувати валовий збір коренеплодів
в обсязі 13–14 млн.
«За нашою оцінкою, собівартість цукру з буряка врожаю 2014 р. буде на
15–20 % вище, ніж в цьому сезоні, через зростання цін на природний газ і
основні матеріально-технічні ресурси. Приблизно в цих межах можна
прогнозувати і зростання відпускних цін виробників на цукор», – сказав він.
М. Ярчук також підкреслив, що через можливі нестачі природного газу
восени та взимку, коли йде переробка цукрових буряків, галузь може
втратити 30–40 % зібраного врожаю коренеплодів, що призведе до збитків у
розмірі близько 3 млрд грн. «Це досить значуща сума для виробничого
сектору», –
резюмував він (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 6.08).
***
Інвестори минулого місяця купили-продали на Варшавській фондовій
біржі акцій українських компаній на суму 40,8 млн дол., що є найнижчим
обсягом торгів у поточному році й на 26 % менше, ніж у липні минулого
року. Про це говорять дані Варшавської біржі.
Минулого місяця обсяги торгів акціями впали у восьми з дев’яти акцій
емітентів з України, які котируються зараз на головному майданчику
польського ринку.
Винятком стали папери виробника яєць і яєчних продуктів Ovostar
Union: обсяг торгів зріс у 3,3 рази − до 1,1 млн дол.
Падіння обсягу торгів акціями інших компаній становить від 12 до 96 %.
Мінімальне падіння зафіксовано при операціях із паперами Kernel, який
входить у «блакитні фішки», − на них традиційно припала левова частка
всього обсягу торгів акціями компаній з України − на 32,8 млн дол.
Обсяг торгів інших підприємств становить від близько 20 тис. дол.
(cудоходная KDM Shipping) до 2,8 млн дол. (другий найбільший український
емітент на Варшавській біржі Astarta).
Минулого місяця відновилися торги паперами виробника акумуляторів
Westa, який у червні опублікував свій підтверджений аудитом звіт за 2013 р.
Його відсутність стала причиною заблокування Варшавською біржею угод з
акціями цієї компанії в травні цього року разом із ще двома українськими
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емітентами KSG Agro і Sadovaya Group.
Обсяг угод Westa порівняно з липнем минулого року впав на 76 % − до
близько 70 тис. дол.
З початку поточного року щомісячні обсяги торгів акціями українських
компаній на головному майданчику Варшавської біржі варіювалися від
близько 50 млн дол. у січні до 125 млн дол. у березні, коли український
індекс WIG Ukraine на фоні анексії Росією Криму звалився до свого
історичного мінімуму нижче 300 пунктів (Forbes.Ua (http://forbes.ua). – 2014.
– 6.08).
***
Чистий сукупний дохід активів Vimpelcom Ltd. в Україні −
операторів ПрАТ «Київстар» і ТОВ «Голден Телеком» − у квітні – червні
2014 р. скоротився на 5 % порівняно з аналогічним періодом 2013 р. і
становить 3,034 млрд грн.
Згідно з фінансовим звітом компанії, оприлюдненим на сайті
материнської компанії в середу, її дохід від надання послуг мобільного
зв’язку скоротився на 6 % − до 2,754 млрд грн, а дохід від надання послуг
фіксованого зв’язку зріс на 6 % − до 280 млн грн.
Показник EBITDA Vimpelcom в Україні скоротився на 12 % − до
1,349 млрд грн.
Капітальні інвестиції компаній знизилися на 8 % і становлять
354 млн грн.
Кількість абонентів мобільного зв’язку за вказаний період скоротилася
на 1 % − до 25,4 млн, тоді як кількість абонентів широкосмугового доступу
до Інтернету зросла на 14 % − до 800 тис.
Показник доходу з одного абонента (ARPU) по мобільному зв’язку
продовжив падіння: у ІІ кварталі він знизився на 2 % − до 35,7 грн. За
послугою ШПД цей показник також продемонстрував падіння: він
скоротився на 5 % − до 47,1 грн (Forbes.Ua (http://forbes.ua). – 2014. – 6.08).
***
Миргородський сироробний комбінат (Полтавська область), що
входить до групи європейських компаній Milkiland, з серпня зупинив
виробництво та законсервував обладнання через заборону Федеральною
службою з нагляду в сфері захисту прав споживачів і добробуту людини
(«Росспоживнагляд») ввезення молочної продукції з України до Росії. Про
це сказано в повідомленні Миргородської міської ради.
«Зупинка роботи підприємства “Миргородський сироробний комбінат”
спричинила соціальне напруження в регіоні», – зазначив мер Миргорода
С. Соломаха. За його словами, від роботи підприємства залежить добробут
жителів Миргорода та наповнення міського бюджету.
Директор комбінату О. Демиденко підкреслив, що основним ринком
збуту продукції підприємства на 70–90 % була Росія, яка заборонила
ввезення молочної продукції комбінату на свою територію. «Підприємство
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працює тільки як молокоприймальний пункт, з якого сировина
відвантажується на інші переробні заводи, що входять до складу “МілкілендУкраїна”», – зазначив О. Демиденко.
За його словами, нині Миргородський сироробний комбінат – збиткове
підприємство і виробляти продукцію немає сенсу. «Залишків продукції
вистачить, щоб торгувати нею мінімум до кінця року», – зазначив
О. Демиденко.
Якщо ситуація стабілізується, то відновити роботу на підприємстві
планують не раніше ніж через вісім-дев’ять місяців. Остаточне рішення з
цього питання прийматиме керівництво «Мілкіленд-Україна».
«Миргородський сироробний комбінат» виробляє тверді та плавлені
сири, а також сухе знежирене молоко (Finance.Ua (http://news.finance.ua). –
2014. – 6.08).
***
Урядовий уповноважений України з питань європейської інтеграції
В. Пятницький нещодавно заявив про те, що Російська Федерація не має
наміру більше закуповувати українські вагони. Виробництво власного
рухомого складу на залізниці країни налагоджено, тому Росія незабаром
почне нарощувати власний вагонний парк.
Експорт українських вагонів в РФ за останнє півріччя знизився на 85 %.
У першу чергу ситуація так кардинально змінилася через ситуацію на ринку.
Попит на українську техніку впав за рахунок налагодження власного
виробництва. «Росія за останні п’ять років створила паралельні потужності
виробництва цієї продукції. Тобто відбулося імпортозаміщення. Сьогодні
звинувачувати когось, хто це упустив: український уряд, українські
виробники й т. д., – я не думаю, що зараз треба визначати, хто винен. Це
факт, який відбувся», – розповів В. Пятницький. Проте, за його словами,
українська продукція не залишиться без уваги. Вагонний парк країни також
достатньо старий і його потрібно оновлювати. Тому, в першу чергу, вагони
власного виробництва необхідні на внутрішньому ринку. Враховуючи ще й
той факт, що Україна є великою транспортною (у тому числі залізничної)
розв’язкою, вітчизняна технологія цього напрямку не поступається світовим
лідерам. Переорієнтувати експорт на зовнішні ринки західного напрямку не
складе великої праці. Єдиною проблемою залишається техрегламент і
стандартизація.
В. Пятницький також сказав, що зараз Україні потрібно піти по стопах
«сусідки» – зайнятися імпортозаміщенням. Як ми зараз можемо спостерігати,
Росія впритул почала відмовлятися від української продукції та
забезпечувати попит внутрішнього ринку власним виробництвом. Таким
чином, Україна втрачає головного торгового партнера, який на 30 % всієї
торгівлі країни постачав внутрішній ринок. Державі залишається тільки йти
по подібному шляху й нарощувати торговельні відносини з західними
країнами, де, в принципі, є хороші перспективи (RBN (http://rbn.cc). – 2014.
– 6.08).
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***
Державний та гарантований державою борг України продовжує
зростати.
Як повідомили в Міністерстві фінансів України у відповідь на запит
Forum’у, станом на 30 червня 2014 р. державний і гарантований державою
борг України становив 821 млрд 837 млн 142,96 тис. грн або 69 млрд 509 млн
692 тис. дол. США.
Зокрема, державний і гарантований державою зовнішній борг –
486 млрд 448 млн 710,51 тис. грн (59,19 % від загальної суми державного та
гарантованого державою боргу) або 41 млрд 143 млн 066,48 тис. дол. США;
державний і гарантований державою внутрішній борг – 335 млрд 388 млн
432,45 тис. грн (40,81 %) або 28 млрд 366 млн 625,86 тис. дол. США.
При цьому, як повідомляли ЗМІ з посиланням на Міністерство фінансів
України, станом на 1 квітня 2014 р. державний і гарантований державою борг
України становив 585 млрд 300 млн грн, або 65 млрд 890 млн дол. США.
На 30 квітня 2014 р. державний і гарантований державою борг України
становив 743 млрд 577 млн 208,27 тис. грн або 65 млрд 217 млн
026,33 тис. дол.
Таким чином, з 30 квітня по 30 червня державний і гарантований
державою борг збільшився на 78 млрд 259 млн 934, 69 тис. грн, або
4 млрд 292 млн 666 тис. дол. (For-Um (http://for-ua.com). – 2014. – 6.08).
***
Американські фондові індекси 5 серпня впали до мінімальних
позначок із травня цього року на побоюваннях ескалації конфлікту в
Україні, повідомило агентство Bloomberg.
«Ситуація на ринку була нервовою», – зазначає керуючий директор із
торгівлі акціями Stifel Nicolaus & Co. Лу Шадук.
Крім того, позитивні дані, що стосуються стану економіки США,
посилюють очікування, що Федеральна резервна система може почати
підвищення відсоткових ставок раніше, ніж прогнозують експерти.
Індекс ділової активності в сфері послуг США (ISM Non-Manufacturing)
виріс у липні до 58,7 пункту – максимального рівня з грудня 2005 р.,
порівняно з 56 пунктами в червні, говорять дані Інституту управління
поставками (ISM). Аналітики очікували підвищення всього до 56,5 пункту.
Замовлення промислових підприємств США в червні зросли на 1,1 %
порівняно з попереднім місяцем, повідомило міністерство торгівлі. Результат
перевершив консенсус-прогноз, який становив 0,6 %.
Усі десять галузевих груп Standard & Poor’s 500 продемонстрували спад
за підсумками торгів у вівторок.
Лідером зниження став нафтогазовий сектор, оскільки ціни на нафту
знизилися за підсумками шести з останніх семи робочих днів. У тому числі
папери Halliburton Co. і Pioneer Natural Resources Co. подешевшали
відповідно на 3,4 і 5,6 %.
Ринкова вартість роздрібної компанії Target Corp. опустилася на 4,4% на
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фоні слабкого прогнозу прибутку на поточний рік.
Ціна акцій Motorola Solutions Inc. знизилася на 4,2 %. Компанія, яка
надає телекомунікаційне обладнання, у ІІ кварталі отримала прибуток і
виручку майже на чверть гіршу за очікування експертів.
Курс цінних паперів авіакомпаній Delta Air Lines Inc. і United Continental
Holdings Inc. зменшився відповідно на 2,8 і 3,4 % після того, як газета
«Ведомости» повідомила з посиланням на обізнані джерела про те, що Росія
може обмежити або заборонити транссибірські перельоти з Європи до Азії
через територію РФ.
Водночас капіталізація Coach Inc. збільшилася за день на 4,3 %.
Скоригований прибуток виробника дорогих сумок у ІV фінкварталі становив
59 центів на акцію проти очікуваних 53 центів, а зіставні продажі в Північній
Америці впали на 17 %, а не на 21 %, як прогнозувалося.
Вартість паперів Avis Budget Group, що займається прокатом
автомобілів, підвищилася на 2,6 % після покращення прогнозів виручки і
чистого прибутку на 2014 р.
Прибуток приблизно 76 % компаній, які уже відзвітувалися за минулий
квартал, з розрахунку індексу S&P 500 виявився вищим за очікування
аналітиків, виручка перевершила прогнози у 65 % випадків.
Dow Jones Industrial Average у вівторок знизився на 139,81 пункту
(+0,84 %) − до 16429,47 пункту.
Standard & Poor's 500 за підсумками торгів опустився на 18,78 пункту
(+0,97 %), склавши 1920,21 пункту.
Значення Nasdaq Composite зменшилося за день на 31,05 пункту
(+0,71 %) − до 4352,84 пункту (Forbes.Ua (http://forbes.ua). – 2014. – 6.08).
***
Нафта сорту Brent наблизилася до 105 дол. за барель у середу,
6 серпня, піднявшись із дев’ятимісячного мінімуму, досягнутого на
попередній сесії, після того, як стало відомо про серйозне зниження
запасів нафти в США минулого тижня.
5 серпня нафта подешевшала через побоювання низького сезонного
попиту і невелику маржу нафтопереробних заводів на перенасиченому
ринку.
«Занепокоєння, в основному, спричиняють високий рівень поставок і
слабкий попит», − сказав Бен Ле Брен з OptionsXpress.
Ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на 24 центи до 104,85 дол. за
барель, опустившись у вівторок до мінімуму з 7 листопада минулого року.
Ф’ючерси на американську легку нафту US додали 11 центів до
97,49 дол. за барель, після того, як впали до 97 дол. у вівторок, найнижчої
позначки з початку лютого.
Запаси нафти в США зменшилися на 5,5 млн барелів – до 363,9 млн
барелів на тижні, що завершився 1 серпня, повідомив Американський
інститут нафти у вівторок. Аналітики, опитані Рейтер, очікували зниження на
1,7 млн барелів (Forbes.Ua (http://forbes.ua). – 2014. – 6.08).
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***
РФ може дати «симетричну відповідь» на санкції проти свого
лоукостера «Доброльот», що зупинив роботу. У Росії погрожують закрити
для європейських авіакомпаній транзит через свою територію.
«Доброльот» виявився єдиною авіакомпанією, що потрапила до списку
санкцій ЄС. «З часів незаконної анексії Криму “Доброльот” виконує рейси
Москва − Сімферополь, таким чином забезпечуючи інтеграцію Криму до
складу Росії і підриваючи територіальну цілісність України», – сказано в
повідомленні ЄС. Другою підставою для потрапляння компанії під санкції
стало те, що понад 50 % у її акціонерному капіталі належить російській
державі.
Експерти не виключають, що в разі якщо Росія зважиться на кроки у
відносно європейських перевізників, конфлікт може перерости в
повномасштабну економічну війну. Якщо Європа піде на ескалацію санкцій –
вони, швидше за все, торкнуться надання послуг на обслуговування
російських авіакомпаній в аеропортах Європи, прогнозують експерти.
Однак одразу двоє держслужбовців РФ з посиланням на джерела в
європейських регулюючих органах повідомили про те, що ЄС розглядає
можливість подальшого посилення санкцій, у тому числі в авіаційній галузі.
«Санкції можуть торкнутися як окремих авіакомпаній, так і сектора в цілому.
Але державні авіакомпанії вже зараз шукають шляхи для того, щоб уникнути
транзиту через територію РФ», – сказав один з них. З одного боку, за його
словами, це – захід, пов’язаний з безпекою, оскільки після катастрофи
малазійського «Боїнга» світовим співтовариством отриманий сигнал про
небезпеку російського повітряного простору. З іншого – це один з важелів
економічного тиску на Росію.
У свою чергу закрити небо над своєю територією для європейських
компаній погрожує і Росія. З боку офіційних осіб заяв щодо цього не було,
але про те, що такий захід обговорюється, повідомила газета «Ведомости» з
посиланням на свої джерела. Нібито йдеться про заборону або обмеження
експлуатації транссибірського маршруту з Європи до Азії.
Обидва заходи на цьому етапі експерти оцінюють як малоймовірні. «У
європейських гігантів, таких як Lufthansa, British Airways та інших величезні
обсяги перевезень транссибірським маршрутом. Для них шукати інші шляхи
буде вкрай болісно і економічно невигідно», – вважає виконавчий директор
авіакомпанії «Аероджет» А. Мазуренко.
Але також невигідний цей захід і для Росії, яка заробляє на транзитних
перельотах над своєю територією (Finance.Ua (http://news.finance.ua). –
2014. – 6.08).
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