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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент України: Усі проекти реформ мають бути
інтегровані в «Стратегію-2020»
У виступі на установчих зборах щодо Національної ради реформ
Президент П. Порошенко наголосив, що війна не може бути виправданням
для відсутності реформ. «Національну раду реформ створено для того, щоб
планувати і здійснювати реформи для громадськості, разом з громадськістю і
під контролем громадськості», – підкреслив Президент.
П. Порошенко зазначив, що тривають консультації з визначення
представників громадських об’єднань, які будуть включені безпосередньо до
складу Національної ради. Крім того, до дорадчої ради Національної ради
реформ увійде кілька десятків відомих громадських діячів і знаних експертів,
у тому числі і світового рівня.
Президент заявив, що основними характеристиками реформ у країні
мають стати три «П» – простота, прозорість і привабливість.
Президент назвав «слушною» ідею створення тимчасових позавідомчих
агенцій з упровадження реформ. «Жодна система не може змінити себе
сама», – заявив він. За його словами, «через надто пророслі та закорінені
інтереси податківці не можуть ефективно реформувати податкову систему.
МОЗ також апріорі не зможе змінити охорону здоров’я. А корумпований
суддівський корпус ніколи не народить справедливого та чесного
судочинства».
«Реформою реформ» глава держави назвав реформу суддівської системи.
«Закони народяться мертвими, якщо за їхнім дотриманням не стежитиме
чесний і неупереджений, незалежний і непродажний суд. Тому судова
реформа має стати першою і головною нашою реформою, яка дасть країні
можливість жити по-новому», – заявив він.
П. Порошенко вважає, що якнайшвидше треба ухвалити
Антикорупційну стратегію та закон про Антикорупційне бюро. Також він
наголосив на нагальній необхідності реформи всієї правоохоронної системи й
державної служби. «Вони прогнили настільки, що не допоможе навіть
люстрація», – сказав він. Ще одним важливим напрямом реформ Президент
назвав реформу охорони здоров’я, яка, за його висловом, сама потребує
реанімації. «Для ефективної реформи медицини потрібні будуть чималі
кошти, які може дати лише сильна, здорова економіка», – зауважив він.
Стратегічними напрямами реформ Президент назвав залучення
інвестицій, демонополізацію та дерегуляцію.
П. Порошенко висловив упевненість, що найближчим часом вдасться
скоротити кількість контролюючих органів з 83 до 19. «Адміністрація
Президента, Міністерство економіки напрацювали і напрацюють цілий пакет
дерегуляторних ініціатив, які аж просяться, щоб їх якнайшвидше підтримали
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у Верховній Раді та Кабінеті Міністрів України», – сказав він.
За словами Президента, усі проекти реформ мають бути інтегровані в
«Стратегію-2020», яка дасть змогу поставити на порядок денний питання про
перспективу членства України в Євросоюзі. «Саме це є нашою метою», –
наголосив він.
«Поки що інтегральним документом, каркасом реформ маємо вважати
Угоду про асоціацію з ЄС. І саме тому я впевнений, що Верховна Рада разом
з ратифікацією має ухвалити розроблений нами національний план
імплементації цієї Угоди, яка вимагає вже зараз глибинних проєвропейських
змін в усіх сферах життя», – наголосив Президент.
Говорячи про прозорість як один з базових принципів реформ, глава
держави анонсував, що в Адміністрації Президента вже наприкінці серпня
почнеться перехід до електронного документообігу, а до кінця року на нього
перейдуть всі органи державної влади
(Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/30936.html). – 2014. – 7.08).

Верховна Рада зробила перший крок назустріч
запровадженню санкцій
За проект закону № 4453а, який запроваджує інститут санкцій, у
першому читанні проголосували 243 депутатів.
Прем'єр-міністр А. Яценюк висловив готовність усім складом уряду
зараз розглянути всі пропозиції нардепів, зустрітися з профільним комітетом,
щоб о 16-тій годині проголосувати закону у цілому.
Як відомо, Кабінет Міністрів запропонував надати Президенту і РНБО
право запроваджувати санкції, які стосуватимуться практично всіх аспектів
як зовнішньої, так і внутрішньої політики України.
Законопроект містить 29 видів санкцій, серед яких, зокрема, блокування
активів осіб, обмеження транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією
України, а також анулювання або зупинення ліцензій на здійснення певного
виду діяльності.
Види санкцій, які пропонує законопроект:
1. Блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном.
2. Обмеження торговельних операцій.
3. Обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів,
польотів і перевезень територією України.
4. Запобігання виведенню капіталів за межі України.
5. Зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань.
6. Анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності. Зокрема,
анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.
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7. Заборона участі в приватизації, оренді державного майна резидентами
іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються
резидентами іноземної держави або діють в їхніх інтересах.
8. обмеження або припинення надання послуг поштового зв’язку.
9. Заборона або обмеження ретрансляції теле- та радіоканалів.
10. Заборона користування радіочастотним ресурсом України.
11. Обмеження або припинення діяльності засобів масової інформації та
інших суб’єктів інформаційної діяльності, у тому числі в мережі Інтернет.
12. Обмеження або заборона виробництва або розповсюдження
друкованої продукції та інших інформаційних матеріалів.
13. Обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і
використання телекомунікаційних мереж загального користування.
14. Заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у
юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких у власності іноземної
держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів господарювання.
15. Заборона або обмеження входу морських суден до територіальних
вод або портів України та повітряних суден до повітряного простору
України, або здійснення посадки на території України.
16. Заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на
здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей
на рахунках і вкладах на території іноземної держави.
17. Припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з
іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження
видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави.
18. Заборона здійснення Національним банком України реєстрації
учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є
резидент іноземної держави.
19. Заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських
товариств, підприємств, банків, у яких резидент іноземної держави, іноземна
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна
держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на
управління юридичною особою чи її діяльність.
20. Запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного,
фітосанітарного і ветеринарного контролю.
21. Припинення дії торговельних угод, спільних проектів і промислових
програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони.
22. Заборона передання технологій, прав на об’єкти інтелектуальної
власності.
23. Припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх
і спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та
іноземними юридичними особами.
24. Заборона діяльності партій, рухів та інших громадських об’єднань і
фондів.
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25. Відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборон в’їзду на територію України.
26. Припинення дії міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України.
27. Анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів із питань
укладання договорів чи угод.
28. Позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення.
29. Інші санкції, що відповідають принципам їхнього застосування,
встановленим цим законом.
Підставами для застосування санкцій є:
1. Дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності
України, її економічній самостійності та/або порушують права і свободи
людини й громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до
окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання
майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку,
повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод.
2. Резолюції Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації
Об’єднаних Націй.
3. Рішення та регламенти Ради Європейського Союзу.
4. Факти порушень Загальної декларації прав людини, Статуту
Організації Об’єднаних Націй.
Пропозиції щодо застосування, скасування і внесення змін до санкцій
виносяться на розгляд Ради національної безпеки та оборони України (РНБО)
Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів
України, Національним банком України, Службою безпеки України. Рішення
щодо застосування, скасування і внесення змін до санкцій приймається РНБО
і вводиться в дію Указом Президента України у встановленому законом
порядку і є обов’язковим до виконання. Крім того, за виключенням деяких
випадків, у рішенні має бути визначений термін застосування санкцій.
Рішення про скасування санкцій приймається РНБО в разі, якщо
застосування санкцій привело до досягнення мети їхнього застосування
(ТСН (http://tsn.ua/politika/kabmin-oprilyudniv-povniy-spisok-sankciy-yakimihoche-vdariti-po-rosiyi-362702.html). – 2014. – 11.08; Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/12/7034626/). – 2014. – 12.08).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
І. Рудь, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. політ. наук

Статус України як союзника США і
відносини з НАТО на сучасному етапі
1 травня 2014 р. на розгляд Комітету з міжнародних відносин сенату
США був переданий законопроект про запобігання російської агресії,
внесений американським сенатором Б. Коркером, згідно з яким Республіка
Молдова, Україна та Грузія отримують статус основних союзників США без
членства в НАТО.
Проект передбачає надання статусу союзника без членства в НАТО на
період, протягом якого кожна з цих країн відповідатиме заданим критеріям, з
метою передачі або потенційної передачі систем оборони або послуг оборони
(http://rus.newsru.ua/ukraine/07aug2014/rasmustut.html. – 2014. – 7.08).
За інформацією ЗМІ від 17 липня, Конгрес США прийняв у двох
читаннях проект закону про запобігання агресії Росії, згідно з яким Україна,
Молдова та Грузія отримують статус основних союзників США, не
вступаючи в НАТО. Проект передано до профільної комісії для підготовки до
прийняття в остаточному читанні, передає «Еспресо.TV». Проект рекомендує
президенту США Б. Обамі збільшити взаємодію Збройних сил США із
Збройними силами України, Грузії, Молдови, Азербайджану, Боснії та
Герцеговини, Косово, Македонії, Чорногорії та Сербії та посилити допомогу
Сполучених Штатів Америки й НАТО в забезпеченні безпеки цих країн
(http://nikvesti.com/news/politics/56233. – 2014. – 17.07).
Також документ передбачає надання Україні у 2014 р. прямої
військової допомоги на 100 млн дол. У цю суму включено протитанкове й
зенітне озброєння, стрілецьку зброю, а також усе необхідне спорядження
залежно від потреб України.
«Президент уповноважений забезпечити Україну всім необхідним для
потреб Збройних сил України», – ідеться в акті. Серед необхідного
згадується:
– протитанкова зброя і боєприпаси;
– зенітна зброя та боєприпаси;
– командна зброя;
– стрілецька зброя та боєприпаси, включаючи пістолети, автомати,
гранати, кулемети й снайперські гвинтівки;
– захищені транспортні засоби;
– високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби;
– надувні човни;
– бронежилети;
– пристрої контролю за вогнем, шукачі діапазону, оптичні прилади,
контрольно-вимірювальні прилади;
6

– вибухові засоби, обладнання для виявлення саморобних вибухових
пристроїв;
– обладнання виявлення мін;
– прилади хімічного, біологічного, радіаційного, ядерного виявлення та
обладнання для захисту від вищезгаданого;
– комунікації, логістичне, медичне, спеціалізоване обладнання та інші
засоби захисту, послуги та навчання, які запрошуватиме уряд України.
Акт також передбачає передачу Україні даних розвідки США. Сюди
включені дані з переміщення російської армії на території Росії та України (у
Криму та на Сході України), а також інформація, яка допоможе уряду
України заздалегідь запобігти провокації з російського боку. Крім того,
документ розширює можливості для співробітництва між Україною та США
у військовій сфері – навчання, консультації, тісна кооперація у сфері ВПК і
можливість для України отримувати від США озброєння та спецтехніку, яка
не призначена для експорту або отримання якої ускладнено законодавством
США
для
третіх
країн
(http://rubezhnoe.org.ua/publ/status_voennogo_sojuznika_ssha_vne_nato_dlja_ukr
ainy_gruzii_moldovy/85-1-0-6342. – 2014. – 29.07).
Нагадаємо, «основний союзник поза НАТО» (англ. Major Non-NATO
Ally або MNNA) – термін, який застосовується для позначення союзників
США, які не є членами НАТО.
Статус MNNA вперше виник в 1989 р. Наявність статусу не
визначається входженням країн в ті чи інші військові блоки. Першими статус
MNNA отримали Австралія, Єгипет, Ізраїль, Японія і Південна Корея.
Введення подібного статусу в двосторонніх відносинах визначає
пріоритетність розвитку відносин США з цими країнами, у тому числі
можливість участі в спільних оборонних ініціативах, можливість проведення
спільних досліджень військового характеру, участь у контртерористичних
заходах, поставку обмежених видів озброєнь і спільну участь у космічних
проектах.
Надання Україні статусу «союзника» США (а не члена НАТО) дає
змогу їй розв’язувати проблеми, пов’язані із зміцненням обороноздатності
країни, формально не відповідаючи тим вимогам, які висуваються альянсом
до країн-членів НАТО. Адже вступити в НАТО й отримувати цю допомогу
на правах рівноправного члена організації Україна сьогодні не могла б із
двох причин: у законодавстві закріплений статус позаблокової держави; Київ
має як внутрішній конфлікт, так і територіальні суперечки з іншою країною,
Росією – це суперечить вимогам, що висуваються до країн, які висловили
бажання стати членом НАТО. Отримавши статус союзника поза членством у
НАТО, Україна, по суті, зможе отримувати від Альянсу військову допомогу,
не будучи членом Альянсу.
З іншого боку, допомагаючи Україні як союзнику поза НАТО, США не
беруть на себе великих зобов’язань. Якби Україна була членом НАТО, це
зобов’язувало б надати їй військову допомогу, якщо вона вступить у війну з
іншою країною. Враховуючи бойові дії на Сході України та нестабільну
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обстановку на кордоні з Росією, Вашингтон ризикував бути втягнутим у
відкриту конфронтацію з Росією, що неприйнятно для «ядерних» держав.
Допомога союзнику поза блоком носить рекомендаційний характер, тобто
США можуть (але не зобов’язані!) ввести свої військові контингенти на
територію своїх союзників для захисту їхніх територій від зовнішньої агресії.
Така допомога надається лише на період, протягом якого країна
відповідатиме заданим критеріям. Тобто договір можна буде розірвати в
односторонньому порядку.
Поки що керівництво США не бачить необхідності навіть у поставках
зброї українській армії, не говорячи вже про введення військового
контингенту. «Треба враховувати, що російська армія набагато більша
української. Тому питання не в тому, чи буде в української армії додаткове
озброєння», – заявив президент США Б. Обама. При цьому він зазначив, що
на сьогодні українські військові протистоять групі сепаратистів, які
поступаються регулярній армії і за чисельністю, і щодо оснащення. «Якщо
ми побачимо, що Росія вторглася в Україну, це, природно, інше питання, але
поки ми не на цій стадії», – сказав Б. Обама (http://fakty.ua/186013-sshapomogut-ukraine-s-oruzhiem-lish-posle-otkrytogo-vtorzheniya-rossii. – 2014. –
7.08).
Подібну позицію озвучив прес-секретар Пентагону контр-адмірал
Д. Кірбі, який зазначив, що США не планують постачати летальну зброю в
Україну, незважаючи на прохання Києва. «Американська зброя не зможе
вирішити ситуацію в Україні», – підкреслив прес-секретар американського
військового відомства.
Разом з тим, за інформацією американського виданя The Hill, Пентагон
має намір виділити Нацгвардії України 19 млн дол. із спільного фонду
Пентагону й Держдепу, призначеного для фінансування програм з навчання
боротьбі з тероризмом.
Пентагон також планує спрямувати в наступному році в Україну
військових інструкторів для навчання українських солдат.
Згідно з цим планом, американські військові у Європі чи бійці
каліфорнійської Національної гвардії навчать та екіпірують чотири роти й
один штаб оперативно-тактичного управління української Нацгвардії. Для
того щоб вступити в силу, цей план повинен бути схвалений у Конгресі,
повідомляє Lenta.ru.
Прес-секретар Пентагону контр-адмірал Д. Кірбі заявив, що така
допомога сприятиме зміцненню внутрішньої безпеки країни. За його
словами, навчання мають проходити в Україні в міжнародних миротворчих
центрах
(http://news.siteua.org/Украина/547305/Пентагон_выделит_Нацгвардии_Украи
ны_19_млн_долларов_ – 2014. – 4.08).
Водночас у зв’язку із ситуацією навколо України НАТО вже прийнято
ряд заходів, які Альянс пояснює необхідністю забезпечення безпеки
союзників. Були посилені місії повітряного патрулювання країн Балтії, літаки
з радіолокаційним обладнанням здійснюють регулярні польоти над
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територією Польщі та Румунії, введені додаткові кораблі НАТО в Балтійське
й Середземне моря. Крім того, Альянс заявив про збільшення постійної
присутності персоналу, про розширення програми навчань, зміцнення
системи раннього оповіщення та посилення можливостей сил реагування.
Ряд рішень, спрямованих на посилення готовності союзників до
захисту від можливої агресії, планується до ухвалення на зустрічі глав
держав й урядів країн-членів НАТО, яка відбудеться на початку вересня в
Ньюпорті (Уельс, Велика Британія). Про це заявив в Монсі (Франція)
генеральний секретар Альянсу А. Фог Расмуссен. «Цей саміт буде
поворотним пунктом – ми приймемо план дій, спрямований на посилення
нашої готовності в мінливому світі. Ми збільшимо сили, які нам потрібні...
НАТО має швидко реагувати на будь-який виклик – новий чи старий, на
Сході чи Заході. Це – амбіційні плани», – заявив генсек Альянсу.
А. Фог Расмуссен також висловив сподівання, що на саміті державичлени Альянсу візьмуть зобов’язання збільшити оборонні бюджети.
Генсек НАТО зазначив, що джерелом цих планів є конфлікт між
Україною та Росією, а також дії терористів на Донбасі, які вже призвели до
катастрофи пасажирського Boeing. «Ми перебуваємо у вирішальному
моменті історії ... Нині російська агресія проти України і злочин з рейсом
МН17 чітко вказали, що конфлікт в одній частині Європи може мати трагічні
наслідки для всього світу. НАТО залишається відданим захисту всіх
союзників від будь-якої загрози», – підкреслив він.
У свою чергу британський прем’єр Д. Кемерон, який також відвідав
Монс, підтвердив наміри НАТО прийняти рішення щодо України. «Перше
(рішення Альянсу) – це відповідь НАТО на російсько-українську кризу. У
той час як Росія дестабілізує Україну й незаконно анексувала Крим, Альянс
сфокусувався на гарантіях нашим східним союзникам (зокрема, Україні). Я
підтримую план Брідлава (командувач об’єднаними силами НАТО в Європі)
посилити штаб-квартиру НАТО в Польщі, підготувати постачання й
обладнання та призначити ряд навчань для того, щоб чітко показати, що нас
не залякає агресивна поведінка Росії. Ми повинні гарантувати, що НАТО
готове швидко відповісти на будь-яку загрозу проти будь-якого союзника», –
заявив він (http://nikvesti.com/news/politics/57101. – 2014. – 5.08).
На тлі посилення напруження на Сході України цілком логічним став
візит 7 серпня до Києва генерального секретаря НАТО А. Фог Расмуссена та
його зустрічі з керівництвом держави.
Так, під час зустрічі з Президентом України П. Порошенком
А. Фог Расмуссен підкреслив, що, згідно з рішенням Бухарестського саміту
2008 р., НАТО залишає двері відкритими для України і визнає, що кожна
країна має право на самовизначення. «Сьогодні в Україні діє закон, який
визначає її позаблоковий статус. Ми це поважаємо. Якщо Україна вирішить
змінити цей закон, ми також будемо поважати», – цитує А. Фог Расмуссена
прес-служба Президента України.
У відповідь П. Порошенко звернув увагу А. Фог Расмуссена на те, що в
результаті подій останніх місяців серед українців спостерігається значне
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зростання кількості прихильників євроатлантичного курсу України, що не
можна не враховувати в перспективі.
Співрозмовники
детально
обговорили
питання
поглиблення
подальшого співробітництва в контексті формування порядку денного
засідання Комісії Україна – НАТО, яке відбудеться вже через чотири тижні, і
внесення українського питання в декларацію саміту НАТО, який відбудеться
в Уельсі (Велика Британія) 4–5 вересня 2014 р. (http://evroua.com/natozalishaye-dveri-vidchinenimi-dlya-ukraїni). – 2014. – 7.08).
Спільні кроки, спрямовані на подальше поглиблення співпраці України
з Альянсом було обговорено під час зустрічі генерального секретаря НАТО з
Прем’єр-міністром України А. Яценюком. Про це повідомляє «Урядовий
портал». «Ідеться, зокрема, про взаємодію в рамках інструменту річних
національних планів, а також використання заснованих НАТО нових
трастових фондів на підтримку обороноздатності України за напрямами
матеріально-технічного забезпечення, системи управління та зв’язку,
кібернетичного захисту, а також соціальної адаптації звільнених у запас
військовослужбовців», – ідеться в повідомленні.
А. Яценюк відзначив важливість координації спільних зусиль для
подолання загрози європейській безпеці, яку представляє російська агресія
проти України. Глава уряду також привітав активну позицію Альянсу, яка
засуджує анексію Росією Криму та агресивні дії на Сході України.
А. Яценюк і генсек НАТО відзначили важливість прийняття
додаткових заходів реагування на розвиток ситуації в Україні за підсумками
майбутнього саміту Альянсу, який відбудеться 4–5 вересня у Великій
Британії
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247507936&cat_id=244
276429. – 2014. – 7.08).
У Росії можливе рішення влади США, як і активізацію співробітництва
Україна – НАТО сприймають різко негативно. Там вважають прийняття
закону спробою тиску Конгресу на виконавчу владу, адже зовнішньою
політикою займається президент. Крім того, експерти РФ упевнені, що
отримання Києвом статусу основного союзника означатиме, що інші країни
Північноатлантичного альянсу почнуть відкрито поставляти озброєння й
техніку українській армії, яка проводить операцію на Південному сході
України.
Примітно, що новий закон дасть право президенту США збільшити
співробітництво Збройних сил США із Збройними силами України, Грузії,
Молдови, Азербайджану, Боснії та Герцеговини, Косово, Македонії,
Чорногорії та Сербії і значно посилити допомогу Сполучених Штатів
Америки в забезпеченні безпеки цих країн. Завдяки цьому США фактично
сформували в Європі власну геополітичну вісь від Балкан до Кавказу.
Один з ініціаторів встановлення військового партнерства США й
України заступник голови Адміністрації Президента В. Чалий вважає, що
надання Україні спеціального статусу союзника США поза НАТО дасть
змогу посилити національну безпеку країни. «Якщо це відбудеться, то стане
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проривом. Адже ядерна держава буде поставляти нам без обмежень усе те,
що потрібно», – заявив політик.
Не настільки оптимістичний у своїх оцінках співдиректор програм
зовнішньої політики та міжнародної політики Центру ім. О. Разумкова
О. Мельник, який заявляє, що ухвалення законопроекту про союзництво
США й України не дасть негайного ефекту. «На остаточне узгодження
документа буде потрібно кілька місяців, він повинен пройти всі
бюрократичні етапи як з одного, так і з іншого боку. До цього часу АТО,
сподіваюся, завершиться», – сказав експерт у коментарі FaceNews.
Він також зазначив, що співпраця у військовій сфері між США й
Україною існувала й раніше. «Практично щороку Штати поставляли нам
бронежилети, каски, іншу продукцію військового призначення на суму до
20 млн дол., тепер нас чекає розширення співробітництва, причому ми
будемо не тільки купувати зброю, американці зможуть надавати якусь
частину
на
безоплатній
основі»,
–
уточнив
О.
Мельник
(http://www.facenews.ua/articles/2014/242228/ua/articles/2014/242228. – 2014. –
29.07).
До однозначно позитивних наслідків набуття цього статусу слід
віднести те, що з країнами, які отримали цей статус, США за законом
підтримують тісніші зв’язки у військово-технічній сфері, їм легше здобувати
американську зброю та спорядження, а їхніх офіцерів з радістю приймають
на навчання та стажування у військові ВНЗ на території США. Крім того,
Вашингтон підкидає союзникам позики й кредити на придбання вживаної,
але все ще сучасної бойової техніки, а часом просто дарує її особливо
нужденним.
До нейтральних наслідків наразі слід віднести те, що американці й так
надають військову та технічну допомогу різним країнам, ніякого особливого
статусу для цього не потрібно. Хоча, звичайно, MNNA дає можливість
прискорити процес й уникнути ряду перешкод бюрократичного характеру.
Крім того, цей статус ніяк не впливає на безпеку тієї чи іншої країни: ним
володіють цілком благополучні Австралія і Японія, неспокійні Ізраїль та
Йорданія, а також освоєні терористами Афганістан з Пакистаном. Крім того,
США не вимагають від своїх союзників поза НАТО битися з ними в Іраку,
наприклад, але й не обіцяють прямої військової допомоги, тобто відправки
своїх солдат на допомогу союзникам. Простіше кажучи, союзництво
виходить значною мірою декларативним.
Однак слід враховувати, що на сьогодні жодна з 15 країн, які раніше
отримали статус MNNA, не стала членом НАТО. Для європейської країни на
кордоні з Росією цей статус ризикує обернутися своєрідним дипломатичним
«гетто», з якого дуже складно буде вибратися. З різних причин далеко не всі
на Заході так уже й прагнуть приєднати Україну до Північноатлантичного
альянсу. І тут статус «союзника США», який особливо ні до чого не
зобов’язує, цілком може стати виходом із ситуації: Києву раз за разом
відмовлятимуть у повноцінному членстві в НАТО, утішаючи вже наявним
статусом. Крім того, у багатьох країнах, де сильні антиамериканські настрої,
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MNNA служить різним екстремістам документальним доказом залежності
своїх урядів від США. Логіка тут така: «Вони – маріонетки Вашингтона.
Навіть довідка мається» (http://glavnoe.ua/news/n185727. – 2014. – 31.07).
Отже, у підсумку отримання Україною статусу союзника США поза
НАТО в короткостроковій перспективі може обернутися швидкими
постачаннями порівняно сучасного й недорого американського озброєння, а
також дасть змогу керівництву країни оголосити про успіх у «важливому
дипломатичному досягненні». У довгостроковому ж плані ніяких особливих
преференцій цей статус не дасть. Більше того, існує небезпека, що він
завадить інтеграції України в НАТО, зупинивши цей процес на півдорозі. На
сьогодні офіційний Київ прийме тактичне рішення, прийнявши цей статус.
Про стратегію можна буде задуматися вже після завершення війни на Сході
України.
О. Ворошилов, ст. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ, канд. ист. наук

Украинский фактор в китайско-российских отношениях
События в Украине, по мнению ряда экспертов, максимально выгодно
для себя использовал Китай.
С одной стороны, отказавшись официально поддержать Россию, Пекин
сохранил возможность вести business as usual как с западными партнерами,
так и с новыми киевскими властями. С другой – оказанная Москве
неофициальная поддержка укрепила и без того достаточно теплые в
последнее время отношения России и Поднебесной. На практике это
вылилось в то, что тянувшиеся почти 10 лет переговоры по российскокитайским экономическим проектам форсированно завершились в мае этого
года.
В частности, только в марте 2014 г. Китай дважды отказался выбрать в
ООН сторону в конфликте, развернувшемся вокруг Крыма. В первый раз это
произошло 15 марта, когда Совбез ООН пытался «наказать» Россию
санкциями. 27 марта во время голосования на Генеральной ассамблее (ГА)
ООН в поддержку территориальной целостности Украины представитель
КНР вновь воздержался.
Следует отметить, что в целом Китаю свойственно подобное поведение:
Пекин старается не вмешиваться в геополитические игры, не касающиеся его
непосредственно.
В этом контексте стоит обратить внимание на то, что вскоре после
референдума в Крыму в китайской англоязычной газете The Global Times
вышла
статья,
содержавшая
довольно
красноречивый
пассаж:
«Безоговорочная поддержка российской военной агрессии в Украине не
оправдала бы доверия к проверенному временем дипломатическому
принципу невмешательства Китая и позволила бы иностранным державам
вмешаться во внутренние дела Китая в связи с ситуацией в таких его
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западных регионах, как Синьцзян и Тибет, где существуют этническая
напряженность и сепаратистские движения. Одобрение Китаем отделения
Крыма от Украины через референдум было бы лицемерием, так как сам
Китай ввел в 2005 г. закон о запрете выхода территорий из состава
государства. Этот закон может позволить применение военной силы против
Тайваня в случае, если тот провозгласит независимость от Китая через
референдум или другие официальные процедуры».
Однако есть ряд обстоятельств, говорящих о том, что в случае с
Украиной китайский «нейтралитет» равнозначен поддержке действий России
в отношении Крыма.
Здесь, прежде всего, стоит напомнить, что В. Путин в выступлении,
посвященном присоединению Крыма, особо поблагодарил Пекин. «Мы с
благодарностью относимся ко всем, кто с пониманием подошѐл к нашим
шагам в Крыму, признательны народу Китая, руководство которого
рассматривало и рассматривает ситуацию вокруг Украины и Крыма во всей
ее исторической и политической полноте», – заявил российский президент.
В схожем ключе высказался и министр иностранных дел России
С. Лавров. «Наши контакты с китайскими партнерами показывают, что они
не просто понимают законные интересы Российской Федерации во всей этой
истории, но и то, что у нас с ними идентичное понимание первоначальных
причин нынешнего глубокого кризиса в Украине», – заявил глава
российского МИД.
Говоря о российско-китайских отношениях, The Guardian отмечает, что
для Китая выгодно сближение с Россией, несмотря на нейтральность позиции
официального Пекина по Крыму.
«Казалось бы, Китай должен встревожиться из-за того, что Россия
захватила кусок соседней страны. Китай последовательно отстаивает
принцип уважения к суверенитету и территориальной целостности других
стран, а у себя имеет два “потенциальных Крыма” – Тибет и Синьцзян»,
говорится в статье, которую цитирует InoPressa. По мнению издания, в Китае
слегка встревожены событиями в Украине, однако положительные
последствия этого кризиса для Китая перевешивают негативные.
Как отмечает обозреватель немецкого Der Spiegel У. Клусманн, «в
противостоянии России с Западом самая населенная страна в мире стоит на
стороне самой обширной страны» – первые полосы китайских госизданий не
оставляют ни малейших сомнений.
Так, в уже упомянутой The Global Times вышла еще одна публикация,
касающаяся поддержки действий России в отношении Крыма. Заголовок был
весьма красноречивым: «Поддержать Россию – в интересах Китая». Вкратце
суть ее такова: КНР не может открыто выступить на стороне Москвы,
поскольку это противоречило бы принципу “выжидать в тени” (Д. Сяопин).
Однако общественное мнение граждан республики должно быть целиком на
стороне России, поскольку “украинский вопрос давно уже вышел за пределы
внутренних дел какой-либо страны”. По сути, говорится в статье, речь идет о
глобальных процессах, касающихся непосредственно КНР. «Сегодня только
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Россия и Китай действительно образуют друг для друга стратегический
буфер, делающий возможным возрождение наших государств. Если Россия,
возглавляемая В. Путиным, падет под натиском Запада, это будет
тяжелейшим ударом по нашим стратегическим интересам», – утверждается в
заметке.
Еще более показательным является заявление официального
информационного агентства правительства Китайской Народной Республики
«Синьхуа», в котором выражается поддержка действиям России и
констатируется крах политики Запада в Украине. В нем, в частности,
подчеркивается, что «на некоторое время западные лидеры могут перестать
поздравлять друг друга с “достижениями” в Украине. С их поддержкой
украинская оппозиция успешно свергла пророссийское правительство,
вынудив уйти ненавистного им президента и нанеся унизительный удар
Кремлю. Возможно, Запад и выиграл в последнем раунде геополитической
борьбы, однако результат победы оказался обратным. Вскоре после этого
Россия нанесла ответный удар. Теперь, когда военные силы РФ находятся в
восточной Украине, чтобы защитить легитимные интересы России и
пророссийски настроенные регионы, требующие выхода из состава страны,
Украина находится на пороге хаоса и развала. Стратегия Запада,
заключавшаяся в установлении так называемого демократического и
прозападного режима в Украине, не увенчалась успехом. Напротив, Запад
лишь спровоцировал хаос, устранить который он не в состоянии, так как не
обладает ни необходимыми ресурсами, ни достаточным благоразумием. Этот
злополучный план был обречен на провал с самого начала», – констатируется
в заявлении.
Также отмечается, что «на примере Украины люди других стран мира в
очередной раз увидели, как одна большая страна раскололась на части из-за
грубого и эгоистичного поведения Запада, который гордится своими
многочисленными благородными идеями, однако редко когда может
предложить практические решения. Несмотря на это, мир не должен быть
пессимистичным. Борьба в Украине далеко не окончена. Международное
сообщество по-прежнему имеет возможность совместными усилиями
вывести страну из кризиса. Основным силам следует отложить свое
противостояние в сторону и начать сотрудничество в целях достижения
компромисса».
Можно также отметить, что центральный печатный орган
Коммунистической партии Китая газета «Жэньминь жибао» в одной из
передовиц подчеркивала, что ввиду ситуации вокруг Украины, «окутанной
духом холодной войны», «стратегическое сближение России и Китая станет
оплотом стабильности в мире».
Показателен и тот факт, что председатель КНР Си Цзиньпин, в отличие
от многих западных лидеров, не стал бойкотировать Олимпиаду в Сочи.
Напротив, поездка в этот российский город стала его первым зарубежным
вояжем в текущем году.
Кроме того, во время встречи китайского лидера с президентом США
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Б. Обамой, на которую американская сторона возлагала большие надежды,
связанные с возможностью добиться от Пекина изменения отношения к
украинскому вопросу, Си Цзиньпин лишь констатировал, что занятая Китаем
позиция по Украине «справедлива и объективна», а значит, пересмотру не
подлежит.
Со своей стороны глава МИД КНР Ван И призвал «сохранять
хладнокровие, сдержанность и предотвратить дальнейшую эскалацию
напряженной ситуации». Он подчеркнул, что Китай призывает все
заинтересованные стороны исходить из коренных интересов всех
национальностей Украины и руководствоваться принципом обеспечения
мира и стабильности в регионе.
А представитель Китая при Организации Объединенных Наций Ли
Баодун призвал Европейский Союз, США, Украину и Россию вернуться к
переговорам четырехстороннего формата, которые ранее состоялись в
Женеве (Швейцария) для поиска способов урегулирования ситуации в
Украине. По его словам, Китай встревожен гибелью людей на Востоке
Украины. Также он напомнил, что Китай последовательно придерживается
принципа невмешательства во внутренние дела стран, и уважает суверенитет,
территориальную целостность всех стран и в том числе Украины. «Китай
призывает все стороны прекратить практику угроз введения санкций и
вернуться к консенсусу четырехсторонних женевских переговоров», – сказал
Ли Баодун.
О том, что санкции против России из-за событий в Украине только
ухудшат ситуацию, заявил и представитель МИД КНР Цинь Ган. «Мы
считаем, что санкции не помогут решить проблему, а, наоборот, приведут к
эскалации ситуации. Санкции не послужат интересам ни одной из сторон», –
считает представитель китайского внешнеполитического ведомства.
Отношения Китая и России, «беспрецедентно высокий уровень»
которых отметил В. Путин, зависят не в последнюю очередь и от
энергетической сферы. По словам директора Центра исследований
энергетической стратегии Китая Института мировых проблем КНР Ся
Ишаня, потребность Китая в газе в 2013 г. возросла на 26 %, в нефти – на
8 %.
«Углеводородов в Китае недостаточно. Спрос будет», – заявил Ся
Ишань. «Сейчас сотрудничество Китая и России находится на очень хорошей
тенденции. Здесь есть и украинский фактор», – отметил эксперт.
По итогам состоявшихся переговоров президента России В. Путина с
председателем КНР Си Цзиньпином в Шанхае, Россия и Китай подписали
пакет
документов
о
сотрудничестве
в
торгово-экономической,
энергетической и гуманитарной сферах.
Наиболее существенным здесь является то, что 21 мая российский
газовый монополист «Газпром» и китайская компания CNPC заключили
контракт о поставках газа в Китай. Общая сумма контракта – 400 млрд дол.
Поставки газа в Китай будут проводиться через газопровод «Сила
Сибири». Вся инфраструктура обойдется в 70 млрд дол., это крупнейший в
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истории проект, отмечает аналитик ИФД «КапиталЪ» В. Крюков. Это
дороже, чем «Северный» и «Южный поток» вместе взятые.
Впрочем, «для Украины этот контракт существенно ничего не поменяет.
В Китай будет поставляться газ из Восточной Сибири. Эта ресурсная база
никак не завязана с Европой и перебрасывать этот объем газа на Запад
“Газпром” не планировал», – считает Л. Униговский, генеральный директор
ООО «Нефтегазстройинформатика».
Однако коллеги с ним не согласны. «Подписание контракта с Китаем –
это сигнал Европе о российских возможностях дифференциации рынков
сбыта», – считает Д. Марунич, сопредседатель Фонда энергетических
стратегий.
Эксперты отмечают, что после достижения договоренности с Китаем
Россия может отключить поставки газа Украине без катастрофических
потерь для экономики.
Как заявил в интервью Russia Today китайский эксперт А. Леунг, для
Китая стратегически важно, чтобы транспортировка энергоресурсов шла
через Россию и Центральную Азию, так как это гораздо безопаснее и не
контролируется США. Кроме того, по его словам, «Китай хочет установить
торговые отношения со всем миром». «Морской порт, например, в Крыму
был бы очень хорошим стержнем для Китая в отношении Центральной
Европы, Восточной Европы, а также в Средиземном море», – заявил эксперт.
Со своей стороны специалист по Китаю Д. Вутноу на страницах National
Interest прогнозирует, что Китай будет придерживаться сформированных
ранее экономических отношений.
В этом контексте следует отметить, что на сегодня Китай является
вторым торговым партнером Украины по объемам товарооборота, который
составляет 7,3 млрд дол. в год, а к 2017 г. может увеличиться до 20 млрд,
согласно целевым установкам.
Еще весной 2013 г. Китай предоставил Украине целевой кредит в
1,5 млрд дол. (под реконструкцию ТЭС и перепрофилирование их под уголь)
и не особо стремился расширять кредитные программы, т. к. имеет довольно
слабые позиции в контроле над украинским долгом и украинской
экономикой.
Кроме того, в отношениях Пекина и Киева присутствует также
заинтересованность Китая в военном сотрудничестве. Ныне Украина
является третьим по величине поставщиком оружия в Поднебесную: только в
2012 г. сумма контрактов составила 690 млн дол. (впрочем, потенциальное
сближение Украины с НАТО, как опасаются в Китае, может поставить крест
на подобном сотрудничестве. По этой причине Китай заинтересован, чтобы
Украина осталась в российской зоне влияния).
Но 7–8 декабря 2013 г. В. Янукович в Пекине подписал ряд
грандиозных, как для Украины, инфраструктурных проектов. И важнейшим
из них является создание Крымской свободной экономической зоны. В это
образование Китай анонсировал инвестиции в 30 млрд дол.
В этой связи СМИ обращают особое внимание на намерение КНР
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поучаствовать в строительстве глубоководного порта для кораблей с осадкой
22–25 м. Таких портов в Черноморском бассейне нет. Как отмечает
обозреватель издания «Хвыля», «известно, что Китай испытывает
значительную нехватку в энергоресурсах. Сейчас более половины
импортируемой нефти Китай покупает в Иране. ...Китай хочет хеджировать
риски по поставке энергоносителей и увеличить объѐмы поставок. Чьи же это
будут газ и нефть? Ответ очень прост, если вспомнить об объявленном в
Москве строительстве мостового перехода через Керческий пролив. Под
которым элементарно можно пустить и газо- и нефтепровод. И
присовокупить сюда заключѐнный в декабре 2013 г. договор между Китаем и
Россией о поставке газа в Китай. Начиная с 36 млрд куб. м в год и доводя
объѐмы до 60 млрд куб. м в год. Половина этого объѐма будет поставляться
“Западным путѐм”. ...Кинуть ответвление от российской части “Южного
потока” через Керчь в Крым – достаточно просто. ...Судя по всему вопрос о
прохождении танкерами Босфора и Дарданелл решѐн».
Отмечается, что «довеском» к этому идет ряд различных заводов и
производств в Крыму, которые собираются построить китайцы –
рыбоконсервный, судоремонтный и т. д. Вся промзона должна быть
размером примерно 200 х 100 км (20 тыс. кв. км!). От порта под Евпаторией
до Севастополя.
Похоже, что основным интересом России в Украине на сегодня является
именно логистика газа и нефти в Китай, а в перспективе и не только в Китай,
через
Крым.
Это
геополитический
инфраструктурный
проект,
осуществляемый совместно Россией и Китаем, считает автор публикации.
Впрочем, на сегодняшний день все инвестиционные проекты Китая в
Крыму заморожены. Об этом в эфире радио «Крым» заявил так называемый
«министр аграрной политики и продовольствия» аннексированного Крыма
Н. Полюшкин. «С Китаем сотрудничество практически заморожено,
поскольку все основные документы с Китаем подписывала Украина», –
проинформировал «министр». Он отметил, что на полуостров приезжали
китайские делегации, однако дальше протокола о намерениях дело не пошло.
В целом же, по мнению многих экспертов, Китай не намерен ставить под
угрозу свои выгодные связи с РФ перед лицом геополитического конфликта
вокруг Украины. Нет никаких указаний на то, что КНР публично осудит
Россию за ее действия. Вместо этого он может тщательно взвесить свои
варианты относительно политического альянса с Россией и будущих
экономических связей с Украиной.
Ныне же на фоне противостояния стран Запада с Россией на
«украинском фронте» отношения РФ и Китая продолжают укрепляться,
причем кризис в Украине этому даже поспособствовал. Роль КНР, которая
старается абстрагироваться от вмешательства в политику других стран, в
последнее время возросла – западные страны надеются на помощь в
урегулировании конфликта в восточных областях Украины со стороны
китайских властей.
При этом Китай, чувствуя свое влияние, склоняется в сторону России, и
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на курс китайского руководства, вероятно, могла повлиять возрастающая
потребность в газе. В любом случае, в настоящее время у России появился
серьезный союзник – Китай заявил, что в случае введения экономических
санкций против РФ он «готов перенести на себя выпадающие торговоэкономические компоненты».

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
У Києві повинна з’явитися Алея пам’яті Героїв України, які віддали
життя за свободу та незалежність нашої країни. Про це сказав Голова
Верховної Ради України О. Турчинов у своєму коментарі.
«Сьогодні Україна платить найвищу ціну за свою незалежність та
територіальну цілісність – сотні життів молодих та відважних патріотів», –
зазначив він.
На переконання О. Турчинова, солдати та офіцери Збройних сил
України, Національної гвардії та інших формувань, «які віддають життя за
свою країну, – це справжні герої України». «Їхній подвиг має назавжди
залишитися в наших серцях та нашій історії», – наголосив керівник
парламенту, додавши, що необхідно зробити все, щоб пам’ять про тих, хто
ціною свого життя захистив цілісність і недоторканність України,
«залишилася з нами назавжди як непохитний фундамент нашої свободи та
незалежності».
«Саме тому, – додав він, – як у центральній частині столиці, так і в
інших містах нашої держави повинні бути створені алеї пам’яті Героїв
України, де повинне відбутися гідне їх поховання та бути побудовані
відповідні меморіальні комплекси».
Крім того, Голова Верховної Ради висловив співчуття рідним і близьким
Героїв України, які віддали своє життя за Україну (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 11.08).
***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов надіслав співчуття
другому президенту Національної ради Республіки Австрія у зв’язку зі
смертю першого президента Національної ради Республіки Австрія
Б. Праммер.
«Верховна Рада України з глибоким сумом сприйняла звістку про смерть
першого президента Національної ради Республіки Австрія Б. Праммер.
В особі глибокошанованої пані Праммер втрачено мудрого невтомного
політика, щоденні справи якої слугували реалізації благородної мети –
зростання добробуту громадян Австрії.
Просимо передати рідним та близьким щирі співчуття від керівництва та
всього складу Верховної Ради України», – ідеться в листі співчуття
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 8.08).
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***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов провів 7 серпня зустріч з
генеральним секретарем НАТО А. Фог Расмуссеном.
О. Турчинов зазначив на початку зустрічі, що після розв’язання Росією
війни на Сході України та анексії території Криму в настроях суспільства
щодо євроатлантичної інтеграції відбулися позитивні зміни. «Негативне
ставлення, через активну російську пропаганду, змінилося позитивним, і
розумінням того, що ця агресія є викликом не тільки Україні, а й усьому
цивілізованому світу, бо руйнує систему колективної безпеки, вибудуваної
після завершення Другої світової війни».
Генеральний секретар НАТО А. Фог Расмуссен заявив у свою чергу, що
Альянс засуджує дії Російської Федерації, які спричинили порушення
територіальної цілісності України й незаконну анексію Криму. У цьому
контексті він зазначив, що Північноатлантичний альянс «призупинив
співпрацю з Російською Федерацією, зміцнює колективну оборону для
захисту всіх членів НАТО і прийняв рішення збільшити рівень підтримки й
співпраці з Україною».
А. Фог Расмуссен висловив сподівання, що саміт Україна – НАТО, який
має відбутися у вересні, дасть змогу зробити нові конкретні кроки в
налагодженні продуктивної співпраці двох сторін. При цьому він зауважив,
що «Україна потребує комплексних реформ, зокрема у військовій сфері, і
Верховна Рада має відігравати тут важливу роль».
Під час зустрічі йшлося також про необхідність активної участі України
в довгострокових програмах удосконалення військової сфери, участі в
спільних навчаннях (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 7.08).
***
Верховна Рада має намір звільнити від оподаткування благодійну
допомогу, отриману учасниками АТО. Депутати підтримали у першому
читанні відповідний законопроект «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги»,
який передбачає звільнення в період проведення АТО від оподаткування
податком на доходи фізичних осіб благодійної допомоги, внесений
Президентом України П. Порошенком, передає кореспондент УНН.
Відповідно до пояснювальної записки, законопроектом передбачається
внести зміни до ст. 165 і 170 Податкового кодексу щодо звільнення в період
проведення антитерористичної операції та після її завершення – до 31 грудня
року, наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію,
від оподаткування податком на доходи фізичних осіб благодійної допомоги,
що надається на користь таких учасників бойових дій: військовослужбовців
(резервістів, військовозобов’язаних) і працівників ЗСУ, Нацгвардії, СБУ,
ДПСУ тощо.
Автори законопроекту наголосили, що ухвалення цього закону дасть
змогу вирішити проблемні питання в оподаткуванні податком на доходи
19

фізичних осіб і податком на прибуток підприємств благодійної допомоги, що
надається для потреб, які виникли у зв’язку з проведенням АТО, та
сприятиме здійсненню відповідної благодійної діяльності й поліпшенню
забезпечення учасників антитерористичної операції (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 11,12.08).
***
Голова Комітету з питань науки і освіти Л. Гриневич взяла участь у
Координаційному форумі «Забезпечення права дітей на освіту в регіонах,
постраждалих від кризи в Україні».
Як наголосила Л. Гриневич під час виступу, з майже 8 млн дитячого
населення країни близько 1 млн дітей проживає саме в Донбасі. «І зрозуміло,
що діти, які опинилися в зоні збройного конфлікту, потрапляють під ризики
щодо порушення їхніх прав… Зокрема, права на освіту», – сказала вона.
Л. Гриневич підкреслила: «Є різні категорії дітей. Зокрема, найбільш
вразливі це ті діти, які виховуються в інтернатних закладах: діти-сироти і
діти-інваліди. Ви знаєте скільки було ускладнень з вивезенням цих дітей.
Частина з них – близько 300 – досі залишаються в зоні АТО. Є інша категорія
дітей, які зараз евакуйовані і проживають далеко від свого дому. Інколи зі
своїми родинами, інколи з чужими родинами, але вони перебувають на
території інших областей України, і їх потрібно там інтегрувати в систему
освіти».
За словами голови комітету, великою проблемою є відновлення мережі
навчальних закладів на території Донецької і Луганської областей. За
загальними оцінками, зазнали серйозних ушкоджень будівлі 182 закладів
освіти.
Народний депутат також наголосила, що сьогодні потребують вирішення
й кадрові питання. Частина людей, які працюють у системі освіти в
постраждалих регіонах, змушенні були евакуюватися. «Необхідно зрозуміти
цифри та випрацювати план щодо повернення їх у заклади освіти», – сказала
вона.
«Надзвичайно важливою проблемою є питання психологічної і
соціальної реабілітації дітей, які пережили цей час. Діти зазнали серйозних
психологічних травм, про що зараз говорять психологи, які з ними працюють
у санаторіях чи літніх таборах, де ці діти перебувають. Діти із зони збройного
конфлікту потребують особливої уваги і допомоги. Тому питання
психологічної реабілітації – це окрема тема, яка вимагає і додаткового
кадрового потенціалу, якого сьогодні освітні заклади не мають», – зауважила
Л. Гриневич.
Захід було організовано уповноваженим Верховної Ради України з прав
людини та представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. У
роботі форуму взяли участь представники уряду, місцевих органів влади,
громадського суспільства, міжнародних організацій (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 8.08).
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***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту
прийняти за основу законопроект про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо охорони фауни, флори та посилення
боротьби з браконьєрством).
Проектом (реєстр. № 4823), зокрема, пропонується:
– у період масового розмноження тварин – з 1 квітня по 15 червня
встановити заборону на проведення робіт, що є джерелами підвищеного
шуму;
– заборонити ввезення в Україну, вивезення за її межі та реекспорт
дельфінів-афалін, а також полювання із застосуванням свинцевого шроту на
водно-болотних угіддях міжнародного значення;
– уточнити визначення об’єктів рослинного світу, вимоги щодо охорони
природних комплексів та об’єктів природних заповідників та санкції за
порушення вимог екологічного законодавства тощо (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 8.08).
***
Группа народных депутатов предлагает ввести законодательную
норму о конфискации имущества лиц, виновных в террористической
деятельности. Об этом информирует издание «Контракты.ua»
(http://kontrakty.ua/article/80425/).
Законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины
(относительно конфискации имущества у лиц, виновных в террористической
деятельности)» зарегистрировали в Верховной Раде в понедельник, 11
августа,
депутаты О. Тягнибок, И. Кривецкий и А. Мищенко (ВО
«Свобода»).
Нормой о конфискации депутаты предлагают дополнить статьи 109, 110,
111, 112, 113, 114, 114-1, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 260, 261, 262
Уголовного кодекса, предусматривающие в настоящее время ограничение
или лишение свободы на срок до 3 лет и до 15 лет.
«С апреля 2014 года по сегодняшний день продолжается вооруженный
конфликт на востоке Украины между Украиной и террористическими
организациями «Донецкая народная республика» и «Луганская народная
республика», что поддерживаются и финансируются Российской
Федерацией... В то же время лица, виновные в террористической
деятельности, разжигании вооруженного конфликта и финансировании
указанной деятельности, никоим образом не несут материальной
ответственности, несмотря за значительный ущерб государству», – говорится
в
пояснительной
записке
к
законопроекту
(Контракты.ua
(http://kontrakty.ua/article/80425/). – 2014. – 12.08).
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***
Фракція «Батьківщина» готова підтримати в першому читанні
законопроект щодо санкцій, рекомендованих урядом. Про це заявив у
понеділок, 11 серпня, лідер фракції «Батьківщина» С. Соболєв.
За його словами, фракція готова підтримати урядову ініціативу навіть
при тому, що має альтернативний законопроект із цього приводу. «В разі
ухвалення його в першому читанні ми будемо за нього голосувати, однак
подамо свої пропозиції, оскільки, на наш погляд, в урядовому законопроекті
немає загального охоплення всіх питань щодо санкцій», – сказав С. Соболєв.
Він також висловив думку, що законопроект про санкції буде
розглянутий у ВР у прискореному режимі (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua). – 2014. – 11.08).
***
На сьогодні є лише 170 підтверджених голосів народних депутатів за
закон про проведення виборів за відкритими списками. Про це під час
брифінгу у Верховній Раді сказав керівник фракції «Батьківщина»
С. Соболєв, передає УНН.
«Я бачу 170 голосів тих, які існують серед трьох політичних сил –
“Батьківщини”, “Свободи”, УДАРу, за закон про вибори по відкритих
списках. Але я бачу достатню кількість депутатів серед позафракційних, які
підтримують ті чи інші партійні списки і, швидше за все, ви знайдете їхні
прізвища в партійних списках. Остаточне рішення важко передбачити, адже
ми вперше зібралися в такому складі. Адже раніше в нас були збори в рамках
попередньої коаліції, яка складала 250–260 народних депутатів», – розповів
С. Соболєв.
Також він зазначив, що передбачити результати голосування за цей
закон на цьому тижні поки неможливо. «Ще у близько 100 народних
депутатів позиція щодо законопроекту не зрозуміла, і тому тільки
голосування у Верховній Раді може остаточно дати відповідь», – додав він
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 11.08).
***
12 серпня о 10.00 Верховна Рада розпочала пленарне засідання, на
якому, як передбачалось, мали бути розглянуті:
– реформа газотранспортної системи, а також введення санкцій стосовно
фізичних і юридичних осіб РФ, які надавали підтримку терористам в Україні;
– законопроект про превентивне затримання осіб, причетних до
тероризму в районі АТО на строк більше 72 годин;
– законопроекти щодо особливого режиму досудового розслідування в
зоні АТО и про умови застосування сили в зоні АТО.
Також до порядку денного планувалось включити законопроект про
збільшення видатків ЦВК на проведення позачергових виборів до ВР, а
також законопроекти щодо бюджетної децентралізації та про вибори
народних депутатів.
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Утім, спочатку депутати не змогли включити до розгляду у ВР жодного
проекту змін до виборчого законодавства, керівники фракцій пішли на
консультації.
Про це заявив спікер парламенту О. Турчинов.
Всі п’ять законів впроваджували голосування за відкритими списками.
Найбільше – 200 голосів набрав проект С. Соболєва. Голоси не надавали
фракції Партії регіонів, «Економічний розвиток» та «За мир та стабільність».
Всі ці депутати є вихідцями з ПР.
Після того, як жоден з законопроектів не набрав достатньої кількості
голосів для розгляду у парламенті, О. Турчинов оголосив перерву на 30
хвилин і запросив лідерів фракцій на консультації.
Лідери депутатських фракцій і груп у кабінеті у спікера О. Турчинова
узгодили розгляд парламентом двох законопроектів про зміну виборчої
системи.
Як передає кореспондент «Сегодня», про це заявив голова фракції
«Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”» у Верховній Раді С. Соболєв.
За його словами, лідери фракцій погодили розгляд законопроектів
самого С. Соболєва – про введення пропорційної системи виборів з
відкритими виборчими списками політичних партій, а також законопроект
представника групи «Суверенна європейська Україна» І. Єремєєва про
вибори за змішаною системою.
Проте станом на 13.15 Верховна Рада з другої спроби знову не змогла
включити до порядку денного жодного законопроекту щодо вдосконалення
виборчого законодавства.
Так, після перерви спікер парламенту О. Турчинов вніс до порядку
денного два узгоджені з лідерами фракцій законопроекти.
Перший 4470а передбачав вибори на пропорційній основі «з частково
відкритими списками». За включення цього проекту проголосувати 192
депутати при необхідних 226.
Другий проект 4471-а щодо приведення у відповідність чинної системи
виборчого законодавства. Цей проект передбачає голосування за змішаною
виборчою системою, він також передбачає скорочення терміну проведення
виборів, деякі рішення для забезпечення прозорої системи проведення
виборів, зазначив О. Турчинов.
За включення цього проекту проголосували 150 депутатів.
Також депутати не включили до порядку денного ще один проект 4010А.
Це була друга невдала спроба включити до порядку денного проекти, які
б змінили і встановили нові правила, за якими б громадяни обирали нову ВР
(Главком
(http://glavcom.ua/news/226114.html),
Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/12/7034600/), Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/12/7034614/),
Сегодня
(http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/u-turchinova-soglasovali-dvazakonoproekta-ob-izmenenii-izbiratelnoy-sistemy-543770.html). – 2014. – 12.08).
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***
Верховна Рада України підтримала включення до порядку денного
законопроект про проведення люстрації влади в країні. За рішення
розглянути його у парламенті проголосували 238 депутатів. Депутати
зустріли оплесками його ухвалення. Депутат від «Партії регіонів» Г. Герман
також запропонувала в рамках люстрації заборонити усім, хто мав
відношення до компартії СРСР, претендувати на посаду в парламенті. У свою
чергу, лідер партії «Свобода» О. Тягнибок запропонував разом з питанням
люстрації розглянути також питання люстрації прокурорів і чиновників
(ТСН
(http://tsn.ua/politika/rada-virishila-rozglyanuti-zakon-pro-lyustraciyu362834.html). – 2014. – 12.08).
***
На цьому сесійному тижні депутати спробують проголосувати за
розв’язання ряду економічних питань у зоні проведення АТО. Про це під
час брифінгу у Верховній Раді сказав керівник фракції «Батьківщина»
С. Соболєв, передає УНН.
«Щодо форс-мажору під час бойових дій – йдеться про три
законопроекти, два з яких внесені О. Кужель і стосуються підприємців. Ми
пробуємо їх об’єднати разом із законопроектом, внесеним фракцією УДАР,
який стосується пені та штрафів для громадян по сплаті комунальних
платежів. Адже зараз не можуть сплачувати пеню, штрафи в умовах, коли
такі послуги не надаються, нерегулярно надаються. А те, що стосується
підприємців, то є заводи, які сьогодні не працюють, а змушені сплачувати
податки, надавати кредити банкам», – сказав С. Соболєв.
«На жаль, ми свого часу не прийняли закон, який стосувався б саме
економічного питання в рамках ведення бойових дій та тимчасово
окупованих територій. Тому зараз нам доведеться приймати десятки законів,
які з цим пов’язані», – додав він, зазначивши, що не знає, чи набереться
потрібна кількість голосів за ці економічні законопроекти на цьому тижні
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 11.08).
***
ВО «Батьківщина» поддерживает инициативу восстановления
военной прокуратуры в Украине. Об этом сообщил глава одноименной
парламентской фракции С. Соболев на брифинге.
«Мы не против, чтобы была воссоздана военная прокуратура. Но чтобы
ни в коем случае эти военные прокуроры не сидели в Киеве или в областных
центрах, где нет боевых действий», – сказал он.
По словам С. Соболева, это позволит военным прокурорам
формулировать свою позицию, исходя из реальной ситуации, а не рассказов
очевидцев. «Если вводится военная прокуратура, то ее представитель должен
находиться непосредственно в воинской части, чтобы потом не было, с одной
стороны, не понесших наказание дезертиров, а с другой – псевдодезертиров,
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когда дезертирами фактически являются генералы, отдающие незаконные
приказы», – пояснил он (Минпром (http://minprom.ua). – 2014. – 11.08).
***
Верховна Рада не включила до порядку денного законопроект щодо
здійснення кримінального провадження в умовах антитерористичної
операції. За включення відповідного документу до порядку денного
проголосували лише 192 депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів,
передає кореспондент УНН.
Вказаним
документом
передбачається,
що
голова
Вищого
спеціалізованого суду визначає суди, які розглядають справу за умови, якщо
правопорушення відбуватиметься в зоні АТО.
Законопроектом також передбачається, що підсудність кримінальних
правопорушень, вчинених в зоні проведення АТО, у випадку неможливості
здійснювати досудове слідство, визначатиметься Генпрокурором України
(УНН (http://www.unn.com.ua/uk/news/1374922-vr-ne-vklyuchila-do-poryadkudennogo-zakonoproekt-pro-zdiysnennya-pravosuddya-v-zoni-ato). – 2014. –
12.08).
***
УДАР вимагає пришвидшити ухвалення нового виборчого закону. Про
це під час погоджувальної ради у спікера керівників парламентських фракцій
і груп заявив лідер фракції УДАР В. Ковальчук.
«Уже середина серпня, тож до оголошення дострокових виборів
лишається обмаль часу. Думаю, ми повинні чимшвидше змінити виборче
законодавство. Розуміючи, що питання складне, все ж закликаю в рамках
комісії знайти оптимальну формулу», – сказав В. Ковальчук.
За його словами, до роботи комісії могли б долучитися лідери фракцій і
груп, щоб винести до сесійної зали оптимальний проект закону, який буде
підтриманий парламентом (Партія УДАР (http://klichko.org). – 2014. –
11.08).
***
Верховна Рада має ефективно попрацювати весь пленарний
тиждень, а робота у форматі одноденного засідання – не ефективна.
Таку думку висловила народний депутат України, член парламентської
фракції Партії регіонів Г. Герман, передає УНН з посиланням на прес-службу
партії.
«Забезпечення прибуття народних депутатів до Києва з округів на
одноденне пленарне засідання та їхній від’їзд у цей же день не є
раціональним. На порядку денному Верховної Ради наразі є низка важливих
питань – питання ГТС, питання підготовки до навчального року, відновлення
визволених територій на Донбасі», – сказала Г. Герман.
За її словами, Верховна Рада мала б ефективно попрацювати весь
пленарний тиждень до повного розгляду всіх питань, на вирішення яких
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очікують люди. «Це – велика розкіш: збиратися на одноденне засідання у час,
коли в державі така глибока криза. Подібне планування роботи парламенту є
неефективним, нераціональним і непрагматичним та наводить на думку про
розбазарювання державних коштів», – зауважила політик (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 11.08).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди між
Україною та Малайзією про направлення Малайзійського персоналу до
України у зв'язку з падінням літака «Malaysian Airlines» рейсу MH17».
За проголосували 311 депутатів.
Згідно з Угодою, Україна (Приймаюча держава) та Малайзія
(Направляюча держава) (разом – Сторони), беручи до уваги положення
Резолюції 2166 Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй від 21 липня 2014
року; враховуючи Угоду між Національним бюро розслідувань авіаційних
подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами України та
Голландською радою з безпеки Королівства Нідерланди від 24 липня 2014
року; домовилися, зокрема, що Направляюча держава направляє
невійськовий персонал (Малайзійський персонал) до Приймаючої держави з
метою сприяння збиранню решток та проведенню розслідувань відповідно до
Резолюції 2166 Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй від 21 липня 2014
року, а також здійснення інших видів діяльності, які можуть бути погоджені
між Сторонами.
Чисельність Малайзійського персоналу становить не більше, ніж 90 осіб
з направляючої держави.
Малайзійський персонал має свободу пересування територією
приймаючої держави для переміщення до місцевостей, пов’язаних з
проведенням розслідування авіакатастрофи. Малайзійський персонал запитує
згоду Приймаючої держави для будь-якого переміщення до місцевостей, не
пов’язаних з проведенням розслідування авіакатастрофи.
Малайзійський персонал залишається під малайзійським національним
командуванням і координує свою діяльність на території України з
Міжнародною місією захисту розслідування, очолюваною Королівством
Нідерланди.
Малайзійський персонал зобов’язаний дотримуватися законодавства
Приймаючої держави та утримуватися від будь-яких дій, несумісних з духом
цієї Угоди, та, зокрема, від будь-якої політичної діяльності в Приймаючій
державі.
Малайзійський персонал підтримуватиме контакти з усіма сторонами,
включаючи спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні, яка, для
виконання своїх завдань, встановлює контакт з місцевими, регіональними та
центральними органами влади, громадянським суспільством, етнічними та
релігійними групами, місцевим населенням відповідно до свого мандату до
тих пір, поки це потрібно.
Діяльність Малайзійського персоналу на території приймаючої держави
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закінчується одночасно із закінченням діяльності, передбаченої у пункті 1.1
цієї статті, або за погодженням між Сторонами.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0091 (Вголос
(http://vgolos.com.ua/news/verhovna_rada_ratyfikuvala_ugodu_pro_skeruvanny
a_v_ukrainu_personalu_z_malayzii_cherez_padinnya_boingu_153801.html). –
2014. – 12.08).
***
У Верховній Раді зареєстровано проект закону, що передбачає
заборону на поширення, трансляцію і пропаганду правоохоронних органів,
збройних сил і військових Росії в фільмах.
Зокрема, ініціатор проекту народний депутат М. Княжицький пропонує
доповнити закон «Про кінематографію» статтею 151: «Розповсюдження і
демонстрування фільмів, в яких міститься популяризація деяких органів
держави-окупанта і популяризуються цінності кримінальної субкультури».
Відповідно до цієї статті, не допускається розміщення в мережі Інтернет,
а також показ за допомогою супутникового і кабельного ТБ та іншими
способами мовлення художніх і документальних фільмів (серіалів), чиї
сюжети прямим або непрямим способом пов'язані з будь-якими
пропагандистськими діями правоохоронних органів держави-окупанта
(включаючи поліцію, міліцію, ФСБ, ГРУ, КГБ, ВМФ, ВВВ, ППО тощо).
Те ж стосується кіно, в яких головним героєм фільму є кримінальна
особа, романтизуються кримінальні традиції, а в поведінці і діях головних
героїв і персонажів другого плану яскраво виражене вороже ставлення до
загальноприйнятих цінностей суспільства.
З повним текстом документу під № 4443а можна ознайомитися на сайті
парламенту (Велика Епоха (http://www.epochtimes.com.ua/ukraine/politics/uradi-zaproponuvali-zaboroniti-rosiyski-voenni-filmi-v-ukrayini-116752.html). –
2014. – 12.08).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
президентом США Б. Обамою.
Президент США висловив підтримку діям Президента України, зокрема
ініціативі П. Порошенка щодо міжнародної гуманітарної місії для Луганська
під егідою Міжнародного комітету Червоного Хреста за участі ЄС, Росії,
Німеччини та інших партнерів. Б. Обама підтвердив намір США взяти
активну участь у міжнародній гуманітарній місії.
П. Порошенко подякував США за двопартійну ініціативу в палаті
представників Конгресу США представити Акт про безпекову допомогу для
України, яка, на думку Президента України, говорить про дієву підтримку
України з боку США. Президент П. Порошенко висловив сподівання, що цей
Акт буде підтриманий конгресменами та сенаторами, а також підписаний
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президентом США вже найближчим часом.
П. Порошенко та Б. Обама обговорили питання безпеки в зоні АТО.
Президенти США та України домовилися про двосторонню зустріч на
саміті НАТО, що відбудеться в м. Ньюпорт (Уельс, Велика Британія) 4–5
вересня цього року (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2014. – 11.08).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
президентом Європейської комісії Ж. М. Баррозу.
Під час розмови співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі, а
також ініціативу Президента України щодо здійснення міжнародної
гуманітарної місії для Луганська під егідою Міжнародного комітету
Червоного Хреста (МКЧХ).
П. Порошенко заявив про готовність до багатостороннього
міжнародного обговорення врегулювання ситуації на Донбасі в
нормандському або женевському форматі. Глава держави висловив
побажання, щоб «українське питання» було внесено до порядку денного та
отримало належну увагу під час наступного засідання Європейської ради 30
серпня цього року.
Ж. М. Баррозу підтримав ініціативу Президента України щодо
гуманітарної місії та чітку позицію України, що вона має бути здійснена у
відповідності до міжнародного права. Він також повідомив, що
Європейський Союз готовий виділити 2,5 млн євро на гуманітарну допомогу
для України. При цьому він закликав до створення спеціального
координаційного механізму для надання гуманітарної допомоги та
переміщення переселенців.
Президент України запевнив президента Європейської комісії у
відданості наміру втілити мирний план на принципах: двостороннє
припинення вогню, при моніторингу і верифікації ОБСЄ, звільнення
заручників, контроль за українсько-російським кордоном для припинення
надходження бойовиків й озброєння та політичний діалог без жодних
додаткових умов.
Президент П. Порошенко та президент Ж. М. Баррозу також обговорили
графік імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, питання енергетичного
співробітництва і відновлення переговорів щодо газу в тристоронньому
форматі ЄС – Україна – Росія.
П. Порошенко запросив Ж. М. Баррозу відвідати з візитом Київ.
Президент Європейської комісії подякував за запрошення і повідомив, що він
розглядає можливість відвідати Київ для участі в Міжнародній конференції
«Ялтинська європейська стратегія» на початку вересня (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2014.
– 11.08).
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***
Президент України П. Порошенко провів консультації з віцепрезидентом США Д. Байденом.
Під час телефонної розмови з віце-президентом США Президент
України повідомив про свою ініціативу надання української та залучення
міжнародної гуманітарної допомоги для Луганська під егідою Міжнародного
комітету Червоного Хреста, а також запропонував США долучитися до неї.
Д. Байден висловив підтримку зусиллям України налагодити
гуманітарну допомогу в чіткій відповідності до міжнародного права та
законодавства України, а саме принципів виключення жодного іноземного
військового супроводу місії, проходження вантажів через підконтрольні
Україні пункти пропуску на кордоні та багатостороннього формату, у тому
числі за участі США. Д. Байден також дав високу оцінку послідовності
кроків Президента України з урегулювання ситуації на Донбасі.
П. Порошенко подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку
позиції України в міжнародних фінансових організаціях, результатом чого,
зокрема, стало нещодавнє рішення Світового банку виділити Україні
фінансову допомогу в розмірі 500 млн дол. Він також висловив сподівання
щодо позитивного рішення Міжнародного валютного фонду 29 серпня цього
року про виділення другого траншу за програмою Stand-By (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2014. – 9.08).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
державним cекретарем США Д. Керрі.
Д. Керрі привітав ініціативу П. Порошенка щодо організації Україною
міжнародної гуманітарної місії для мешканців Луганська.
П. Порошенко подякував США за підтримку, а також поінформував
Д. Керрі про запрошення представників Міжнародного комітету Червоного
Хреста для координації всіх питань організації доставки гуманітарної
допомоги (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2014. – 10.08).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
федеральним канцлером Німеччини А. Меркель.
Президент звернув увагу на зусилля української влади налагодити
гуманітарну допомогу містам, що постраждали внаслідок дій терористів.
Зокрема, щодо відправлення до Луганська фахівців для ремонту
електропідстанцій і відновлення водопостачання, а також постачання
продуктів харчування.
А. Меркель зауважила, що Німеччина, як і її союзники, дотримується
чіткої позиції, що будь-яка гуманітарна місія повинна направлятися
виключно згідно з міжнародним правом, а саме лише через канали ООН або
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Червоного Хреста і тільки за погодженням з української стороною. «Наша
позиція чітка – будь-яке вторгнення, навіть якщо воно називається
гуманітарним, є вторгненням, і це червона лінія, яку жодна держава не може
перетинати», – заявила канцлер Німеччини
Співрозмовники також скоординували подальші кроки для деескалації
ситуації в зоні АТО (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2014. – 9.08).
***
Президент України П. Порошенко підписав указ про відзначення
державними нагородами воїнів, які проявили мужність і героїзм під час
боїв у зоні антитерористичної операції.
Зокрема, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено 29
воїнів. Орден «За мужність» ІІІ ступеня отримало 72 військовослужбовці,
медаль «За військову службу Україні» – 11 бійців, медаль «За бездоганну
службу» ІІІ ступеня – один воїн.
Двадцять один воїн відзначений нагородами посмертно (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2014. – 8.08).
***
Президент України П. Порошенко нагородив міліціонера батальйону
патрульної служби міліції особливого призначення «Азов», рядового
міліції М. Березового орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
Згідно з указом, бійця нагороджено «за особливу мужність, героїзм і
самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної
цілісності Української держави».
М. Березовий загинув 10 серпня під час військових дій поблизу
Іловайська Донецької області від кулі снайпера (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2014.
– 11.08).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон України № 1607-VII
«Про внесення змін до статті 4 Закону України “Про передачу об’єктів
права державної та комунальної власності”», який спрощує процедуру
передачі нерухомого майна державної власності в комунальну власність
для розміщення дошкільних навчальних закладів.
Згідно із Законом, безоплатна передача нерухомого майна для
розміщення дошкільних навчальних закладів з державної в комунальну
власність здійснюватиметься за рішенням органів, уповноважених управляти
державним майном, за умови взяття зобов’язання органами місцевого
самоврядування використовувати його за цільовим призначенням і не
відчужувати в приватну власність за погодженням з Мінфіном, Фондом
державного майна та Мінекономрозвитку.
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Метою Закону є сприяння реалізації пріоритетних соціальних завдань у
сфері забезпечення прав дітей в Україні на одержання належної освіти в
дошкільних навчальних закладах. Розширення мережі дошкільних
навчальних закладів і підвищення рівня забезпеченості такими закладами
дітей передбачається здійснювати за рахунок відновлення роботи закладів,
діяльність яких була припинена в період погіршення демографічної ситуації
в країні, а також відкриття нових закладів як у новобудовах, так і в
пристосованих вільних приміщеннях (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2014. – 8.08).
***
За результатами зустрічі Президента України П. Порошенка з
волонтерами, які допомагають у зоні антитерористичної операції,
затверджено протокольне рішення, яким, зокрема, міністру оборони
В. Гелетею та генеральному директору Державного підприємства
«Укроборонпром» Р. Романову доручено вжити заходи щодо спрощення
умов видачі сертифікатів кінцевого споживача для товарів, які
використовуються військовослужбовцями в зоні АТО.
Ці сертифікати дадуть змогу волонтерам здійснювати закупівлю засобів
індивідуального захисту, таких як бронежилети, каски тощо за кордоном і
значно полегшать їх ввезення до України.
Заступник глави Адміністрації Президента Д. Шимків і представник
Президента в Кабінеті Міністрів О. Данилюк спільно з представниками
волонтерських організацій мають вивчити питання оподаткування
благодійної допомоги, яка використовується для забезпечення потреб
військовослужбовців, і підготувати пропозиції щодо його законодавчого
врегулювання.
Також за результатами зустрічі з волонтерами доручено першому
заступнику глави АПУ Ю. Косюку, міністру оборони В. Гелетею, міністру
закордонних справ П. Клімкіну, міністру охорони здоров’я О. Мусію
забезпечити організацію роботи «гарячої» телефонної лінії для оперативного
опрацювання інформації, яка надходить від волонтерів і громадських
організацій щодо АТО.
Міністр оборони також має забезпечити оперативне внесення запису про
прибуття військовослужбовців до зони АТО. Міністру охорони здоров’я
доручено підготувати та надати пропозиції щодо спрощення процедури
реєстрації в Україні медичних засобів для потреб АТО.
Головам обласних державних адміністрацій доручено забезпечити в
межах наявних можливостей надання матеріальної допомоги та оперативне
розв’язання інших проблем, з якими звертаються члени сімей мобілізованих,
що потребують особливої уваги (багатодітні, малозабезпечені, члени сімей
поранених і загиблих військовослужбовців) (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2014.
– 7.08).
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***
Президент України П. Порошенко запропонував Верховній Раді
України ратифікувати угоду між Україною та Малайзією про
направлення малайзійського персоналу до України у зв’язку з падінням
літака Boeing 777 Малайзійських авіаліній рейсу MH17, повідомляє УНН.
Наразі відповідний законопроект № 0091 зареєстровано у ВР (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 11.08).
***
Заступник глави Адміністрації Президента України В. Чалий провів
зустріч з головою консультаційної місії ЄС для сприяння реформі сектору
цивільної безпеки в Україні (EUAM Ukraine) К. Міжеєм і головою
представництва ЄС в Україні Я. Томбінським.
В. Чалий подякував за рішення Євросоюзу започаткувати
Консультаційну місію ЄС, що зосередиться на реформі сектору безпеки, і
привітав К. Міжея з призначенням на посаду голови місії та початком
роботи. При цьому він відзначив, що попередній досвід К. Міжея як
спецпредставника ЄС з політичного нагляду за місією ЄС з прикордонної
допомоги Молдові та Україні (EUBAM) стане в нагоді для вирішення
проблеми безпеки прикордонних регіонів і встановлення ефективного
контролю за українським кордоном.
В. Чалий заявив, що взаємодія з ЄС у безпековому секторі є дуже
важливою для України в процесі його реформування та підвищення
стандартів до рівня ЄС. «У сьогоднішніх умовах реагування на нові загрози і
виклики – як зовнішні, так і внутрішні – реформа безпекового сектору є
однією з ключових. Враховуючи перехід у взаєминах між Україною та ЄС від
співробітництва та партнерства до реальної інтеграції, важливим є
запровадження європейських стандартів у секторі безпеки», – зазначив В.
Чалий. Також заступник глави АПУ наголосив, що цей механізм значно
сприятиме здійсненню антикорупційної реформи в рамках політичної
програми Президента України П. Порошенка.
Співрозмовники також обговорили необхідність запровадження
ефективного механізму координації реформ у секторі безпеки між Україною і
ЄС з урахуванням ініціатив інших міжнародних партнерів (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2014. – 8.08).
***
Завдяки оперативній дипломатичній роботі Президента України
попереджено провокацію з боку Російської Федерації на кордоні України.
Про це в ефірі Першого національного телеканалу сказав заступник глави
Адміністрації Президента України В. Чалий.
«Готувалась дуже серйозна провокація з боку Російської Федерації, яка
мала вже сьогодні вночі (у ніч на 9 серпня. – Ред.) призвести до
непередбачуваних подій та ескалації. В бік українського кордону рухався
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величезний конвой, який супроводжувався військовими та технікою
Російської Федерації. Начебто за погодженням з Міжнародним комітетом
Червоного Хреста в Україну мала увійти гуманітарна колона з
«миротворцями», очевидно для того, щоб спровокувати повномасштабний
конфлікт», – зазначив заступник глави АП.
В. Чалий підкреслив, що Президент України зібрав оперативний штаб і
терміново провів переговори зі світовими лідерами. «Шляхом дипломатичної
роботи насамперед Президента України провокація зупинена», – підкреслив
він.
Заступник глави АП заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста
спростував інформацію Росії про погодження з ним процедури проходження
гуманітарної колони.
В. Чалий підкреслив, що практично всі члени Ради Безпеки ООН
висловили підтримку позиції України, що будь-яке входження військових
призведе до ескалації конфлікту та вважатиметься актом агресії. За його
словами, усі міжнародні партнери запевнили українську сторону в тому, що
не допустять провокаційних кроків щодо України.
Він повідомив, що глава Української держави також провів телефонні
розмови з держсекретарем США Д. Керрі та керівником Міжнародного
комітету Червоного Хреста П. Маурером. За дорученням Президента міністр
закордонних справ України П. Клімкін провів розмову з міністром
закордонних справ РФ С. Лавровим, від якого отримав запевнення, що «це
буде зупинено», зазначив В. Чалий.
«Згідно з міжнародним правом, направлення гуманітарних вантажів
передбачає звернення України як приймаючої держави, відповідне його
митне оформлення та доставку узгодженими каналами. Україна готова до
координації надходження гуманітарної допомоги, і вона вже спрямовується
на Донбас. Про будь-яке супроводження миротворчими чи військовими
контингентами гуманітарних вантажів – не йдеться», – наголосив заступник
глави АП (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2014. – 9.08).
***
Кабінет Міністрів заявляє, що 50 тис. військовослужбовців узяли
участь в антитерористичній операції. Про це журналістам повідомив
Прем’єр-міністр А. Яценюк, коли навідував поранених військовослужбовців
у Головному військовому клінічному госпіталі Києва.
А. Яценюк зазначив, що Кабмін ухвалив рішення про виділення коштів
на забезпечення протезами військовослужбовців, яким вони необхідні. При
цьому Прем’єр не назвав суми виділених коштів, проте зазначив, що
замовлення на виготовлення необхідних протезів надаватимуть вітчизняним
виробникам або іноземним компаніям.
Також він повідомив, що уряд виділив кошти на забезпечення
квартирами сімей загиблих військовослужбовців, якщо ці родини не мають
відповідних житлових умов.
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За словами А. Яценюка, нині складено список із 400 сімей
військовослужбовців, яким необхідне поліпшення житлових умов (LB.ua
(http://ukr.lb.ua). – 2014. – 11.08).
***
Уряд створив Державну службу у справах ветеранів, інвалідів та
учасників антитерористичної операції. Про це журналістам повідомив
Прем’єр-міністр
А.
Яценюк
під
час
відвідування
поранених
військовослужбовців у Головному військовому клінічному госпіталі в Києві.
«Ми сьогодні вранці (11 серпня. – Ред.) ухвалили рішення про створення
окремої Державної служби у справах ветеранів, інвалідів та учасників АТО»,
– сказав він. При цьому зазначив, що Держслужба має працювати над
реєстрацією учасників АТО, їхнім соцзабезпеченням, працевлаштуванням,
медичною та психологічною реабілітацією.
Також служба відповідатиме за забезпечення житлом тих родин
загиблих військовослужбовців, які не мають відповідних житлових умов.
За словами А. Яценюка, Кабмін наполягав на створенні окремого
міністерства у справах ветеранів, однак лідери парламентських фракцій не
підтримали цієї ідеї.
Він вважає, що головою нової служби має стати учасник АТО.
Призначення голови Держслужби відбудеться після завершення відкритого
конкурсу на цю посаду (LB.ua (http://ukr.lb.ua). – 2014. – 11.08).
***
Кабінет Міністрів ініціює додаткові заходи, які унеможливлять
модернізацію Збройних сил Росії. Як заявив у п’ятницю, 8 серпня, Прем’єр
А. Яценюк, ідеться про застосування санкцій щодо українських підприємств
у разі поставок ними до Росії товарів подвійного призначення.
Він нагадав, що РНБО місяць тому заборонила військово-технічну
співпрацю з Росією, і «новим рішенням, яке ініціює уряд, буде введення
додаткових заходів, які не даватимуть можливості країні-агресору
модернізувати свої збройні сили». «Товари подвійного призначення, які Росія
може використати проти України чи інших країн у збройному конфлікті,
також повинні підпадати під санкції», – переконаний А. Яценюк.
А. Яценюк додав, що розуміє, які фінансові втрати понесе Україна в
цьому разі. «Але сьогодні ми вже заплатили набагато вищу ціну – ціну
людського життя, коли Росія підтримує бандитів, які вбивають наших
громадян», – сказав Прем’єр.
Він вкотре закликав світових лідерів відмовитися від постачання зброї
Росії. «Не можна постачати зброю тим країнам, які потім використовують її
проти незалежних і демократичних держав, тому що потім ця зброя
повернеться так само до постачальників із Заходу», – заявив А. Яценюк
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua). – 2014. – 11.08).
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***
Яценюк зареєстрував

Голова Кабміну А.
у Верховній Раді
законопроект про санкції.
Текст законопроекту (реєстр. № 4453а) розміщено на сайті парламенту в
понеділок, 11 серпня. У ньому зазначається, що Верховна Рада України
приймає цей закон, виходячи з положень Конституції, Декларації про
державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і
правил. Закон є реакцією на потенційні загрози національній безпеці
України, включаючи ворожі дії, збройний напад інших держав чи
недержавних утворень, завдання шкоди життю та здоров’ю населення,
захоплення заручників, експропріацію власності держави, фізичних та
юридичних осіб, завдання майнових втрат і створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України
належних їм прав і свобод.
У законопроекті зазначається, що з метою захисту національної безпеки,
суверенітету й територіальної цілісності України можуть застосовуватися
спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.
Санкції можуть застосовуватися з боку України щодо іноземної держави,
іноземної юридичної чи фізичної особи, громадян України, юридичних осіб,
створених за законодавством України, а також інших суб’єктів. При цьому
застосування санкцій не виключає застосування й інших заходів захисту
(ТСН (http://tsn.ua/politika/kabmin-oprilyudniv-povniy-spisok-sankciy-yakimihoche-vdariti-po-rosiyi-362702.html). – 2014. – 11.08).
***
8 серпня у Верховній Раді України зареєстровано проект закону
України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо
бюджетної децентралізації).
Кабінет Міністрів України звернувся до парламенту з проханням
розглянути законопроект, який зареєстровано під № 4435а, під час пленарних
засідань.
Основні напрями змін до бюджетного законодавства передбачають
визначення нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів і
міжбюджетних відносин.
Нову модель фінансового забезпечення місцевих бюджетів і
міжбюджетних відносин було розроблено з урахуванням досвіду зарубіжних
країн. Зокрема, під час підготовки проекту закону були досліджені позитивні
здобутки бюджетних реформ у Польщі та Німеччині щодо фінансового
забезпечення соціально-культурної сфери, побудови трансферної політики,
організації міжбюджетних відносин і механізмів бюджетного вирівнювання.
Прийняття законопроекту дасть змогу реалізувати політику
децентралізації повноважень і фінансів, а також зміцнити матеріальну та
фінансову основи місцевого самоврядування й надати місцевим бюджетам
бюджетну автономію та фінансову самостійність.
Запропоновані зміни передбачають встановити новий механізм
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бюджетного вирівнювання. Разом з тим нові зміни дадуть змогу зацікавити
громади до об’єднання та формування спроможних територіальних громад.
Розробники пропонують спростити процедуру надання місцевих
гарантій і здійснення запозичень від міжнародних фінансових організацій,
посилити відповідальність галузевих міністерств за реалізацію державної
політики у відповідній галузі та ефективність використання бюджетних
коштів, удосконалити казначейське обслуговування бюджетних коштів і
надати можливість місцевим бюджетам переходу на банківську форму
обслуговування коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів і власних
надходжень бюджетних установ (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua).
– 2014. – 8.08).
***
Кабмін пропонує Верховній Раді зобов’язати небанківські фінансові
установи розкривати інформацію про себе в базі Національної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг і на їхніх власних сайтах. Про це
йдеться в законопроекті № 4437а, зареєстрованому в парламенті 8 серпня.
Зокрема, норма щодо інформації, яку фінустанови повинні розкривати,
доповнена нормою про те, що вони зобов’язані розкривати в базі даних
Нацфінпослуг і на своїх сайтах інформацію, яка встановлюється Законом
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг».
Перелік інформації містить: повна назва, місцезнаходження, перелік
надаваних фінансових послуг, відомості про акціонерів, про склад наглядової
ради і виконавчого органу, про відокремлені підрозділи та відомості про
ліцензії та дозволи, річну фінансову та консолідовану фінансову звітність.
Для забезпечення цього планується створити портал загальнодоступної
інформаційної бази даних Нацфінпослуг (орієнтовна вартість робіт –
400 тис. грн), розробити необхідні форми для подання фінустановами
необхідної інформації в електронній формі через веб-інтерфейс на сайті
комісії (орієнтовна вартість розробки – 600 тис. грн), встановити сервер для
підтримки (орієнтовна вартість – 100 тис. грн).
Таким чином, витрати, необхідні для реалізації законодавчих вимог,
становлять 1,1 млн грн (Економічна правда (http://www.epravda.com.ua). –
2014. – 11.08).
***
Прес-служба Міністерства закордонних справ оприлюднила заяву
МЗС у зв’язку з намаганнями російської сторони організувати так званий
«гуманітарний» конвой в Україну.
Зокрема, у заяві йдеться, що на тлі неодноразових порушень російською
стороною режиму державного кордону з Україною та поставок зброї, техніки
та найманців в української сторони існують обґрунтовані підстави вважати,
що згаданий конвой може бути використаний для подальшої ескалації
напруги та призведе до ще більшого ускладнення становища жителів
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Донбасу.
«Ми уже звернулися до міжнародних партнерів, які погодилися надати
допомогу і підтримку уряду України у забезпеченні нагальних гуманітарних
потреб і відбудові Донбасу. В Україні результативно працює міжвідомчий
координаційний штаб за участі представників уряду, організацій системи
ООН, а також Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Нагадуємо російській стороні, що згідно з міжнародним правом
направлення гуманітарних вантажів передбачає звернення від України як
приймаючої держави, узгодження переліку предметів гуманітарної допомоги,
її доставку виключно каналами ООН або через Міжнародний комітет
Червоного Хреста. Крім того, будь-яке постачання гуманітарної допомоги в
райони, які перебувають під тимчасовим контролем терористів, можливе у
разі досягнення відповідних домовленостей у рамках консультацій
тристоронньої контактної групи з акторами на місцях. Цю позицію повністю
поділяє міжнародна спільнота, що підтверджує також сьогоднішнє засідання
Ради Безпеки ООН.
Закликаємо Російську Федерацію утриматися від будь-яких спроб
надсилання гуманітарних вантажів в Україну без дотримання
вищезазначених умов.
Звертаємося також до наших міжнародних партнерів з проханням
закликати РФ слідувати виключно цій логіці дій та утриматися від будь-яких
кроків, що можуть призвести до загострення ситуації на Донбасі», –
наголошується в заяві (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2014. –
8.08).
***
Прес-служба МЗС оприлюднила заяву Міністерства закордонних
справ України у зв’язку з незаконним утриманням у заручниках на
території Росії політичних в’язнів Н. Савченко, О. Сенцова та інших
громадян України.
«Російська Федерація розгорнула системний наступ на права і свободи
громадян України, порушуючи універсальні норми і принципи міжнародного
права.
Уже понад місяць у слідчому ізоляторі м. Вороніж (Російська Федерація)
без жодних правових підстав утримується викрадена в Луганській області та
незаконно переміщена російськими спецслужбами на територію Росії
військовослужбовець Збройних сил України Н. Савченко.
Відомий український кінорежисер О. Сенцов, а також громадяни
України Г. Афанасьєв, О. Чірній, О. Кольченко були викрадені у травні ц. р. в
Автономній Республіці Крим і досі утримуються на території РФ під
надуманими приводами. Російська сторона всупереч їхній волі нав’язала
згаданим особам громадянство Росії, піддає їх постійному моральнопсихологічному тиску, до декого з них застосовує методи каральної
психіатрії.
Російські спецслужби у незаконний спосіб затримали загалом шістьох
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українських військовослужбовців, яким намагаються сфабрикувати
звинувачення у нібито “обстрілах території Росії” та “застосуванні
заборонених методів війни”.
Російська Федерація, ігноруючи норми міжнародного права, забороняє
консулу України відвідувати незаконно утримуваних громадян України.
Більше того, під час сьогоднішнього судового засідання (8 серпня. – Ред.) у
сфабрикованій справі проти українських військовослужбовців суд оголосив
засідання закритим і видалив із зали консула України, чим брутально
позбавив наших громадян консульсько-правового захисту.
У світлі зусиль російської влади сфальсифікувати справи проти наших
співвітчизників МЗС України вважає їхнє викрадення та незаконне
утримування в РФ політично вмотивованим і має всі юридично-правові
підстави кваліфікувати Н. Савченко, О. Сенцова та інших громадян України
як політичних в’язнів.
На виконання доручень Президента України П. Порошенка МЗС та інші
органи державної влади й далі вживатимуть комплексних політикодипломатичних і консульсько-правових заходів, щоб якнайшвидше
повернути наших громадян додому.
Сьогодні (8 серпня. – Ред.) у МЗС України відбулася міжвідомча нарада
за участі групи адвокатів-захисників Н. Савченко, під час якої було
узгоджено подальший алгоритм спільних дій з її звільнення, яка для всіх нас
стала символом мужності, незламності та вірності Вітчизні та українському
народу.
Україна звертається до міжнародного співтовариства із закликом до
здійснення подальшого тиску на Російську Федерацію з метою негайного
звільнення Н. Савченко, О. Сенцова та інших громадян України, які були
викрадені, незаконно переміщені та досі утримуються в заручниках на
території РФ.
Переконані, що цивілізований світ не толеруватиме подальшого
нехтування Російською Федерацією нормами міжнародного права та докладе
максимальних зусиль для притягнення до відповідальності всіх, хто
причетний до цих кричущих порушень прав і свобод людини», – ідеться в
заяві (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 8.08).
***
Заступник міністра закордонних справ України Д. Лубківський
зустрівся з послом Турецької Республіки в Україні Й. Д. Тезелем.
Сторони підтвердили взаємну готовність до активізації двостороннього
політичного діалогу в рамках існуючих механізмів стратегічного партнерства
на найвищому і високому рівнях, а також узгодили графік основних заходів
по лінії МЗС на найближчий час. Домовлено зосередити увагу на реалізації
конкретних проектів у ключових сферах співпраці.
Співрозмовники обмінялися думками щодо актуальних питань
регіонального порядку денного (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2014. – 8.08).
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***
Відбулася зустріч міністра освіти і науки України С. Квіта із
Надзвичайним і Повноважним Послом Литовської Республіки в Україні
П. Вайтєкунасом.
Під час зустрічі обговорювалися питання співробітництва та
взаємодопомоги Литовської Республіки та України в освітній сфері.
Як зазначив посол П. Вайтєкунас, у час гуманітарних проблем, що
торкнулися і сфери освіти, Литва пропонує Україні свою допомогу. Одна із
форм якої – розширення студентських і магістерських програм прийому на
навчання студентів українських вищих навчальних закладів у першу чергу
абітурієнтів і студентів з Донбасу.
За словами ректора Mikolas Romeris Universyty, професора А. Пампатіса,
який також узяв участь у зустрічі, литовський університет MRU
спеціалізується на соціально-гуманітарних напрямках і має досвід участі у
навчальних програмах з ЄС, розробки законодавчих ініціатив Литви з їх
гармонізації до інституцій Євросоюзу. На сьогодні в університеті навчаються
близько 100 студентів із України.
А. Пампатіс повідомив, що університет готовий приймати на навчання
молодь з України.
Надзвичайний та Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні
П. Вайтєкунас передав запрошення Міністру освіти і науки С. Квіту та
представникам української науки взяти участь у Міжнародній конференції
Life Sciences Baltic, що відбудеться у вересні 2014 р. у Вільнюсі.
С. Квіт подякував П. Вайтєкунасу за пропозиції та запевнив литовську
сторону в зацікавленості України у подальшому розвитку партнерських
відносин
між
країнами
у
сфері
освіти
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 11.08).
***
В Україні нарахували близько 83 тис. переселенців із зони проведення
АТО та Криму. Про це повідомила міністр соціальної політики Л. Денісова.
«Найбільша кількість переселенців їде в Харківську та Київську області,
переселенців близько 83 тис.», – заявила вона журналістам.
Міністр уточнила, що з цих 83 тис. 15 тис. – це переселенці з Криму,
інші – з Луганської та Донецької областей.
Крім того, Л. Денісова повідомила, що Донецьк і Луганськ повністю
відключені від казначейства, через це Мінсоцполітики не може забезпечити
виплату пенсій та соцвиплати, але фінансування на це є, і як тільки умови
сприятимуть, всі виплати буде здійснено (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua). – 2014. – 11.08).
***
Уже кілька тижнів поспіль з території Російської Федерації
тривають артилерійські обстріли населених пунктів і позицій Збройних
сил України у прикордонних з Росією регіонах, а також вторгнення
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російської військової авіації та безпілотників у повітряний простір
України. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС України.
«У рамках чергового дипломатичного демаршу, який МЗС України
здійснило 11 серпня ц. р., російській стороні вказано на завдані за останні дні
з території Росії масовані та численні артилерійські удари з використанням
гаубиць, ракетних систем залпового вогню “Град” і мінометів по позиціях
Збройних Сил України поблизу населених пунктів Амвросіївка та Успенка
Донецької області, Біловодськ, Деркульське, Іванівка, Красна Талівка,
Мілове, Станично-Луганське та Юганівка Луганської області, а також по
населених пунктах Василівка, Ільїнка Донецької області та Дякове,
Міусинськ, Петропавлівка Луганської області. Унаслідок обстрілів є загиблі
та поранені.
Кричущим є той факт, що сотні мешканців села Степанівка Донецької
області залишилися без даху над головою внаслідок масованих обстрілів 10
та 11 серпня з території Росії із застосуванням ракетних систем залпового
вогню “Град”.
Лише за останній тиждень українські прикордонні підрозділи
обстрілювалися з території Російської Федерації понад 13 разів, було
зафіксовано дев’ять випадків порушення повітряного простору України
російськими вертольотами.
Під вогневим прикриттям артилерії РФ тривають спроби незаконного
проникнення на територію України російських найманців і військової
техніки.
Усі ці провокації здійснюються Росією на тлі гучних заяв Кремля про
необхідність вирішення гуманітарної катастрофи на Сході України. Цинізм
ситуації полягає в тому, що, вбиваючи українських військових і мирних
жителів, знищуючи інфраструктуру українських міст і сіл, Росія та
підконтрольні їй терористи самі ж є першопричиною гуманітарної кризи.
Міністерство закордонних справ України вкотре висловлює
категоричний протест і вимагає від російської сторони негайно припинити
неприкриті агресивні дії проти України. Це стало б найкращим внеском
російської сторони у врегулювання ситуації на Сході України, дало б
можливість владі України розпочати процес економічної відбудови та
соціальної реабілітації регіону», – ідеться в коментарі МЗС України щодо
продовження Росією обстрілів території України (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 11.08).
***
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про
проведення позапланової перевірки Національної телекомпанії України
щодо двох її ліцензій. Таке рішення ухвалено за зверненням народних
депутатів, «свободівців» І. Мірошниченка та О. Мирного.
Як повідомила прес-служба Нацради з посиланням на думку
І. Мірошниченка та О. Мирного, НТКУ згідно із ліцензією на супутникове
мовлення (логотип Euronews) не дотримується програмної концепції в
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частині програм власного виробництва, що має ознаки порушення компанією
вимог закону України «Про телебачення і радіомовлення».
Моніторинг Національної ради від 20 червня зафіксував частку програм
власного виробництва – 12 хв. на добу, тоді як згідно із ліцензією має бути 30
хв.
Зазначені народні депутати звернулися до Нацради щодо перевірки
законних підстав трансляції програм «Громадського телебачення» і «Шустер
Live» на Першому національному.
Нардепи угледіли ознаки порушення компанією ч. 5 ст. 43 Закону
України «Про телебачення і радіомовлення» (ліцензіат не має права
передавати канал мовлення в суборенду іншим організаціям).
На попереднє звернення Національної ради надати копії угод на
розміщення вказаних матеріалів НТКУ відповіла відмовою.
«Для з’ясування всіх обставин і було прийнято рішення про призначення
позапланової перевірки мовника», – зазначає прес-служба Нацради.
Крім того, регулятор повідомляє, що результати моніторингу,
проведеного 26 липня 2014 р., зафіксували ознаки порушення ТОВ «Новий
формат ТВ» (Київ, логотип «112 Україна»), вимог закону «Про телебачення і
радіомовлення» щодо дотримання умов ліцензії та програмної концепції
мовлення.
Так, ліцензіат фактично змінив формат розважально-інформаційного з
фільмопоказом на інформаційний, оскільки замість передбачених ліцензією
двох з половиною годин інформаційно-аналітичних передач в ефірі мовника
їх 22 год. 18 хв., при цьому в ефірі немає розважально-музичних передач, а
ліцензія передбачає їх наявність в обсязі три з половиною години.
Крім того, зафіксовані ознаки порушення закону «Про рекламу» –
транслювався відеоролик із зазначенням замовника – nowar.org.ua, але він не
був
відділений
від
інших
програм
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua). – 2014. – 11.08).

ПОЛІТИКА
Президент РФ В. Путін заявив, що направляє в Україну
«гуманітарний конвой». Про це він заявив у телефонній розмові з головою
Єврокомісії Ж. М. Баррозу, повідомляє прес-служба Кремля.
«Відзначено, що російська сторона у взаємодії з представниками
Міжнародного Комітету Червоного Хреста спрямовує в Україну
гуманітарний конвой», – ідеться в заяві.
Також В. Путін і Ж. М. Баррозу обговорили деякі питання співпраці
Росія – Євросоюз, «у контексті підписання Україною Угоди про асоціацію з
ЄС і прийнятих Росією у відповідь заходів на санкції Заходу» (Українська
правда (http://www.pravda.com.ua). – 2014. – 11.08).

41

***
Автоколона для доставки гуманітарної допомоги жителям Сходу
України виїхала з Підмосков’я. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з місця
подій.
До складу колони входять близько 280 вантажних автомобілів. За
твердженням агентства, автомобілі доставлять продовольство, медикаменти і
питну воду. Всього 2 тис. т гуманітарного вантажу.
Як додали в адміністрації Московської області, серед відправлених
вантажів – продовольство, у тому числі 400 т круп, 100 т цукру, 62 т дитячого
харчування, 54 т медичного майна та ліків, 12 тис. спальних мішків, 69
електростанцій різної потужності.
В свою чергу прес-секретар президента РФ Д. Пєсков заявив Financial
Times, що гуманітарна колона РФ увійде на територію України в місці, яке
буде
обрано
в
узгодженні
з
Києвом
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/12/7034588/). – 2014. – 12.08).
***
Гуманитарная помощь Луганску, направленная Россией под эгидой
Международного Комитета Красного Креста (МККК), пересечет
украинско-российскую границу на таможенном посту в Харьковской
области. Об этом сообщил второй президент Украины Л. Кучма.
«На заседании контактной группы в понедєльник (11 августа. – Ред.)
было решено, что гуманитарная помощь пройдет через Харьковскую область,
маршрут до Луганска также определен», – сказал он, подчеркнув, что
помощь будет осуществляться под эгидой Международного Красного
Креста, а колонна – сопровождаться представителями ОБСЕ.
Заседание контактной группы прошло в формате видеомоста, в нем
приняли участие представители «ДНР», в то время, как «ЛНР» на заседании
представлена не была. «Видимо, они не заинтересованы в получении этой
помощи», – сказал Л. Кучма.
Он также отметил, что в Луганск будут доставлены не только
российские грузы, но также «помощь Украины, ЕС и США».
«Очень важно распределение этой помощи – прежде всего, ее должны
получить больницы, детские сады, интернаты, другие нуждающиеся люди.
Ни один грамм не должны получить боевики», – подчеркнул Л. Кучма,
отметив, что процессом распределения помощи будут заниматься
представители МККК (Главком (http://glavcom.ua/news/226146.html). – 2014.
– 12.08).
***
Техніка Російської Федерації, яка везе гуманітарну допомогу, не буде
пересуватися територією України. Про це повідомив заступник глави
Адміністрації Президента В. Чалий.
«Ми не розглядаємо будь-якого руху російських колон українською
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територією», – наголосив він. Чиновник підкреслив, що Україна допускає,
що колона, яка вже рухається до нашого кордону, має бути доставлена на
кордон. «В транзитній зоні буд митне оформлення, розмитнення. Червоний
хрест відповідальній за це, і він доставляє цю гуманітарну допомогу
територією України», – сказав він.
«Ці вантажі будуть перевантажені на транспортні засоби, які орендує
Червоний Хрест, і таким чином ми не допустимо супроводження МВС Росії
чи інших силовиків по Україні», – зазначив він.
«Все буде під контролем української сторони, ми бермо на себе
відповідальність за доставку гуманітарного вантажу», – додав він.
В. Чалий додав, що спілкувався з представниками Червоного Хреста.
«Вони планують орендувати тут вантажівки. Ми підтримуємо з
українського боку таку пропозицію. Це було б дражливо дозволити
російським вантажівкам навіть без водіїв перетнути кордони з Україною», –
пояснив В. Чалий.
«Ми готові прийняти всю цю допомогу на вантажівках, які орендує
Червоний хрест. І Україна готова допомогти в митних процедурах. Тому ми
не розглядаємо жодної можливості дозволити російським вантажівкам
перетнути український кордон», – пояснив він.
В. Чалий наголосив, що буд-який несанкціонований вхід на територію
України
–
це
акт
агресії
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/12/7034623/). – 2014. – 12.08).
***
Жодна гуманітарна колона ще не є сертифікованою і не отримала
права увійти на територію України. Про це під час брифінгу в понеділок,
11 серпня, повідомив речник Інформаційного центру РНБО А. Лисенко.
Він показав відео, на якому російську військову техніку перефарбовують
у білий колір.
А. Лисенко наголосив, що техніка, яка готується військовими – це
техніка силового відомства.
За нормами міжнародного права, як зазначив А. Лисенко, будь-які силові
структури не мають права супроводжувати гуманітарну колону.
А. Лисенко наголосив, що наразі маршрут пересування гуманітарної
колони ще не визначено. Його упродовж тижня мають узгодити спеціалісти
Червоного Хреста, також вони мають визначити конкретні потреби східного
регіону у гуманітарній допомозі
«Тільки після цієї оцінки буде організовано надання гуманітарної
допомоги», – сказав він. «Колона, яка несертифікована, не потрапить на
територію України», – заявив речник.
А. Лисенко також повідомив, що питання щодо пункту заходу колони
приймає влада України. Колона має рухатися через той пункт пропуску, що
контролюється українськими прикордонниками. Вона має рухатися у
супроводі Червоного Хреста.
«Поки не буде прийнято рішення щодо кількості, місця призначення і
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маршруту доставки гуманітарного вантажу в Україні, він (вантаж – ред.) не
з’явиться», – сказав А. Лисенко.
На запитання щодо того, що екс-президент Л. Кучма вже озвучив
маршрут руху такої колони, А. Лисенко зазначив, що є лиш орієнтовні
маршрути
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/12/7034621/). – 2014. – 12.08).
***
Генеральний секретар НАТО А. Ф. Расмуссен заявляє про «високу
ймовірність» вторгнення Росії на Схід України «під виглядом
гуманітарної операції».
А. Ф. Расмуссен заявив Reuters, що НАТО не бачить знаків, що Москва
відводить свої війська від українського кордону. «Ми бачимо, що Росія готує
привід для такої операції під прикриттям гуманітарної місії. Ми бачимо
нарощування військової потужності, яка може бути використана для
проведення таких незаконних операцій в Україні», – зазначив генсек НАТО
(Радіо «Свобода» (http://www.radiosvoboda.org). – 2014. – 11.08).
***
Президент Європейської Комісії Ж. М. Баррозу під час телефонної
розмови застеріг президента РФ В. Путіна від вторгнень в Україну під
будь-яким приводом, у тому числі гуманітарним, передає УНН з
посиланням на прес-службу ЄК.
«Президент Ж. М. Баррозу застеріг від будь-яких односторонніх
військових дій в Україні, під будь-яким приводом, у тому числі
гуманітарним», – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що під час розмови з В. Путіним президент ЄК
заявив, що ЄС приєднається до міжнародних зусиль з надання допомоги
людям, які потребують допомоги в результаті конфлікту на Сході України.
«Ж. М. Баррозу висловив стурбованість з приводу накопичення
російських військ поблизу кордону з Україною, а також триваючому потоку
озброєння, техніки та бойовиків з території Росії, що суперечать зусиллям з
деескалації кризи», – зазначають у відомстві.
Як повідомляється, Ж. М. Баррозу також закликав Росію використати
свій вплив для того, щоб цивільне населення на Сході України могло
спокійно та вільно покинути зону конфлікту, контрольовану незаконними
збройними
формуваннями
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 11.08).
***
Немає жодних підстав сподіватися, що вже зараз будуть прийняті
зміни до виборчого закону. Політичні сили відтягують розв’язку до кінця
серпня. Однак, виглядають не перспективними спроби розіграти карту
відновлення коаліції в парламенті тими, хто не бажає йти на перевибори. Про
це в коментарі УНН сказав політолог В. Карасьов.
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В. Карасьов зазначив, що не має підстав розраховувати на прийняття
змін до виборчого закону на поточному тижні. «Бачимо, що немає
консенсусу. Опонують змішаною чи пропорційною виборчою системами,
відсотком прохідного бар’єру та присутністю на виборах блоків партій. У
деяких політичних сил ще є сподівання, у випадку недосягнення вигідного
для них виборчого закону, відновити коаліцію в парламенті. Якщо такі
підкилимні перемовини щодо створення нової коаліції тривають – значить
про консенсус говорити зарано», – сказав політолог.
На думку експерта, все вирішиться наприкінці серпня. «Зміни до
виборчого закону можуть бути прийняті в останній можливий для цього
день», – зауважив він.
Експерт висловив впевненість, що Президент П. Порошенко від
перевиборів парламенту не відмовиться й має всі ресурси, аби втілити свою
мету. «Безумовно, виборам – бути! Й бути їм, швидше за все, на основі
існуючого виборчого законодавства», – спрогнозував В. Карасьов.
«Солідарність» й УДАР підуть двома колонами й наберуть більше, ніж
якби був один блок. Так, УДАР уже має певну електоральну впізнаваність,
але й «Солідарність» здатна на успіх – за рахунок рейтингу Президента,
ресурсу президентської влади, широкого кастингу на місця в списку», –
зауважив експерт, підкресливши, що існуючий формат виборів вигідний
П. Порошенку, навіть й без виборчих блоків.
Політолог зауважив, що, насправді, не важливо, хто буде першим
номером списку «Солідарності». «Однаково першим номером списку буде
сам П. Порошенко. «“Солідарність” – це партія президентського рейтингу», –
сказав В. Карасьов. «Ті, хто опираються виборам й сподіваються розіграти
карту відновлення коаліції, програють двічі. По-перше, у Президента також
готуються до такого розвитку подій й спробують не допустити зриву виборів.
По-друге, затягуючи із прийняттям виборчого закону, ці політичні сили
ризикують не отримати жодних компромісних, але й вигідних для себе, змін
до виборчого закону», – резюмував В. Карасьов (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 11.08).
***
В пропрезиденсткий блок на внеочередных выборах Верховной Рады
войдут партии УДАР и «Солидарность», а список может возглавить
В. Кличко или А. Яценюк. Об этом сказал народный депутат В. Карпунцов
(УДАР) в интервью изданию «Апостроф».
«Первым номером может быть В. Кличко, может – господин Яценюк.
Вторым господин Турчинов, или наоборот – А. Яценюк, В. Кличко,
О. Турчинов, или В. Кличко, А. Яценюк, О. Турчинов. А “Батьківщина”
будет идти на выборы отдельно», – отметил он.
При этом В. Карпунцов, который входит в рабочую группу по
подготовке нового закона о выборах, сообщил, что сейчас есть два варианта
законопроектов: один – по смешанной, второй – по пропорциональной
избирательной системе.
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Группы «Суверенная европейская Украина» и «Экономическое
развитие»,
по
его
словам,
выступили
категорически
против
пропорциональной системы. Они выступают исключительно за сохранение
существующей избирательной системы.
При этом В. Карпунцов не видит возможности сейчас реализовать идею
открытых списков.
«Термин “открытые списки” сильно преувеличен. Списки и так открыты
– кто хочет, тот их и смотрит. Съезды проходят публично, вся информация
дается», – отметил депутат.
«Еще обсуждаются сроки проведения кампании, как один из вариантов –
сократить с 60 до 45 дней, а также вопрос об уменьшении бюджета, отмене
агитации за счет государства, отмене премии членам комиссии за последние
два дня работы», – рассказал он.
Будет существенно увеличен залог: для партий и блоков – 12 млн грн,
для кандидата предполагается 120 тыс. грн. При этом если у кандидата нет
денег, может быть предусмотрена возможность подачи в ЦИК подписей в
поддержку кандидата.
Что касается проходного барьера, то, по словам В. Карпунцова, есть
предложения для блоков установить проходной барьер в 7 %, для партий –
5 %. С предложением понизить барьер для партий до 3 % выступала
«Свобода», однако это, как отметил В. Карпунцов, не является их
принципиальной позицией (LB.ua (http://ukr.lb.ua). – 2014. – 11.08).
***
ВО «Свобода» – проти збільшення виборчої застави для партій
(12,5 млн грн) і кандидатів у депутати (120 тис. грн), яку запропоновано в
змінах до виборчого законодавства, повідомив голова ВО «Свобода»
О. Тягнибок.
«Тому разом із О. Кайдою нині зареєстрували законопроект 4458а “Про
внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запровадження
виборчого збору)”.
Законодавчою ініціативою пропонується внести зміни до Податкового
кодексу України, які передбачають тимчасово, до 1 січня 2015 р., встановити
виборчий збір, платниками якого будуть фізичні особи.
Водночас пропонується встановити диференційовані ставки виконавчого
збору залежно від рівня доходу фізичної особи.
Податок на заробітну плату (плюс інші заохочувальні та компенсаційних
виплати або інші виплати та винагороди, які нараховуються (виплачуються,
надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільноправовими договорами):
– 5 % – якщо людина заробляє 25 000–49 000 грн у місяць;
– 10 % – якщо людина заробляє 49 000–73 000 грн у місяць;
– 15 % – якщо людина заробляє 73 000–97 000 грн у місяць;
– 20 % – якщо людина заробляє понад 97 000 грн у місяць.
А також:
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– податок на дохід від дивідендів;
– податок на дохід від інвестиційного прибутку від проведення
платником податку операцій із цінними паперами, деривативами та
корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах;
– податок на дохід, який виплачується компанією, що управляє активами
інституту спільного інвестування, на розміщені активи (це – способи
отримання своєї «заробітної плати» найбагатшими людьми в Україні – не
через пряму зарплату, а через операції з цінними паперами).
Ці податки рахуються в момент виплати доходу, адже такі доходи
бувають як місячні, так і з іншою періодичністю:
– 10 % – якщо доходи не перевищують 1 млн грн;
– 15 % – якщо доходи становлять у розмірі від 1 млн грн до 10 млн грн;
– 20 % – якщо доходи перевищують 10 млн грн.
Податок на проценти, нараховані на суму поточного або внесеного
(депозитного) банківського рахунку, процентний або дисконтний дохід за
ощадними (депозитними) сертифікатами, проценти на внесок (депозит) члена
кредитної спілки у кредитній спілці.
Цей податок рахується в момент виплати доходу, адже такі доходи
бувають як місячні, так і з іншою періодичністю:
– 5 % – якщо дохід 18 000–61 000 грн;
– 10 % – якщо дохід понад 61 000 грн», – розповів лідер партії (ВО
«Свобода» (http://www.svoboda.org.ua). – 2014. – 11.08).
***
Активисты общественного движения «Честно» звенели монетами в
бутылках под комитетами Верховной Рады и требовали от нардепов
выборов по пропорциональной системе с открытыми списками.
Как передает корреспондент «Нового региона», 11 августа к зданию
комитетов Верховной Рады пришло несколько десятков человек, которые
требовали от депутатов принять новый закон о выборах.
«Дело в том, что если останется старый закон о выборах, то в новый
парламент пройдет большинство депутатов, голосовавших за диктаторские
законы, коррупционеров, которые не хотят изменений, – рассказывает
активист движения “Честно” А. Круглашов. – С другой стороны, депутаты
предлагают большой барьер для новых сил (5 % партии, 7 % – блоки) и
12,5 млн залога – это непосильно для новых политических сил. Это клуб для
олигархов. Для того чтобы в стране были качественные изменения, в Раду
должны проходить люди, которые хотят этих изменений».
Также участник акции пояснил, что звон монет в бутылках
символизирует предательство Иуды за 30 серебряников.
«Тридцать серебряников в бутылках символизируют то, что депутаты
продают наше будущие олигархам и не дают обновиться парламенту. Мы
хотим, чтобы они этого не делали», – пояснил А. Круглашов (Новый Регион
(http://nr2.com.ua). – 2014. – 11.08).
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***
12 серпня близько 2 тис. активістів пікетували Верховну Раду
України, вимагаючи ухвалити закон про люстрацію та закон про вибори
народних депутатів за відкритими списками.
Активісти встановили навпроти центрального входу до ВР автомобіль із
звукопідсилювальною технікою.
Вони вимагали очищення влади, зниження прохідного бар'єру під час
виборів до парламенту. Також деякі активісти вигукували вимоги про
розпуск депутатів Харківської міської ради.
У мітингувальників у руках були плакати з написами: «Україні –
європейські закони», «Припиніть фінансувати регіоналів», «Нова влада –
старі схеми», «Не дайте гадам пролізти в Раду». В активістів в руках –
національні прапори, партійні прапори ВО «Свобода» та партії
«Демократичний альянс».
Учасники акції слухали трансляцію засідання ВР у прямому ефірі.
Охорона Верховної Ради забезпечувалась щільним кордоном
правоохоронців, за яким розмістились бійці спецпідрозділу «Київ-1».
Крім того, у Маріїнському парку перебувало близько 500 працівників
міліції у захисному спорядженні та зі щитами. Також біля Маріїнського
палацу перебувало декілька автобусів із затонованим склом.
Пізніше протестувальники під Верховною Радою активізувалися
внаслідок невизначеності депутатів щодо ухвалення законів про люстрацію.
Станом на 13.00 під будівлю ВР приїхав Автомайдан, який припаркував
машини на подвір'ї ВР.
Водії машин безперервно сигналили. Водночас кілька сотень людей, які
протестували від самого ранку зробили спробу наблизитися до будівлі
парламенту, підхід до якої їм перекрили кілька додаткових загонів міліції та
батальйон «Київ-1».
Обурені люди вигукували «ганьба», демонструючи настрій, набагато
агресивніший
ніж
зранку.
(Zaxid.net
(http://zaxid.net/news/showNews.do?pid_verhovnoyu_radoyu_2_tis_aktivistiv_vi
magayut_uhvaliti_zakoni_pro_lyustratsiyu_ta_vibori&objectId=1318389)
Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/12/7034622/). –
2014. – 12.08).
***
Лідер Громадського руху «Український вибір» В. Медведчук вважає,
що загострення протистояння Росії та Заходу внаслідок української
кризи буде мати самі негативні наслідки для всіх держав європейського
континенту, аж до розпаду самого ЄС, передає УНН.
«В Європі все частіше висловлюють побоювання, що російськоукраїнський конфлікт здатний спровокувати економічну кризу в ЄС ... Ряд
країн, так і не оговтався після світової економічної кризи, знову скочуються в
рецесію через протистояння Європи та Росії», – зазначив В. Медведчук у
своєму блозі на сайті «Українського вибору».
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Він зазначив, що потенційні втрати єврозони від санкцій, застосованих
до Росії, попередньо оцінюються в 0,3 % ВВП, а заборона Москвою імпорту
продовольства призведе до перенасичення внутрішнього європейського
ринку, спаду обсягів продажів, падіння цін і розорення багатьох
сільгоспвиробників ЄС. Тим не менш, зазначив В. Медведчук, хоча США і
визнають, що Євросоюзу доведеться дуже скрутно, але при цьому
продовжують наполягати на розширенні та посиленні санкцій відносно Росії.
«Держдеп узяв на озброєння слова лорда Палмерстона – відомого
англійського державного діяча XIX ст.: «Як важко жити, коли з Росією ніхто
не воює» – і втягнув світ у глобальну економічну війну, сподіваючись таким
чином нанести одночасно рішучий удар і по Європі, і по Росії», – упевнений
лідер громадського руху.
На його думку, економічне протистояння виявиться хворобливим для
РФ, проте не настільки сильним, як очікує Америка, оскільки Росія впродовж
багатьох років завбачливо розвивала східний вектор співпраці, а ось для
Європи наслідки економічного протистояння можуть стати досить
несподіваними та неприємними.
«Новий виток економічної кризи, без сумніву, спровокує небувалої сили
політична криза в ЄС. Зростання невдоволення політикою Брюсселя, висока
популярність євроскептиків, численні розбіжності всередині Єврокомісії та
Європарламенту на тлі зубожіння населення, банкрутств і зростання
безробіття можуть не просто похитнути позиції ЄС як світового гравця, а
привести до розпаду цього міждержавного утворення», – зазначив
В. Медведчук (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2014. – 11.08).
***
Для того, чтобы остановить войну на Донбассе президенту РФ
В. Путину нужно хотя бы неформальное признание Крыма со стороны
Запада. Такое мнение высказал российский политолог С. Белковский в
интервью изданию «Главком».
«Он не может просто так выйти из игры – само наличие гибридной
войны и устойчивой нестабильности в этих областях для него козырь. Он,
может, и готов прекратить войну, но в обмен на что-то. А Запад не готов с
ним вести диалог о такого типа размене, поэтому В. Путин вынужден
крутить педали дальше», – считает эксперт.
Вместе с тем С. Белковский отметил, что для Запада начать диалог – это
фактически признать аннексию Крыма. «В. Путин же считает, что если он
пойдет на превентивные уступки, то таким образом ослабит свою позицию и
это сделает диалог непродуктивным для него. Если он сдаст Донецк и
Луганск, тогда сразу первичной темой для обсуждения становится Крым.
В. Путину нужно хотя бы неформальное признание Крыма со стороны
Запада», – уверен он (Минпром (http://minprom.ua). – 2014. – 11.08).
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***
Недавнее заявление главы Национального банка Украины
В. Гонтаревой, что НБУ не намерен проводить интервенции для
поддержания курса гривны, заставляет всерьез задуматься об
адекватности этого государственного института сегодняшней
ситуации в Украине.
Такое мнение выразила депутат Верховной Рады И. Богословская в
своем интернет-блоге. Сегодня в Украине – не обычная стабильная ситуация,
в которой работают инструменты рыночной и либеральной экономики,
напомнила она.
«Сегодня – агрессия и война, терроризм, разрушены и разбомблены
заводы, огромная масса населения мигрирует и не работает, для страны
закрыли часть традиционных рынков!», – отметила И. Богословская.
Именно в таких экстремальных условиях Нацбанк обязан регулировать
курс гривны и не только интервенциями, а всеми доступными Нацбанку
инструментами, подчеркнула она. «Сегодня это главная задача Нацбанка», –
заявила И. Богословская. По ее словам, сегодня самое время, чтобы наконец
действия Нацбанка стали частью активной политики по развитию реального
производства в Украине.
«Кабмин и Нацбанк должны осознать: только реальный сектор
экономики, только производство добавленной стоимости в собственной
стране способны наполнить деньгами семейные бюджеты и государственную
казну! Нацпрограммы секторального развития, обеспеченные эмиссионной
политикой Нацбанка – это единственный выход из экономического кризиса,
который угрожает стать вторым фронтом в нашей стране. Это надо делать
срочно!» – резюмировала И. Богословская (Минпром (http://minprom.ua). –
2014. – 11.08).
***
В выходные в центре Киева прошла коллективная уборка.
Люди разобрали большую часть палаток и баррикад. Двухдневный
«субботник» прошѐл по инициативе жителей Киева и общественных
организаций, уверяют в мэрии Киева. В нѐм участвовали коммунальщики,
жители города, мэр В. Кличко и народные депутаты.
В первый день уборки между людьми, пришедшими расчищать центр
города, и обитателями Майдана произошло несколько стычек. Противники
уборки окружили мэра Киева В. Кличко и потребовали прекратить
«уничтожать Майдан».
«Мы все благодарим тех, кто принял участие в Революции достоинства,
стоял на Майдане, но сейчас мы потихоньку возвращаемся к нормальной
жизни, и 80 % киевлян, которые в подавляющем большинстве тоже стояли на
Майдане, не поддерживают его в нынешнем виде. Его нужно убрать», –
сказал В. Кличко со сцены.
«В стране – война. Меня интересует, почему на Майдане ходят люди в
камуфляже, в военной форме, с оружием. Они воюют? Почему они тут, а не
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на передовой?», – добавил мэр.
Обитатели палаточного городка на Майдане перебивали мэра криками
«Позор» и «Ложь». В. Кличко покинул Майдан, сказав журналистам, что
через два–три дня уборка закончится.
Журналисты видели у «майдановцев» бутылки с зажигательной смесью.
Периодически между «уборщиками» и протестующими возникали
конфликты, например, «майдановцы» не давали разобрать баррикаду на углу
Крещатика и улицы Грушевского. Ещѐ один конфликт произошѐл возле
каркаса ѐлки на Майдане Независимости. Участники «субботника» кричали:
«Прочь, Майдан!», их оппоненты – «Идите домой».
Уборка продолжилась и в воскресенье, 10 августа. В этот день
протестующие уборщикам не мешали.
Коммунальщики расчистили проезжую часть Крещатика, убрали
некоторые палатки и на самом Майдане Независимости. Не трогали те места,
где активисты увековечивали память погибших протестующих.
В воскресенье вечером директор КП «Киевавтодор» В. Жуков отчитался,
что автомобильное движение на Крещатике и всех прилегающих к нему
улицах, кроме Институтской, восстановлено, говорится в сообщении
агентства «Интерфакс-Украина». Мэр Киева пообещал, что там будет
установлен
мемориал
Небесной
сотни
(Mediaport
(http://www.mediaport.ua/na-maydane-proshla-uborka-dvizhenie-pokreshchatiku-vosstanovleno). – 2014. – 11.08).

ЕКОНОМІКА
Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку підбила
підсумки відповідності професійних учасників ринку цінних паперів
встановленим пруденційним нормативам у ІІ кварталі 2014 р.
«Протягом ІІ кварталу збереглася тенденція до покращення
пруденційних показників, яка спостерігалась і у І кварталі. Однак частка
професійних учасників, які не відповідають встановленим вимогам, усе ще
лишається значною», – повідомила Н. Коваленко, т. в. о. начальника
Управління пруденційного та консолідованого нагляду НКЦПФР.
Так, серед торговців цінними паперами близько 27 % мають відхилення
від встановлених пруденційних нормативів. Зокрема, частка торговців,
розмір регулятивного капіталу яких станом на кінець червня відповідав
встановленим вимогам, становив 67,5 % від загальної кількості таких
профучасників, тоді як станом на кінець березня їх частка становила 65 %.
До того ж, більшість депозитарних установ, майже 67 % від загальної
кількості, відповідають встановленим нормам щодо регулятивного капіталу,
що має становити не менше 7 млн грн.
Що стосується Центрального депозитарію цінних паперів, то його
регулятивний капітал перевищує розмір статутного капіталу, що відповідає
встановленим вимогам.
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Якщо говорити про дотримання КУА обов’язкових пруденційних
нормативів, то переважна більшість відповідають встановленим критеріям.
Так, у червні 2014 р. значення показника покриття зобов’язань власним
капіталом розраховували 311 компаній, з яких 293 (понад 94 %) відповідають
вимогам, встановленим регулятором.
Комісія продовжує працювати над удосконаленням системи
пруденційного нагляду. Так, важливим кроком стала реєстрація 30 липня
2014 р. у Міністерстві юстиції України «Положення про систему нагляду за
дотриманням професійними учасниками фондового ринку пруденційних
нормативів у їхній діяльності».
З аналітичним звітом щодо дотримання пруденційних нормативів на
фондовому ринку за ці місяці можна ознайомитися на офіційному сайті
Комісії в розділі «Аналітична інформація щодо дотримання професійними
учасниками фондового ринку пруденційних нормативів» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 11.08).
***
З початку нового 2014/2015 маркетингового року (липень 2014 –
червень 2015 рр.) зерноторгові компанії експортували 3 млн 30 тис. т
зерна. Про це повідомили УНН у прес-службі міністерства аграрної політики
та продовольства України.
За інформацією Мінагрополітики, зокрема було відвантажено пшениці –
1 млн 324 тис. т, кукурудзи – 362 тис. т, ячменю – 1 млн 313 тис. т та інших
зернових 31 тис. т (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua).
– 2014. – 11.08).
***
Запаси газу в українських підземних сховищах із 2 по 8 серпня
збільшилися на 0,9 % – до 15,107 млрд куб. м. Про це говорять дані
оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».
Як повідомлялося, за даними Міністерства енергетики та вугільної
промисловості, добовий видобуток природного газу в Україні становить
близько 50 млн куб. м, при цьому можливий дефіцит вуглеводнів в
опалювальний сезон, без урахування реверсних поставок, може становити
близько 7 млрд куб. м.
Україна розробляє реверсні маршрути постачань газу з Польщі,
Угорщини, Словаччини та Румунії.
Відкриття всіх чотирьох маршрутів дасть змогу Україні збільшити
щорічні постачання газу до 30 млрд куб. м. Найперспективнішим маршрутом
постачань газу до України є словацький (Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua). – 2014. – 11.08).
***
ТОВ «Виробниче об’єднання “Кременчуцький автоскладальний
завод”» (КрАСЗ, Полтавська обл.), що входить до групи компаній «АІС», у
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січні – липні 2014 р. збільшило виробництво автомобілів більш ніж у
3,1 раза порівняно з аналогічним періодом 2013 р. – до 7,349 тис. од.
Разом з тим, згідно з повідомленням управління економіки
Кременчуцького міськвиконкому, у липні завод не випустив жодного
автомобіля. «На цьому тижні підприємство не працює», – зазначено в
повідомленні. Причиною припинення раніше називалися недостатня
кількість замовлень і проблеми з митною службою.
Як повідомлялося, з 1 серпня КрАСЗ призупинив випуск автомобілів у
зв’язку зі зниженням попиту на продукцію на автомобільному ринку в два
рази і оскільки система існуючих тарифних норм робить імпорт автомобілів
вигіднішим, ніж виробництво.
За підсумками 2013 р. завод збільшив випуск автомобілів в 2,7 рази – до
9,049 тис. од.
КрАСЗ спеціалізувався на великовузловому складанні автомобілів,
виконанні передпродажної підготовки, гарантійному та післягарантійному
обслуговуванні автомобілів (Finance.Ua (http://news.finance.ua). – 2014. –
11.08).
***
Незалежна асоціація банків України (НАБУ) просить Національний
банк України своєчасно та в повному обсязі оприлюднювати
макроекономічні дані.
«На сьогодні характеристикою публікації макроекономічних даних і
даних про використання інструментів грошово-кредитної політики є
недостатня прозорість, неповнота та запізнення у публікації. Неповнота
опублікованої інформації призводить до помилкової або некоректної їх
інтерпретації, а недостатня прозорість і запізнення у публікації – до
відсутності інтересу банків до опублікованих даних та ефекту, який вони
могли створити для виконання завдань із підтримки фінансової стабільності
банківської системи України», – говориться у листі НАБУ на адресу
Нацбанку.
У НАБУ переконані, що своєчасна та в повному обсязі публікація даних
дасть змогу банкам краще розуміти стан економіки країни та враховувати це
у своїй коротко- та довгостроковій стратегіях при визначенні вартості
ресурсів на кредитних і депозитних ринках. Проведення економічно зваженої
стратегії зі сторони банків в умовах мінливих бізнес-циклів приведе до
більшої стабільності банківської системи та економіки України.
Банкіри просять забезпечити частішу публікацію статистичних даних, а
також зменшити термін її оприлюднення після закінчення звітного періоду.
Крім того, доцільним було б впровадження двоетапного оприлюднення
даних про макроекономічні показники та монетарні агрегати: у першу чергу,
з мінімальним запізненням, надаються самі дані, а пізніше – коментарі до них
Національного банку України чи Міністерства Фінансів.
У НАБУ вважають необхідним проводити зустрічі з представниками
комерційних банків щодо роз’яснення офіційної позиції відносно
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опублікованих даних, а також оновити методологію по статистичним даним,
що публікуються.
У першу чергу банківський сектор цікавлять зміни таких даних:
– більш детальна розбивка статей платіжного балансу;
– публікація залишків на єдиному казначейському рахунку щоденно
протягом першої години робочого дня;
– публікація залишків на кореспондентських рахунках банків у НБУ
щоденно протягом першої години робочого дня;
– щомісячні компоненти базової інфляції;
– прогнозована зміна міжнародних валютних резервів і збільшення
періодичності публікації даних з міжнародних резервів НБУ;
– повний розріз операцій в рамках інструментів грошово-кредитного
ринку зі строками, на які вони проводяться;
– розрахунок Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) від
Національного банку України з мінімальною затримкою після закінчення
звітного періоду;
– щомісячні консистентні дані з обсягу сформованих банками
обов’язкових резервів та об’єму коштів на окремому рахунку;
– щоквартальні дані про рейтинги банків за обсягами купівлі-продажу
валюти на МВРУ, із зазначенням самих обсягів, зокрема, клієнтські операції,
міжбанківські, валютні свопи;
– включення операцій НБУ з урядом у щомісячну статистику
інтервенцій
на
валютному
ринку
України
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua). – 2014. – 11.08).
***
В июле Украина импортировала кофе на общую сумму
11,462 млн дол., тогда как экспорт составил 0,063 млн дол. Об этом
сообщает Министерство доходов и сборов.
Основным экспортером кофе в июле стала Россия (2,906 млн дол.).
В течение первого полугодия Украина импортировала кофе на сумму
58,158 млн дол., экспорт составил 0,933 млн дол.
В 2013 г. Украина импортировала кофе на общую сумму
142,057 млн дол., в то время как экспорт составил в 2013 г. 1,713 млн дол.
(Капитал (http://www.capital.ua). – 2014. – 11.08).
***
За січень – червень поточного року українськими виробниками було
реалізовано молочних продуктів на суму 15,1 млрд грн, що на 9,8 % більше
відповідного періоду минулого року. Про це повідомляє аналітичний відділ
компанії «Дикун» за інформацією державної служби статистики.
При цьому на зовнішні ринки було поставлено молочної продукції на
суму 304,8 млн грн.
Реалізація м’яса та м’ясних продуктів також зросла. Вітчизняними
виробниками було реалізовано продукції на 14 554,3 млн грн, що на 9,8 %
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більше ніж за січень – червень 2013 р. (Agravery (http://agravery.com). – 2014.
– 11.08).
***
Без зниження відсоткових ставок і державних дотацій продукції
українських свинарів буде важко конкурувати на європейському ринку. На
цьому в інтерв’ю ІА «АПК-Інформ» розповів перший заступник
генерального директора ТОВ «Галичина-Захід» А. Талама.
«Подальший розвиток українського свинарства залежатиме від розвитку
експортних можливостей галузі. Стримуючими факторами на шляху до
європейських ринків є висока собівартість українського виробництва
порівняно з європейським, високі кредитні банківські ставки та незначна
підтримка з боку нашої держави порівняно з конкурентами з Євросоюзу», –
прокоментував він.
Водночас А. Талама відзначив зменшення в цьому році імпорту свинини
в Україну. Причиною стала девальвація гривні. Хоча ослаблення
національної валюти негативно вплинуло на попит на м’ясо та ковбасні
вироби на внутрішньому ринку.
«Зростання курсу долара сприяє зменшенню імпорту м’яса, що робить
вітчизняну свинину більш конкурентоспроможною. Тим не менш, напружена
політична та економічна ситуація в країні, зниження реальних доходів
українців дещо зменшують попит на м’ясо-ковбасні вироби», – зазначив
експерт (Agravery (http://agravery.com). – 2014. – 11.08).
***
Національний банк України (НБУ) 8 серпня 2014 р. надав двом банкам
898 млн грн рефінансування для підтримки ліквідності. Про це повідомляє
прес-служба Нацбанку.
Кошти надані за середньозваженою відсотковою ставкою в розмірі 15 %
річних через постійно діючу лінію рефінансування (кредити овернайт).
Відзначимо, минулого разу НБУ надавав рефінансування банку через
лінію овернайт 6 серпня – 340 млн грн також під 15 %.
Нагадаємо, Національний банк України з 21 лютого 2014 р. скасував
обмеження для банків за кількістю можливих звернень банків за кредитами
рефінансування овернайт (Finance.Ua (http://news.finance.ua). – 2014. –
11.08).
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Национальный банк Украины (НБУ) не собирается отходить от
политики гибкого курсообразования и объясняет давление на обменный
курс реакцией рынка на АТО. Об этом говорится в сообщении на
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официальном сайте регулятора, информирует «ЦензорНЕТ».
«Давление на обменный курс гривни обусловлено реакцией
экономических агентов на военный конфликт на востоке государства. Это –
временно, поскольку внешняя позиция страны за последние месяцы
значительно улучшилась, макроэкономические основания для существенных
курсовых колебаний – отсутствуют», – указывает в сообщении председатель
НБУ В. Гонтарева.
Она напоминает, что дефицит текущего счета платежного баланса
Украины в первом полугодии 2014 г. сократился до 1,9 млрд дол. по
сравнению с 5,4 млрд дол. годом ранее. Кроме того, по ее словам, в
последние месяцы Украина получает значительные объемы внешнего
финансирования из официальных источников, в частности, от Всемирного
банка и Международного валютного фонда, а также в июне возобновился
приток прямых иностранных инвестиций в страну.
Регулятор также подтвердил, что сегодня, 11 августа, в третий раз с
начала месяца вышел на межбанковский валютный рынок с двусторонними
котировками
на
уровне
12,61/12,7
грн/дол.
(Цензор
НЕТ
(http://censor.net.ua). – 2014. – 11.08).
***
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» допускає, що
якщо проти російського газового монополіста компанії «Газпром» будуть
введені санкції, НАК припинить з нею співпрацю, включаючи надання
послуг з транзиту газу через Україну до Європи. Про це повідомили в пресслужбі НАК «Нафтогаз України».
«У разі введення санкцій проти “Газпрому” ми не зможемо з ним
працювати. Тоді європейським компаніям потрібно буде укладати договори
із закупівлі газу на українсько-російському кордоні безпосередньо з
“Газпромом”, а також з оператором української газотранспортної системи
для транзиту цього газу», – зазначили в прес-службі.
При цьому в прес-службі НАК уточнили, що прийняття проекту закону
України «Про санкції», який був поданий до Верховної Ради Кабінетом
Міністрів 8 серпня, не означатиме автоматичне введення спеціальних
економічних і обмежувальних заходів, про які йдеться в документі.
Закон створює правову основу для введення обмежень щодо певних
видів економічної діяльності, у тому числі надання послуг з транспортування
ресурсів. Таке обмеження може бути введено РНБО за поданням Верховної
Ради, Президента, Кабінету Міністрів, Національного банку або Служби
безпеки (Finance.Ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 11.08).
***
На сьогодні в Україні сірі або чорні зарплати в конвертах становлять
більше 20 млрд грн. Про це сказав на прес-конфереції голова Державної
фіскальної служби України І. Білоус, передає кореспондент УНН.
«На сьогодні близько 20 млрд (грн. – Ред.), а я думаю, що й більше, це
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сірі або чорні зарплати в конвертах. Це є той кеш або готівка, яка обертається
в країні. Деякі експерти кажуть, що це не 20 млрд, а 60 млрд, правда, мабуть,
десь посередині», – сказав він (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 11.08).
***
Індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі WIG
Ukraine наприкінці минулого тижня досяг нового історичного мінімуму
на рівні 292,02 пункту, що на кілька пунктів нижче за попередній
антирекорд, зафіксований у березні на фоні захоплення Криму Росією.
Український індикатор за минулий тиждень двічі оновлював історичний
мінімум, але завершив торги вищим від мінімальних значень показником – на
рівні 298,07 пункту.
За перший тиждень серпня індикатор втратив 3,9 % після 15 % мінуса за
підсумками липня. З початку поточного року до останнього закриття
український індекс знизився вже майже на 40 %.
Минулого тижня подешевшали акції шести з дев’яти компаній з
України, які зараз котируються на головному майданчику Варшавської біржі.
Лідером падіння стали папери Agroton (– 13,6 %), Milkiland (– 12,1 %) і
IMC (– 6,1 %).
Дві найбільші українські компанії на польській біржі, Kernel і Astarta,
подешевшали на 4,7 і 4,2 % відповідно.
Єдиною компанією, яка змогла збільшити капіталізацію, став
суднохідник KDM Shipping, малоліквідні акції якого підскочили на 25,6 % із
досягнутого напередодні історичного мінімуму.
Котирування Ovostar Union і Westa завершили тиждень на тому ж рівні.
Основні індекси польського фондового ринку просіли за тиждень на 1,4–
1,6 % (Forbes.Ua (http://forbes.ua). – 2014. – 11.08).
***
«Укрсоцбанк» не зміг розмістити облігації серії «L» загальною
номінальною вартістю 250 млн грн. Про це повідомив емітент у системі
розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.
Раніше повідомлялося, що банк також провалив розміщення облігації
серій «J» і «K» на суму 500 млн грн. Таким чином, у результаті випуску
облігацій серій «I» – «P» банку вдалося залучити 1,25 млрд грн із
запланованих 2 млрд грн.
Як повідомлялося, наглядова рада банку 20 березня 2013 р. прийняла
рішення про розміщення облігацій серій «I» – «P» на суму 2 млрд грн.
Залучені кошти Укрсоцбанк планував направити на збільшення
кредитно-інвестиційного
портфеля
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua). – 2014. – 11.08).
***
Російська Федерація паралельно з війною вводить чергові торгові
обмеження по дуже багатьох позиціях для України, а наша держава за
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цими ж позиціями нарощує російський імпорт. Про це під час пресконференції заявив голова Комітету економістів України А. Новак.
За його словами, згідно з офіційними даними за підсумками першого
півріччя цього року РФ скоротила експорт української продукції хімічної
промисловості на 17 %, Україна у відповідь збільшує імпорт російської
хімічної продукції на 19 %. РФ обмежує на своєму ринку українські овочі на
27 %. Разом з тим Україна збільшує імпорт російських овочів на 19 %. Імпорт
українського м’яса був скорочений РФ на 66 %, Україна ж збільшила імпорт
російського м’яса на 20 %. РФ скоротила експорт українського борошна на
60 %, а Україна в цей же час збільшує імпорт продукту втричі. Росія
скоротила експорт українського зерна на 10 %, при цьому Україна збільшила
частку російського імпорту зерна в п’ять разів.
«В умовах, коли РФ паралельно з війною вводить чергові торгові
обмеження по дуже багатьох позиціях, Україна за цими ж позиціям нарощує
російський імпорт. Як це зрозуміти?» – обурився А. Новак.
Експерт підкреслив, що в нинішніх умовах було б логічно вводити
симетрична відповідь у галузі торгівлі – якщо РФ скорочує частку
українського експорту з тієї чи іншої позиції, на такий же відсоток Україні
теж необхідно скорочувати імпорт аналогічної російської продукції
(Agravery (http://agravery.com). – 2014. – 11.08).
***
Російська компанія «ЛУКойл» 11 серпня підписала з маловідомою
австрійською компанією AMIC Energy Management GMBH (AMIC) договір
про продаж 100 % акцій «ЛУКойл-Україна», що володіє близько 240 АЗС і
шістьма нафтобазами на території України.
«Очікується, що операція буде завершена після отримання необхідної
дозвільної документації від компетентних органів України», – йдеться у
повідомленні AMIC.
Як повідомлялось раніше, наприкінці липня «ЛУКойл» повідомив про
досягнення домовленостей з AMIC Energy Management GMBH (AMIC) про
продаж своєї «дочки» в Україні. Компанії «ЛУКойл» належать шість
нафтопереробних заводів у Росії і за кордоном: в Україні, Болгарії та Румунії.
Їх сукупна потужність становить 14 млн т нафти на рік (ZIK (http://zik.ua). –
2014. – 11.08).
***
Влада Криму просить Россільгоспнагляд розширити список
українських виробників молочної продукції, яким дозволено здійснювати
поставки в республіку, повідомив в. о. голови регіону С. Аксьонов.
«Для Криму буде окрема програма щодо спілкування з українськими
виробниками. Ми надіслали в Россільгоспнагляд листи, щоб додатковим
виробникам на території України дали можливість поставляти сюди свою
продукцію», – сказав С. Аксьонов.
Із 28 липня Росія заборонила імпорт молока та молочної продукції з
України. 30 липня віце-прем’єр Криму М. Янакі повідомив, що це обмеження
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не торкнулося 11 великих українських виробників молока, які постачають
свою продукцію у Крим, але в інші регіони Росії їхню продукцію не вивозять
(Forbes.Ua (http://forbes.ua). – 2014. – 11.08).
***
Наступна тристороння зустріч у форматі ЄС – Росія – Україна
щодо цін і боргів за газ відбудеться не раніше ніж 5 вересня. Таку
інформацію ІТАР-ТАРС надало джерело в Єврокомісії.
Раніше повідомляли, що тристороння зустріч із газових питань між
представниками Росії, України та Єврокомісії може відбутися в серпні
(Forbes.Ua (http://forbes.ua). – 2014. – 11.08).
***
Європейський Союз виступає проти можливої заборони України на
транзит російського газу. Про це повідомляє агентство Bloomberg з
посиланням на заяву одного з чиновників ЄС, який побажав залишитися
невідомим.
За словами чиновника, «окремі члени» українського уряду «активно
виступають» за припинення транзиту російського газу через Україну як за
один з можливих обмежувальних заходів проти Росії.
Євросоюз виступить проти подібного рішення, заявив журналістам
брюссельський чиновник на умовах анонімності. «Надійні поставки
енергоресурсів через Україну повинні бути забезпечені і надалі», – зазначив
він.
Українські санкції будуть спрямовані проти російських компаній, а не на
окремі види природних ресурсів, сказав в понеділок міністр енергетики та
вугільної промисловості України Ю. Продан.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України А. Яценюк 8 серпня заявив, що
санкції, які пропонує ввести Кабінет Міністрів щодо Росії, можуть містити
заборону на авіаперельоти та транзит ресурсів через українську територію
(Економічна правда (http://www.epravda.com.ua). – 2014. – 11.08).
***
Італійська нафтопереробна компанія Saras відклала плани щодо
створення спільного підприємства з ВАТ «Роснефть» з продажу нафти
та нафтопродуктів через погіршення відносин між Заходом і Росією.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на виконавчого віцепрезидента та керуючого Saras Д. Скаффарді.
«В останні тижні співпрацю з “Роснефтью” було призупинено у зв’язку з
політичними подіями», – сказав він в п’ятницю під час телеконференції.
Припинені як переговори щодо створення спільного підприємства, так і
інші комерційні проекти.
Найбільша російська нафтокомпанія «Роснефть» та італійська
нафтопереробна Saras підписали угоду про створення на паритетній основі
спільного підприємства для трейдингу нафти і нафтопродуктів в червні
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2013 р.
«Роснефти» належить 20,99 % акцій італійської компанії (Економічна
правда (http://www.epravda.com.ua). – 2014. – 11.08).
***
Російське ембарго стало причиною відчутного падіння цін на ряд
сільськогосподарських продуктів у Бельгії та Нідерландах, загальні
втрати виробників ЄС можуть становити 5,2 млрд євро, якщо
обмежувальні заходи Москви триватимуть рік. Про це повідомив
бельгійський телеканал RTBF.
«Абсолютно ясно, що ми повинні шукати для цих продуктів інший
ринок», – заявив каналу член Єврокомісії з торгівлі Карел де Гюхт.
За даними RTBF, Росія купувала в Бельгії щорічно на 85 млн євро груш,
на 62 млн євро свинини і ще на десятки мільйонів євро молочних продуктів і
різних фруктів та овочів.
Канал зазначив, що сільськогосподарські виробники особливо бояться,
що слідом за російською забороною розпочнеться «війна ембарго». «З
“холодної війни” свіжих продуктів ні росіяни, ні європейці не вийдуть
переможцями», – робить висновок RTBF (Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua). – 2014. – 11.08).
***
Програма імпортозаміщення з Україною у сфері обороннопромислового комплексу (ОПК) обійдеться Росії в 50 млрд р., пишуть ЗМІ
з посиланням на високопоставлене джерело в уряді.
У Мінфін уже надійшли поправки у федеральний закон «Про
Федеральний бюджет на 2014 рік і плановий період 2015 і 2016 років»,
підготовлені Мінпромторгом. «Думаю, Мінфін затвердить поправки до
бюджету, цифра ця реальна та підйомна, терміни виконання програми
імпортозаміщення теж виглядають здійсненними», – вважає співрозмовник
видання.
За даними газети, велика частина заходів у рамках програми буде
реалізована за рахунок власних коштів підприємств. У перелік основної
номенклатури товарів входить більше трьох тисяч типів комплектуючих,
вузлів і агрегатів, які виробляють понад 160 підприємств України. Усі вони
були задіяні у виготовленні більш 200 зразків озброєння, військової та
спеціальної техніки.
Мінпромторг ще в березні – квітні цього року провів аналіз ризиків
виконання державного оборонного замовлення організаціями ОПК у зв’язку з
можливими зривами поставок комплектуючих виробів, сировини та
матеріалів українськими підприємствами. У середині червня Президент
України П. Порошенко заборонив кооперацію з Росією в сфері ОПК. Віцепрем’єр РФ Д. Рогозін заявив тоді, що забороняти пізно, оскільки
Мінпромторг уже вніс план повного імпортозаміщення військової продукції
України (Finance.Ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 11.08).
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***
Компанія Microsoft разом із такими компаніями, як Oracle, Symantec і
HP (Hewlett-Packard) приєднується до санкцій США проти різних
російських компаній і банків, що також ставить під сумнів співпрацю з
ними. Про це повідомляє Національний антикорупційний портал.
Банк «Росія», проти котрого введено санкції, уже очікує відключення
зарубіжного ПЗ.
Як стало відомо, представники компаній Microsoft і Oracle зустрічалися
з цього приводу з представниками одного з банків, який потрапив під санкції,
але поки що не стали відключати їх від своїх продуктів, а HP уже перестала
постачати російським партнерам необхідне обладнання та комплектуючі.
Наразі спеціалісти, котрі потрапили під санкції компаній, екстрено
шукають можливості замінити американські продукти. Разом з тим Росія вже
думає над зміною програмного забезпечення і розглядає можливість
запровадження російських аналогів (Forbes.Ua (http://forbes.ua). – 2014. –
11.08).
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