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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Верховна Рада України прийняла за основу
проект закону про очищення влади
Законопроектом (реєстр. № 4359а) пропонується визначити правові та
організаційні засади проведення процедури очищення влади від осіб,
визначених цим законопроектом, з метою утвердження в суспільстві
верховенства права, законності, підвищення ефективності боротьби з
корупцією.
Метою законопроекту є відновлення довіри до влади та створення умов
для побудови нової системи органів влади у відповідності до європейських
стандартів.
Для досягнення зазначеної мети законопроектом пропонується
запровадити проведення процедури відповідної перевірки при вирішенні
питання про можливість призначення особи, як суб’єкта перевірки, на посаду
в органах влади, а також організацію процедури перевірки осіб, які є
суб’єктами перевірки на відповідність визначеним законопроектом
критеріям, з метою вирішення питання щодо можливості їх подальшого
перебування на відповідній посаді (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 14.08).

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про санкції»
Зокрема, законом визначено, що з метою захисту національних інтересів,
національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, її
економічної самостійності, а також запобігання порушенню чи відновленню
порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства
та держави можуть застосовуватись спеціальні економічні та інші
обмежувальні заходи (санкції).
Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до
іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, громадян
України, юридичних осіб, створених за законодавством України, а також
інших суб’єктів.
Застосування санкцій не виключає застосування інших заходів захисту
національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної
цілісності України, її економічної самостійності, прав, свобод та законних
інтересів громадян України, суспільства та держави.
Згідно із законом, правову основу застосування санкцій становлять
Конституція України, міжнародні договори України, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України, Закони України, нормативні акти
Президента України, Кабінету Міністрів України, рішення Ради національної
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безпеки та оборони України, відповідні принципи та норми міжнародного
права.
Законом також визначено підстави для застосування санкцій та види
санкцій.
Закон ухвалено з урахуванням зауважень і поправок, внесених під час
обговорення.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 4453а (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 14.08).

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін
до деяких законів України щодо реформування системи
управління Єдиною газотранспортною системою України»
Згідно із документом, функції диспетчерського (оперативнотехнологічного) управління Єдиною газотранспортною системою України
виконує оператор Єдиної газотранспортної системи України, який
визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі, а у
передбачених законом випадках центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику в нафтогазовому
комплексі, за згодою Верховної Ради України
Функції оператора Єдиної газотранспортної системи України
закріплюються за суб’єктом господарювання, засновником та власником
якого може бути виключно держава, у тому числі через Публічне акціонерне
товариство «Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”», або (у
разі створення спільного підприємства) держава, у тому числі через
Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”» (володіння не менше 51 відсотком корпоративних
прав), а також юридична особа (юридичні особи), що належить та
контролюється резидентами держав – членів Європейського Союзу,
Сполучених Штатів Америки чи Енергетичного Співтовариства і є
оператором системи транспортування газу або членом Європейської мережі
операторів системи транспортування газу, сертифікованим відповідно до
вимог ст. 10 Директиви 2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради
Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку
природного газу, ст. 3 Регламенту 715/2009 Європейського Парламенту та
Ради Європейського Союзу про умови доступу до мереж передачі
природного газу. Відповідно до рішення центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики в нафтогазовому
комплексі, функції оператора підземного сховища газу можуть бути
відокремлені та покладені на окреме підприємство – оператора підземного
сховища газу. Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів
України затверджує результати конкурсу та приймає остаточне рішення
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щодо визначення компанії-нерезидента у суб’єкті господарювання, на якого
покладено функції оператора Єдиної газотранспортної системи України.
Умови конкурсу розробляються та затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
Засновник або власник підприємства, на яке покладено функції
оператора Єдиної газотранспортної системи, повинен мати не менш як
п’ятирічний
досвід
управління
газотранспортною
системою
на
американському чи європейському ринку.
Закон прийнято з поправками, внесеними Прем’єр-міністром України
А. Яценюком під час обговорення.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 4116а (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 14.08).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
В. Пальчук, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій

«Газовий» пазл України
Після зимових подій в Україні, які у вітчизняних ЗМІ почали називати
«революцією гідності», українсько-російські відносини в газовій сфері
набули особливого загострення. Після зміни української влади в лютому
поточного року Росія ухвалила рішення анулювати досягнуті раніше з
попереднім режимом В. Януковича газові домовленості. Як інформував глава
ВАТ «Газпром» О. Міллер, з 1 квітня ціна на російський газ для України
становить 485,5 дол. за 1 тис. куб. м. Як відомо, черговий раунд переговорів
щодо врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» та
«Газпромом», які тривали з початку червня (останній їхній раунд відбувся в
Києві 14–15 червня), був безрезультатним. За словами глави уряду України
А. Яценюка, усі запропоновані компроміси свідомо відхилені російською
стороною виключно з політичних мотивів. На його переконання, Росія вела
переговори, маючи початкову установку не погоджуватися із жодною з
пропозицій, при тому що позиція України була узгоджена з ЄС.
Демонструючи політику тиску, 16 червня о 10:00 «Газпром»,
відповідно до попередніх заяв, скоротив до нуля поставки газу для України,
залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів, і
перевів Україну на передоплату поставок російського газу.
Водночас Україна та Росія подали позови до Стокгольмського
арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при
збереженні діючого контракту й стосовно стягнення 6 млрд дол. як переплати
в попередні періоди, позовна вимога російської сторони – стягнути з України
борг за спожите паливо в розмірі 4,5 млрд дол.
Прем’єр-міністр України А. Яценюк після того, як 16 червня
російський газовий монополіст «Газпром» повністю припинив подачу
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природного газу до України, дав доручення розробити законопроект про
надзвичайний стан в енергетичному секторі. Крім того, було створено
Кризовий енергетичний штаб, який очолив віце-прем’єр-міністр України,
міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального
господарства В. Гройсман.
З метою уникнення ускладнення ситуації з газом віце-прем’єр-міністр
України доручив Міненерговугілля та іншим міністерствам розробити план
дій із забезпечення стабільного проходження Україною опалювального
сезону без російського газу. План передбачає впровадження комплексу
заходів, зокрема з енергозбереження, заміщення природного газу, пошук
його альтернативних поставок тощо. Регіональні держадміністрації спільно з
органами місцевого самоврядування повинні були розробити оперативний
план зі скорочення споживання газу теплопостачальними підприємствами на
10 % до кінця поточного року. Як повідомила прес-служба Міністерства
регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства
(Мінрегіон) з посиланням на заступника міністра Г. Семчука, відповідне
завдання поставив перед керівниками місцевих органів влади й підприємств
ЖКГ Кризовий енергетичний штаб. Кожна область повинна була до 10 липня
надати Мінрегіону такий план, а також щомісячний графік обсягів
споживання газу на період до кінця 2014 р. та на 2014/2015 опалювальний
сезон у розрізі населених пунктів. Крім того, до зазначеного часу необхідно
було визначити відповідальних осіб за реалізацію заходів щодо скорочення
споживання природного газу. Крім того, до серпня в населених пунктах мав
бути визначений перелік нежилих приміщень, які не використовуються і
можуть бути тимчасово відключені від опалення. Також регіонам було
поставлено завдання до жовтня забезпечити створення на підприємствах
теплоенергетики необхідних запасів резервних видів палива і переглянути
температурний графік теплових мереж з метою їх оптимізації. Разом з тим ще
одним пріоритетним завданням Кризового енергетичного штабу стало
оснащення підприємств теплоенергетики й житлових будинків приладами
обліку теплової енергії.
Такі невідкладні заходи пов’язані з підготовкою до опалювального
сезону в Україні. Нагадаємо, щоб забезпечити опалювальний сезон в Україні
необхідно 10–10,2 млрд куб. м газу. Таку цифру озвучив начальник
управління контролю за розрахунками за реалізований природний газ НАК
«Нафтогаз України» В. Яковлєв. За словами міністра енергетики і вугільної
промисловості Ю. Продана, станом на 16 липня в Україні для осінньозимового періоду не вистачало 6 млрд куб. м газу на весь період 2014–
2015 рр. Водночас, як повідомляється в оперативному зведенні
«Укртрансгазу», запаси блакитного палива за період із середини червня по
кінець липня збільшилися майже на 0,9 млрд куб. м і на 30 липня становили
до 14,902 млрд куб. м. Зокрема, з 1 по 30 липня у сховища було закачано
0,531 млн куб. м, або в середньому 17,7 млн куб. м/добу. Станом на 2 серпня
запаси газу в підземних сховищах України становили 14,968 млрд куб. м.
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Отже, з моменту припинення поставок російського газу до України його
запаси збільшилися на 1,5 млрд куб. м.
З метою забезпечення паливом у період опалювального сезону уряд
здійснює кроки щодо оптимізації витрат газу на внутрішні потреби країни. За
словами голови правління НАК «Нафтогаз України» А. Коболєва, Україна
може пережити зиму без російського газу за умови істотної економії палива.
«Якщо ми будемо економити в тому темпі, у якому пропонуємо, ми повинні
пройти зиму тільки з газом із Європи», – зазначив він. Крім того, А. Коболєв
підкреслив, що Україна має великий потенціал до скорочення споживання
природного газу в середньому на 6 млрд куб. м на рік за існуючого обсягу
споживання близько 50 млрд на рік. Зокрема, тільки в комунальній сфері
можна досягти скорочення споживання газу на 4 млрд куб. м.
Як відомо, Кабінет Міністрів України прийняв рішення про скорочення
обсягів використання газу в промисловості на 30 %, на підприємствах
теплокомуненерго – на 30 %, бюджетних організаціях – на 10 %. Відповідна
Постанова «Про заходи забезпечення населення, підприємств, установ і
організацій природним газом до кінця опалювального сезону 2014/2015
років», оприлюднена на Урядовому порталі. Відповідно до документа,
протягом серпня 2014 р. – березня 2015 р. пропонується встановити такі
ліміти використання газу:
– промисловість – 7,53 млрд куб. м;
– бюджетні установи та організації – 0,63 млрд куб. м;
– підприємства ТКЕ – 5,85 млрд куб. м.
При цьому прогнозне споживання газу населенням очікується на рівні
13,56 млрд куб. м, на виробничо-технологічні витрати і втрати газодобувних і
газотранспортних підприємств буде спрямовано 2,66 млрд куб. м.
Одночасно наявні ресурси природного газу за цей період
становитимуть у цілому 23 млрд куб. м, із яких 9,5 млрд куб. м – товарні
запаси природного газу в підземних сховищах і 13,5 млрд куб. м – власного
видобутку. Враховуючи ці обставини, для покриття ресурсного дисбалансу
протягом вищезазначеного періоду необхідно забезпечити імпорт
природного газу в об’ємі 7,23 млрд куб. м.
Для реалізації таких планів уряд має намір стимулювати котельні та
споживачів переходити з дорого газу на інші види палива. «Запропоновано
рішення: усі, хто переходить з газових котлів на електричні, отримають
спеціальний тариф на електроенергію. Зараз тариф на електроенергію
становить 1,19 грн. Якщо купили електричний котел, то нічний тариф буде
30 к., протягом дня – 80 к.», – підкреслив Прем’єр-міністр А. Яценюк.
Крім того, стимулюючі заходи буде вжито й щодо котельного
господарства. Будь-яка котельня, яка переходить з газу на інший вид палива,
отримує кілька преференцій: замість 5 % рентабельності, які отримують
газові котельні, котельні на іншому виді палива отримають дозвіл на 21 %
рентабельності.
Більше того, споживачам пропонують брати в кредит біокотли –
відсотки обіцяють повернути. Так, Міністерство енергетики та вугільної
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промисловості пропонує уряду запровадити систему компенсації населенню
відсотків за кредитами при купівлі біокотлів, завдяки чому Україна знизить
споживання газу. Про це повідомив заступник міністра Міненерговугілля
В. Уліда. «Ми пропонуємо надати населенню компенсацію за відсотками по
кредитах при купівлі біокотлів», – зазначив він. За його словами, така
практика вже була випробувана у Львівській області. Щоб зробити цей
перехід ефективним, потрібно давати компенсацію, при цьому припустив, що
допомога держави може бути здійснена через лізингові схеми. На разі в уряді
розглядають лізингові схеми, де залучаються державні гарантії, передача
цього обладнання в лізинг, з подальшим викупом населенням і компенсацією
різниці за кредитами.
Програма стимулювання населення до переходу з газових котлів на
біокотли почне працювати вже цього року. За словами урядовців, на
вітчизняному ринку продаються котли українського виробництва, які
дешевші за зарубіжні аналоги. За інформацією Міністерства регіонального
розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, в Україні із
січня по листопад 2013 р. на альтернативні види палива було переведено 160
котелень.
Разом зі здійсненням заходів щодо скорочення газоспоживання на
внутрішньому ринку, український уряд перебуває в активному пошуку
альтернатив російському газу. На сьогодні Україна розробляє реверсні
маршрути поставок газу з Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії.
Відкриття всіх чотирьох маршрутів дало б змогу Україні збільшити щорічні
поставки газу до 30 млрд куб. м. У квітні Україна відновила поставки газу з
Європи через Польщу, які були припинені в кінці минулого року після того,
як уряд отримав понад 30-відсоткову знижку на російське паливо. Українська
національна нафтогазова компанія «Нафтогаз України» в червні поточного
року імпортувала через Польщу за контрактом з німецькою компанією RWE
Supply&Trading близько 104 млн куб. м газу, а місяцем раніше – 117 млн куб.
м. Про це говорять оперативні дані оператора польської газотранспортної
системи Gaz System. У червні місяці поточного року середньодобові
поставки становили близько 3,7 млн куб. м газу. За словами голови правління
НАК «Нафтогаз України» А. Коболєва, сьогодні польський маршрут
поставок газу в Україну завантажений на 100 %.
Також Україна домовилася про транспортування газу через територію
Угорщини. Найближчим часом угорський маршрут дозавантажують
європейські компанії. Зі свого боку, Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України» оголосила конкурс серед компаній, які мають
можливість поставляти природний газ з угорського напрямку на територію
України. Компанія запрошує постачальників природного газу до співпраці за
умови оплати об’ємів природного газу протягом 10 днів після поставки. У
червні 2014 р. Україна збільшила імпорт природного газу з Угорщини
порівняно з попереднім місяцем у п’ять разів – до 210,7 млн куб. м. з
43,4 млн куб. м. Про це говорять дані оператора угорської газотранспортної
системи FGSZ Ltd. Згідно з даними FGSZ Ltd, середньодобовий імпорт газу з
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Угорщини в червні становив близько 7 млн куб. м. Водночас уже в липні
поточного року імпорт природного газу з Угорщини в Україну скоротився
порівняно з попереднім місяцем удвічі – до 101,2 млн куб. м. Згідно з даними
FGSZ Ltd, середньодобовий імпорт газу з Угорщини в липні скоротився
порівняно з попереднім місяцем до 3,3 млн з 7 млн куб. м.
Добові обсяги поставок газу з Угорщини вже протягом трьох місяців не
досягають максимальної технічної можливості в 16 млн куб. м природного
газу на добу. Утім, як раніше повідомлялося, за словами голови «Нафтогазу»
А. Коболєва, падіння обсягів реверсу газу з Європейського Союзу в Україну
є тимчасовим і не спричинить критичних наслідків.
Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є
словацький. Уряд України сподівається почати поставки через Словаччину з
вересня поточного року. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз
України» викупила більшу частину вихідних транспортних потужностей на
газопроводі Вояни – Ужгород у словацького оператора газотранспортної
системи (ГТС) Eustream для імпорту природного газу з ЄС. «Більшу частину
транзитних потужностей нового газопроводу викуплено компанією до
2019 р. У конкурсі брали участь кілька десятків компаній», – ідеться в
повідомленні НАК «Нафтогаз України». Згідно з повідомленням, поставки
газу в Україну за словацьким напрямком мають початися вже у вересні
2014 р. Очікується, що об’єм поставок становитиме близько 27 млн куб. м.
газу на добу. Оператор ГТС Словаччини – компанія Eustream, у свою чергу,
повідомила про успішне завершення процедури Open Season, під час якої
приймалися заявки на використання лінії Вояни – Ужгород. Процедура Open
Season проводилася відповідно до меморандуму про взаєморозуміння,
підписаного 28 квітня 2014 р. операторами газотранспортних систем України
(ПАТ «Укртрансгаз») і Словаччини (Eustream AS). За даними «Нафтогазу»,
поставками природного газу в Україну за словацьким маршрутом
зацікавилися близько 20 європейських компаній, серед яких і найбільші у ЄС
газові трейдери. Як відомо, німецька RWE подала заявку на постачання газу
в Україну через Словаччину.
За словами голови правління НАК «Нафтогаз України» А. Коболєва,
переконливі результати Open Season підтверджують, що поставки газу з ЄС в
Україну – це комерційно привабливий і юридично бездоганний бізнес.
«Потужний український ринок дуже цікавий європейцям. Немає сумнівів у
тому, що словацькі газотранспортні потужності в напрямку України будуть
користуватися попитом не тільки по лінії Вояни – Ужгород, а й по одному з
чотирьох недозавантажених магістральних газопроводів у пункті Велке
Капушани», – зазначив А. Коболєв. Eustream, у свою чергу, повідомляє, що
нова точка інтерконекту Будніце, створена на лінії Вояни – Ужгород, увійде
до словацької ГТС. Транзитні потужності цієї ділянки мережі будуть
запропоновані учасникам ринку на стандартних недискримінаційних умовах.
Проте зі словацьким реверсом не все виглядає так безхмарно, як
хотілося б українській стороні. У ряді ЗМІ з’явилася інформація про те, що
«Газпром» погрожує обмежити постачання газу європейським компаніям
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через реверс в Україну. У зв’язку з такою ситуацією в країнах Центральної та
Південно-Східної Європи дедалі більше стурбовані тим, що цієї зими вони
можуть зіштовхнутися з проблемою підвищення цін на газ і скорочення
поставок у регіон. Оглядачі ряду зарубіжних ЗМІ звертають увагу на те, що
країни колишнього радянського блоку, більшість із яких отримують значні
обсяги газу з Росії через Україну, спрямовують свої зусилля на наповнення
сховищ та організацію альтернативних джерел постачання, щоб
підготуватися до опалювального сезону. Як зазначає з цього приводу
В. Бартушка, посол Чехії з питань енергетичної безпеки при Євросоюзі,
російський сценарій «ніякого газу через Україну» є головним на цей рік і на
декілька наступних років. «Ситуація нестабільна, і це не закінчиться завтра.
Це не газова криза, а сама справжня війна», – зазначив він.
Європейська комісія вивчає можливі сценарії часткового чи повного
призупинення поставок російського газу через Україну. Про це заявив
Президент Єврокомісії Ж. М. Баррозу. «Комісія розпочала дослідження і
перевірку енергетичної системи відносно різних сценаріїв часткового чи
повного призупинення поставок газу через Україну. Ми будемо готові надати
висновки до засідання Європейської ради, яке відбудеться в жовтні», –
повідомив президент Єврокомісії.
Посилення російською стороною тиску в країнах Європи щодо
обмеження можливостей реверсного постачання газу до України позначилося
на обсягах надходження цього палива в українські сховища з Європи. Про
скорочення обсягів реверсного постачання газу в Україну говорить, зокрема,
міністр енергетики і вугільної промисловості Ю. Продан. «Так, це правда, ми
скорочуємо об’єми газу по реверсу. Це пов’язано з деякими діями
“Газпрому”. Ви чули ті заяви і погрози, які звучали в адресу європейських
компаній», – повідомив він. За словами Ю. Продана, Україна може
одержувати до 18 млн куб. м газу на добу з ЄС. «Але зараз ми одержуємо
6 млн куб. м», – додав він.
Водночас Євросоюз впевнений у законності газового реверсу до
України. Ніщо не заважає європейським компаніям вільно використовувати
на свій розсуд газ, отриманий від «Газпрому», заявила представник віцепрезидента Європейської комісії Г. Еттінгера С. Бергер. Вона також
зазначила, що Європейська комісія називає абсолютно неприйнятними
погрози російського «Газпрому» європейським компаніям, які постачають газ
Україні. «Погрози покарати компанії – абсолютно неприйнятні. Ми очікуємо,
що “Газпром” буде надійним постачальником і виконуватиме контрактні
зобов’язання щодо європейських партнерів», – наголосила вона. Експерти
зазначають, що українська влада сьогодні може купувати газ у Європі
дешевше, ніж пропонує Росія з ІІ кварталу поточного року – 485 дол. за
1 тис. куб. м, але наголошують, що технічні можливості не дадуть
можливості їй компенсувати всі поставки з Росії. За даними української
сторони, у Європі Україна може купувати газ за близько 300 дол. за
1 тис. куб. м.
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Вживаючи заходи для диверсифікації газопостачання в Україну,
українська сторона водночас здійснює кроки стосовно формування страхових
запасів блакитного палива. Так, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз
України» звернулася до приватних газовидобувних компаній з пропозицією
закачувати на зберігання в підземні сховища газу (ПСГ) до 50 % об’єму
палива, що видобувається, створюючи, таким чином, запас газу. Про це
заявив голова правління «Нафтогазу» А. Коболєв. «Для видобувачів у
“Нафтогазу” є пропозиція, яку ми скоро озвучимо. Вона є, на наш погляд,
розумним компромісом. Це 50 % видобутку закачувати в підземку. При
цьому цей газ залишається у власності цих компаній. А решту 50 % вони
продають, кому захочуть. Закачування відбувається до кінця цього року. А з
початку наступного року всі закачані об’єми мають право підняти. Таким
чином, вони беруть участь у створенні страхового запасу газу», – пояснив
він.
На думку А. Коболєва, така обов’язкова процедура для приватних
газовидобувачів дасть змогу також поліпшити фінансовий стан «Нафтогазу».
Нагадаємо, що в середині червня 2013 р. Кабінет Міністрів уже ухвалював
рішення про те, щоб у період підготовки до опалювального сезону (липень –
жовтень 2013 р.) зобов’язати приватні українські газовидобувні компанії
закачувати до ПСГ 50 % від об’єму видобутку. Проте приватні газовидобувні
компанії, трейдери та споживачі газу висловили незадоволеність цим
рішенням і заявили про порушення на газовому ринку України.
Цього разу норма про зобов’язання всім недержавним компаніям, що
займаються розвідкою й видобутком газу, закачувати половину піднятого з
надр обсягу до підземних сховищ, міститься в ухваленому на початку липня
Верховною Радою в першому читанні законопроекті № 4117а «Про
особливий період у паливно-енергетичному комплексі» і вже викликала ряд
критичних зауважень як з боку експертів, так і з боку потенційних
виконавців. Як пояснює керівник маркетингових досліджень ТОВ
«Ньюфолк» Г. Кобаль, у першому півріччі діючі на території України
приватні компанії добули 1,5 млрд куб. м газу, збільшивши видобуток проти
аналогічного періоду минулого року на 33 %. Якщо до підземних сховищ
буде закачана половина цього газу, то вони поповняться всього лише на
750 млн куб. м, отже, проблема наповнення сховищ за рахунок цього
розв’язана не буде.
Його підтримує власник і керуючий директор компанії Pelicourt
Р. Бенш. Він говорить, що йому зрозуміле бажання уряду мати в нинішній
складний для України період заповнені газосховища. Але, враховуючи
кількість газу, що добувається приватними компаніями, законопроект, на
думку фахівця, не дасть бажаного результату й «зробить лише гірше»,
оскільки зупинить процес розвитку цих компаній.
Для успішного розв’язання проблем у газовій сфері та зміцнення
позицій у сфері енергетичної безпеки Україна розраховує на підтримку країн
ЄС, зокрема це стосується залучення німецьких інвестицій у вітчизняну
газотранспортну систему, закон про реформування якої Верховна Рада
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схвалила в першому читанні. За словами Прем’єр-міністра А. Яценюка, «ми
чекаємо німецьких інвестицій у нашу газотранспортну систему. Німеччина
могла б зіграти ключову роль у виробленні єдиної енергетичної політики ЄС
і України. Ми хочемо змінити архітектуру європейського енергетичного
ринку. І ми хочемо зупинити будівництво “Південного потоку”. Це
політичний проект, який не має економічного змісту в разі, коли працює
українська ГТС», – додав А. Яценюк.
З метою залучення іноземних інвестицій на початку червня Кабінет
Міністрів ухвалив рішення про реорганізацію «Нафтогазу України».
Пропонується таке рішення: «Нафтогаз України» займатиметься виключно
реалізацією природного газу, також створюються ПАТ «Українська
газотранспортна система», яке, відповідно до європейського законодавства,
займатиметься виключно транспортуванням природного газу, і ПАТ
«Українські газові сховища», яке займатиметься зберіганням природного
газу. Контроль над цими компаніями залишається за державою. Одночасно за
дорученням Прем’єр-міністра України А. Яценюка було розроблено
законопроект стосовно модернізації ГТС, схвалений на засіданні уряду 18
червня і прийнятий Верховною Радою в першому читанні. 14 серпня
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів
України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною
системою України».
Згідно із документом, функції диспетчерського (оперативнотехнологічного) управління Єдиною газотранспортною системою України
виконує оператор Єдиної газотранспортної системи України, який
визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі, а у
передбачених законом випадках центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику в нафтогазовому
комплексі, за згодою Верховної Ради України
Функції оператора Єдиної газотранспортної системи України
закріплюються за суб’єктом господарювання, засновником та власником
якого може бути виключно держава, у тому числі через Публічне акціонерне
товариство «Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”», або (у
разі створення спільного підприємства) держава, у тому числі через Публічне
акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія “Нафтогаз
України”» (володіння не менше 51 відсотком корпоративних прав), а також
юридична особа (юридичні особи), що належить та контролюється
резидентами держав – членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів
Америки чи Енергетичного Співтовариства і є оператором системи
транспортування газу або членом Європейської мережі операторів системи
транспортування газу, сертифікованим відповідно до вимог ст. 10 Директиви
2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу
стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, ст. 3
Регламенту 715/2009 Європейського Парламенту та Ради Європейського
Союзу про умови доступу до мереж передачі природного газу. Відповідно до
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рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики в нафтогазовому комплексі, функції оператора
підземного сховища газу можуть бути відокремлені та покладені на окреме
підприємство – оператора підземного сховища газу. Верховна Рада України
за поданням Кабінету Міністрів України затверджує результати конкурсу та
приймає остаточне рішення щодо визначення компанії-нерезидента у
суб’єкті господарювання, на якого покладено функції оператора Єдиної
газотранспортної системи України. Умови конкурсу розробляються та
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Засновник або власник підприємства, на яке покладено функції
оператора Єдиної газотранспортної системи, повинен мати не менш як
п’ятирічний
досвід
управління
газотранспортною
системою
на
американському чи європейському ринку.
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» має наміри
закріпити за державою право розірвання договору на управління
газотранспортною системою іноземним інвестором у випадку, якщо
«Газпром» одержить над нею контроль у майбутньому. «Ми плануємо, що в
самому договорі буде передбачений пункт, який є відносно стандартним для
більшості подібних угод: якщо відбувається зміна кінцевого власника
(теоретично, будь-яку компанію в світі може купити «Газпром»), то
українська сторона матиме право, якщо такий власник для неї є
неприйнятним, розірвати договір концесії, оренди або будь-який інший
договір», – зазначив голова «Нафтогазу» А. Коболєв.
У контексті розгляду урядових кроків щодо оптимізації
функціонування вітчизняного газового ринку та захисту національних
інтересів в енергетичній сфері перспективним виглядає підписання Україною
27 червня поточного року економічної частини Угоди про асоціацію з
Європейським Союзом. «Угода передбачає, що компанії України і
Євросоюзу працюватимуть в єдиному нормативно-правовому полі, і наша
країна стає важливою частиною єдиного європейського газового ринку.
Відповідно, Україна, яка має унікальні технічні можливості з
транспортування та підземного зберігання газу, одержує додатковий важіль
для відстоювання своїх інтересів у питаннях енергетичної співпраці з
Євросоюзом», – зазначає глава правління НАК «Нафтогаз України»
А. Коболєв. Стаття Угоди «Співпраця у сфері використання інфраструктури»
встановлює, що кожна сторона повинна враховувати енергетичні мережі й
можливості іншої сторони при розробці програмних документів щодо попиту
та пропозиції, енергетичних стратегій і планів розвитку інфраструктури. Крім
того, Угода передбачає, що сторони повинні докладати зусиль для сприяння
використанню інфраструктури передачі та зберігання газу і, в разі потреби,
проводити консультації одна з одною або координувати свої дії з розвитку
інфраструктури.
З метою активізації процесу співробітництва України та ЄС у газовій
сфері сторони домовилися про спільний моніторинг газових потоків в
Україні. Про це в кінці липня в Брюсселі під час зустрічі домовилися віце12

президент Європейської комісії Г. Еттінгер і міністр палива та енергетики
України Ю. Продан. Домовленостями передбачено створення спільної
робочої групи у складі чотирьох представників – два від Єврокомісії та два
від України, які тричі на тиждень проводитимуть відповідні консультації.
Також досягнута домовленість щодо напрацювання відповідної угоди між
Єврокомісією та українською стороною щодо спільного моніторингу газових
потоків у газотранспортній системі України з відповідним залученням
експертів Європейської комісії на українській газовій станції. «Ми хочемо,
щоб представники Єврокомісії приїхали в Україну якомога скоріше, тому що
ми хочемо бути максимально прозорими, щоб запобігти звинуваченням з
російської сторони. Ми готові допустити представників Єврокомісії на всі
газовимірювальні станції», – заявив міністр.
Підсумовуючи, можна зробити висновок стосовно того, що успіх
розв’язання Україною газової проблеми залежить сьогодні від здатності
влади до комплексних дій як економічного, так і політико-дипломатичного
характеру. Це й налагодження реверсного газопостачання з країн ЄС, і
збільшення власного газовидобутку, й оптимізація споживання блакитного
палива як державою, так і населенням, і, безумовно, врегулювання «газових»
і не тільки відносин з Росією. «Газовий» пазл України складається з
декількох важливих складових і лише їхнє поєднання здатне забезпечити
бажаний ефект.
І. Рудь, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. політ. наук

Події на майдані Незалежності 7–11 серпня:
хроніка та експертні оцінки
У четвер, 7 серпня, у центрі Києва почалися зіткнення між активістами
Майдану і співробітниками правоохоронних органів. Протистояння почалося
після того, як комунальні служби приступили до розбору барикад і знесення
наметів на майдані Незалежності.
«Майданівці» після появи комунальників підпалили автомобільні
покришки, потім почали закидати міліціонерів, які також прибули на площу,
бруківкою й петардами. До «зачистки» приєдналися бійці Нацгвардії й
спецбатальйону «Київ-1». Під час зіткнень поранення отримали кілька людей
з обох сторін.
Активісти Майдану заявили, що пожежу влаштували комунальники та
люди в камуфляжі з автоматами Калашникова і без розпізнавальних знаків.
На місце пожежі приїхало кілька бригад МНС і пожежних машин.
Одна з машин під’їхала дуже близько до осередку пожежі на Хрещатику, 24.
Але активісти з коктейлями Молотова пообіцяли підпалити машину.
Активісти дали можливість відстебнути шланги від машини і виїхати.
Пожежну машину відігнали. Один з активістів заявив, що підпал
організували самі комунальники, щоб зробити картинку для ТБ, мовляв, «ми
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(“майданівці”. – Ред.) підпалили шини, а пожежники загасили».
На розі Прорізної та Хрещатика активісти Майдану відтіснили
батальйон «Київ-1». Покричавши «Слава Україні», активісти в масках
захопили будівельний кран, який стоїть на цьому кутку. Вони поводилися
дуже
агресивно
(http://vesti.ua/kiev/64443-majdanovcy-obvinilikommunalwikov-v-podzhoge).
Для врегулювання ситуації мер Києва В. Кличко вранці 8 серпня
відвідав наметове містечко на майдані Незалежності. Під час спілкування з
активістами він заявив, що наведе порядок в центрі Києва, оскільки цього
вимагають мешканці міста. Частина «майданівців» супроводжувала промову
В. Кличка криками «Ганьба».
Також міський голова, який прийшов на Майдан у супроводі охорони,
поцікавився в активістів, чому вони в складний для України час перебувають
на площі в центрі Києва. За словами В. Кличка, нині українці або повинні
ретельно працювати, або приймати участь у силовій операції в Донбасі.
Раніше В. Кличко в ефірі Першого національного каналу назвав
протистояння на Майдані провокацією. «Я звернувся до керівництва
київської міліції з тим, щоб правоохоронці забезпечили безпеку киян, так як
на Майдані сьогодні (7 серпня) вилучені гранатомет, кілька автоматів і
боєприпаси», – підкреслив мер Києва. (http://lenta.ru/news/2014/08/08/klitschk.
– 2014. – 8.08).
9 серпня київською владою було оголошено про суботник з прибирання
території майдану Незалежності та вул. Хрещатик. Уже з 8:30 на Майдані
почали збиратися люди, які запекло сперечалися з жителями наметового
містечка щодо доцільності їхнього перебування в центрі столиці.
Близько 9:20 на перетині вул. Архітектора Городецького і Хрещатик
почали працювати співробітники комунальних служб, супроводжувані
вантажівкою й трактором. Вони вивозили залишки наметів, які «майданівці»
дозволили забрати.
О 10:00 біля барикади на Хрещатику з боку Бесарабки в супроводі
одного охоронця з’явився мер Києва В. Кличко. Політик, оточений щільним
кільцем телекамер і журналістів, завантажив у вантажівку кілька покришок і
дощок, після чого вирушив до намету центральної ради сотень Майдану, що
перебувала неподалік від «новорічної ялинки».
Як В. Кличко повідомив журналістам, він домовився про розчищення
проїжджої частини Хрещатика й поступовий демонтаж наметів. Це саме він
повторив зі сцени, коли його попросили на неї піднятися.
Мешканці Майдану були незадоволені таким результатом переговорів і
все ще не приставали на таку ініціативу. Однак кияни, які прийшли на
суботник, також були не в захваті, тому взяли ініціативу у свої руки й почали
зносити намети, які були встановлені на вул. Городецького біля
консерваторії. Більшість із наметового містечка змирилася з поразкою, але
деякі взяли в руки пляшки із запальною сумішшю й камені.
У розпал бійки, близько 12:00, з боку пл. І. Франка по
вул. Городецького до барикад почали наближатися дві колони співробітників
14

Солом’янського відділення міліції, у касках та озброєні кийками, загальною
чисельністю близько 100 осіб. Учасники суботника, помітивши
правоохоронців, дали їм зрозуміти, що самі розберуться з жителями
наметового містечка, після чого співробітники МВС розвернулися й рушили
у зворотному напрямку.
Через кілька хвилин після сутичок на вул. Городецького невідомі
підпалили барикаду біля Лядських воріт, з боку Будинку профспілок. Вогонь
швидко розгорівся й загрожував перекинутися на все наметове містечко.
«Майданівці», кияни й співробітники Державної служби з надзвичайних
ситуацій стали діяти спільно й загасили пожежу. При цьому жителі
наметового табору й учасники суботника обвинувачували один одного в
підпалі.
Через деякий час невідомі підпалили три намети біля стели
Незалежності, але вони також були погашені. Почалося активне прибирання
всіх барикад, у якому брали участь близько 2 тис. осіб і близько 10 од.
техніки (трактори, навантажувачі й вантажівки).
Станом на 19:40 9 серпня комунальники й кияни розчистили проїжджу
частину вул. Хрещатик, Архітектора Городецького, а також дорогу між
Лядськими воротами й Будинком профспілок. На майдані Незалежності
залишалися сім наметів і сцена, а співробітники комунальних служб і
учасники суботника продовжили навантажувати сміття у вантажівки.
У понеділок, 11 серпня, після того як комунальні служби в супроводі
міліції та спеціальних батальйонів «Київ-1» і «Київ-2» розібрали барикади й
демонтували намети на майдані Незалежності, на вул. Хрещатик, Архітектора
Городецького та Михайлівській було відновлено рух транспорту. Поки що
залишається обмеженою для руху тільки вул. Інститутська, а також
залишилися недоторканними «новорічна ялинка» та меморіальні дошки з
іменами загиблих учасників масових протестів у січні – лютому біля
монумента Незалежності.
12 серпня мер Києва В. Кличко заявив, що металевий каркас ялинки на
майдані Незалежності в найближчий час демонтують.
Одночасно в соцмережах багато українців висловлюються за збереження
ялинки як важливого символу протесту. Або принаймні за перенесення в
інше місце. Зокрема, Український інститут національної пам’яті вважає, що
каркас необхідно зберегти як артефакт для майбутнього Музею Майдану. 11
серпня інститут офіційно попросив київську мерію забезпечити збереження й
музеєфікацію «йолки» (саме так її іронічно називали за часів протестів).
В. Кличко також спрогнозував, що Київрада найближчим часом
перейменує вул. Інститутську у вул. Небесної сотні. За його словами, там
буде встановлено меморіал на честь загиблих під час протесту. На сьогодні
відбувається міжнародний конкурс, який визначить його концепцію
(http://www.bbc.co.uk/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/08/140812_ru_n_maida
n_fir_tree.shtml. – 2014. – 12.08).
Політики та експерти висловили своє ставлення до акцій щодо
благоустрою та наведення порядку на майдані Незалежності.
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Так, депутат Верховної Ради Ю. Сиротюк (фракція «Всеукраїнське
об’єднання “Свобода”») висловив позитивне ставлення до наведення
порядку на Майдані, адже, за його словами, Майдан – це не територія,
обмежена шинами й наметами, це територія духу. Після того як було скинуто
режим В. Януковича та анексовано Крим, більшість людей, які були на
Майдані, перемістилися захищати державну незалежність. Той Майдан, який
залишився потім, – це вже не був Майдан, це ганьба для тих, хто виходив на
Майдан.
«Я не хочу вести дискусію про ті методи, якими це робилося, бо я там не
був і мені важко сказати, наскільки правильно прибирали намети і барикади,
але те, що їх треба було прибрати, – це 100 %, – зазначив депутат. – Звичайно,
дуже багато вимог “революції гідності” не виконано: не прийнято закон про
люстрацію, не заборонено Комуністичну партію і Партію регіонів, не
конфісковано майно антидержавних елементів, сьогодні олігархи в країні – це
національні герої, хоча Майдан і виходив проти олігархів. Але “революція
гідності” – це позитивні зміни, це реформи, а не бандитизм і насильство. У нас
сьогодні є і новітній “майдан”, він сам органічно переформатувався і його не
треба намагатися переформатувати документами. Наприклад, багато
“майданівців” пішли в армію, деякі працюють в ініціативі “Реанімаційний
пакет реформ” і напрацьовують законодавчі ініціативи. Ось це – новітній
“майдан”.
Сама територія Майдану повинна залишатися священним місцем
пам’яті. Це сакральне місце української історії, там не повинні проводитися
будь-які розважальні заходи або ярмарки, а на місці знесених наметів не
повинні бути поставлені торговельні намети. Можливо, варто було б зробити
підйом на вул. Інститутській пішохідної зоною і назвати хоча б цю частину
вулиці – Героїв Небесної сотні, створити там своєрідний меморіальний
комплекс, щоб люди мали доступ до кожного місця, де героїчно загинули
найкращі сини держави».
Депутат Верховної Ради В. Яворівський (фракція «Всеукраїнське
об’єднання “Батьківщина”») висловився проти того, щоб розганяти
Майдан силовими методами. За його словами, Майдан виконав свою
функцію – він «вигнав Януковича і фактично всю його свиту з країни.
Майдан зробив те, що зараз народжується нова Україна – патріотична.
Причому народжується і там, на Сході, на полі бою, і сьогодні тут, у
Центральній Україні та Західній».
При цьому політик вважає, що Майдан повинен залишитися, втілившись
у «народному віче». На його переконання, Майдан потрібен як «санітар
влади», як щотижневе віче, де кожен може висловитися і бути почутим, щоб
уся країна дивилася, щоб люди йшли зі своїми проблемами і питаннями. І
щоб обов’язково на годину-півтори, якщо вони можуть, на нього приходили і
Президент, і Прем’єр-міністр з міністрами, і спікер з депутатами і слухали,
що люди говоритимуть.
Депутат Верховної Ради В. Курінний (фракція «Український
демократичний альянс за реформи (УДАР) В. Кличка») вважає що дії
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влади на Майдані не тільки коректні, а й гостро необхідні не тільки для
всього міста, а й для всієї країни.
В. Курінний підкреслив що сьогодні суспільство реалізує свої запити,
які воно ставило на Майдані, іншим способом, з’явилися інші механізми
впливу, тому стояння на Майдані – безглузде. «У Майдану було дві функції:
протестна, а саме повалення диктаторського режиму, і друга – позначення
основних нових трендів розвитку України, які забезпечать їй поступ у
майбутнє, тут і європейська спрямованість, і підписання асоціації. Так, я
згоден, що зараз корупцію все ще не подолано, а люстрацію не проведено, але
ці проблеми стоянням на Майдані вже точно не вирішуються», – зазначив
депутат В. Курінний.
Безсумнівно також, за його словами, що потрібно встановлювати
меморіал Небесної сотні і всіх людей, хто віддав за ідеї Майдану своє життя.
Потрібно розробляти проект, потрібно проводити широкі відкриті
обговорення і найкращий проект потрібно реалізовувати.
Свою думку про серпневі події на майдані Незалежності висловили
також політичні експерти.
Директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента»
В. Фесенко вважає, що дії влади були адекватними до ситуації, яка склалася
на Майдані. «Однак я не називав би це Майданом, – уточнив експерт, – це
просто люди, які проживали на його території і мали мало спільного з подіями
акцій протесту в лютому».
На переконання В. Фесенка, Майдан виконав свою функцію ще в
лютому, коли зміг скинути В. Януковича. Тепер Майдан повинен
продовжити своє існування, проте не обмежуючись при цьому
територіальними рамками майдану Незалежності, а перейти в рух з контролю
за оновленням влади.
Пам’ять же про Майдан необхідно зберегти, це не повинно
обговорюватися. Має бути створено меморіал пам’яті Небесної сотні, але
барикади необхідно прибрати, адже барикади символізують поділ країни, а
сьогодні Україні необхідне єднання. Можливо й збереження наметів, але це
повинна бути символічний намет, а не місце проживання.
Директор Інституту глобальних стратегій В. Карасьов дотримується
позиції, що методи, які привели до згортання Майдану на останній фазі його
існування, були адекватними. На його думку, суть Майдану полягає не
стільки в тому, щоб стояти на центральній вулиці Києва, а в тому щоб
громадяни отримали реальне право обирати й бути обраними, управляти
державою, отримали реальні гарантовані права на свободу вираження
протесту, громадянські акції тощо. Тобто щоб українські громадяни були
забезпечені європейськими стандартами демократії і прав людини.
Майдан виконає своє завдання, коли народ отримає реальний доступ до
влади, коли держава перестане бути власністю олігархів, а стане власністю
народу. Ще потрібно зробити багато інституціональних реформ у політичній
сфері для того, щоб Майдан виконав своє призначення. Зрештою, Майдан –
це не просто шматок площі, Майдан – це дух свободи. І якщо цей дух
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свободи в Україні буде, то Майдан існуватиме в Україні, просто в інших,
більш цивілізованих, більш інституалізованих і більш організованих формах.
На думку В. Карасьова, Майдан обов’язково потрібно зберегти як
меморіал або пам’ятник, меморіал Небесної сотні, адже все це – наша історія,
яка, на жаль, має свій вимір у ціні людського життя. Тому треба, щоб
пам’ятали майбутні покоління, як треба завойовувати свободу і якими
жертвами. Намети – це вже романтика, вона пішла, починаються будні,
постмайданні будні і потрібно тепер не стільки руйнувати, скільки творити й
будувати. Майдан повинен стати способом життя, а не територією в центрі
Києва, українською формою свободи, а меморіал повинен стати
нагадуванням про те, якою ціною здобувалася свобода і європейський шлях
розвитку України.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України О. Турчинов доручив апарату
парламенту оприлюднити декларації всіх народних депутатів України.
За словами керівника парламенту, він неодноразово звертався до
народних депутатів із «дорученням самостійно оприлюднити їхні
декларації».
«У зв’язку з тим, що досі не всі це зробили, я доручив апарату
оприлюднити цю інформацію, щоб напередодні виборчого процесу
громадяни змогли отримати об’єктивну інформацію», – зазначив
О.
Турчинов
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 13.08).
***
О. Турчинов доручив Комітету з питань Регламенту і Комітету
державного будівництва та місцевого самоврядування негайно
розглянути проекти постанов щодо перевиборів Харківської міськради та
мера Харкова.
Таке доручення О. Турчинов дав під час пленарного засідання у
вівторок, 12 серпня, підсумовуючи пропозиції народних депутатів щодо
розгляду проектів постанов про перевибори Харківської міської ради та
міського голови Харкова (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 12.08).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законів України щодо посилення
контролю за обігом підакцизних товарів та уточнення окремих
податкових норм».
Метою Закону є посилення контролю за обігом спирту та процедурою
документального оформлення операцій із ввезення/вивезення спирту і
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лікеро-горілчаних виробів на/з території акцизних складів.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2403 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 12.08).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про здійснення
правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням
антитерористичної операції».
Законом встановлено правила зміни підсудності цивільних,
господарських та адміністративних справ і підсудності й підслідності
кримінальних проваджень «у зв’язку з неможливістю здійснювати
правосуддя окремими судами в районі проведення антитерористичної
операції».
Відповідний законопроект зареєстровано за № 4447а (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 12.08).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону України “Про лікарські засоби” щодо удосконалення порядку
забезпечення населення лікарськими засобами, призначеними для
лікування соціально небезпечних та тяжких хвороб».
Документом, зокрема, передбачено спрощену реєстрацію в Україні
лікарських засобів, що були зареєстровані компетентним органом США, ЄС,
а саме лікарських засобів, призначених для лікування таких соціально
небезпечних хвороб, як туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусні гепатити,
онкологічних, рідкісних (орфанних) захворювань.
Закон прийнято в редакції профільного комітету.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 3818 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 12.08).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону
України “Про прокуратуру” щодо утворення військових прокуратур».
Законом внесено зміни та доповнення до статей 9, 13, 14, 17, 20, 46-2, 47,
49, 52, 53, 56 Закону «Про прокуратуру» щодо об’єктів нагляду військових
прокуратур, гарантій незалежності прокурорів та слідчих, участі у засіданнях
органів державної влади і управління, системи органів прокуратури,
повноважень прокурорів, кадрів органів військової прокуратури, порядку
присвоєння військових звань військовослужбовцям військових прокуратур,
матеріального та соціального забезпечення оперативного складу військових
прокуратур.
Також закон доповнено новою статтею 46-1 «Кадри органів військової
прокуратури».
Відповідний законопроект зареєстровано за № 4446а (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 14.08).
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***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про
внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального
кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини
проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні
злочини.
Метою законопроекту є забезпечення принципу невідворотності
покарання у випадках, коли підозрюваний (обвинувачений), знаходячись
поза межами України, переховується від органів слідства та суду,
ухиляючись від кримінальної відповідальності, та задля підвищення
ефективності розслідування окремих злочинів проти основ національної
безпеки України та громадської безпеки, а також забезпечення конфіскації
майна за їх вчинення.
Зокрема, законопроектом пропонується доповнити ч. 2 ст. 59 та санкції
ст. 109 – 114, 258 – 258-4 та 260 – 261 КК положеннями, які передбачають
покарання у виді конфіскації майна за вчинення даних злочинів; запровадити
спеціальне досудове розслідування зазначених вище злочинів, шляхом
доповнення КПК Главою 24-1 «Особливості спеціального досудового
розслідування кримінальних правопорушень», а також внести відповідні
зміни до низки статей КПК.
Законопроект зареєстровано за № 4448а (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 14.08).
***
12 серпня Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про
податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму та
про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово
окупованій території України».
Головною метою Закону є надання терміном на 10 років соціальноекономічних стимулів для зростання інвестиційної активності, розвитку
туристичної інфраструктури та збільшення трудової зайнятості громадян у
межах вільної економічної зони Криму, підняття ролі територіальних громад
Криму та м. Севастополь при вирішенні повсякденних питань їхнього життя,
а також упередження скорочення трудової зайнятості громадян України та
падіння їхніх доходів унаслідок запровадження в Автономній Республіці
Крим і м. Севастополь репресивних економічних систем інших країн
протягом терміну їхньої тимчасової окупації.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 4032а.
Утім, як інформує видання «Корреспондент.net», за словами Голови
Верховної Ради О. Турчинова, голосування за документ проходило з
порушеннями і його необхідно було поставити на голосування повторно.
Голосуванням 14 серпня Верховна Рада ухвалення законопроекту № 4032а не
підтвердила
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua).
–
2014.
–
12.08;
Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 14.08).
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***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий
режим на тимчасово окупованій території України” щодо місця
перебування та права на освіту».
Народні депутати погодилися з пропозицією Президента України
виключити із розд. І Закону п. 1, яким визначається порядок оформлення та
видачі довідки, що підтверджує місце перебування особи, яка проживає на
тимчасово окупованій території або переселилася з неї, оскільки це питання
врегульоване в Законі України «Про свободу пересування та вільний вибір
місця проживання в Україні» й додаткового унормування не потребує.
Верховна Рада підтримала також пропозицію Президента України
встановити, що продовження навчання громадян України з тимчасово
окупованих територій здійснюється у вищих навчальних закладах,
розташованих на території інших регіонів України, на загальних підставах, у
межах загального обсягу видатків, передбачених цим закладам на підготовку
кадрів, та обсягу державного замовлення.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 4931 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 12.08).
***
Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про
безпечність і гігієну кормів.
Проектом (реєстр. № 4280а-1) пропонується визначити повноваження
органів виконавчої влади з питань виробництва та обігу кормів, засади та
порядок здійснення державного контролю у цій сфері, права та обов’язки
операторів ринку кормів, механізм державного регулювання їхнього
виробництва та обігу. Крім того, у проекті передбачена відповідальність за
порушення законодавства про корми.
Як зазначалося під час обговорення, прийняття законопроекту дасть
можливість створити умови для розвитку ринку кормів в Україні, що,
зокрема, сприятиме зростанню обсягів виробництва якісних кормів, а також
надасть можливість зменшити фінансове та адміністративне навантаження на
операторів ринку.
Члени комітету також взяли до уваги, що законопроект гармонізовано із
Регламентом ЄС №178/2002 в частині вимог, які встановлюються до
безпечності кормів, та обов’язків операторів ринку щодо гарантування
безпечності корму, який виробляється або перебуває в обігу, та іншими
нормативними документами Євросоюзу (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 13.08).
***
Комітет з питань охорони здоров’я рекомендує парламенту
прийняти за основу і в цілому законопроект про затвердження
21

Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛінфекції/СНІДу на 2014–2018 роки.
Як зазначалося під час обговорення, метою прийняття законопроекту
(реєстр. № 4384а) є зниження рівня захворюваності й смертності від ВІЛінфекції/СНІДу шляхом надання якісних і доступних послуг з профілактики
та діагностики ВІЛ-інфекції насамперед представникам груп підвищеного
ризику; послуг з лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ.
Народні депутати взяли, зокрема, до уваги те, що внаслідок реалізації
попередньої програми у 2009–2013 рр. вдалося досягти сталої тенденції до
стабілізації епідемічної ситуації з ВІЛ/СНІДу в Україні, зменшення кількості
нових випадків інфікування серед загального населення на 2 %, а серед
основної групи ризику – споживачів ін’єкційних наркотиків – на 17 %.
Водночас, наголошували учасники засідання, показники захворюваності на
ВІЛ-інфекцію за перше півріччя поточного року говорять про зростання
захворюваності на ВІЛ-інфекцію на 0,9 % порівняно з аналогічним періодом
минулого року.
Зазначалося також, що проект програми передбачає діяльність за
стратегічними напрямами, започаткованими попередньою програмою, а
також розвиток нових напрямів діяльності, а саме:
– впровадження зовнішньої оцінки якості тестування донорської крові;
– застосування новітніх технологій ранньої діагностики ВІЛ-статусу
дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями;
– розроблення та впровадження єдиної електронної системи
епідеміологічного та клінічного моніторингу ВІЛ-інфекції;
– застосування на ранній стадії захворювання антиретровірусної терапії з
метою профілактики поширення ВІЛ-інфекції;
– упровадження механізму соціального замовлення з надання послуг у
сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу із залученням громадських і благодійних
організацій тощо.
Під час обговорення наголошувалося також, що фінансове забезпечення
програми здійснюватиметься в межах видатків, що передбачаються у
державному бюджеті головним розпорядникам бюджетних коштів,
відповідальним за виконання програми, а також за рахунок коштів місцевих
бюджетів і коштів гранту Глобального фонду, інших джерел. Запланований
обсяг фінансування програми становить 6,4 млрд грн (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 13.08).
***
Україна повинна отримати антитерористичну доктрину із
проектами довгострокового характеру, відновити дискусію щодо
повернення мандата про відновлення ядерного статусу та дати правову
оцінку діям першого Президента України Л. Кравчука, який позбавив
країну надійного захисту. Про це під час брифінгу повідомив С. Каплін,
секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони, передає
УНН.
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«Країна повинна отримати антитерористичну доктрину із проектами
довгострокового характеру, відновити дискусію щодо повернення мандата
про відновлення ядерного статусу України. Або ж отримати відшкодування
через порушення Будапештського меморандуму. Дати правову оцінку діям
першого Президента України Л. Кравчука, який позбавив країну надійного
захисту та статусу одного із лідерів у світовій геополітиці. Таке звернення на
ім’я Генпрокурора я зробив минулого тижня.
Також необхідно провести люстрацію, прийнявши закон про люстрацію,
заборонити певні політсили, що фінансуються Кремлем і спрямовані на
дестабілізацію.
Ми повинні активізувати роботу усіма можливими засобами, передусім
аби стати фактором у внутрішній політиці Росії. На жаль, наразі такого плану
ми не маємо. Але ми повинні розуміти, що без повалення режиму В. Путіна і
підтримки людей у РФ, які цього прагнуть, ми не зможемо розв’язати та
змінити ситуацію. І разом зі світовим товариством ми повинні сформувати
антипутінську коаліцію, аби не допустити розв’язання третьої світової
війни», – наголошує С. Каплін (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 13.08).
***
У Верховній Раді є політичні сили, які не бажають позбуватися
влади, а тому хочуть дискредитувати питання люстрації. Про це в
коментарі УНН сказав народний депутат України від УДАРу В. Чумак.
«Законопроект “регіонала” Матвієнкова про люстрацію – це спроба
підмінити суть ідеї очищення влади на популістські гасла», – сказав
В. Чумак.
Він зазначив, що пропозиція без жодних процедур і підстав заборонити
всім депутатам усіх скликань обиратися до Верховної Ради виглядає
безпідставно й провокаційно. «Упевнений, що серед колишніх та й
сьогоднішніх депутатів є люди освічені і патріотичні, які здатні проводити
зміни в країні. На яких підставах ми повинні усім їм забороняти займатися
політичною діяльністю?» – зауважив політик.
На його думку, коли дійде до голосування, то прийняття такого
законопроекту не матиме шансів. «У законі потрібен механізм і процедура
перевірки державних службовців. Якщо особа не згодна із задіяною
процедурою або вважатиме, що проти неї використали неправдиві відомості,
то вона зможе звернутися до суду. Так можна уникнути безпідставних
репресій, зате отримати довіру суспільства», – роз’яснив нардеп.
В. Чумак нагадав, що у Верховній Раді і формально, і фактично не має
стійкої більшості, аби ще й на ідеологічних засадах. «В 2012 р. Рада
формувалася під Януковича. І зламати психологію тих пройдисвітів дуже
важко. Ми ж не думаємо, що вони готові ось так легко здатися й зробити собі
політичне харакірі?! – сказав він. – Буде дуже складно прийняти необхідне й
перспективне рішення щодо очищення влади. Для цього ведуться
консультації, багато що буде залежати від мажоритарників. Шанс на
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прийняття рішення зберігається, але треба бути реалістами – ця
“януковицька” Рада не здатна бути мотором реформування української влади
та
України
в
цілому»
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 13.08).
***
«Дострокові вибори приведуть до оновлення парламенту. Я вірю, що
це оновлення має бути якісним», – сказав народний депутат від УДАРу
В. Карпунцов в ефірі телеканалу ТВі.
Коментуючи дискусію, що розвернулася навколо обговорення змін до
виборчого законодавства, В. Карпунцов зазначив: «Відкриті списки – це ті,
що зрозумілі громадянину. Склалася парадоксальна ситуація. З одного боку,
для держави краще мати пропорційну систему з відкритими списками. З
іншого – громадяни позитивніше сприймають “мажоритарку”. І в цій ситуації
дуже багато залежить від правильного усвідомлення громадянами свого
вибору. Суспільству потрібно усвідомити, що депутат – це людина, яка має
закони писати, а не дороги ремонтувати. Для цього є виконавча влада, вона
має займатися такими питаннями».
Депутат нагадав про необхідність створення умов, які б дали можливість
реалізувати право обирати й українцям на тимчасово окупованій території
Криму: «Це питання складне. Найбільш оптимально воно вирішується при
пропорційній системі голосування. Ми маємо забезпечити ті чинники, які
дадуть нам можливість врахувати голоси кримчан. І це не тільки організація
голосування в прикордонних областях. Нагадаю, реєстр виборців – він є
мобільний. І надає можливість реалізовувати право обирати в будь-якому
регіоні України», – сказав депутат (Партія УДАР (http://klichko.org). – 2014.
– 13.08).
***
Сьогодні вкрай важливо оптимізувати витрати з бюджету на
проведення дострокових парламентських виборів і провести їх у
найкоротші терміни. Про це під час прес-конференції заявив лідер УДАРу
В. Ковальчук.
«УДАР підтримує ідею проведення дострокових виборів у якомога
коротші терміни, щоб якнайшвидше перейти до реалізації реформ і змін у
країні, які мають спільно втілювати Президент, демократична більшість
парламенту і сформований нею уряд», – сказав В. Ковальчук.
За його словами, дуже важливо, за якими принципами й правилами
відбудуться дострокові парламентські вибори, які мають очистити й оновити
законодавчу владу в країні. «Головна мета внесення змін до закону про
вибори – підвищити реальний вплив суспільства на склад парламенту. Закон
про вибори повинен зробити парламент справжнім представницьким органом
народу, здатним підтримати необхідні країні реформи», – сказав він.
В. Ковальчук нагадав, що УДАР виступає за пропорційну систему за
відкритими списками, щоб поєднати відповідальність партій перед
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суспільством і депутатів перед виборцями. Крім того, підкреслив він,
необхідно запровадити норми про відкритість джерел фінансування і
звітування про них на всіх етапах кампанії, щоб громадяни розуміли, які сили
стоять за тією чи іншою партією.
Лідер УДАРу також наголосив, що важливим питанням є формування
демократичної, проєвропейської більшості в новому парламенті і, обираючи
виборчу систему, необхідно оцінити, наскільки вона слугує цій меті.
Водночас, підкреслив В. Ковальчук, на жаль, у нинішньому парламенті
бракує волі для кардинальної зміни виборчої системи. «Колишні і нинішні
члени фракції Партії регіонів чинять цьому шалений спротив. Виборцям
варто запам’ятати це – і відповідно дати оцінку на виборах», – зауважив він.
В. Ковальчук зауважив, що наразі в парламенті немає узгодженого рішення
щодо ухвалення того чи іншого виборчого закону. «Ми маємо надію, що до
кінця завтрашнього дня (14 серпня. – Ред.) парламент зробить ще одну
спробу ухвалити зміни до виборчого закону», – додав він.
Лідер фракції УДАР також не виключив, що в разі, якщо новий
виборчий закон не буде ухвалено, відбудеться ще одне позачергове засідання
Верховної Ради в серпні.
Водночас, додав він, за діючим законом вибори проводити дуже
складно, оскільки виникнуть труднощі з висуненням кандидатів у депутати в
Автономній Республіці Крим. «Але хочу запевнити, якщо виборча кампанія
проводитиметься за існуючою системою, то вибори в Криму відбудуться як
тільки Крим буде звільнено від окупації Росії», – сказав він (Партія УДАР
(http://klichko.org). – 2014. – 13.08).
***
Народні депутати України від Всеукраїнського об’єднання «Свобода»
ініціюють відзначення на державному рівні Дня героїв з метою
вшанування полеглих за незалежність України в різні часи, зокрема й під
час теперішнього протистояння з окупантами. Про це йдеться в проекті
постанови Верховної Ради України «Про щорічне відзначення в Україні Дня
Героїв» за авторства О. Тягнибока, О. Панькевича, І. Сех, Л. Мартинюка,
М. Головка та Ю. Сиротюка, передає прес-служба ВО «Свобода».
Як зазначає один з авторів документа О. Панькевич, увічнення пам’яті
полеглих і популяризація їхніх подвигів на державному рівні необхідні для
консолідації суспільства, формування спільної національної пам’яті та
ідентичності. «Сьогодні Україна переживає найбільше випробування в своїй
новітній історії – збройну боротьбу за незалежність і територіальну
цілісність. Від початку збройних протистоянь українські військовослужбовці
неодноразово демонстрували свою відвагу, мужність і військові вміння в
боротьбі з ворогом, чимало солдатів та офіцерів проявили особистий героїзм.
Їхні вчинки можуть і мають стати взірцем для усього українського народу та
є важливим прикладом для виховання майбутніх поколінь. Кров, пролита в
боротьбі із російською агресією і тероризмом, об’єднує Українську державу
та український народ», – зазначає народний депутат.
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Для збереження та належного вшанування пам’яті осіб, які віддали
життя за Україну, «свободівці» пропонують у четверту неділю травня
запровадити День героїв, який буде відзначатися щорічно на
загальнодержавному рівні. «Саме у травні 2014 р. українські збройні сили
отримали перші перемоги у боротьбі з терористами, які захопили контроль
над
частиною Донецької
та
Луганської
областей.
Українські
військовослужбовці і добровольці продемонстрували приклади мужності та
героїзму, у тому числі і ціною власного життя, у цій боротьбі. Зокрема, 29
травня 2014 р. в зоні бойових дій під час антитерористичної операції у
м. Слов’янськ Донецької області загинув генерал-майор С. Кульчицький», –
ідеться в пояснювальній записці.
Водночас відзначення Дня героїв у четверту неділю травня має в Україні
глибокі історичні традиції. 25 травня 1926 р. від рук терориста, направленого
НКВД, загинув головний отаман УНР С. Петлюра, 23 травня 1938 р. в
Роттердамі агент НКВД обірвав життя засновника та першого провідника
УВО та ОУН полковника Є. Коновальця. У травні поклали своє життя за
Україну М. Міхновський і багато інших борців. На їх вшанування у 1941 р. II
Великий збір Організації українських націоналістів постановив відзначити 23
травня як Свято героїв.
Проект постанови передбачає ряд заходів до щорічного відзначення Дня
героїв, зокрема підготовку й друк масовим тиражем науково-популярного
видання, присвяченого учасникам боротьби за незалежність України у ХХ та
ХХІ ст., проведення теле- і радіопередач, випуск поштових марок, відкриття
виставок
(Вголос
(http://vgolos.com.ua/news/svoboda_proponuie_vidznachaty_den_geroiv_polegly
h_za_ukrainu_v_hh_i_hhi_stolittyah_153973.html). – 2014. – 13.08).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України звернувся до Собору єпископів Української
православної церкви.
У зверненні, зокрема, ідеться:
«Сьогодні у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі відбувається
історична подія – обрання предстоятеля самостійної і незалежної в
управлінні Української православної церкви.
На вас покладається особлива відповідальність – із сумлінням визначити
найдостойнішого архієрея для давньої Київської кафедри, який гідно
продовжить праведні труди новопреставленого Блаженнішого митрополита
Володимира.
Ваше зібрання проходить у найскладніший період сучасної України –
проливається людська кров, ми потерпаємо від зовнішньої збройної агресії.
Така ціна за прагнення наших громадян до гідного життя у цілісній,
незалежній, демократичній та процвітаючій державі.
За цих обставин надзвичайно важливою є консолідуюча місія церкви у
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суспільстві, її потужний виховний та патріотичний потенціал.
Ми високо цінуємо зусилля релігійних організацій, спрямовані на
примирення, духовну й гуманітарну підтримку співвітчизників, і готові до
подальшої дієвої співпраці.
Бажаю вам плідної роботи, мудрості та миру» (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2014.
– 13.08).
***
Президент України П. Порошенко привітав Митрополита
Київського і всієї України Онуфрія з обранням на престол предстоятеля
Української православної церкви.
Глава держави висловив надію, що під керівництвом нового
предстоятеля УПЦ «примножаться здобутки українського православ’я».
«Упевнений, Ваші зусилля будуть покладені на подальше відродження
духовної спадщини, зміцнення морального авторитету та посилення
соціального служіння церкви, на досягнення миру і злагоди в суспільстві», –
зазначив він.
П. Порошенко побажав Онуфрію міцного здоров’я, натхнення та
Господнього благословення в архіпастирській діяльності «для добра вірян та
процвітання України» (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2014. – 13.08).
***
Президент України П. Порошенко продовжив консультації з віцепрезидентом США Д. Байденом.
У телефонній розмові з віце-президентом США Президент України
повідомив про розвиток ситуації довкола реалізації міжнародної гуманітарної
місії під егідою Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Сторони домовились і надалі координувати зусилля задля реагування на
існуючі та потенційні виклики і загрози (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/30987.html). – 2014. – 14.08).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
Генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном.
Генеральний секретар ООН під час розмови порушив питання
міжнародної гуманітарної місії для Луганська, яка ініційована Президентом
України. Пан Гі Мун запропонував, щоб ООН долучилася до координації дій
з Міжнародним комітетом Червоного Хреста з метою дотримання норм
міжнародного права.
Президент П. Порошенко повідомив, що влада України створила
міжвідомчий координаційний механізм і запевнив Пан Гі Муна в тому, що
українська сторона робить усе, щоб норми міжнародного права та українські
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процедури були дотримані. Глава держави привітав готовність ООН
долучитися до координації міжнародної гуманітарної допомоги.
Пан Гі Мун зазначив, що сьогодні зростає занепокоєння щодо
останнього розвитку подій в Україні. Він також повідомив, що дуже уважно
слідкує за розвитком ситуації в Україні, і висловив підтримку мирному плану
Президента України. «Мене надихає ваша відданість наміру відновити мир»,
– сказав він.
Глава держави звернувся до Генерального секретаря ООН з тим, що
існує необхідність у загостренні уваги світової спільноти на питанні
викрадення українського пілота Н. Савченко, яка утримується у в’язниці в
Росії. Президент попросив Генерального секретаря у його діалозі з Росією
сприяти вирішенню цього питання (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2014. – 13.08).
***
Президент України П. Порошенко продовжив телефонні
консультації з Президентом Європейської комісії Ж. М. Баррозу.
Ж. М. Баррозу заявив про повне розуміння та підтримку позиції України
щодо гуманітарної місії, що повинна відбуватися відповідно до міжнародних
норм і внутрішніх українських процедур. Президент Європейської комісії
також підтримав те, що саме Міжнародний комітет Червоного Хреста
координує логістику та доставку гуманітарної допомоги для мешканців
Луганська.
П. Порошенко подякував ЄС за підтримку та рішення про виділення
фінансової допомоги у розмірі 2,5 млн євро для мешканців Донбасу, які
найбільше постраждали від дій бойовиків. Зокрема, кошти будуть спрямовані
на цілі міжнародної гуманітарної допомоги мешканцям Луганська через
Міжнародний комітет Червоного Хреста. Також допомога буде надана на
потреби вимушених переселенців, забезпечення їм місця проживання,
продуктів харчування, питної води, медичного обслуговування,
психологічно-соціальної підтримки.
Співрозмовники також обговорили питання енергетичного діалогу та
подальшої економічної допомоги з боку ЄС, зокрема в рамках міжнародної
донорської конференції, яка відбудеться в Києві восени.
Попередня розмова між президентами України та Європейської комісії
відбулася в понеділок, 11 серпня 2014 р. (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2014.
– 12.08).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
президентом Білорусі О. Лукашенком.
Співрозмовники обговорили спільні зусилля для налагодження
міжнародного діалогу задля вирішення гуманітарних питань.
Президенти також обговорили широкий спектр двосторонніх відносин,
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зокрема зняття штучних бар’єрів у торгівлі між Білоруссю та Україною
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2014. – 12.08).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
президентом Грузії Г. Маргвелашвілі.
Президент Грузії висловив готовність долучитися до міжнародної
гуманітарної допомоги, оскільки Грузія в минулому також стала об’єктом
агресії та розуміє складність ситуації, у якій опинилася Україна.
Під час діалогу президент Грузії висловив занепокоєння ситуацією на
Донбасі й просив прийняти від імені народу Грузії слова співчуття з приводу
людських жертв в Україні. Він також заявив, що Грузія повністю підтримує
Україну в боротьбі за територіальну цілісність і суверенітет.
Президент України від імені українського народу подякував
Г. Маргвелашвілі за підтримку. «Ми цінуємо підтримку Грузії – як в
двосторонньому форматі, так і в рамках міжнародних організацій. Для нас
Грузія була і залишається партнером», – наголосив Президент України.
П. Порошенко також додав, що Україна зацікавлена в обміні досвідом
грузинських реформ.
Глава держави заявив, що в обох країн існують спільні виклики, але
також є і схожі завдання, зокрема імплементація Угоди про асоціацію з ЄС.
Співрозмовники домовилися продовжити діалог на початку вересня в рамках
саміту НАТО у Ньюпорті (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2014. – 12.08).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
прем’єр-міністром Італії М. Ренці.
Президент подякував прем’єру Італії за підтримку України з боку
Європейської ради, у якій головує Італія, а також за рішення «великої сімки»
від 30 липня.
П. Порошенко та М. Ренці обговорили питання участі Італії в
міжнародній гуманітарній місії для Луганська. М. Ренці запевнив, що Італія є
другом України і що він, як прем’єр-міністр країни, яка головує в ЄС,
готовий сприяти активізації міжнародного політичного діалогу та
економічного співробітництва з Україною.
Прем’єр-міністр Італії відзначив, що сьогодні існує єдність на
трансатлантичному просторі щодо підтримки України.
Сторони обговорили питання інвестиційно-донорської конференції для
України, яка відбудеться в Києві восени, і можливої участі в ній Італії.
П. Порошенко поновив запрошення М. Ренці відвідати Україну з
офіційним візитом (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2014. – 12.08).
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***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
президентом Фінляндії С. Ніiністьо.
Президент Фінляндії запевнив, що уважно стежить за розвитком подій в
України і, зокрема, за перебігом реалізації міжнародної гуманітарної місії для
Луганська. Він позитивно оцінив факт координації місії з боку Міжнародного
комітету Червоного Хреста. С. Ніiністьо також відзначив важливість
геополітичного контексту подій на Донбасі, до яких прикута увага і з боку
фінського суспільства.
Президент України подякував президенту Фінляндії за підтримку та
запросив його відвідати Україну з візитом.
Співрозмовники також обговорили шляхи активізації міжнародного
залучення до врегулювання ситуації на Донбасі (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2014.
– 13.08).
***
Президент України П. Порошенко закликає уряд до активізації
реформування регуляторної політики та вжиття невідкладних заходів
для цього.
«Звертаю Вашу увагу на необхідність якнайшвидшого початку урядом
реальних процесів дерегуляції в державі, – зазначив глава держави в листі до
Прем’єр-міністра України А. Яценюка. – З огляду на важливість формування
та реалізації узгодженої державної дерегуляційної політики в Україні,
зволікання з початком реформ у цій сфері є неприпустимим. Наполегливо
прошу в межах компетенції вжити невідкладних комплексних заходів,
спрямованих на суттєве спрощення умов для ведення бізнесу в Україні».
Зокрема, Кабінет Міністрів має істотно зменшити кількість
регуляторних органів, скоротити кількість перевірок суб’єктів господарської
діяльності, скасувати дозвільні, ліцензійні та інші документи, які створюють
надмірні регуляторні бар’єри для ведення бізнесу в Україні, заявив
П. Порошенко.
Окрему увагу глава держави звернув на питання створення сприятливого
інвестиційного середовища та належних умов для суб’єктів малого та
середнього бізнесу (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2014. – 12.08).
***
Президент України підписав указ про призначення Ю. Бірюкова
радником Президента України й подякував йому за сумлінну та
ефективну волонтерську роботу.
Під час зустрічі з Ю. Бірюковим Президент, зокрема, подякував за його
ефективну роботу в поверненні 79-ї бригади в місце дислокації. «Без вашої
участі ця операція була б неможлива. Дякую за самовіддану роботу і вітаю з
ініціативою створення нового військового добровольчого підрозділу, який
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увійде до складу діючої славетної аеромобільної бригади. Така взаємодія
може бути дійсно ефективним і гарним прикладом для інших», – зазначив
Президент.
П. Порошенко висловив своє захоплення по-справжньому українським
містом – Миколаєвом. «Миколаївці, які зустрічали українських героїв
оваціями і квітами, вражали. Більш патріотичного міста, ніж Миколаїв,
певно, в ці дні в Україні не було. Хлопці-десантники з 79-ї – справжні герої
для всієї України», – наголосив Президент.
Говорячи про свою зустріч з волонтерськими організаціями, які
допомагають військовим в зоні АТО, глава держави висловив сподівання, що
14 серпня Верховна Рада прийме позитивне рішення щодо напрацьованих
спільно з волонтерами ініціатив, зокрема щодо дерегуляції у сфері
благодійної допомоги та податкових пільг для благодійників, які
забезпечують військових усім необхідним.
Президент акцентував увагу нового радника на необхідності посилення
антикорупційної громадської діяльності для підвищення прозорості та
ефективності закупівель для української армії. «Немає зараз більш важливої
справи, ніж забезпечення наших армійців та добровольців усім необхідним
для захисту їхнього життя. Ті, хто крав чи продовжує красти, наживаючись
на наших військових, мають якомога скоріше отримати по руках. Усі
антикорупційні справи, які зараз розпочаті проти певних військових
чиновників, дійдуть до суду, ніхто не уникне справедливого покарання за
свої злодіяння. Ми маємо якомога швидше подолати корупцію в армії», –
зауважив Президент (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2014. – 13.08).
***
Прес-секретар Президента України С. Цеголко прокоментував
ситуацію щодо організації гуманітарної допомоги для українського
Луганська.
«У п’ятницю (8 серпня. – Ред.) Україна стояла перед загрозою прямого
збройного вторгнення на свою територію. Під прикриттям так званих
миротворців через наш кордон збиралися перейти не озброєні найманці, а
регулярні Збройні сили Росії.
Президентові України вдалося зупинити пряме вторгнення після
залучення світових лідерів і реагування оперативного штабу.
Жодна цивілізована країна не відмовляється від гуманітарної допомоги.
Сьогодні 11 днів, як унаслідок дій терористів Луганськ не має світла, води та
ліків.
Увесь цей час Україна шукає можливості і способи доправити допомогу
до цього українського міста. Але його контролюють терористи, не
дозволяючи це зробити.
Яким чином скерувати допомогу до Луганська?
Комітет Червоного Хреста запропонував виступити гарантом доставки
міжнародної гуманітарної місії до Луганська. Ця організація домовилася з
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Російською Федерацією про міжнародну гуманітарну допомогу для
Луганська, включно з російським гуманітарним вантажем.
Учора (12 серпня. – Ред.) Україна погодилася прийняти російську
частину гуманітарної допомоги в разі, якщо вона буде перевантажена на
винайняті Червоним Хрестом вантажівки та супроводжуватиметься
виключно представниками Червоного Хреста.
Але Росія відкинула таку пропозицію.
Тому сьогодні маємо три сценарії розвитку подій.
Перший. Пряме вторгнення на територію України під приводом
доставки гуманітарного вантажу.
Другий. Провокації з вантажем на території Харківської області з
високою ймовірністю агресії з боку Росії.
Третій. Допомога Луганську проходить через пункт пропуску,
найближчий до цього українського міста. Наші митники, прикордонники та
представники ОБСЄ зможуть просканувати вантаж на російськоукраїнському кордоні. Місія буде рухатись по території, яка є під контролем
бойовиків. А після прибуття до Луганська розподіляти допомогу серед
мирного населення буде Червоний Хрест.
Рішення прийняти допомогу для Луганська і, відповідно, не допустити
широкомасштабного вторгнення Росії було ухвалено на спільній нараді в ніч
з 12 на 13 серпня за участі Президента, Прем’єр-міністра, Голови Верховної
Ради і силових міністрів.
Уже сьогодні українська частина міжнародної гуманітарної допомоги
вирушає до Луганська.
Україна не може залишити своїх громадян, які стали заручниками
терористів на окупованих територіях», – наголошується в коментарі прессекретаря Президента України (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2014. – 13.08).
***
Україна високо цінує постійну політичну та економічну підтримку з
боку Європейського Союзу в процесі здійснення внутрішніх реформ,
захисті суверенітету та територіальної цілісності держави, одним із
доказів якої є рішення про створення групи ЄС з підтримки України,
наголосив заступник глави Адміністрації Президента України В. Чалий
під час зустрічі з делегацією Європейського Союзу на чолі з керівником
групи П. Балашем.
Він запевнив, що реалізація курсу на впровадження всеохоплюючих
суспільно-політичних та економічних реформ, посилення боротьби з
корупцією та покращення ділового та інвестиційного клімату в Україні є
пріоритетом влади. Саме з цією метою було створено Національну раду
реформ, ключовим завданням якої є загальна координація та спрямування
процесу реформ в Україні. Основою планування реформ стане Угода про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Українська сторона
готова розглянути можливість максимального залучення європейських
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експертів до роботи Національної ради реформ, зазначив В. Чалий.
За словами заступника глави АПУ, уряд завершує роботу над
Національною програмою імплементації Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС і формуванням ефективної системи координації європейської
інтеграції.
Під час зустрічі було високо оцінено постійний діалог Президента
України П. Порошенка з керівництвом інституцій Європейського Союзу, у
тому числі очікувані ближчим часом візити в Україну Президента
Європейської комісії Ж. М. Баррозу, Президента Європейського парламенту
М. Шульца та віце-президента Європейської комісії, високого представника
ЄС із закордонних справ та політики безпеки К. Ештон.
Співрозмовники також обмінялися думками щодо підготовки майбутньої
міжнародної донорської конференції для надання допомоги Україні,
проведення якої попередньо заплановане на листопад 2014 р.
Керівник групи ЄС з підтримки України П. Балаш запевнив у підтримці
України Європейським Союзом у реформуванні сфер життєдіяльності
держави. «Європейський Союз готовий надавати підтримку Україні для
реалізації необхідних реформ та зміцнення її суверенітету та територіальної
цілісності», – сказав він (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2014. – 12.08).
***
«Будь-які види гуманітарної допомоги Україна може приймати
виключно в межах міжнародного права і виключно від Червоного
Хреста», – заявив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні
Кабінету Міністрів у середу, 13 серпня.
«Рівень російського цинізму не має меж. Спочатку вони поставляють
танки, “Гради”, терористів, бандитів, які розстрілюють українців, а потім
вони поставляють воду і сіль», – заявив А. Яценюк.
Він повідомив, що уряд додатково виділяє 10 млн грн на закупівлю
товарів першої необхідності для доставки на відповідні території. За його
словами, разом з міжнародними партнерами у фонді допомоги зібрано
близько 6 млн дол., які є в управлінні верховного комісара ООН. «Ми як уряд
України, Президент України поставляємо товари першої необхідності у всі
звільнені території. Ми як українська держава забезпечували і здатні
забезпечити своїх громадян», – повідомив Прем’єр-міністр.
Він також доручив Міністерству інфраструктури, Мінагрополітики,
МОЗ, МВС під керівництвом віце-прем’єр-міністра, міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
В. Гройсмана вкотре сформувати колону, щоб передати товари першої
необхідності на відповідні території. А. Яценюк нагадав, що 270 т допомоги
вже було поставлено в ці області.
«Окремо звертаюся до Червоного Хреста з проханням допомогти, щоб ці
вантажі дійшли до людей. Так як території контролюються терористами, які
підтримуються Росією. Вони б краще цих 300 КАМАЗів пустих прислали,
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забрали своїх бандитів назад, і тоді не треба присилати гуманітарну
допомогу»,
–
наголосив
А.
Яценюк
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 13.08).
***
Уряд України вже поставив на Схід України 270 т гуманітарної
допомоги в рамках гуманітарної колони. Про це під час засідання уряду
сказав Прем’єр-міністр України А. Яценюк, передає УНН.
«Уряд та Президент України поставляють товари першої необхідності у
звільнені території», – наголосив А. Яценюк.
Він зазначив, що Україна зможе забезпечити Схід України необхідною
допомогою.«Мінінфраструктури,
Міністерство
АПК,
МОЗ,
МВС,
В. Гройсман формує колону, в котрій вже 270 т ми поставили, і робимо все,
щоб передати товари першої необхідності на відповідні території...» – сказав
А. Яценюк (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2014. – 13.08).
***
Міжнародне співтовариство виділило Україні 6 млн дол. допомоги,
яка нині перебуває в розпорядженні верховного комісара ООН. Про це під
час засідання уряду сказав Прем’єр-міністр України А. Яценюк, передає
УНН (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
13.08).
***
Так званий «гуманітарний конвой» із Російської Федерації не буде
пропущено через державний кордон України. Про це повідомив міністр
внутрішніх справ України А. Аваков, передає УНН.
«Ніякий путінський “гуманітарний конвой” не буде пропущений через
територію Харківської області. Провокація цинічного агресора на нашій
території не припустима», – написав А. Аваков на своїй сторінці у Facebook
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 13.08).
***
Питання підготовки Міжнародної конференції донорів, Плану
відновлення і зростання 2014–016 рр., який уряд розробляє для подолання
викликів, що стоять перед Україною, та інші питання співпраці України
з ЄС обговорили на зустрічі віце-прем’єр-міністра, міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
В. Гройсмана із заступником генерального директора Європейської комісії
з питань торгівлі П. Балашем та головою представництва ЄС в Україні
Я. Томбінським 12 серпня.
В. Гройсман поінформував, що на сьогодні урядом створено
організаційний комітет підготовки Міжнародної конференції донорів, який
приступив до розробки технічних параметрів цього заходу, і висловив
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сподівання, що з боку ЄС також найближчим часом буде створено
відповідний оргкомітет, який долучиться до спільної роботи.
Він також наголосив на важливості якнайшвидшого початку роботи місії
ЄС, яка вивчатиме питання руйнувань і збитків, завданих терористами на
Сході України, а також питання потреб внутрішньо переміщених у межах
країни осіб.
Також віце-прем’єр-міністр передав П. Балашу офіційний лист, у якому
йдеться про наміри української сторони залучити європейських радників до
роботи в складі урядових комітетів. Лист підготовлено на основі досягнутих
раніше домовленостей віце-прем’єр-міністра В. Гройсмана з єврокомісаром з
питань розширення та європейської політики сусідства в Європейській
комісії Ш. Фюле. Ідеться про експертів у сферах державної служби,
регіонального розвитку та місцевого самоврядування, які допомагатимуть
формувати стратегію реформ у відповідних сферах і реалізовувати їх.
Сторони обговорили також питання створення урядового офісу з питань
європейської інтеграції, який здійснюватиме координацію органів виконавчої
влади у цій сфері, а також чіткий моніторинг виконання Угоди про асоціацію
з Євросоюзом. П. Балаш висловив зацікавленість Європейської комісії у
якнайшвидшому початку роботи такого офісу й назвав його однією із
складових успіху майбутньої донорської конференції.
У свою чергу В. Гройсман повідомив, що на одному з найближчих
засідань уряду планується пакетне призначення заступників міністрів з
питань європейської інтеграції (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2014. – 12.08).
***
Міністерство енергетики та вугільної промисловості готує
пропозиції для Кабінету Міністрів стосовно запровадження санкцій
проти російських компаній. Про це в коментарі журналістам сказав міністр
енергетики та вугільної промисловості Ю. Продан, передає кореспондент
УНН.
Він нагадав, що остаточне рішення стосовно запровадження санкцій
згідно з відповідним законопроектом ухвалює РНБО, зокрема за пропозицією
Кабінету Міністрів. «Ті підприємства, які потраплять під санкції буде
визначати РНБО за поданням Кабінету Міністрів», – сказав Ю. Продан.
На уточнююче питання журналістів, чи буде Міненерговугілля подавати
пропозиції стосовно санкцій, Ю. Продан зазначив, що, «можливо, буде». При
цьому міністр наголосив, що наразі остаточного переліку компаній, проти
яких буде запропоновано запровадити санкції, у нього немає (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 13.08).
***
Електропостачання Луганська планується відновити протягом
найближчого тижня. Про це після засідання уряду сказав міністр
енергетики та вугільної промисловості Ю. Продан, передає УНН.
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«На жаль, там відбувається така ситуація з боку терористичних
угрупувань, що фактично представники наших енергетичних компаній не
можуть виконувати цю роботу. І наші представники до цього часу не мають
ясної картини, адже наші фахівці ще не можуть визначити, які це
пошкодження. Тому якщо припиняться бойові дії, то буде зроблено
відповідну оцінку, – сказав Ю. Продан. – Думаю, що живлення можна
відновити протягом тижня, можливо, й скоріше» (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 13.08).
***
Кабинет Министров Украины принял постановление о порядке
введения чрезвычайного положения на электроэнергетическом рынке
страны. Соответствующее решение было принято на заседании
правительства в среду, 13 августа, сообщил министр энергетики и угольной
промышленности Ю. Продан.
«Сегодня Кабинетом Министров принято постановление о вводе
чрезвычайного состояния на рынке электроэнергии в соответствие с Законом
Об электроэнергетике», – сказал министр. По его словам, соответствующее
постановление принято в связи с проблемами поставки угольной продукции
на склады тепловых электростанций. Таким образом, загрузка блоков будет
осуществляться не исходя из существующих правил энергорынка, а согласно
наличию топлива.
Ю. Продан также не исключил ограничение экспорта украинской
электроэнергии. «Порядок дает право, а вот на сколько и как – мы будем
решать, смотреть за ситуацией как будут наполняться склады», – отметил
министр. Он также обратил внимание, что уголь добывается, но в связи с
существующей ситуаций на Донбассе есть проблемы с его
транспортировкой. Как сообщал Корреспондент.net, недавно в Луганске
представители незаконных вооруженных формирований разрушили мост
между селами Нижнетеплое и Огородное. В результате была прекращена
поставка угля на Луганскую областную ТЭС города Счастье, которая
производит электроэнергию для 70 % населенных пунктов области.
Напомним, 4 июля Верховная Рада в первом чтении 237 голосами
поддержала проект закона, позволяющий правительству вводить
чрезвычайное положение в топливно-энергетическом комплексе Украины
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 13.08).
***
Найближчим часом буде утворено урядовий комітет з питань
асоціації з ЄС. Про це під час брифінгу повідомив міністр Кабінету Міністрів
О. Семерак, передає кореспондент УНН.
«Архітектура системи імплементації Угоди про асоціацію передбачає,
що створюється Рада з питань асоціації, в яку входять політики. Під радою в
цій архітектурі знаходиться… комітет з питань асоціації», – зазначив
О. Семерак.
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Він також зауважив, що на сьогодні в структурі існує чотири такі
комітети. «П’ятий комітет буде створений найближчим часом. Очікується,
що його буде очолювати віце-прем’єр, до компетенції якого буде віднесено
питання координації європейської інтеграції, а до прийняття такого рішення
очевидно координувати роботу комітет буде Прем’єр-міністр», – додав він
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 13.08).
***
Кабінет Міністрів виділив 23 млн грн на закупівлю житла сім’ям
військових, загиблих у зоні АТО. Про це під час брифінгу повідомив міністр
Кабінету Міністрів О. Семерак, передає кореспондент УНН.
«Сьогодні ми на засіданні Кабінету Міністрів виділили 23 млн грн на
закупівлю житла родинам загиблих воїнів у зоні АТО», – зазначив
О. Семерак.
Він також зазначив, що кошти будуть скеровані на обласні державні
адміністрації (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2014. – 13.08).
***
Кабінет Міністрів створив Комісію щодо захисту інтересів України
в питанні повернення майна колишнього СРСР, яке належить Україні.
Про це в середу, 13 серпня, повідомив міністр Кабінету Міністрів України
О. Семерак на брифінгу, підбиваючи підсумки засідання уряду.
«Це епохальне рішення для України, оскільки вперше за всі роки
незалежності нашої держави уряд системно підійшов до питання
правонаступництва щодо зовнішніх боргів, державного боргу, активів СРСР.
Ми ухвалили рішення щодо створення комісії щодо захисту інтересів
України у цьому питанні», – повідомив Міністр Кабінету Міністрів.
За його словами, комісія вивчатиме правонаступництво Української
держави щодо боргів і майна СРСР та пропонуватиме механізми вирішення
цього питання на користь України.
Для цього буде проведено повну інвентаризацію всього, що «по праву
належить Україні», і визначені процедури. «Досі це дуже довго і болісно
відбувалося, але ми підемо в цьому питанні до кінця, повернемо всі активи,
які належать Україні і досі не повернуті, навіть якщо доведеться в цьому
звертатися до міжнародних судів, – заявив О. Семерак. – Переконаний, що
саме наш уряд поставить остаточну крапку між “постсовком” і Україною. Це
розлучення відбулося давно, і ні ми, ні наші діти не мають спокутувати ярмо
тієї імперії. Україна назавжди вийде зі всіх тоталітарних імперій не тільки дефакто, але й де-юре» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2014. –
13.08).
***
Кабінет Міністрів прийняв розпорядження про виділення коштів на
реконструкцію електромереж, у рамках якої передбачається
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спорудження нових ліній у Рівненській, Запорізькій і Київській областях.
Про це в середу, 13 серпня, повідомив міністр Кабінету Міністрів України
О. Семерак на брифінгу, підбиваючи підсумки засідання уряду.
Згідно з рішенням, уряд виділив кошти на реконструкцію ВРП
«Запорізька – Каховка». У рамках цього проекту буде споруджено нову
повітряну лінію протяжністю 200 км.
Аналогічне рішення стосується й Рівненської АЕС: буде збудовано лінію
протяжністю 350 км, яка доставить електроенергію в тому числі на
Київщину.
Крім того, за словами міністра Кабінету Міністрів, також уряд прийняв
постанову, яка передбачає використання 500 млн грн на переоснащення
котелень з газових котлів на альтернативні. «Також цією постановою
передбачається компенсація відсотків домогосподарствам на заміщення
приладів опалення, які переходять з газу на інші джерела, такі як
електроенергія чи твердопаливні. Ми прогнозуємо, що це дасть можливість
домогосподарствам підготуватися до тих викликів, які ми маємо через
ситуацію з російським газом», – заявив міністр (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 13.08).
***
Міністерство аграрної політики та продовольства наполягає на
розширеному ветеринарному та фітосанітарному контролі продуктів,
які надходять з Російської Федерації. Про це сказав на брифінгу міністр
аграрної політики та продовольства І. Швайка, передає кореспондент УНН.
«Щодо застосування санкцій. Ми виступаємо за розширений
ветеринарний і фітосанітарний контроль з метою забезпечення постачання на
територію України з боку Російської Федерації продуктів належного рівня
якості. Для цього будуть працювати наша ветеринарна і фітосанітарна
служба»,
–
сказав
він
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 13.08).
***
12 серпня 2014 р. під головуванням заступника міністра освіти і
науки України, керівника проекту від країни-бенефіціара П. Полянського
та С. Готліб, керівника проекту від консорціуму країн-членів ЄС
(Королівство Данія), а також за участі українських експертів і
представників роботодавців відбулося п’яте засідання Наглядової ради
проекту Twinning «Модернізація законодавчих стандартів та принципів
освіти та навчання у відповідності до політики Європейського Союзу
щодо навчання впродовж життя».
Відкриваючи засідання, П. Полянський повідомив про активізацію
підготовки нового рамкового Закону «Про освіту» та роботу над
законопроектом «Про професійно-технічну освіту», які за базовими
принципами мають корелюватися з новоприйнятим Законом «Про вищу
освіту». Відтак важливо, щоб напрацювання українських і європейських
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експертів у рамках проекту Twinning кореспондувалися з проектами нових
освітніх законів. Проектні розробки також важливо узгоджувати з
роботодавцями, що сприятиме швидшій імплементації нових освітніх
стандартів.
Під час дискусії довкола проміжних результатів проекту основну увагу
приділено двом документам:
1. «Порядок проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для
осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки та
підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних закладів». Цей
документ дає змогу скоротити терміни навчання для перепідготовки або
підвищення кваліфікації, якщо особа вже володіє виробничим досвідом.
2. «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників
професійно-технічних навчальних закладів».
Підбиваючи підсумки засідання, П. Полянський наголосив, що впродовж
чотирьох завершальних місяців проекту належить максимально прагматично
діяти, щоб досягти цілей, запланованих у рамках проекту; фінальний звіт має
очевидно показати конкретні результати роботи експертів, втілені в
законопроектній роботі (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2014.
– 13.08).
***
Питання абітурієнтів з Криму вже вирішено, а ось щодо
абітурієнтів із зони АТО в Міністерстві освіти та науки 15 серпня
проведуть нараду, щоб визначитися щодо них. Про це після засідання
уряду сказав міністр освіти України С. Квіт, передає УНН.
«Після рішення парламенту в нас є можливість взяти абітурієнтів з
Криму на бюджетні місця. Ситуація форс-мажорна, пов’язана з окупацією
Криму, тому в цьому році вони, я думаю, всі зможуть потрапити на навчання
в українські ВНЗ на материковій Україні на бюджетні місця», – розповів
С. Квіт.
Міністр каже, що на цьому тижні також уряд має визначитися щодо
питання абітурієнтів зі Сходу України. «Ми проведемо спеціальну нараду в
п’ятницю (15 серпня. – Ред.) по абітурієнтам з Донбасу, за результатами якої
проведемо прес-конференцію, щоб повідомити про рішення», – зазначив він
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 13.08).
***
Міністерство екології та природних ресурсів працює над
наближенням вітчизняного законодавства до вимог Європейського Союзу.
Особливої ваги це питання має в рамках імплементації Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС у галузі охорони навколишнього середовища. Саме з
цією метою Мінприроди напрацювало Національну стратегію імплементації
Угоди про асоціацію з ЄС у сфері охорони довкілля, і вже 21 серпня буде
готове її презентувати широкому загалу. Про це повідомив Міністр екології
та природних ресурсів А. Мохник на брифінгу в Будинку уряду 12 серпня
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2014 р.
«Міністерство екології та природних ресурсів активно працює над
імплементацією Угоди про асоціацію з ЄС у сфері охорони довкілля. Уже 21
серпня у Міністерстві буде представлено Національну стратегію наближення
законодавства України до права Євросоюзу у сфері охорони довкілля», –
зазначив Міністр.
За його словами, Угода про асоціацію з ЄС дає не тільки серйозні
перспективи для України та відкриває нові горизонти, але й ставить перед
нашим суспільством серйозні виклики.
У першу чергу масштабну роботу повинні виконати законодавці: «Ми
маємо апроксимувати 29 джерел європейського права з українським
законодавством (26 директив, три технічні регламенти). Зміни стосуються
восьми галузей економіки. Це дуже серйозно, бо вони передбачають не лише
апроксимацію законодавчої сфери, але й серйозні фінансові навантаження,
які буде нести і держава і суб’єкти господарювання», – наголосив А. Мохник.
Зокрема, він нагадав, що минулого місяця у Запоріжжі відбувся семінар з
адаптації екологічного законодавства до права ЄС і викликів, які стоять
перед українською економікою. «Порядок цифр становить мільярди євро.
Досвід Польщі показує, що на початку у них теж не було відповідних коштів,
і тільки за допомогою ЄС вони змогли адаптувати законодавство та стати
повноцінними членами ЄС», – зазначив Міністр. Він додав, що у рамках
цього заходу учасники відвідали заводи «Запоріжсталь» і Запорізький
феросплавний та ознайомилися з технологіями, які зменшують екологічні
ризики для регіону та держави загалом. «Ідеться про те, що підприємства
впроваджують новітні технології, які, зокрема, дають змогу здійснювати
очистку води та викидів у повітря. Тобто і у бізнесу є розуміння того, що
рано чи пізно у рамках Угоди про асоціацію відповідні заходи потрібно
вживати. Деякі свідомі підприємці такі кроки починають робити вже зараз»,
– сказав Міністр.
А. Мохник наголосив, що для імплементації Угоди потрібно провести
масштабне домашнє завдання. Для прикладу він зазначив, що впродовж двох
років після набрання чинності Угоди Україна повинна ухвалити національне
законодавство, яке встановлює систему оцінки впливу на навколишнє
середовище, затвердити процедури консультацій з громадськістю і надати
інформацію для широкого загалу. За цей же період необхідно ухвалити
національне законодавство з вимогами ЄС до зменшення вмісту сірки в
деяких видах рідкого палива, визначити уповноважений орган з контролю за
викидами
летючих органічних сполук,
ухвалити національного
законодавство про якість атмосферного повітря. Упродовж шести років
необхідно забезпечити заборону використання важкого дизельного палива,
газу та нафти з вмістом сірки, що перевищує граничну величину; протягом
п’яти років встановити механізм повного покриття витрат за принципами
«забруднювач платить» і розширеної відповідальності виробника тощо.
«Нас чекає досить складна та напружена робота. Вона передбачає не
лише внесення змін у законодавство, бо під це законодавство потрібно буде
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модернізувати нашу економіку, що набагато складніше», – зазначив
А. Мохник.
Він додав, що в результаті посилення природоохоронної діяльності
матиме позитивні наслідки як для простих громадян, так і для підприємств в
Україні: покращення системи охорони здоров’я, збереження природних
ресурсів, підвищення економічної та природоохоронної ефективності
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 12.08).
ПОЛІТИКА
Собор єпископів Української православної церкви (Московського
патріархату) обрав новим настоятелем митрополита Чернівецького і
Буковинського Онуфрія. Про це повідомила журналістам співробітник пресслужби УПЦ (МП) Ж. Шевченко (Forbes.Ua (http://forbes.ua). – 2014. –
13.08).
***
Обрання за підсумками Собору єпископів Московського патріархату в
Україні, який 13 серпня відбувся у Києво-Печерській лаврі, митрополита
Онуфрія (Березовського) новим очільником цієї конфесії прокоментували в
Київської патріархії.
«Раніше Священний синод УПЦ Київського патріархату вже відзначав,
що цей ієрарх, будучи місцеблюстителем УПЦ МП, фактично заблокував
проведення офіційного діалогу з Київським патріархатом щодо подолання
церковного розділення та утворення єдиної помісної православної церкви.
Також митрополит Онуфрій неодноразово в унісон з Москвою заявляв про
те, що українці та росіяни по суті один народ, що європейська інтеграція для
України непотрібна та несе зло, називав кремлівських найманців і терористів
на Донбасі «ополченцями», тощо. На іменинах патріарха Кирила він хвалив
його за «турботу» про Україну.
Обрання цього ієрарха главою Московського патріархату в Україні
фактично показує залежність більшої частини єпископів цієї Церкви від
агресивної доктрини «русского мира», яка стала ідеологічним підґрунтям
нинішньої агресії Кремля проти України, окупації Криму, терору на Донбасі.
Попри сподівання на продовження, особливо в нових умовах, справи
митрополита Володимира (Сабодана) у проведенні діалогу з Київським
патріархатом для подолання церковного розділення, доводиться
констатувати, що обравши своїм очільником послідовного прихильника
ідеології «русского мира» та єдності з Москвою, більшість єпископів
Московського патріархату в Україні відкинули цей шлях.
Розуміємо, що в таких умовах розпочати плідний офіційний діалог з
новообраним керівництвом Московського патріархату в Україні навряд чи
вдасться. Тому ми закликаємо до діалогу, співпраці та порозуміння тих
єпископів, священиків і вірних УПЦ МП, які усвідомлюють необхідність
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відкинення неканонічно нав’язаної церковної влади Московського
патріархату, справді бажають подолання розділення українського
православ’я та утворення єдиної помісної православної церкви», – ідеться в
Коментарі прес-центру Київської Патріархії (Офіційний веб-сайт
Укранської
православної
церкви
Київського
патріархату
(http://www.cerkva.info/en/publications/articles/5296-mp-komentar.html).
–
2014. – 13.08).
***
Федеральный канцлер Германии А. Меркель выступает за
продолжение переговоров по разрешению украинского кризиса с
президентом РФ В. Путиным, передает Deutsche Welle.
«Я стараюсь сделать так, чтобы несмотря на санкции не утратилась нить
разговора с российским президентом», – заявила А. Меркель в интервью
немецкому изданию Sächsische Zeitung в среду, 13 августа. Глава
правительства ФРГ отметила, что всегда выступала за конструктивное
сотрудничество с Москвой и готова продолжать его и в будущем.
Вместе с тем федеральный канцлер дала понять, что не признает
действия России, совершенные по отношению к Украине. «Соблюдение
территориальной независимости государств и невозможность изменения
границ в одностороннем порядке – это главная европейская договоренность»,
– заявила А. Меркель, подчеркнув, что аннексией Крыма В. Путин поступил
наперекор этим принципам.
Украина должна иметь возможность сама, свободно и на
демократических основах принимать решения относительно своей
конституции, направленности политики, а также степени самостоятельности
восточных регионов, считает А. Меркель. «Россия должна это признать», –
заявила глава немецкого правительства (Минпром (http://minprom.ua). –
2014. – 13.08).
***
При підготовці законопроекту «Про санкції» уряд не консультувався
із представниками ЗМІ. Запропоновані санкції є занадто жорсткими й
можуть спровокувати запровадження цензури. Про це в коментарі УНН
сказала медіа експерт Н. Лігачова.
«Ряд ідей, закладених у законопроект про санкції, є абсолютно
неприйнятною. Істотно звужується свобода слова. Заради того, аби
позбавитися від інформаційних кілерів у деяких заангажованих ЗМІ, автори
законопроекту пропонують дозволити не через суд, а рішенням окремих
чиновників закривати будь-яке ЗМІ чи інтернет-видання. Це спричинило
подив», – сказала Н. Лігачова.
На її думку, використана занадто жорстка норма для країни, в якій ще не
сформувалися міцні традиції демократії. «Та й для будь-якого
демократичного суспільства такі пропозиції – фактично цензура –
небезпечний прецедент. Маємо замах на Європейську конвенцію з прав
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людини», – додала вона.
Н. Лігачова зазначила, що попередньо представники уряду не знайшли
часу та не консультувалися із фахівцями ЗМІ. «Знов таки в умовах
інформаційної війни проти України обмеження можливі, але не через
рішення чиновника, нехай навіть в РНБО. Для цього варто задіяти судові
інструменти. Також, у законопроекті мова йде не тільки про ЗМІ. Запитуємо:
а чи можуть санкції застосовуватися проти українських громадян? З усім цим
представники ЗМІ звернулися до депутатів», – сказала Н. Лігачова.
Журналіст зауважила, що законопроект про санкції 12 серпня не
ризикнули приймати в цілому. «Продовження розгляду законопроекту в
комітетах дає шанс. Народні депутати голова комітету з питань свободи
слова та інформації М. Томенко та голова підкомітету з питань реклами
О. Кондратюк також висловили підтримку, йде робота із фракціями», –
зазначила Н. Лігачова.
«Сподіваюсь, що до четверга законопроект відкоригують, адже в іншому
випадку це буде неймовірним замахом на свободу слова та демократію в
Україні», – резюмувала Н. Лігачова.
Занепокоєння щодо законопроекту «Про санкції» висловили в ОБСЄ. У
заяві представника зі свободи засобів інформації ОБСЄ Д. Міятович
мовиться, що законопроект дає змогу владі заборонити чи обмежити
ретрансляцію телевізійних чи радіоканалів, запровадити обмеження чи
заборони для Інтернету та друкованої преси (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 13.08).
***
Лідер Громадського руху «Український вибір» В. Медведчук вважає,
що прийняття закону «Про санкції» є першою ознакою того, що
український уряд поступово перетворюється на диктаторський
антинародний режим, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу
громадського руху.
«12 серпня Верховна Рада в кращих традиціях часів Януковича, без
будь-яких обговорень з громадськістю ... підтримала законопроект, який дає
змогу чиновникам боротися з будь-якими проявами інакомислення в країні.
Проект, авторами якого є «Яценюк і Ко», своєю одіозністю та цинічністю
може скласти конкуренцію добре відомим диктаторським законам
Колесніченка – Олійника», – зазначив В. Медведчук у статті на сайті центру
«Правова держава».
Він відзначив, що законопроект передбачає, що за рішенням РНБО
можуть бути застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи
не тільки до держав, іноземних юридичних і фізичних осіб, а й до громадян
України. Більш того, згідно з новим законом, передбачається обмеження або
припинення діяльності засобів масової інформації, а також заборона
діяльності партій, рухів, фондів і громадських організацій (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 13.08).
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***
Від публічних нападок на політичні сили, які виступають за
відновлення миру та стабільності в Україні, влада перейшла до
практичних кроків, спрямованих на обмеження демократичних свобод.
Про це заявили у «Партії розвитку України», передає УНН з посиланням на
прес-службу партії.
Зазначається, що 12 серпня Верховна Рада наділила прокурорів у зоні
антитерористичної операції правом в обхід суду на 30 днів заарештовувати
будь-якого підозрілого громадянина, проводити у нього вдома обшуки та
конфіскувати майно.
«Це прямий крок до диктатури: “закон про підозрілих” уже приймався в
1793 р., у період революційного терору, якобінцями у Франції. Тоді один з
вождів якобінців Дантон прямо сказав, що метою закон є “встановлення
диктатури людей, відданих свободі, над підозрілими громадянами”. У
підсумку в тюрмах Франції опинилися 400 тис. людей, включаючи тих, хто
просто сварив владу або відмовлявся пов’язати революційну стрічечку», –
йдеться у заяві.
«Ще далі йде влада проголосованим у першому читанні законопроектом
про санкції. Без чітких критеріїв Радбез планують наділити правом закрити
будь-яке ЗМІ. Проти таких антиконституційних змін рішуче виступили
асоціації журналістів і спеціальна уповноважена ОБСЄ з питань свободи
ЗМІ. Повернення цензури під приводом воєнної необхідності неприпустиме.
На цьому тлі нас не дивують спроби Мін’юсту за допомогою надуманих
технічних причіпок заблокувати перереєстрацію Партії розвитку. Чим
голосніше ми виступаємо за якнайшвидшу зупинку війни, тим активніше нам
намагаються ставити палиці в колеса.
За всім цим проглядається хитрий умисел: під димовою завісою війни
приховати катастрофічну ситуацію в економіці, масштабну корупцію та
наділити владу диктаторськими повноваженнями», – йдеться у заяві
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 13.08).
***
Украинская власть, прикрываясь европейским выбором страны, за
короткий период правления устанавливает тоталитарный режим,
развернув полномасштабную борьбу против политических конкурентов.
Об этом во время совместной пресс-конференции в Берлине с
представителем фракции Левой партии в Бундестаге по внешнеполитическим
вопросам В. Герке сообщил лидер КПУ П. Симоненко.
Он констатировал, что если страны Европы, европолитики и
политические партии, а также структуры Евросоюза действительно хотят
мира в Украине, то позиция ЕС не может ограничиваться только слепой и
бездумной поддержкой всех подряд действий украинской власти.
«Сегодня официальный Киев откровенно манипулирует в своих
интересах такой временно ослепшей позицией ЕС, а официальная Европа
встречно делает вид, что не замечает антидемократических, а порой и
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циничных действий украинской власти, которые только усугубляют
украинские конфликты и проблемы», – подчеркнул П. Симоненко.
Лидер КПУ выразил уверенность, что проблему, как и болезнь нужно
лечить, предварительно диагностировав заболевание и наметив оптимальные
и результативные пути лечения.
Он обратил внимание на то, что новая украинская власть, делая каждый
новый шаг, всегда выбирает худший из всех возможных вариантов действий
и развития событий (Минпром (http://minprom.ua). – 2014. – 13.08).
***
Согласно действующему законодательству, Президент сможет
принять решение о проведении досрочных выборов в Верховную Раду не
раньше 27 августа. Такое убеждение в интервью «Укринформу» высказал
заместитель председателя ЦИК А. Магера, передает «Цензор.НЕТ».
«У Президента появляется основание для принятия подобных указов не
ранее 27 августа. Но для того, чтобы издать подобный указ, Президент
обязан, согласно закону и Конституции, провести консультации с
председателем Верховной Рады, его заместителями и руководителями
парламентских фракций. Только по результатам консультаций, независимо
от их результатов, Президент имеет право издать указ о назначении
внеочередных выборов», – объясняет А. Магера.
Свою позицию замглавы ЦИК аргументировал тем, что, поскольку о
роспуске коалиции было объявлено 24 июля, последним днем месячного
срока, если бы парламент еще мог создать коалицию, могло бы быть 24
августа. Но этот день является праздничным, 25 августа будет также
нерабочим.
По словам замглавы ЦИК, существует толкование Конституционного
суда по конституционным срокам. Согласно разъяснению, в случае, когда
последний день конституционного срока приходится на праздничный или
нерабочий день, то последним днем такого срока следует считать следующий
рабочий день, который будет за ним.
«Таким образом, последним днем, когда коалиция могла бы быть
создана, является 26 августа», – отметил А. Магера.
При этом он подчеркнул, что определенного срока, в течение которого
Президент должен завершить консультации с представителями парламента о
проведении досрочных выборов, не существует, поэтому не обязательно
соответствующий указ может появиться 27 августа.
«Президент это может сделать как в первый день, так и на десятый день,
так и на пятнадцатый. Важно другое – он не может издать соответствующий
указ без проведения таких консультаций. Все почему-то понимают так, что
Президент должен издать указ буквально в первый день после определенного
факта. Нет, он может издать указ в любой день. Главное, чтобы этот срок,
когда не образована коалиция, не прерывался», – сообщил замглавы ЦИК
(Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua). – 2014. – 13.08).
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***
Партія регіонів запропонувала пародію на законопроект про
люстрацію. Про це в коментарі Gazeta.ua сказав політолог В. Цибулько.
«Отакий жанр перемагає у “регіоналів”. Хоча О. Турчинов розіграв із
цим дуже веселу комбінацію у вівторок (12 серпня. – Ред.). Бо включивши
його до порядку денного, парламент буде змушений голосувати всі наявні
документи, які пов’язані із цією темою. Тому вчорашнє парадоксальне
голосування в умілих руках спікера може дати правильний результат
наступного разу, як то вже в парламенті траплялося неодноразово», –
зазначив він.
За словами експерта, із законопроектом про вибори є питання. «Нинішня
коаліція створювалася за іншим законодавством. Повернувши Конституцію
2005 р., яка є найвищим законом в державі, пов’язані із нею документи не
проголосували. Зокрема закон про вибори. Можна спробувати через будьякий суд повернути дію старого закону, а потім вносити до нього правки,
якщо немає можливості прийняти повноцінний закон. Для цього одній із
фракцій треба подати позов. Наприклад, це може бути “Батьківщина”. Не
варто робити це через Конституційний Суд, бо це довга процедура», –
пояснив В. Цибулько.
Політолог вважає, що депутати спробують повернути закон у
конституційних рамках (Gazeta.ua (http://gazeta.ua/articles/politics/_zakonpro-vibori-mozhna-povernuti-cherez-sud-politolog/575231). – 2014. – 13.08).
***
Окружний адміністративний суд Києва продовжив попереднє
слухання позову Мін’юсту та Держреєстру про заборону діяльності
Компартії, передає кореспондент УНН.
Суддя, розпочавши розгляд справи, попросила учасників процесу не
створювати ажіотажу, адже ще не розпочався розгляд справи по суті, а
відбувається тільки підготовче засідання. Відзначимо, що на засідання суду
сьогодні не потрапили деякі учасники процесу, а також частина журналістів.
Нагадаємо, 8 липня міністр юстиції П. Петренко повідомив, що Мін’юст
подав позов до Окружного адміністративного суду Києва про заборону
діяльності КПУ. Міністр заявив, що доказова база складає близько 129
аркушів письмових доказів та відеоматеріалів (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 14.08).
***
Две трети россиян (63 %) одобряют позицию президента РФ
В. Путина относительно ситуации в Украине, они уверены, что его
действия способствуют мирному разрешению конфликта.
Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ), передает «Цензор.НЕТ».
По данным ВЦИОМ, такого мнения в большей степени придерживаются
жители городов-миллионников (75 %), вместе с тем, меньше всего эту точку
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зрения разделяют москвичи и петербуржцы (37 %). Также 9 % россиян
склонны полагать, что вмешательство президента «скорее ведет к
углублению конфликта». Каждый пятый респондент (18 %) считает, что
позиция В. Путина не оказывает влияния на положение дел в Украине,
остальные ответить затруднились.
Почти половина опрошенных (47 %) считают основной целью
российского президента в этом конфликте «добиться мира и спокойствия на
Донбассе и в Украине в целом». Респонденты отвечали, что основной
задачей является недопущение войск НАТО в Украину (36 %), защита
русскоязычных жителей Восточной Украины от киевских властей (33 %),
обеспечение экономических интересов России на Украине (29 %).
В. Путин желает выступить посредником на переговорах
конфликтующих сторон – так считают 16 %. Часть опрошенных (13 %)
предполагает, что он препятствует вступлению Украины в Евросоюз (среди
малообразованных респондентов эта доля почти в два раза больше, чем среди
опрошенных с высшим образованием: 23 против 13 %).
Опрос проведѐн 26–27 июля. Опрошено 1,6 тыс. человек в 130
населенных пунктах и в 42 областях, краях и республиках России
(Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua). – 2014. – 13.08).
***
Президент Казахстана Н. Назарбаев в телефонном режиме обсудил
с президентом России В. Путиным возможность встречи государствчленов Таможенного союза и Украины в третьей декаде августа 2014 г.
Об этом сообщает пресс-служба Н. Назарбаева.
«Состоялся обмен мнениями по ситуации на Юго-Востоке Украины.
Была подтверждена возможность проведения встречи государств-членов
Таможенного союза и Украины в третьей декаде августа текущего года, в
соответствии с предложением президента Беларуси А. Лукашенко», –
сообщают в пресс-службе (Четверта влада (http://4vlada.net). – 2014. –
13.08).
***
Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в
Европе Ф. Бридлав заявляет, что международная гуманитарная помощь
Украине должна осуществляться Красным Крестом по согласованию с
Киевом. Другой сценарий главнокомандующий НАТО расценивает как
посягательство на суверентитет Украины. Об этом Ф. Бридлав написал на
своей странице в Facebook, пишет «Украинская правда».
«Любая гуманитарная миссия для Украины должна быть согласована с
Киевом и должна проходить под полным контролем международных
организаций, таких как Красный Крест. Все, что произойдет за этими
рамками, будет считаться атакой на суверенитет Украины», – заявил
главнокомандующий (Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua). – 2014. – 13.08).
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***
Червоний хрест не прийме гуманітарну допомогу від Росії, якщо вона
ввійде в Україну через неконтрольовані українськими прикордонниками
пункти пропуску. Про це на брифінгу повідомила генеральний секретар
Червоного хреста в Україні А. Хабарова, повідомляють «Українські новини».
«Якщо вантаж зайде через “Ізварине” або інші пункти пропуску, не
контрольовані українською стороною, то Червоний хрест його приймати не
буде», – сказала вона.
За словами А. Хабарової, крім інших порушень, які можливі при
переправленні гуманітарного вантажу через неконтрольовані Україною
ділянки, можуть бути завезені незареєстровані в Україні медикаменти, що
призведе до їх утилізації (Українська правда (http://www.pravda.com.ua). –
2014. – 13.08).
***
У четвер опівдні з Києва, Харкова та Дніпропетровська вирушили
колони вантажівок з українським гуманітарним вантажем для
Луганщини. Про це під час брифінгу повідомив речник Інформаційного
центру РНБО А. Лисенко.
За його словами, на Луганщині вантаж передадуть представникам
Червоного Хреста, аби міжнародна гуманітарна місія могла доставити ці
продукти людям, що стали заручниками терористів.
Він нагадав, що загалом з 6 липня, державна служба України з
надзвичайних ситуацій доставила на схід 250 т продуктів, 800 спецпайків,
більше 9000 літрів питної води та тисячі буханців хліба.
Водночас уповноважена Президента з мирного врегулювання конфлікту
на сході І. Геращенко на своїй сторінці в Facebook написала, що усього на
Луганщину вирушає 800 т гуманітарного вантажу, 75 вантажівок (з них 19 зі
столиці України, інші з Дніпропетровська та Харкова).
У свою чергу міністр інфраструктури України М. Бурбак повідомив, що
вантаж з Києва направляється у Старобільськ Луганської області за
дорученням Прем’єр-міністра А. Яценюка.
«Ми провели нараду з водіями, усіх заспокоїли, безпеку буде
забезпечено», – сказав міністр.
М. Бурбак додав, що вантаж профінансований частково за рахунок
держбюджету, частково за кошти благодійників.
«Вчора уряд ухвалив рішення про додаткове виділення 10 млн грн. Тут
(у вантажівках – ред.) і благодійна допомога, і те, що було закуплено за гроші
бюджету. Це черговий вантаж нашим співвітчизникам», – сказав М. Бурбак.
Із Харкова на Луганщину також відправилася колона вантажних
автомобілів, які доставлять 220 т гуманітарної допомоги.
Про це перед відправленням автомобілів повідомив журналістам голова
Харківської облдержадміністрації І. Балута.
За його словами, всього на Луганщину будуть відправлені 26
великовантажних автомобілів, 18 з яких підготовлені силами
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облдержадміністрації, решта – сусідніми областями та Міністерством
аграрної політики.
Гуманітарний вантаж містить продукти харчування та засоби гігієни.
Зокрема на Луганщину будуть відправлені 12 т хліба, 30 т борошна, 3 т
кондитерських виробів, 44 т води, 21,5 т цукру, 30 т картоплі, 17 т капусти,
19 т цибулі, інші овочі, фрукти тощо.
Голова ХОДА зауважив, що за досвідом попередніх відправлень
гуманітарних вантажів з Харківської області в зону проведення АТО
розподіл допомоги відбувається з розрахунку 19 т на 10,5 тис. осіб. І. Балута
наголосив, що за логістику та розподілення вантажу відповідатиме
Держслужба з надзвичайних ситуацій.
У свою чергу начальник управління ДАІ в Харківській області
І. Швидкий зазначив, що вся колона буде розділена на дві частини, які будуть
супроводжуватись екіпажами ДАІ.
Ще одна колона має відправитися на Донбас із Дніпропетровська.
Місцем призначення колон з цим вантажем визначено місто Старобільськ
(Луганська область), де його, відповідно до міжнародних норм, приймуть
представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/14/7034816/). – 2014. – 14.08).
***
14 августа в ОБСЕ проходит спецзаседание по ситуации в Украине.
постоянный совет ОБСЕ провоодит спецзаседание, созванное послом
швейцарского председательства Т. Гремингером. Об этом сообщает прессслужба
швейцарского
председательства
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 14.08).
***
14 серпня біля Верховної Ради пройшла масова акція з вимогою
люстрації влади. Мітингувальники перекрили рух на дорозі по вулиці
Садовій, де знаходяться приміщення комітетів парламенту, передає УНІАН.
Так само учасники акції перекрили рух автомобілів вулицею
Грушевського на ділянці біля ВР.
Більша частина мітингувальників перебувала на проїжджій частині по
вул. Грушевського, частково вони також знаходились на площі Конституції
перед входом до будівлі парламенту.
Також частина мітингувальників скандувала: «Люстрація» біля входу до
комітетів ВР на вулиці Садовій. Мітингувальники перекрили і під'їзд до
парламенту з боку вулиці Шовковичної. Учасники акції тримали плакати із
гаслами щодо люстрації влади, прапори України.
Близько 2 тисяч активістів під ВР вимагали ухвалити закони про
люстрацію та вибори.
Будівлю парламенту було оточено співробітниками міліції та бійцями
батальйону «Київ-1».
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Безпосередньо перед центральним входом до Верховної Ради було
розміщено стенди із фотографіями депутатів, де можна було ставити
позначки – голосуватимуть вони за люстрацію чи ні.
Також поряд було встановлено імпровізовану гільйотину із тризубцем,
яка
символізує
люстрацію
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/14/7034784/). – 2014. – 14.08).
ЕКОНОМІКА
Кабінет Міністрів дав змогу міжнародним фінансовим організаціям
здійснювати операції на фондовому ринку України. Про це заявив на
брифінгу в Кабінеті Міністрів міністр Кабінету Міністрів О. Семерак.
«Кабмін підтримав пропозицію Мінфіну дати змогу міжнародним
фінансовим організаціям здійснювати операції на фондовому ринку Україні.
Перелік таких організацій буде сформовано найближчим часом», – сказав він
(Економічна правда (http://www.еpravda.com.ua). – 2014. – 13.08).
***
Національний банк України трохи зміцнив офіційний курс гривні до
основних валют.
З 14:00 13 серпня курс гривні становить 1311,0661 грн за 100 дол. (до
14:00 – 1313,9331).
Курс гривні до євро змінився – 1749,7488 грн за 100 євро (до 14:00 –
1758,8308).
Курс гривні до російського рубля становив 3,6329 грн за 10 р. (до 14:00 –
3,6450) (Forbes.Ua (http://forbes.ua). – 2014. – 13.08).
***
За січень – липень 2014 р. органами доходів і зборів зібрано 106,4 млрд
грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування.
При цьому надходження єдиного внеску, без врахування АР Крим та м.
Севастополь, за січень – липень 2014 р. становлять 104,9 млрд. грн, що на
1,9 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Єдиний внесок засобами програмного забезпечення автоматично
розподіляється Державною казначейською службою України за видами
загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до
законодавчо визначених пропорцій та перераховується на рахунки
відповідних фондів (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2014. –
13.08).
***
Укртрансгаз завершив повний комплекс робіт по забезпеченню
технічної можливості прийому газу зі Словаччини. Про це УНН
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повідомили у прес-службі НАК «Нафтогаз України».
Як зазначають у відомстві, 7 cерпня цього року на компресорній станції
Ужгород ПАТ «Укртрансгаз» закінчило повний комплекс робіт по
забезпеченню технічної можливості прийому природного газу зі сторони
Словаччини.
«За
результатами
останніх
переговорів
між
операторами
газотранспортних систем України (ПАТ «Укртрансгаз») та Словаччини
(Eustream a. s.) остаточно були узгоджені технічні аспекти, пов’язані з
прикордонним співробітництвом, взаємодією при експлуатації об’єктів і
обліком газу», – ідеться в повідомленні (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 13.08).
***
Перенесення закупівлі газу європейськими компаніями з західного
кордону України на західний кордон Росії дасть змогу забезпечити
надійний транзит газу до Євросоюзу та в кінцевому підсумку
гарантувати енергетичну безпеку країн ЄС. Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».
Як зазначається, передаючи свій газ покупцям на кордоні з Україною,
ВАТ «Газпром» позбавиться можливості погрожувати європейцям
припиненням поставок, використовуючи необґрунтовані обвинувачення про
несанкціонований відбір газу Україною.
«Закупівля російського газу на кордоні України з Росією надасть
європейським газовим компаніям можливість розпоряджатися своїм газом
уже на території України, в тому числі, використовувати значні потужності
підземних сховищ газу на заході нашої держави, – заявив голова правління
НАК “Нафтогаз України” А. Коболєв. – Україна, в свою чергу, отримає
пряме з’єднання з європейськими операторами газових мереж. Така
структура транзиту є вигідною для обох сторін».
«Нафтогаз» вважає за необхідне ще раз наголосити, що прийняття
закону України «Про санкції» не означатиме автоматичного введення санкцій
проти будь-яких осіб, у тому числі, проти «Газпрому». Закон лише створює
правову основу для їх застосування.
Водночас перенесення закупівлі газу європейськими компаніями на
західний кордон Росії дасть змогу не лише знівелювати потенційний ризик
введення санкцій, а й привести договірні відносини щодо транзиту газу у
відповідність до норм Третього енергетичного пакету ЄС, імплементувати
який Україна має до 2015 р. «Таке рішення повністю відповідає правилам
Європейського Енергетичного Співтовариства, до якого Україна приєдналась
в 2011 р.», – йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що «Нафтогаз» поважає довгострокові контракти
європейських споживачів на постачання російського газу і розуміє, що їх
зміна потребує переговорів і часу.
Водночас компанія зазначає, що наявну ситуацію також не можна
вважати стабільною. Ситуація, що склалася, може призвести до повторення
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газової кризи 2009 р., коли «Газпром» припинив транзит газу до Європи.
По-перше, розірвання 17 червня за ініціативою російської сторони
договору про балансування газу між ПАТ «Укртрансгаз» і ТОВ «Газпром
експорт» робить неможливим використання «Газпромом» газу з українських
підземних сховищ для покриття пікового споживання в ЄС.
По-друге, відсутність прямих договорів з’єднання між «Укртрансгазом»
та операторами транспортних систем сусідніх країн унеможливлює
стандартне балансування при транзиті газу.
Такі договори має «Газпром експорт» усупереч нормативним
положенням, що діють в ЄС. Завдяки цьому російська компанія монопольно
контролює транспортування та продаж газу на східних кордонах Європи.
«Як надійний транзитер НАК “Нафтогаз України” вважає своїм
обов’язком попередити європейських партнерів про можливі ризики та
пропонує вирішити проблему спільними зусиллями шляхом тристоронніх
переговорів у форматі Україна – ЄС – Росія», – зазначає прес-служба
(Економічна правда (http://www.еpravda.com.ua). – 2014. – 13.08).
***
За результатами семи місяців роботи ПАТ «Укргазвидобування»
отримало дохід від реалізації газу, скрапленого газу та нафтопродуктів у
розмірі понад 5 млрд (5,119) грн.
Як повідомляється на офіційному сайті компанії, це на 477 млн грн
більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли виручка
компанії від реалізації аналогічних позицій становила 4,6 (4,642) млрд грн.
Позитивна динаміка спостерігається насамперед з реалізації скрапленого
газу та нафтопродуктів.
Так, у нинішньому році прибуток від продажу скрапленого газу майже в
три рази перевищив минулорічні показники, збільшившись з
246 млн (246,080) до 670 млн (670,466) грн.
Динаміка прибутків від продажу нафтопродуктів менш значна, проте
також позитивна: за результатами семи місяців минулого року компанія
отримала виручку у розмірі 1,6 млрд (1,637), у нинішньому році –
1,7 млрд (1,724) грн (Forbes.Ua (http://forbes.ua). – 2014. – 13.08).
***
Сільгоспвиробники станом на 12 серпня зібрали 34 млн т зерна на
площі 9,4 млн га при середній врожайності 36,2 ц/га. Про це повідомили
УНН у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства.
За інформацією Мінагрополітики, зокрема намолочено пшениці –
23,6 млн т, ячменю – 9,2 млн т, жита – 434 тис. т.
Також сільгоспвиробники вже зібрали на сьогодні 2,12 млн т ріпаку,
проса – 45,3 тис. т. Крім того, гречки намолочено 25,6 тис. т.
Нагадаємо, за прогнозами Мінагрополітики, посівна площа
сільськогосподарських культур під урожай 2014 р. очікується на рівні
27,7 млн га, що на рівні минулого року, в тому числі ярих зернових
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8,1 млн га, технічних – 7,7 млн га, з них цукрових буряків 333 тис. га, що на
13 % більше проти минулого року (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 13.08).
***
Станом на 12 серпня в Донецькій області зібрали 2 млн т зерна. Про
це під час брифінгу сказав міністр аграрної політики та продовольства
І. Швайка, передає кореспондент УНН.
«За оперативною інформацією на 12 серпня в Донецькій області
обмолочено 550 тис. га зернових і зернобобових, що становить 91 % до
прогнозу. Намолочено близько 2 млн т зерна», – повідомив І. Швайка.
За словами І. Швайки, у Луганській області за останніми оперативними
даними зібрано 235 тис. га, намолочено 792 тис. т зерна. «Інформація по
Луганській області буде уточнюватись, оскільки сьогодні там проходять
найбільш активні воєнні дії і, відповідно, сьогодні немає цілісної системи
збирання інформації для подання в міністерство», – додав він (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 13.08).
***
Міністерство сільського господарства США (USDA) в прогнозі в
серпні покращило свою оцінку врожаю зернових в Україні в 2014 р. на
2,5 % порівняно з липнем – до 58,5 млн т.
Згідно зі звітом відомства, урожай пшениці в Україні цього року
прогнозується на рівні 22 млн т, що на 1 млн т більше, ніж за липневим
прогнозом. Оцінку врожаю фуражних зернових у країні підвищено на
405 тис. т – до 36,5 млн т.
Обсяг експорту зерна з України в 2014/2015 маркетинговому році (МР,
липень 2014 – червень 2015 р.) відомство в серпні оцінило на рівні
27,46 млн т, що перевищує прогноз липня на 0,4 %. Що стосується експорту
пшениці, прогноз зберігся на рівні 9 млн т, а фуражних культур – зріс на
100 тис. т – до 18,46 млн т.
Як повідомлялося, урожай зернових у 2013 р., за оцінками Держстату,
становив майже 63 млн т, що на 36,3 % більше, ніж роком раніше.
Український гідрометеорологічний центр прогнозує, що урожай зерна цього
року залишиться на рівні минулого.
Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує
експорт зерна з України в 2013/2014 МР на рівні 33 млн т, що може стати
абсолютним рекордом для незалежної України (Forbes.Ua (http://forbes.ua). –
2014. – 13.08).
***
Ціна на продукцію АПК, виходячи зі світових тенденцій, не буде
нижчою від торішньої, але і не стане занадто високою. Про це під час
прес-конференції заявив експерт з питань економіки та АПК В. Коновальчук,
передає кореспондент УНН.
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«Простежуючи динаміку світових цін, можна вважати, що вартість
зернових істотно не зросте, оскільки очікується досить хороший врожай
кукурудзи та соняшника. Ціна не буде занадто низькою, але і не буде надто
високою», – зазначив він.
Експерт сказав, що курс долара підвищить доходи аграріїв. Так, вони
встигли придбати необхідне ще за старим курсом, а при продажу продукції
закладуть уже новий курс долара. Крім того, за його словами, негативні
впливи на аграрний сектор мають АТО та нестабільна ситуація в країні
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 13.08).
***
«Кернел», одна з найбільших українських аграрних груп, домовився з
синдикатом європейських банків щодо пролонгації кредитних ліній на
загальну суму 230 млн дол., повідомляється на веб-сайті компанії.
Перша кредитна лінія обсягом 180 млн дол. є передекспортним
фінансуванням під виручку від експорту зернових і може збільшитися до
230 млн дол. Друга кредитна лінія обсягом 50 млн дол. – передекспортне
фінансування під виручку від експорту зернових і соняшникової олії з Росії.
Кошти залучаються для фінансування робочого капіталу компанії
(Forbes.Ua (http://forbes.ua). – 2014. – 13.08).
***
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) організував
новий синдикований кредит у обсязі до 130 млн дол. для групи компаній
«Нібулон», однієї з найбільших українських зерноторгових компаній у
цьому сезоні збирання врожаю та маркетинговому році. Цей кредит
замінить попередній синдикат розміром 125 млн дол., який підписали у
2012 р. і термін дії якого закінчився в червні 2014 р.
Новий пакет фінансування складатиметься з кредиту A на суму до
30 млн дол., який надасть ЄБРР, і кредиту B на суму до 100 млн дол., який
нададуть комерційні банки на умовах синдикату. Ряд банків, зокрема ING і
ABNAmro, вже підтвердили свою участь в синдикаті, що демонструє тривалу
підтримку українському агросектору з боку міжнародних фінансових
організацій.
Кредит підтримає довгострокового клієнта ЄБРР шляхом фінансування
потреб в оборотному капіталі для закупівлі, первинній обробці, зберіганні
сільськогосподарської продукції у сучасних умовах зовнішнього
фінансування, доступність якого знизилася (LB.ua (http://ukr.lb.ua). – 2014. –
13.08).
***
Зростання депозитів в українських банках, зафіксоване в червні
вперше в поточному році, у липні знову змінилося незначним
скороченням, повідомив Національний банк України.
Згідно з інформацією на його сайті, депозити фізичних осіб у
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національній валюті після зростання в червні на 3,3 % зменшилися в
минулому місяці на 0,93 млрд грн, або на 0,4 %, – до 221, 44 млрд грн, тоді як
відплив депозитів в іноземній валюті був вищий – 1,33 млрд грн, або 0,7 %.
Загалом з початку року гривневі депозити фізосіб в українських банках
скоротилися на 12,7 %, або на 32,11 млрд грн, тоді як депозити в іноземній
валюті за рахунок значної девальвації гривні показали формальне зростання
на 8,7 %, або на 15, 9 млрд грн, – до 199,52 млрд грн.
Що стосується депозитів юридичних осіб, то Нацбанк у липні зафіксував
їх приплив у нацвалюті на 0,85 млрд грн, або на 0,5 %, тоді як у валюті вони
скоротилися за місяць на таку ж суму, або на 1,1 %.
У цілому з початку року через девальвацію гривні картина з депозитами
юросіб протилежна: у нацвалюті вони впали на 6,9 %, або на 11,58 млрд грн,
– до 157,21 млрд грн, тоді як в іноземній валюті зросли на 20,4 %, або на
12,74 млрд грн, – до 75,22 млрд грн.
Сумарне скорочення депозитів у липні становить 0,3 %, або 2,26 млрд
грн, – до 653,4 млрд грн, а за сім місяців – 2,3 %, або 15,06 млрд грн.
У НБУ також повідомляють, що протягом липня скорочення залишків за
кредитами в гривні сповільнилося до 0,6 % (з початку року – на 7,9 %) – до
549,5 млрд грн, у тому числі юросіб – на 0,6 % (з початку року – на 8,4 %), до
435,0 млрд грн, фізосіб – на 0,6 % (з початку року на – 5,9 %), до 114,6 млрд
грн.
Залишки за кредитами в інвалюті (у доларовому еквіваленті) також
знижувалися меншими темпами – на 1 % (з початку року – на 8,1 %),
становлячи до кінця липня 35,4 млрд дол., у тому числі фізосіб – на 1,4 % (з
початку року – на 15,1 %) – до 7,1 млрд дол., юросіб – на 0,9 % (з початку
року – на 6,2 %), до 28,3 млрд дол.
НБУ зазначає, що обсяг рефінансування банків у червні скоротився до
10,2 млрд грн з 15,1 млрд грн на місяць раніше, а з початку року досяг
130,1 млрд грн. Середньозважена відсоткова ставка за цими операціями в
минулому місяці збільшилася до 14,24 % річних порівняно з 13,99 % у червні
та 13,96 % річних з початку року.
Водночас з метою абсорбування ліквідності НБУ в липні збільшив обсяг
операцій з мобілізації коштів до 176,3 млрд грн зі 126,4 млрд грн у червні, а
всього за сім місяців довів їх до 800,9 млрд грн. За даними Нацбанку,
переважна більшість – операції «овернайт», а середньозважена відсоткова
ставка по них збільшилася до 5,55 % річних з 4,56 % в червні і 3,74 % річних
у цілому з початку року.
Обсяг коррахунків банків у Нацбанку в липні скоротився на 4,4 % (з
початку року зменшився на 14 %) – до 28,4 млрд грн.
Згідно з повідомленням, у липні вартість ресурсів на міжбанківському
кредитному ринку в національній валюті зросла до 9,89 % річних з 8,66 %
річних у червні.
Ставки по кредитах у гривні в минулому місяці знизилися до 16,24 %
річних з 16,94 % у червні, тоді як в інвалюті збільшилися до 8,76 з 8,71 %.
Середньозважена ставка за гривневими депозитами, за даними
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Нацбанку, в липні впала до 11,68 з 12,96 % річних, в іноземній валюті – до
6,51 з 6,97 % (Forbes.Ua (http://forbes.ua). – 2014. – 13.08).
***
Одне з провідних світових рейтингових агентств Standard & Poor’s
підвищило прогноз за рейтингами «ПриватБанку» з «негативного» до
«стабільного». Про це йдеться в повідомленні агентства.
Також Standard & Poor’s оцінило характеристики власної
кредитоспроможності банку (SACP) на рівні «b», що на дві позиції вище
суверенного рейтингу країни.
Як зазначається, рейтинги «Приватбанку» відображають його «сильну»
бізнес-позицію та «адекватну» позицію щодо ризику, «середні» показники
фондування та «помірковані» показники ліквідності.
Рейтинги також відображають лідируюче положення банку в
банківському секторі України та Східної Європи, вищу (порівняно з середнім
у банківській системі рівнем) якість активів і нижчу (порівняно зі
співстаними банками) концентрацію на окремих контрагентах. S&P зазначає,
що «ПриватБанк» зможе зберегти лідируюче становище в банківському
секторі України у складних умовах ведення діяльності завдяки
консервативнішій стратегії розвитку та розвинутішій системі ризикменеджменту, ніж у середньому по банківському сектору.
Також
«ПриватБанк»
дотримується
консервативної
політики
формування резервів, що має позитивно впливати на його показники
(Економічна правда (http://www.epravda.com.ua). – 2014. – 13.08).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
ПАТ
«Київміськбуд»
підтримав
ініціативу
Конфедерації
будівельників України (КБУ) щодо відмови від використання продукції, яку
виробляє Росія, передає УНН з посиланням на прес-службу Холдингу.
Зокрема, запропоновано встановити заборону для вітчизняних
підприємств закуповувати продукцію російського виробництва, а для
приватних компаній Конфедерація будівельників висловила рекомендацію
пріоритетно використовувати продукцію, що вироблена в Україні.
Члени Ради директорів КБУ одностайно підтримали таку пропозицію.
Як зазначив заступник директора департаменту закупівель ПАТ «ХК
“Київміськбуд”» Г. Зубко, сьогодні при будівництві житла економ і комфорт
класу, доля імпортних будівельних матеріалів, які використовує Холдингова
компанія, не перевищує 15 %, а для житла бізнес класу становить не більше
40 %.
«Замінити весь імпорт одразу не можливо, перш за все, через якість
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вітчизняного продукту, а от відмовитися від російських аналогів наші
будівельники можуть без відчутних втрат, як в якості, так і в ціні. І компанія
“Київміськбуд” тому приклад. З кожним роком доля закупок імпортних
будівельних матеріалів нами знижується в середньому на 10 %, а від
російських аналогів ми практично повністю відмовилися ще торік. І справа
не лише в ціні вітчизняного продукту, а й у покращені його якості.
Тому, я вважаю, що в сьогоднішніх умовах пропозиція Ради директорів
Конфедерації будівельників України відмовитись від використання продукції
з РФ, є не лише виправданою з патріотичного боку, але й вигідною
економічно. Таким чином, ми, будівельники, зможемо не лише
продемонструвати солідарність зі своїм народом відносно дій сусідньої
держави, а й підтримати вітчизняних виробників будматеріалів. Тому
“Київміськбуд” пристає на пропозицію КБУ і закликає всіх учасників
будівельного ринку підтримати ініціативу Ради», – зазначив він.
За словами голови правління, президента ПАТ «ХК “Київміськбуд”»
І. Кушніра, реалізація пропозиції КБУ дасть можливість активізувати роботу
українських виробників будівельних матеріалів і підтримати економіку.
«Київміськбуд» це українська компанія, і у роботі ми орієнтовані саме
на українців. Вітчизняне виробництво будівельних матеріалів налагоджене
нормально, тому ми не матимемо проблем у разі повної відмови від
складових російського виробництва. Мінрегіон уже давно говорить про
максимальне імпортозаміщення, і такий крок лише пришвидшить процес.
Для країни в цілому це вигідно, буде змога максимально завантажити
потужності підприємств-виробників і наповнити бюджет, підтримати
Україну, що дуже важливо у сьогоднішній ситуації», – сказав І. Кушнір
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 13.08).
***
Антимонопольний комітет України порушив справу за ознаками
антиконкурентних узгоджених дій щодо значного зростання цін на
світлі нафтопродукти в січні – квітні 2014 р. Про це повідомив державний
уповноважений АМКУ М. Русинський на брифінгу в Києві.
За його словами, комітет у травні – липні провів розслідування відносно
узгоджених антиконкурентних дій такими компаніями, як «Лукойл Україна»,
«Окко нафтопродукт», «ВОГ ритейл», «Альянс холдинг» і «Золотий
екватор».
М. Русинський нагадав, що ще на початку квітня комітет дав обов’язкові
для розгляду рекомендації про встановлення роздрібних цін на
нафтопродукти на рівні, який існував би за умови значної конкуренції на
ринку. Рекомендації було надано мережам під брендами «Лукойл», «Окко»,
WOG, Shell, «Паралель», «Укрнафта», «Веста», «Авіас» і «БРСМ-Нафта».
При цьому знизили роздрібні ціни на нафтопродукти лише деякі
суб’єкти господарювання, тоді як інші не лише не знизили їх, а й не надали
комітету обґрунтування щодо неможливості зниження.
М. Русинський також нагадав, що в разі, якщо АМКУ встановить факти
57

зловживання монопольним становищем, до порушників буде застосовано
штрафні санкції в розмірі до 10 % виручки за попередній рік.
Згідно з розданим перед брифінгом релізом, АМКУ також здійснює
перевірку одночасного призупинення 23 липня поточного року мережами
«Укрнафта», «Авіас», ANP та іншими реалізації нафтопродуктів за готівку
(Forbes.Ua (http://forbes.ua). – 2014. – 13.08).
***
На 1 серпня 2014 р. поголів’я великої рогатої худоби скоротилося на
3,2 % – до 4,9 млн голів порівняно з аналогічним періодом 2013 р. Про це
повідомляє Державна служба статистики, передає УНН.
За інформацією Держстатистики, на початок серпня також зменшилося
поголів’я корів на 2,1 % – до 2,45 млн голів.
Водночас на 1 серпня нинішнього року відбувся незначний приріст
поголів’я свиней – на 0,1 % – до 8,1 млн голів відповідно до аналогічного
періоду 2013 р.
Крім того, на нинішню дату зафіксоване зростання овець і кіз на 1,6 % –
до 1,89 млн голів, птиці – на 6,1 % – до 268 млн 497,6 тис. голів (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 13.08).
***
Оператор нафтопроводів України ПАТ «Укртранснафта»
спростовує інформацію про переробку частини технологічної нафти,
викачаної ним із трубопроводів. Про це йдеться в листі компанії на адресу
інтернет-видання «Українська правда».
«Переробка витіснених обсягів нафти не здійснювалася, оскільки, згідно
з розпорядженням Кабміну від 30 вересня 2014 р. № 1483-р, суспільство
може проводити комерційні операції з нафтою, що використовується для
виробничо-технологічних потреб, тільки за узгодженням з Кабміном», –
ідеться в листі.
За даними компанії, уся викачана з трубопроводів нафта перебуває на
відповідальному зберіганні в резервуарах «Укртранснафти», «Укртатнафти»,
«НПК-Галичина» і «Нафтохіміка Прикарпаття».
Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України перевіряє
законність відкачування оператором українських нафтопроводів ПАТ
«Укртранснафта» 606 тис. т технологічної нафти з трубопроводів у власні
сховища (Forbes.Ua (http://forbes.ua). – 2014. – 13.08).
***
Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і
благополуччя людини (Росспоживнагляд) призупиняє частково ввезення
до Росії пива, пивних напоїв і горілки українських виробників. Про це
повідомили УНН у прес-службі Росспоживнагляду.
У Росспоживнагляді зазначили, що при здійсненні державного нагляду
за обігом харчової продукції при дослідженні горілки, пива та пивних напоїв
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виробництва України виявлено неодноразові порушення вимог законодавства
в галузі захисту прав споживачів (невідповідність вимог, що пред’являються
до маркування продукції).
«Задля прав споживачів Росспоживнагляд призупиняє з 15.08.2014
ввезення на територію Російської Федерації спиртних напоїв, пива та пивних
напоїв зазначених виробників», – сказано у повідомленні.
Зокрема, зазначили у російському відомстві, мова йде про таких
українських виробників як ПАТ «Оболонь», що не відповідало вимогам щодо
енергетичної цінності та органолептичних показників; ПАТ «Сан
ІнбевУкраїна», де виявлено невідповідність нормативним вимогам, що
пред’являються до маркування продукції; спиртні напої виробництва ТОВ
«Українська дистрибуційна компанія», що не відповідали об’ємній частці
спирту та органолептичним показникам.
У Росспоживнагляді також повідомили, що відповідна інформація
направлена відповідно до правил СОТ уповноваженому органу, у
Федеральну митну службу і управління Росспоживнагляду по суб’єктах
Російської
Федерації
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 13.08).
***
ОАО «Газпром» допускает появление неденежных форм расчетов за
природный газ для Украины. Об этом говорится в ежеквартальном отчете
российского газового монополиста.
«В условиях, когда Украина не исполняет договоренности, ОАО
«Газпром» в полном соответствии с действующим контрактом с 16 июня
2014 г. перевело НАК “Нефтегаз Украины” на предоплату поставок газа.
Таким образом, невозможно гарантировать, что в будущем, в силу не
зависящих от ОАО “Газпром” причин, не появятся неденежные формы
расчетов за газ», – говорится в отчете.
При этом в «Газпроме» отмечают, что осуществление расчетов по
сделкам в неденежной форме уже оказывало в прошлом и может оказывать в
будущем неблагоприятное воздействие на способность компании
финансировать операционные или капитальные затраты, которые должны
производиться в денежной форме, а также на способность «Газпрома»
своевременно выплачивать налоги и проводить прочие обязательные
отчисления (Четверта влада (http://4vlada.net). – 2014. – 13.08).
***
Обсяг промислового виробництва в єврозоні в червні 2014 р. впав на
0,3 % порівняно з попереднім місяцем, коли спостерігалося падіння на 1,1
%, говорять дані Статистичного управління Європейського Союзу
(Eurostat).
Аналітики, опитані агентством Bloomberg, прогнозували зростання
показника на 0,4 %.
Щодо червня минулого року обсяг промвиробництва не змінився при
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очікуваному зростанні на 0,2 %.
Зростання за травень порівняно з тим же місяцем 2013 р. було
переглянуто з 0,5 до 0,6 %.
Найбільш значне помісячне падіння показника з країн єврозони було в
Ірландії (– 16,5 %), максимальне зростання – у Франції (+ 1,4 %) і на Мальті
(+ 5,2 %). У Німеччині промвиробництво зросло на 0,2 % у червні щодо
травня, в Іспанії – упало на 0,8 %.
Тим часом у 28 країнах Європейського Союзу (ЄС) падіння
промвиробництва в позаминулому місяці порівняно з травнем становить
0,1 %, але в річному вираженні спостерігалося зростання на 0,7 %.
Вироблення електроенергії в єврозоні в позаминулому місяці впало
вперше за чотири місяці, падіння відносно травня становить 0,7 %. Випуск
споживчих товарів тривалого користування зріс на 2,3 %.
Випуск проміжних товарів зріс на 0,4 %, виробництво споживчих
товарів повсякденного користування впало на 1,9 %.
Згідно з травневим прогнозом Єврокомісії, ВВП країн єврозони
збільшиться в 2014 р. на 1,2 % після двох років рецесії, у 2015 р. підйом
прискориться до 1,7 % (Forbes.Ua (http://forbes.ua). – 2014. – 13.08).
***
Евросоюз ведет переговоры с третьими странами, чтобы те не
заменяли своими товарами запрещенные к импорту в РФ европейские
продукты. Об этом сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии П. Стано,
передает «Цензор.НЕТ».
«Как реакцию на ответную меру России от 6 августа Евросоюз
контактирует с определенными странами-партнерами, которые могут стать
потенциальными поставщиками продукции, импорт которой из Евросоюза
сейчас не допускает Россия, чтобы избежать наполнения и таким образом
получения выгоды от ситуации», – сказал П. Стано.
Он добавил, что «на этой стадии мы не чувствуем необходимости
раскрывать какие-либо дополнительные детали наших текущих
дипломатических действий, включающих третьи страны».
Ранее FT писала со ссылкой на источники, что ЕС планирует отговорить
Бразилию и Чили от увеличения поставок в РФ.
Россия в начале августа на год ограничила импорт ряда товаров из
стран, которые ввели санкции в отношении Москвы: США, государств ЕС,
Канады, Австралии и Норвегии. В список попали говядина, свинина, овощи,
фрукты, птица, сыры и молочная продукция, орехи.
Власти России надеются, что кроме стран Латинской Америки экспорт
продуктов в РФ нарастят Белоруссия, Казахстан, Египет, Швейцария, Сербия
(Цензор НЕТ (http://censor.net.ua). – 2014. – 13.08).
***
Контракт между концерном «Калашников» и Russian Weapon
Company на поставку стрелкового оружия в США не разорван, а
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заморожен. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на заместителя
гендиректора
«Рособоронэкспорта»
И.
Севастьянова,
передает
«Цензор.НЕТ».
Ранее сообщалось, что в 2014 г. «Калашников» подписал с RWC
контракт, согласно которому он мог поставлять в США и Канаду до
200 тыс. ед. оружия в год. Однако позднее российский концерн попал под
санкции Вашингтона.
И. Севастьянов добавил, что лицензия на производство спортивноохотничьего оружия американским компаниям не выдавалась, а российское
оружие, по его словам, сейчас не поставляется в западные страны (Цензор
НЕТ (http://censor.net.ua). – 2014. – 13.08).
***
Цена решений как западных, так и российских властей в
краткосрочной перспективе будет включать увеличение чистого оттока
капитала, ускорение снижения курса рубля, всплеск инфляции и
отсутствие возможности возобновления сколько-нибудь заметного
экономического роста. Так считают эксперты Высшей школы экономики,
пишет Reuters, передает «Цензор.НЕТ».
Новый раунд санкций от ЕС и США, в результате которого ряд
российских государственных компаний и банков лишились возможности
обращаться к западным рынкам капитала, обостряет проблему
рефинансирования корпоративного долга, что, в свою очередь, означает
увеличение чистого оттока капитала по итогам года, по сравнению с
первоначальными прогнозами.
По оценкам экспертов, он может достигнуть 130–150 млрд дол.
Чтобы избежать быстрого истощения резервов, Банку России придется
допустить ускорение ослабления рубля.
Объем собственных средств ЦБР в международных резервах, по
расчетам ВШЭ, составляет 316 млрд дол., тогда как на практике комфортным
считается уровень резервов, покрывающий полугодовой объем импорта, или
240 млрд дол., что уже близко к нынешнему запасу иностранной валюты у
ЦБ.
Ослабление рубля, сопровождавшее введение Россией ответных,
продовольственных, санкций против Запада, согласно оценкам ВШЭ, сейчас
добавляет 0,2 п. п. к потенциальному повышению инфляции.
Совокупный эффект от введения 6 августа ограничений на импорт
оценивается в 1,1 п. п.
«Принимая во внимание и предшествующее ослабление рубля из-за
санкций в отношении РФ, мы ожидаем, что инфляция по итогам года
составит 7,7–8,0 % – против 6,0 %, прогнозируемых нами три месяца назад, и
5,0 % – в конце прошлого года», – пишут аналитики ВШЭ.
Таким образом, совокупная инфляционная цена украинского кризиса
составляет порядка 3 п. п., к чему со следующего года может добавиться
эффект
увеличения
налогового
бремени,
обсуждение
которого
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правительством остаются на повестке дня.
Согласно оценкам ВШЭ, если объем выпуска в абсолютном выражении
в III и IV кварталах останется на уровне II, то годовые темпы роста в обоих
кварталах окажутся отрицательными, а по итогам года составят примерно
0,2–0,4 %. С учетом вероятности усиления спада деловой активности прогноз
ВШЭ еще менее оптимистичен – минус 0,2 % по итогам года (Цензор НЕТ
(http://censor.net.ua). – 2014. – 13.08).
***
Росія – слабка ланка серед великих країн, що розвиваються (G20),
говориться в огляді рейтингового агентства Moody’s. Російську економіку
очікує спад цього року на 0,5 %.
Через ситуацію в Україні та ризики нових санкцій прогноз може ще
погіршитися, відзначають в агентстві. Розвиток промисловості все сильніше
залежить від обмежень, що накладаються зарубіжними країнами на різні
сектори російської економіки: з кожним місяцем вплив внутрішніх факторів
слабшає, а зовнішніх, навпаки, зростає.
Криза в Росії в першу чергу вплине на Європу, але через обширні
зв’язки регіону з рештою світу негативний вплив буде обмеженим.
ЄС для Росії – найбільший торговий партнер, Росія для ЄС – третій,
відзначає Єврокомісія: товарооборот у 2013 р. становив 326 млрд євро
(Finance.Ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 13.08).
***
Уже восени російські банки можуть підвищити вартість кредитів
бізнесу та населенню. Ставки можуть піднятися на 0,5–2 п. п., прогнозують
експерти. Найболючіше це вдарить по компаніям малого та середнього
бізнесу.
Банк Росії з початку року тричі підвищував ключову ставку: у березні –
з 5,5 до 7 %, у квітні – до 7,5 %, в останній раз – 25 липня – до 8 %. Слідом за
регулятором підвищувати ставки будуть і банки. Про це попереджають
аналітики та банки. «Враховуючи, що збільшується вартість фондування,
природно, що банки будуть піднімати ставки і за кредитами», – вважає
аналітик «ВТБ Капіталу» С. Асланова. «Підстава для підвищення кредитних
ставок є – збільшилася вартість фондування. Пов’язано це як з введенням
санкцій відносно найбільших держбанків, так і з тим, що ЦБ вже три рази в
цьому році підвищував ключову ставку. Крім того є тенденція до збільшення
ставок по внесках», – відзначає керівник аналітичного департаменту
«Совлинк» О. Біленька (Finance.Ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 13.08).
***
Чистий прибуток «Газпрому» за російськими стандартами
бухгалтерського обліку в першому півріччі 2014 р. впав порівняно з тим
же періодом роком раніше на 38 % – до 154,989 млрд р. Про це йдеться у
звіті компанії, передає ИТАР-ТАСС.
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Виручка компанії при цьому збільшилася на 9,9 % і досягла
2,111 трлн р., собівартість зросла з 938,526 млрд р. – до 979,986 млрд р.
Валовий прибуток компанії в першому півріччі становив 1,131 трлн р.,
що на 15,1 % більше, ніж у січні – червні 2013 р. Балансовий прибуток
скоротився за шість місяців на 19 % – до 282,524 млрд р.
Зниження балансового та чистого прибутку пов’язане з ростом інших
витрат компанії в 1,3 раза – до 1,882 трлн р. (Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua). – 2014. – 13.08).
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