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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент обговорив з керівниками силових відомств
тактику подальших дій в АТО
Президент України П. Порошенко провів нараду з керівниками силових
відомств, на якій обговорювалася тактика подальших дій в
антитерористичній операції.
«Нам потрібно сьогодні розглянути новий зміст військової операції у
нових обставинах», – поставив завдання глава держави.
П. Порошенко зазначив, що підтверджується інформація про
потрапляння на територію України 1200 навчених бойовиків і важкої
військової техніки «з боку східного сусіда». Частину цієї техніки було
знищено, щодо решти – вживаються заходи з її знищення. «Сьогодні нам
треба зробити перегрупування сил, яке забезпечить захист нашої території та
продовження наступальних дій армії», – сказав Президент.
Глава держави повідомив, що наступ українських Збройних сил,
Національної гвардії успішно триває, хоча дається дорогою ціною. «Кожного
дня ми втрачаємо українських героїв», – зазначив він. У неділю, 17 серпня, у
результаті прямого попадання гранати був знищений БМП з десантниками,
серед загиблих чоловік відомої волонтерки Т. Ричкової. Глава держави
доручив міністру оборони підготувати подання на нагородження героїв, які
ціною свого життя захищають Донбас.
Глава держави наголосив, що сьогодні стоїть завдання перерізати
систему забезпечення терористів найманцями, новим озброєнням,
боєприпасами, оскільки через неконтрольовані ділянки кордону
продовжується їх надходження. За словами Президента, тактика на сьогодні
полягає в тому, щоб «розсікти території, які контролюються терористами, на
зони, щільно звузити кільце і не дати можливості для постачання зброї та
боєприпасів».
Президент зазначив, що від терористів звільнено десятки міст і селищ.
«Головне, звільнені мільйони людей, які повертаються до мирного життя», –
сказав Президент.
Глава держави зазначив, що найбільш контрольовані бойовиками міста
сьогодні вже взяті в облогу. Але, на жаль, на них насувається екологічна
катастрофа. На шахтах Донбасу вода піднімається на небезпечний рівень.
Терористи руйнують артилерійським вогнем трансформаторні підстанції, що
підриває енергозабезпечення підприємств постійного циклу. «Фактично
руйнується промисловий потенціал Донбасу», – сказав Президент,
повідомивши, що нині українські ремонтники часто під кулями відновлюють
системи енергопостачання.
«Оскільки терористи в цих містах – люди тимчасові, вони не мають
нічого, що б їх пов’язувало з цими містами, їм чим гірше – тим краще. Вони
2

руйнують інфраструктуру, підривають підстанції, підривають мости,
руйнують підприємства. Вина за це лежить виключно на бойовиках та їхніх
закордонних покровителях», – наголосив Президент.
Глава держави запропонував обговорити тактику, яким чином зменшити
шкоду та уникнути ризику для людей, руйнації промислового потенціалу
Донбасу, щоб «потім мінімізувати роботи з відновлення нормального життя»
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 18.08).

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

З’їзд партії «Сильна Україна»
як фальстарт передвиборних агітацій?
Невдовзі після президентських виборів народний депутат С. Тігіпко
оголосив про новий політичний проект, який переважна більшість оглядачів
пов’язувала з відродженням «Сильної України». 5 серпня відбувся
формальний «запуск» цього проекту – у Києві відбувся I (VIII) Національний
з’їзд партії «Сильна Україна».
Як повідомляє офіційний сайт партії, участь у з’їзді взяло 250 делегатів
від усіх областей країни. На цьому установчому з’їзді делегати оголосили
про відродження партії «Сильна Україна», а також одноголосно обрали її
керівником народного депутата Верховної Ради України С. Тігіпка. Основні
меседжі, озвучені під час заходу новообраним лідером «Сильної України»,
стосувалися перебудови партії за новими принципами. За словами С. Тігіпка,
«Сильна Україна» має стати партією нового типу – побудованою на
принципах децентралізації й демократичного устрою.
У зв’язку з цим, запропонована схема розбудови партійних осередків і
формування політики партії «знизу вверх» на основі первинних організацій,
голос яких матиме вирішальне значення. Усі районні організації матимуть
рівне представництво і вплив. Для посилення внутрішньопартійної
демократії передбачена можливість прямого членства в партії, а також
надання громадським організаціям та активістам максимально широких
можливостей для співпраці з партією і спільного вирішення актуальних для
району, міста, регіону та країни питань.
Принципи децентралізації розбудови «Сильної України», як
зазначалося на з’їзді, полягають у наданні кожному громадянинові України
ефективного механізму реального впливу на роботу органів місцевого
самоврядування та державної влади. «Наша партія надасть кожному
активному громадянину можливість впливати на політичні рішення. І в
цьому – її кардинальна відмінність від існуючих політичних сил», –
підкреслив С. Тігіпко.
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Очевидним стає те, що такі «нові» меседжі пов’язані із запитом
українського суспільства, у якому актуалізувалося питання децентралізації та
просуваються все нові механізми демократизації суспільних відносин. Не
викликає сумнівів і те, що заяви лідера партії спрямовані на реалізацію
тактичних кроків щодо завоювання симпатії певної категорії майбутніх
виборців. Зокрема, С. Тігіпко під час з’їзду підкреслив, що партія є
патріотичною, але не націоналістичною, і виступає на підтримку єдиної
країни, її об’єднання.
Водночас у зв’язку із ситуацією на Сході країни у заявах лідера партії
значна увага приділялася питанням війни та миру. «Завдання не в тому, щоб
виграти війну. Завдання в тому, щоб виграти мир», – наголошує С. Тігіпко. У
цьому питанні позиція «Сильної України» полягає в захисті населення
східних областей, де триває не антитерористична операція, а йде справжня
війна. «Ми повинні терміново прийняти національний план захисту мирного
населення від наслідків війни, якого сьогодні немає на державному рівні.
Необхідно створювати гуманітарні коридори, якими люди евакуюватимуться.
Необхідно створювати повноцінні табори для тимчасового перебування
біженців. Треба врегулювати правовий статус біженців. Люди, які тікають від
війни, повинні отримувати допомогу держави», – підкреслив політик. Ця
допомога, за його словами, має бути у вигляді відновлення постачання питної
води та продуктів харчування, електроенергії, медичного обслуговування.
Очевидно, що питання захисту мирного населення у східних областях
України, які визначені як пріоритетні для дій партії «Сильна Україна»,
прихильно сприйматимуться громадянами східних областей, розчарованих у
Партії регіонів.
На з’їзді також озвучено бачення представників «Сильної України»
щодо врегулювання конфлікту на Сході, необхідною умовою вирішення
якого було названо відновлення переговорного процесу. «Виключно
військового вирішення проблеми не існує. Перемога у військовій операції не
означатиме перемогу у війні. Тому що загроза ескалації конфлікту від цього
не стане менше. Вона просто може проявитися в інших формах», –
резюмувалося під час виступів на з’їзді партії.
За словами С. Тігіпка, кожну можливість – навіть найменшу – варто
використовувати для відновлення переговорного процесу. «Для агресора
головне – територія і геополітичні амбіції. Для нас головне – життя людей.
Цей напрям нинішньою владою взагалі провалений. Усі ми розуміємо, що за
дестабілізацією ситуації на Сході стоїть Росія. Треба шукати вихід на
переговори з нею. Через наших європейських партнерів. Без Росії ситуація не
може бути вирішена – подобається це комусь чи ні», – наголосив лідер
«Сильної України».
Такі заяви щодо необхідності пошуку вирішення ситуації на Сході
України шляхом пошуку переговорів із російською стороною, у свою чергу,
можуть говорити про бажання «Сильної України» залучити до своєї
підтримки саме громадян східних і південних областей, особливо
проросійськи налаштованих виборців.
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У контексті розгляду ситуації на Сході України на з’їзді партії увага
приділялася й економічному блоку питань. Зокрема, звучала критика
урядових рішень щодо вирішення питання падіння рівня ВВП.
Підкреслювалося, що уряд прогнозує падіння ВВП на рівні 6,6 %. На
сьогодні економіка перебуває в стані, коли промислові підприємства або
зруйновані війною, або перебувають у складному економічному становищі,
втрачаючи традиційні ринки збуту, гальмується процес боротьби з
корупцією, інвестиційний клімат перебуває на негативній позначці: гроші не
надходять у країну, а йдуть з неї, інфляція з’їдає й без того мізерні доходи
українців.
Утім безпосередньо пропозиції щодо вирішення економічних проблем,
озвучені під час з’їзду, належать, швидше, до чергового повторення забутих
обіцянок, причому неодноразово повторюваних різними політичними
силами, ніж до новаторських інструментів забезпечення економічного
розвитку. «Пропозиції законодавчих заходів, які кілька років лежали під
сукном, продовжують лежати і за нинішньої влади. Це – зниження кількості
податків, кардинальне спрощення їх адміністрування, простота та прозорість
податкової системи, радикальна судова реформа, подальша реформа
регуляторної політики, перехід до електронного уряду. Але найголовніше –
забезпечити радикальну, максимально можливу економічну свободу для
малого і середнього бізнесу», – перелічив у своєму виступі на з’їзді
С. Тігіпко необхідні кроки для покращення економічної ситуації в Україні.
У зв’язку із загостренням економічних проблем значна увага лідера
«Сильної України» була зосереджена на пов’язаній з ними проблемі
скорочення соціальних стандартів. За словами С. Тігіпка, заморожені
мінімальні пенсії й зарплати. Із урахуванням стрімкого зростання цін
українці вже до кінця року стануть біднішими на 30–40 %. Також заморожені
на рівні 2013 р. всі види соціальної допомоги, які залежать від величини
прожиткового мінімуму. Водночас С. Тігіпко наголосив на підвищенні цін на
паливо, ліки, споживчі товари і комунальні послуги. Тільки за опалення й
гарячу воду – у середньому на 40 %, за холодну воду – на 50 %, а за
електроенергію – на 10–40 %, залежно від обсягів споживання. Негативна
оцінка прозвучала щодо введення спеціального «податку на війну» в розмірі
1,5 %, що не дає пільги навіть малозабезпеченим. При цьому податок
фактично не зачепив підприємців, власників акцій, тих, хто отримує
дивіденди.
Виходячи з окреслених проблем, «Сильна Україна» оголосила такі
пріоритети у своїй політичній діяльності:
1. Об’єднання країни. Для цього пропонується провести
децентралізацію управління, консолідувати суспільство в рішучій боротьбі з
корупцією, припинити дії, спрямовані на розкол суспільства і переслідування
політичних опонентів.
2. Підтримка професійної армії. Вирішити військовий конфлікт може
тільки професійна армія.
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3. Захист мирного населення. Пропонується терміново прийняти
національний план із захисту мирного населення від наслідків війни.
Потрібні не тільки гуманітарні коридори, а й повноцінні табори для
тимчасового перебування біженців.
4. Пошук мирного рішення. У цьому питанні позиція партії полягає у
відновленні переговорного процесу, оскільки, на думку її представників, суто
військового вирішення проблеми не існує.
5. Економічне зростання. Ідеться про дерегуляцію економіки й
дебюрократизацію державного апарату, про створення максимально
сприятливого для зарубіжного і вітчизняного бізнесу інвестиційного клімату,
про надання всім активним і готовим до приватної ініціативи громадянам
максимальної економічної свободи.
Досягнення об’єднання країни, безумовно, можливе через консолідацію
зусиль над подоланням певних проблем. Тому констатація очевидних фактів
російської агресії проти України в заявах лідера «Сильної України» та
призиви до об’єднання сил проти реалізації сценарію дестабілізації на Сході
України, забезпечення терористів зброєю й технікою з боку Росії певною
мірою привертатиме увагу патріотично налаштованих громадян до цієї
політичної сили.
Для консолідації країни лідер партії С. Тігіпко пропонує також
«вчитися жити в одній країні». «Ми повинні прийняти наші відмінності. І
нарешті зрозуміти, що саме вони роблять нас сильнішими», – підкреслив він.
Для цього політик пропонує зробити ряд важливих політичних кроків.
Найважливіший із них – це проведення децентралізації управління. «Людям,
які живуть на Донбасі, у Львові, в Одесі, в Дніпропетровську, потрібно дати
право самим визначати свою долю, у рамках єдиної країни. Право
розпоряджатися коштами і майном своїх громад. Право дотримуватися своїх
традицій і використовувати ту мову, якою їм зручно і звично говорити», –
зазначив С. Тігіпко.
Подібні заяви лідера «Сильної України» органічно вписуються в
контекст суспільного обговорення реформи з децентралізації, яке
активізувалося після дестабілізації ситуації на Сході України, а також
сприяють підсиленню позицій новоствореної партії в суспільному
обговоренні реформ у країні та збільшують рівень політичної присутності в
інформаційному просторі.
Окрему увагу С. Тігіпко приділив традиційно затребуваній темі
боротьби з корупцією. «Корупція перестала бути тільки економічною
категорією. Це соціальне зло, яке завдає шкоди і країні в цілому, і кожному
громадянину окремо. Стратегія боротьби з корупцією була успішно
реалізована в багатьох країнах. Це реформа адміністративних і судових
структур. Створення незалежної прокуратури. Впровадження міжнародних
норм і практик боротьби з адміністративною та економічною корупцією. Це
тотальна дерегуляція економіки і тотальна дебюрократизація з радикальним
скороченням державного апарату», – зазначив лідер «Сильної України».
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Водночас потрібно констатувати, що заяви щодо боротьби з корупцією,
які були озвучені С. Тігіпком, не є новими для жодної політичної сили. І тому
сприйматимуться майбутніми виборцями як уже давно відомий крок
політичної агітації, навіть якщо вони звучать як необхідні державні рішення
в рамках виконання адміністративної та судової реформ. На сьогодні
громадянське суспільство в Україні після подій на Майдані проходить
черговий етап свого розвитку і, швидше за все, у таких питаннях, як
корупція, орієнтуватиметься на конкретні, уже зроблені дії, ніж просто на
голослівні заяви. Адже до самого лідера «Сильної України» С. Тігіпка, який
фактично обміняв вдалий політичний проект (колишню партію «Сильна
Україна») на посаду в уряді М. Азарова, у цьому контексті можуть виникати
питання.
Заяви щодо підтримки професійної армії в Україні, формування якої
визначено на з’їзді як важливий пріоритет у діяльності партії, також можуть
бути не сприйняті в українському суспільстві, якщо не буде конкретних
результативних дій від представників цієї політичної сили. Адже на сьогодні
українське суспільство самостійно зорганізувалося на підтримку українських
силових структур, що беруть участь у звільненні територій Луганської та
Донецької областей. І для нього просто заяви про підтримку армії без
конкретних справ, не виключено, викликатимуть роздратування, аніж
гарантуватимуть підтримку на майбутніх виборах.
Навіть якоюсь мірою конструктивна критика теперішньої влади щодо
врегулювання ситуації на Сході України не дасть бажаного результату
підтримки громадян без конкретних справ. Як відомо, під час з’їзду партії
звучали критичні заяви щодо кроків уряду з урегулювання ситуації на Сході
України. «Був час, коли ситуацію можна було вирішити виключно шляхом
переговорів. У березні, квітні проти України на Донбасі виступали сотні
людей, а не тисячі. Єдність і цілісність країни підтримувало 90 % населення.
Була можливість вивести лідерів цього руху в режим відкритого діалогу,
змусити висунути свої вимоги й обговорювати їх. У разі, якщо вони не були
налаштовані на компроміс, придушити опір можна було б порівняно легко і
швидко. Тоді влада проігнорувала цю можливість», – підкреслив у своєму
виступі лідер «Сильної України».
Очевидно, що критичні висловлювання щодо дій уряду із забезпечення
та підтримки армії привертають увагу громадськості до «Сильної України»,
оскільки збігаються з думкою багатьох громадських діячів і простих
громадян. «Те, що ми бачимо сьогодні з боку уряду, – це не підтримка армії.
Уряд проводить уже третю хвилю мобілізації – мобілізації “навмання”.
Призивають 18-річних хлопців, які не тримали в руках зброї. Призивають
людей мирних професій. Така мобілізація несе більше ризиків для життя
наших солдатів, ніж для терористів. А тим часом величезна армія людей в
погонах, які вміють поводитися зі зброєю, підкорятися наказам, приведені до
присяги, відсиджуються “на гражданці”: у переповнених штабах армії,
міліції, ДАІ, прокуратурі», – цілком слушно наголошує лідер «Сильної
України».
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Водночас озвучені ним висловлювання щодо необхідності радикально
– у рази – підвищити зарплату військовим, у той час коли громадськість ще
пам’ятає проведення пенсійної реформи С. Тігіпком в уряді М. Азарова,
виглядають не дуже переконливо. Разом з тим висловлена лідером «Сильної
України» сама ідея створення професійної армії, яка була б боєздатна,
підвищення рівня її фінансування й забезпечення, налагодження прозорої
системи держзакупівель для армійських потреб може знайти підтримку в
потенційних виборців. «Підвищення заробітної плати дасть можливість
залучити до війська професіоналів, які раніше служили, ветеранів спецназу.
Це підвищить боєздатність наших підрозділів і врятує життя наших дітей.
Необхідно в достатніх обсягах фінансувати постачання армії засобами
захисту, зброєю і технікою. І це потрібно робити вчасно. Необхідно
переглянути бюрократичні схеми держзакупівель для потреб армії.
Неприпустима ситуація, коли на рахунках армії мільярди, а солдатам бракує
шоломів і бронежилетів, снарядів і патронів», – зазначив політик у своєму
виступі під час з’їзду.
Таким чином, цьогорічний з’їзд партії «Сильна Україна» засвідчив
наміри цієї політичної сили брати активну участь у виборчій кампанії. Для
цього в інформаційний простір просуваються відповідні меседжі, які мають
привернути до новоствореної партії частину колишніх прихильників Партії
регіонів і Комуністичної партії України та прагматично налаштований
електорат, зацікавлений насамперед у вирішенні економічних питань.
Наскільки вдалою виявиться обрана «Сильною Україною» стратегія, покаже
результат наступних виборів до парламенту (Матеріал підготовлено за
інформацією таких джерел: Офіційний сайт партії «Сильна Україна»
(http://silnaukraina.com);
Офіційний
сайт
Сергія
Тігіпко
(http://old.tigipko.com);
Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/?attempt=1); Лівий берег (http://lb.ua).
С. Горова, старш. наук. співроб. ФПУ НБУ,
канд. наук із соц. комунікацій

На кордоні з Придністров’ям – неспокійно
Новий осередок напруженості може виникнути на південному заході
країни – в Одеській області, на кордоні з невизнаною Придністровською
республікою. Уже кілька тижнів у Болграді та інших містах Бессарабії
(західна частина Одеської області) поширюються панічні чутки про можливі
заворушення. Очікують повстання сепаратистів і навіть вторгнення армії
Придністров’я та розквартированих там російських частин.
При цьому в прикордонних з Одеською областю районах
Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) поширюють аналогічну
інформацію, щоправда, з однією поправкою: напасти нібито планує Україна.
Комітет державної безпеки (КДБ) Придністров’я розмістив на своєму
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сайті повідомлення про можливі збройні провокації на кордоні з Україною,
які готують українські радикали. Спецслужба невизнаної республіки
послалася на «оперативні дані».
КДБ ПМР «має оперативну інформацію про наміри націоналістично
налаштованих громадян України здійснити збройну провокацію на кордоні
Придністров’я з Україною», повідомляється на офіційному сайті відомства.
За наявними даними, «планується здійснити напад на місця дислокації
Прикордонної служби України і території Придністров’я озброєною групою
у форменому одязі Збройних сил ПМР... Підсумком такої провокації може
стати збройний конфлікт між Придністров’ям і Україною». КДБ ПМР
звернувся «до всіх осіб незалежно від місця проживання, які володіють
інформацією щодо фактів можливих провокаційних диверсій на
придністровсько-українському кордоні, з проханням негайно повідомляти
про них за телефоном довіри».
Голова Соціал-демократичної партії Молдови В. Шелін підтвердив цю
інформацію, пояснивши, що атака на Придністров’я може бути зроблена з
метою втягування в конфлікт російських військ і миротворців, дислокованих
у регіоні, і в результаті – видавлювання їх звідти за допомогою НАТО. На
його думку, сценарій провокацій на кордоні Придністров’я з Одеською
областю
узгоджений
з
Кишиневом
(http://www.ng.ru/cis/2014-0807/1_tiraspol.html, 7.08.2014).
При цьому звертає на себе увагу інформація українських і
кишинівських ЗМІ про те, що уздовж кордону з невизнаною
Придністровською Молдавською Республікою з’явиться
широкий
протитанковий рів та інші захисні споруди. Раніше заступник голови
Верховної ради Придністров’я С. Чебан розповів, що, за словами місцевої
влади сіл Кам’янського району, рів дійсно риють і це роблять українські
призовники. Загальна протяжність рову буде майже 300 км. У прикордонній
службі запевняють, що до початку серпня найтривожніші ділянки кордону
будуть перекопані. Роботи почалися ще в десятих числах липня, але йдуть
повільно. Працює лише одна землерийна машина.
За офіційною версією, величезний котлован копають проти
контрабандистів. Українські прикордонники кажуть, що всі роботи, які нині
ведуться
на
кордоні,
призначені
тільки
для
його
захисту
(http://video.segodnya.ua/o-voyne-zagovorili-v-pridnestrove-542483.html,
7.08.2014). Однак, як пишуть ЗМІ, посилаючись на слова джерел у СБУ, слід
враховувати, що «загрозу з боку російських військ, що дислокуються на
території ПМР, і так званих добровольців, забезпечених військовою
технікою, не варто недооцінювати. У прикордонних районах посилено всі
блокпости, десь найближчим часом, крім БТРів і БМП, з’явиться й важка
техніка» (http://www.segodnya.ua/regions/odessa/nagranice-odesskoy-oblasti-ipridnestrovem-royut-protivotankovyy-rov-540022.html, 28.07.2014).
Нервують й українські прикордонники: «Ми тут всі на взводі, кажуть,
що можливі будь-які провокації, як 2 травня в Одесі, так що ми
перестраховуємося. Надходить суперечлива інформація. Наприклад, що в
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Бессарабії сепаратисти можуть підняти повстання проти київського уряду. А
їм на допомогу прийде армія ПМР й ополчення Гагаузії», – стверджує один із
прикордонників.
Додатковим приводом для коментування в ЗМІ можливості виникнення
нового осередку напруженості стало рішення командування ВМФ України
провести в Бессарабії військові навчання морських піхотинців із залученням
бронетехніки та авіації. Військові інформації про навчання не спростовують.
«Ніякої паніки немає і бути не може, адже про навчаннях було відомо
заздалегідь. Навпаки, місцеві жителі зустрічають наших хлопців з великою
симпатією», – заявив прес-секретар ВМС О. Чубук.
При цьому звертає на себе увагу повідомлення журналіста Р. Бочкали
на власній сторінці у Facebook, де він вказує, що українські військові, які
базуються в Одеській області, піддаються обстрілу з боку Придністров’я.
«…Дзвонили хлопці з батальйону тероборони “Черкаси”. Вони базуються в
районі Котовська. Патрулюють кордон з Придністров’ям. Розповідають:
чотири рази за недавній час з території ПМР стріляли з автоматичної зброї в
напрямі наших військових», – повідомив журналіст. Р. Бочкала уточнив:
військові впевнені в тому, що «били прицільно» (http://vesti.ua/odessa/63606zhurnalist-rasskazal-ob-obstrelah-voennyh-na-uchenijah-pod-odessoj, 31.07.2014).
При цьому також звертає на себе увагу повідомлення ІА «ТІРАС»: до
редакції з 9 серпня надходить інформація про те, що контроль на українськопридністровському кордоні значно посилено (http://tiras.ru/v-mire/41228pridnestrovskiy-kotel-kontrol-na-granice-s-ukrainoy-uzhestochen.html, 9.08.2014).
У ЗМІ також повідомляють про те, що на тлі зростаючої економічної
блокади регіону й посилення режиму перетину його кордону з Україною
обстановка в Придністров’ї стала тривожною. Після того ж, як лідер
Радикальної партії України, депутат Верховної Ради О. Ляшко заявив, що
після «зачистки» Донбасу від «сепаратистів і терористів» війна буде
продовжена, натякнувши при цьому на Придністров’я, населення регіону
стало чекати «фронтових новин». «Ми будемо продовжувати війну за святу
справу – за створення Великої київської імперії», – сказав депутат,
виступаючи у Львові. Він пояснив, що нині українська нація та українська
держава позбавлені через «іноземну окупацію» великої частини своєї
історичної території. За словами парламентаря, до цих територій належать
розташовані на заході від України «деякі регіони Польщі, Молдови та
Румунії». Лідер молдавських соціал-демократів В. Шелін пояснив, що,
«говорячи про Молдову, О. Ляшко мав на увазі Придністров’я, яке після
1940 р. й було виведено зі складу Української РСР і передано Молдавській
РСР».
Депутат Верховної ради Придністров’я, лідер Союзу придністровців
України Д. Соїн вважає, що побоювання придністровців засновані на
економічній блокаді регіону. «Україна буде щільно контролювати кордон з
Придністров’ям, посилить прикордонні і митні фільтри разом з Молдовою і
ЄС. Соціально-економічна ситуація в регіоні погіршиться. Однак очікувати
бойових дій не слід – у Києві пам’ятають, що Придністров’я залишається
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частиною
Молдови»,
–
вказав
придністровський
депутат
(http://www.ng.ru/cis/2014-08-07/1_tiraspol.html, 7.08.2014).
Тема загострення ситуації навколо ПМР сьогодні досить часто
обговорюється і в експертних колах.
Так, директор Одеського регіонального відділення Національного
інституту стратегічних досліджень А. Філіпенко підкреслює: «На початку
1990-х існував проект створення Буджацької республіки, згідно з яким
планувалося об’єднати гагаузів, які проживають в Молдові та Україні, у
якесь державне утворення. На сьогодні він уже не актуальний, однак сильні
проросійські настрої в Бессарабії мають місце бути. Утім я не думаю, що
дійде до відкритих виступів. Усе-таки для більшості людей приклад Донбасу
виявився дуже показовим. Тим більше що й у гагаузької автономії
(Молдова), де дуже складна ситуація, не все так однозначно, особливо після
того, як Туреччина, яка вкладає гроші в розвиток краю, не підтримала
автономістські настрої частини місцевої еліти».
Про те, що збройного конфлікту очікувати не варто, говорив і
придністровський політолог А. Сафонов. За його совами: «…Другий фронт
на кордоні з ПМР був би нелогічний, та й основна маса українців, звичайно,
не хоче воювати зі своїми братами в Придністров’ї, знаючи, що такі події
були б на руку Румунії. Проте небезпека все ж існує»
(http://www.ng.ru/cis/2014-08-07/1_tiraspol.html, 7.08.2014).
У свою чергу старший аналітик Інституту світової політики Л. Літра
вважає, що, попереджаючи про можливі провокації, КДБ Придністров’я
намагається зняти із себе відповідальність за дії, які Росія може здійснити
проти України з території Придністров’я. На думку експерта, Росія
використовує Придністров’я для тиску на Україну. «На сьогодні
малоймовірно, що російські сили, що перебувають у Придністров’ї, і
придністровські силовики підуть далі якихось провокацій. Однак це можливо
при відкритому збройному конфлікті між Росією та Україною. Тому
необхідно звертати більше уваги на цей регіон», – пояснив Л. Літра. Він
також підкреслив, що Придністров’я має стати попередженням для України,
чого не слід робити на Донбасі, а саме не погоджуватися на російську
миротворчу місію (http://glavnoe.ua/news/n186540, 7.08.2014).
Військовий блогер та експерт Д. Тимчук у своєму коментарі наголосив:
«Держприкордонслужба України констатує: Росія веде повітряну розвідку з
використанням армійської авіації та БПЛА з території АР Крим і
Придністров’я… Київ завжди вважав і вважає ПМР територією Молдови, але
завжди підтримував суто політичне рішення проблеми. Думаю, прийшов час
визнати: Придністров’я, як територія, з якої Росія проводить дії проти
України – …плацдарм Кремля для дій проти нашої держави. І Україна
повинна в перспективі докласти всіх зусиль для відновлення контролю
Молдови над цією територією» (http://tiras.ru/voennoe/41164-pridnestrovevrazhdebno-ukraine-mnenie-voennogo-eksperta.html, 1.08.2014).
Політичний експерт Г. Перепелиця також говорив про плани Росії
щодо захоплення Центральної та Південної України з виходом на
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Придністров’я
(http://glavred.info/politika/ekspert-nazval-tri-varianta-voynyputina-protiv-ukrainy-286974.html, 7.08.2014). При цьому звертає на себе увагу
інформація в ЗМІ про те, що армія ПМР невелика – близько 7 тис. солдатів і
офіцерів, однак за рахунок резервістів за кілька діб вона може бути
розгорнута до понад 50 тис. осіб. І це потрібно враховувати.
Слід також зазначити й те, що ситуація, яка склалася, демонструє
недостатню інформаційну роботу з місцевим населенням у регіоні. Імовірно,
відсутнє відповідне інформування населення й у ПМР.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України О. Турчинов заявляє, що найближчим
часом український парламент ратифікує Угоду про асоціацію з
Європейським Союзом.
«Український народ зробив свій вибір – європейська та євроатлантична
інтеграція, і жодна агресія з боку Росії нас не зупинить», – сказав
О. Турчинов в інтерв’ю балтійському інформаційному агентству BNS у
понеділок, 18 серпня.
Як повідомлялося раніше, Голова Верховної Ради України О. Турчинов
17–19 серпня бере участь у Конференції глав парламентів північних і
балтійських країн (м. Паланга, Литовська Республіка) (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 18.08).
***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов закликає європейську та
міжнародну спільноту докладати спільних зусиль задля відстоювання
суверенітету й територіальної цілісності України.
Виступаючи на Конференції спікерів парламентів північних і
балтійських країн з питання «Вимір “Східного партнерства” після Вільнюса
перед Ригою» у м. Паланга (Литва) у понеділок, 18 серпня, О. Турчинов
зазначив, що нині Україна переживає найдраматичніший період у своїй
історії. «Ще ніколи за свою незалежність нам не доводилося долати такі
виклики. Перед українським народом стоїть неймовірно складне завдання:
відновити мир і спокій у країні», – сказав він.
У цьому контексті він подякував Європейському Союзу та, зокрема,
Литві «за неухильну підтримку цієї боротьби України за свій суверенітет».
Угода про асоціацію, наголосив Голова Верховної Ради, стала
історичною віхою у розвитку відносин між Україною та Європейським
Союзом, яка формально закріпила цивілізаційний вибір нашого народу на
користь європейських цінностей. О. Турчинов заявив, що українська влада
буде «наполегливо та послідовно здійснювати внутрішньополітичні,
економічні та соціальні реформи, які чітко обумовлені нашою
євроінтеграційною політикою», зазначивши, що «ми розглядаємо Угоду про
асоціацію як інструмент зміцнення демократичних процесів в Україні
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відповідно до найкращих європейських стандартів».
«Україна зробила свій вибір, підписавши Угоду про асоціацію, яка буде
найближчим часом ратифікована українським парламентом. Принагідно хочу
висловити вдячність усім країнам, які вже її ратифікували», – заявив керівник
парламенту.
Водночас, сказав Голова Верховної Ради, сьогодні Україна протистоїть
агресії Російської Федерації, яка посягнула на зміну європейських кордонів,
зухвало анексувавши Крим, який був і залишається територією суверенної
України, продовжує підтримувати сепаратистсько-терористичні угрупування
самопроголошених «республік» Донеччини та Луганщини.
«Український народ, в усьому його національному розмаїтті, зіткнувся з
цинічним і лицемірним ворогом, який спрямовує свої військові, політичні,
дипломатичні, фінансові та медійні ресурси на знищення української
державності як такої, – заявив він. – Важко повірити, що в ХХІ ст. в центрі
цивілізованої демократичної Європи, яка пережила найстрашніші в історії
людства світові війни, великодержавні амбіції кремлівських правителів знову
можуть втягнути європейські народи в хаос кровопролиття».
О. Турчинов назвав російську терористичну загрозу небезпекою не лише
Україні чи українському народу, а «погрозою всьому світу». «Цьому
свідчення – загибель малайзійського літака з громадянами різних країн на
борту. Страшна трагедія обірвала життя ні в чому невинних людей, багатьох
дітей, які мріяли про спокійний відпочинок, але загинули в українському небі
внаслідок підступного удару терористів-нелюдів, – сказав він. – Отже, чим
скоріше Україні вдасться спільними зусиллями з міжнародним
співтовариством зупинити агресію Росію, тим більше ми врятуємо людських
життів».
Голова Верховної Ради підкреслив, що на Сході України саме Росією
штучно створена ситуація протистояння, яка має на меті послаблення та
знищення України як самостійної держави. «Це не війна між українцями.
Росія зі своєї території веде систематичний обстріл населених пунктів
України. Утім, прагнучи знищення української державності, Росія на ділі
послаблює себе. Сьогодні Росію засуджує весь цивілізований світ», –
наголосив він.
Голова Верховної Ради заявив, що «ми завжди робили і будемо робити
все, аби уникнути людських жертв», але «готові дати відсіч будь-яким
спробам вторгнення, дестабілізації та терористичним діям зі зброєю в руках».
«Ми вдячні нашим друзям і партнерам за підтримку та економічні санкції
проти Кремля, адже прийшов час поставити крапку агресії та кровопролиттю.
Час вимагає об’єднатися і знищити терористів, звідки б вони не походили», –
зазначив О. Турчинов.
На переконання О. Турчинова, Україну підтримує весь світ. «В України
є друзі-держави – друзі на всіх континентах, у всіх без винятку міжнародних
організаціях, які підтримують офіційний Київ», – сказав він.
При цьому керівник українського парламенту закликав усю європейську
та міжнародну спільноту «ще рішучіше демонструвати солідарність з
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українським народом і докладати спільних зусиль з метою відстоювання
суверенітету й територіальної цілісності України». «На моє переконання, це є
невід’ємною складовою забезпечення миру і стабільності у Європі і в цілому
світі», – додав він (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 18.08).
***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов у вівторок, 19 серпня,
зустрівся з Президентом Литовської Республіки Д. Грібаускайте.
Сторони обговорили питання розвитку двостороннього співробітництва,
перспективи євроінтеграції України та зміни, які мають відбутися в
українському законодавстві для прискорення цього процесу.
Окрему увагу співрозмовники приділили питанням безпеки в регіоні та
агресії Російської Федерації по відношенню до України.
О. Турчинов зазначив, що Литва, яка сама відчувала на собі агресивну
політику Російської Федерації та пройшла шлях від Радянського до
Європейського Союзу, «як ніхто розуміє те, що сьогодні відбувається в
Україні, і все робить для того, щоб допомогти братньому українському
народу».
«Ми як ніхто відчуваємо підтримку литовського народу, – зазначив
Голова Верховної Ради. – Позиція влади Литви завжди принципова і
однозначна у питанні підтримки нашої країни».
Як повідомлялося раніше, Голова Верховної Ради України О. Турчинов
17-19 серпня брав участь у Конференції глав парламентів Північних та
Балтійських країн (м. Паланга, Литовська Республіка) (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 19.08).
***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов 18 серпня зустрівся зі
спікером Сейму Литовської Республіки Л. Граужинєнє, зі спікером сейму
Латвійської Республіки С. Аболтинею та з головою ріксдагу Королівства
Швеція П. Вестербергом.
Під час зустрічей сторони обговорили питання щодо розвитку
міжпарламентських відносин і системи європейської колективної безпеки у
зв’язку з агресивною політикою Росії.
За словами О. Турчинова, Росія своїми агресивними діями намагається
зруйнувати систему колективної безпеки у Європі. «Саме Росія сьогодні стає
головною небезпекою не лише для України, а й для Європи в цілому», –
наголосив він.
Разом з тим керівник українського парламенту наголосив, що українські
військові «крок за кроком» звільняють населені пункти в зоні АТО. У цьому
контексті він зазначив, що, щоб більш ефективно протистояти агресії
Російської Федерації, наша країна потребує військово-технічної допомоги.
«Історичний досвід доводить, що компроміс з агресором неможливий. З
такого компромісу розпочалася Друга світова війна. Путін розуміє тільки
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силу, і цьому немає альтернативи», – сказав О. Турчинов.
Зі свого боку, зокрема, голова ріксдагу Королівства Швеція
П. Вестерберг наголосив, що в його країні «весь політичний спектр
підтримує Україну».
Сторони обговорили питання щодо імплементації Угоди про асоціацію
Україна – ЄС. За словами О. Турчинова, Верховна Рада ратифікує цей
документ «найближчим часом».
За словами спікера сейму Латвійської Республіки С. Аболтині, Латвія
була однією з перших країн ЄС, що ратифікувала Угоду. «Ми всіляко
зацікавлені засвідчити прогрес у наших двосторонніх відносинах», – сказала
вона.
Також під час зустрічей ішлося про необхідність здійснення Україною
реформ, зокрема, в економіці, правовій і судовій сфері. При цьому
європейські колеги запевнили, що їхні країни готові надавати нашій державі
всіляку допомогу на цьому шляху (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 18.08).
***
Україна планує найближчим часом будівництво термінала
скрапленого газу біля Одеси. Про це заявив Голова Верховної Ради України
О. Турчинов 18 серпня в інтерв’ю журналістам.
За його словами, надзвичайно цікавим є проект, «який реалізували наші
литовські друзі з будівництва такого термінала». «Саме це будівництво, яке
відбулося у рекордні терміни, – фактично за три роки, – дозволило Литві вже
сьогодні примусити “Газпром” зменшити ціни на газ більше ніж на 20 %», –
наголосив О. Турчинов, додавши, що «саме ця технологія є стратегічно
перспективною для України».
Крім того, зазначив керівник парламенту, використання нових
технологічних прийомів будівництва, зокрема плавучої платформи, яка
перероблятиме скраплений газ, «дозволить зекономити кошти і, що особливо
важливо для нас, зекономити час будівництва таких терміналів». «І головне –
не дозволить “Газпрому” і далі шантажувати нашу країну, оскільки вона
зможе отримувати диверсифіковані поставки енергетичних ресурсів», –
підсумував Голова Верховної Ради (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 18.08).
***
Україна зацікавлена, щоб європейська сторона купувала газ не на
кордоні з нашою державою, а на кордоні з Росією. Про це заявив Голова
Верховної Ради України О. Турчинов, відповідаючи на запитання
журналістів під час спільної прес-конференції спікерів парламентів країн NB8 у м. Паланга (Литовська Республіка) в понеділок, 18 серпня.
За словами керівника українського парламенту, Росія веде проти
України війну не лише на Сході, а й в економіці. «Один з її компонентів –
газова війна. Російська Федерація хоче диктувати свою політику у цьому
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питанні і намагається шантажувати», – зазначив він. При цьому О. Турчинов
нагадав, що українська сторона подала до Стокгольмського арбітражного
суду позов про монопольний диктат «Газпрому».
О. Турчинов наголосив, що Верховна Рада створює умови для залучення
прозорих інвестицій з Європи та США для реформування вітчизняної
газотранспортної системи, «що повинно забезпечити безперебійні поставки
газу до Європи».
«Ми зацікавлені, щоб європейська сторона купувала газ на кордоні з
Росією. Також сподіваюся, що європейські країни займуть у цьому питанні
спільну з Україною позицію», – підсумував керівник українського
парламенту
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 18.08).
***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов 18 серпня провів зустріч з
керівництвом АТ «Клайпедас нафта».
Під час зустрічі керівника українського парламенту ознайомили з
досвідом Литви в будівництві термінала скрапленого газу в рекордно короткі
терміни.
За словами О. Турчинова, досвід будівництва такого термінала за три
роки «є надзвичайно важливим для України». «Ми будемо впроваджувати
його у нашій державі, аби зробити нашу країну незалежною від шантажу
“Газпрому”», – наголосив він (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 18.08).
***
Під прикриттям гуманітарної допомоги Російська Федерація хоче
зробити коридор, зафіксувавши його, щоб постачати терористам танки,
системи залпового вогню та зброю, якою знищують українців. Про це
заявив Голова Верховної Ради України О. Турчинов, відповідаючи на
запитання журналістів під час спільної прес-конференції спікерів
парламентів країн NB-8 у м. Паланга (Литовська Республіка) в понеділок,
18 серпня.
За словами О. Турчинова, представники Росії, спекулюючи навіть на
гуманітарній допомозі, вдаються до провокацій. Він пояснив, що російський
гуманітарний конвой – «більш “фейковий” формат, основна частина якого
складається з води та солі». «На Сході немає проблеми з водою, і саме в
Донецькій області, в Артемівську видобувають найбільшу кількість солі в
Європі», – сказав він.
Керівник парламенту наголосив, що формат «гуманітарної допомоги»,
яку пропонує Росія, не враховує проблем Сходу, а створюється виключно для
постачання зброї бойовикам. «Оце формат їхньої гуманітарної допомоги. Це
допомога смерті», – підсумував він, додавши, що цим «фіговим листком»
Росія не зможе прикрити свою агресію (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 18.08).
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***
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 (ВЕЗ), 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 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 14.08).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України» (щодо забезпечення реалізації прав
підприємств, установ та організацій громадських організацій інвалідів на
пільгове оподаткування).
Метою Закону є законодавче врегулювання питання забезпечення
реалізації прав підприємств, установ та організацій громадських організацій
інвалідів на пільгове оподаткування та посилення соціального захисту
працюючих інвалідів і створення для них нових робочих місць.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 3623 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 14.08).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”» (щодо
перерозподілу видатків, передбачених Міністерству енергетики та
вугільної промисловості на підтримку вугільної галузі).
Законом шляхом внесення змін до дод. № 3 «Розподіл видатків
Державного бюджету України на 2014 рік», затвердженого Законом України
«Про Державний бюджет України на 2014 рік», у межах обсягу фінансування
видатків Міністерству енергетики та вугільної промисловості України
спрямовано 180 000,0 тис. грн на фінансування нової бюджетної програми
«Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств,
технічне переоснащення зазначених підприємств» (код 1101200) та
одночасно зменшено на цю ж суму видатки за бюджетною програмою
«Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття
витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції» (код 1101110).
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Відповідний законопроект зареєстровано за № 4980 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 14.08).
***
Голова Комітету з питань свободи слова та інформації М. Томенко
провів зустріч з членами Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення.
Під час зустрічі обговорювалися питання розвитку телерадіопростору
держави. Учасники заходу звернули увагу на шляхи імплементації Закону
України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», ухваленого
Верховною Радою 17 квітня 2014 р., яким, зокрема, передбачено створення
Наглядової ради Національної суспільної радіокомпанії України (НСТУ).
Учасники обговорення зазначили, що, відповідно до Закону, до
Наглядової ради НСТУ входять по одному представнику від депутатських
фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання та дев’ять
членів від всеукраїнських громадських об’єднань. Ішлося й про те, що
кандидатури для включення до складу Наглядової ради НСТУ подаються до
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, яка має
право їхнього відхилення на підставі невідповідності вимогам, встановленим
ст. 9 Закону.
Наголошувалося також, що бачення питання розвитку телерадіопростору
країни в представників різних гілок влади збігається, вони мають намір тісно
співпрацювати й надалі. Так, триватиме законотворча робота, зокрема щодо
підготовки проектів законів про телерадіомовлення й Національну раду.
Учасники зустрічі домовилися й про те, що робочі зустрічі членів
Національної ради з М. Томенком стануть регулярними. Для обговорення
шляхів розвитку місцевого мовлення планується також зустріч із
керівниками обласних державних телерадіокомпаній (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 15.08).
***
Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про деякі
заходи щодо посилення ролі територіальних громад в управлінні
земельними ресурсами.
Проектом (реєстр. № 4150) пропонується віднести до комунальної
власності всі землі, які є за межами населених пунктів у межах територій
сільських, селищних і міських рад [крім земель оборони; земельних ділянок,
що використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на
території України на підставі міжнародних договорів, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України; земель зон відчуження та
безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи; земельних ділянок, на
яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна державної
власності; земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні
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органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій,
Національної академії наук України, державних галузевих академій наук;
земельних ділянок приватної власності].
До спільної власності територіальних громад районів, областей
планується віднести земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди,
комунальні підприємства такої власності.
Передбачається також передати повноваження від районних державних
адміністрацій до сільських, селищних і міських рад щодо зміни цільового
призначення земельних ділянок приватної власності, на яких розташована
земельна ділянка, і виділення земельних ділянок для ведення фермерського
господарства та земельних часток (паїв) в натурі на місцевості (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 18.08).
***
Фракція «Батьківщина» домагається зустрічі з Президентом
П. Порошенком щодо ратифікації Угоди про асоціацію з Європейським
Союзом. Про це повідомляє прес-служба партії 18 серпня.
Фракція просить Президента «в найкоротші терміни внести Угоду про
асоціацію з ЄС на ратифікацію до Верховної Ради». «Просимо також
визначити найближчий час і дату, коли Ви зможете прийняти делегацію
фракції “Батьківщина” для обговорення цього питання», – сказано в заяві.
У «Батьківщині» наголошують, що ще 27 червня 2014 р. Євросоюз
підписав Угоду про асоціацію з Україною, Молдовою та Грузією. Парламент
Молдови вже 2 липня ратифікував відповідну угоду, а 18 липня це зробив і
парламент Грузії.
Водночас в Україні «текст відповідної Угоди з ЄС досі не надійшов для
ратифікації у Верховну Раду», хоча уряд уже провів «усю необхідну роботу і
текст угоди технічно готовий до ратифікації». «Подальше затягування
ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС завдає значної шкоди українській
державі та становить серйозну загрозу її національній безпеці, – переконані у
“Батьківщині”. – Нератифікація угоди є реалізацією ворожого плану Путіна
щодо України. Адже саме в інтересах російського агресора зробити все
можливе, щоб залишити нашу державу в сфері свого впливу, заблокувавши
будь-який подальший рух у напрямі приєднання до Євросоюзу» (Українська
правда (http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/18/7035128). – 2014. – 18.08).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко підписав Закон України № 1633-VII
«Про внесення змін до Закону України “Про міліцію” щодо умов
застосування сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї у районі
проведення антитерористичної операції».
Документ надає право правоохоронцям застосовувати без попередження
заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю проти осіб,
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які відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» визнаються
терористами та займаються тероризмом.
Це дасть змогу підвищити рівень безпеки працівників міліції під час
проведення АТО та сприятиме більш ефективному виконанню ними завдань
із знешкодження терористів під час проведення антитерористичної операції
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 18.08).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон України «Про
здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з
проведенням антитерористичної операції», який передбачає механізм
визначення судів для розгляду судових справ та здійснення досудового
розслідування кримінальних правопорушень, якщо це неможливо в районі
проведення АТО.
Закон № 1632-VII спрямований на забезпечення доступу громадян і
юридичних осіб до суду.
Згідно з документом, визначення судів для розгляду таких справ
покладається на голів вищих спеціалізованих судів, а на Державну судову
адміністрацію покладається складення переліку місцевих та апеляційних
судів, які перебувають у районі проведення АТО і в яких неможливо
здійснювати правосуддя, і направлення відповідних подань до голів вищих
спеціалізованих судів для прийняття зазначених рішень.
Згідно із Законом, у випадках неможливості здійснювати досудове
розслідування, підслідність кримінальних правопорушень, вчинених у районі
проведення АТО, визначатиметься Генеральним прокурором України.
Закон набирає чинності з дня його опублікування (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
18.08).
***
Президент Украины П. Порошенко подписал указ об изменении
состава Совета национальной безопасности и обороны Украины,
согласно которому бывший секретарь СНБО А. Парубий был выведен из
ведомства. Документ опубликован в понедельник, 18 августа, на
официальном сайте главы государства.
«Согласно части четвертой статьи 107 Конституции Украины
постановляю: в частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от
16 июня 2014 года № 528 “О составе Совета национальной безопасности и
обороны Украины” (с изменениями, внесенными Указами от 23 июня 2014
года № 549 и от 5 июля 2014 года № 571) вывести из состава Совета
национальной безопасности и обороны Украины А. Парубия», – говорится в
указе № 654/2014.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны
(СНБО) Украины А. Парубий сообщил 7 августа, что подал в отставку. Он
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отметил, что в дальнейшем собирается заниматься помощью украинским
военным, в первую очередь – добровольческим батальонам. Президент
принял отставку А. Парубия (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2014. – 18.08).
***
Президент України П. Порошенко продовжив консультації з віцепрезидентом США Д. Байденом.
Співрозмовники обговорили міжнародні зусилля для врегулювання
ситуації на Донбасі. Зокрема, Президент України зазначив, що останнім
часом значно активізувалося нелегальне надходження важкого озброєння та
військової техніки на територію Луганської та Донецької областей і це
призводить до подальшої ескалації конфлікту. При цьому П. Порошенко
наголосив, що безпека мирного населення, особливо мешканців міст
Донецька та Луганська, є абсолютним пріоритетом під час ведення
антитерористичної операції. Саме мирний план, на переконання Президента,
– це єдиний спосіб встановити мир на Донбасі й стабільність в Україні.
Д. Байден і П. Порошенко домовилися координувати подальші дії на
міжнародній арені (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 16.08).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з президентом
Фінляндії С. Нійністьо.
П. Порошенко наголосив на важливості для України підтримки з боку
Фінляндії в непрості для України часи. За його словами, обидві держави
схожі, поділяють європейські цінності, поважають мир і стабільність та
мають спільного сусіда.
У свою чергу президент С. Нійністьо зазначив: «У нас один сусід. Я хочу
запевнити Вас і всіх українців, що маленька Фінляндія готова зробити все,
щоб допомогти в цій ситуації, яку ми дуже добре розуміємо». Він зазначив,
що йому приємно відвідати Київ після Сочі. «Зараз найважливіше – принести
мир українським людям, які страждають», – сказав він.
Президент П. Порошенко повідомив, що останній тиждень пройшов у
важких переговорах щодо гуманітарної допомоги. «Я вважаю великим
успіхом, що завдяки нашій дипломатичній активності разом з лідерами
Європейського Союзу ми змогли зупинити агресію», – сказав Президент.
Глава Української держави відзначив важливість досягнутої
домовленості про те, що гуманітарну допомогу координуватиме
Міжнародний комітет Червоного Хреста. Україна направила свій вантаж у
рамках міжнародної гуманітарної допомоги, але питання безпеки його
проходження територією, яку контролюють бойовики, залишається
відкритим. «Навіть у цій ситуації ми розраховуємо на мир, боремося за мир,
робимо все, щоб принести мир в Україну», – заявив П. Порошенко.
Президент Фінляндії висловив розуміння складності ситуації, у якій
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опинилася Україна, і завдань, які постали перед її керівництвом. «Ваше
президентство розпочалося в такі складні часи, які мало хто з президентів у
світовій історії мали на старті», – сказав С. Нійністьо.
П. Порошенко назвав важливим для України розгляд українського
питання 30 серпня на засіданні Ради Європейського Союзу. Він готовий у
разі запрошення від ЄС взяти в ньому участь, щоб обговорити з
європейськими лідерами подальші шляхи виходу з небезпечної ситуації, у
якій опинилася країна.
Президент України також повідомив, що на зустрічі обговорювався план
імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом,
включно з поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі.
П. Порошенко подякував С. Нійністьо за запрошення відвідати
Фінляндію після встановлення миру в Україні (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
16.08).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
федеральним канцером Німеччини А. Меркель.
Під час розмови сторони обговорили міжнародні зусилля для мирного
врегулювання ситуації на Донбасі.
Президент П. Порошенко подякував канцлеру А. Меркель за підтримку
Німеччиною України, а також висловив сподівання, що лідери країн ЄС
приділять належну увагу українському питанню під час наступного засідання
Європейської Ради 30 серпня цього року.
П. Порошенко також висловив готовність відвідати це засідання, щоб
поінформувати лідерів країн ЄС щодо ситуації в Україні, як це відбулося 27
червня на засіданні Європейської ради.
Наприкінці розмови П. Порошенко запросив А. Меркель відвідати
Україну вже наступного тижня для предметного обговорення питань, що
становлять спільний інтерес (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 16.08).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
прем’єр-міністром Великої Британії Д. Кемероном.
Співрозмовники скоординували дії щодо реагування на інформацію про
захід на територію України з Росії військової техніки, що чітко засвідчили
міжнародні журналісти, зокрема газети «Гардіан». Президент поінформував,
що ця інформація достовірна й підтверджена, оскільки значна частина цієї
техніки була знищена вночі української артилерією.
Британський прем’єр запевнив у своїй твердій і послідовній підтримці
України та дій українського Президента. Він також поцікавився питанням
щодо гуманітарної допомоги, що прямує до Луганська.
Співрозмовники обговорили міжнародні зусилля для діалогу щодо
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можливості врегулювання ситуації на Донбасі, а також перспективи
розширення військово-технічного співробітництва.
Д. Кемерон повідомив, що Велика Британія готова фінансово підтримати
Україну в рамках гуманітарної допомоги ООН (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
15.08).
***
Президент України П. Порошенко висловив співчуття рідним і
близьким українського письменника В. Нестайка у зв’язку з його смертю.
«Пішла з життя легендарна людина. Автор, чиї твори для дітей увійшли
до золотого фонду дитячої літератури. Всеволод Зіновійович назавжди
залишиться з нами у своїх творах», – ідеться в співчутті глави держави.
Найвідоміші твори В. Нестайка – трилогія «Тореадори з Васюківки»,
казки «У країні сонячних Зайчиків», «Незнайомка з Країни Сонячних
Зайчиків», «Неймовірні пригоди у лісовій школі», повісті «Одиниця з
обманом», «П’ятірка з хвостиком», «Загадка старого клоуна», «Чудеса в
Гарбузянах», «Пригоди Грицька Половинки» та ін.
Роботи письменника перекладено 20 мовами. За ними знято кілька
фільмів. Стрічка «Тореадори з Васюківки» отримала гран-прі кінофестивалю
в Мюнхені (1968 р.).
Трилогію «Тореадори з Васюківки» 1979 р. рішенням Міжнародної ради
з дитячої та юнацької літератури внесено до Особливого почесного списку
Г. Х. Андерсена як один із найвидатніших творів сучасної дитячої літератури
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 17.08).
***
Україна зробила крок до енергетичної незалежності та захистила
свої інтереси. Таку оцінку дав Прем’єр-міністр України А. Яценюк
ухваленню Верховною Радою у четвер, 14 серпня, урядового Закону України
«Про санкції». За відповідне рішення проголосували 244 депутати.
Прем’єр-міністр України А. Яценюк наголосив, що це рамковий
законопроект, який «надає українській державі право захищати свої
національні інтереси». «У тому випадку, якщо є загроза національній безпеці
української держави, глава української держави через Раду національної
безпеки і оборони буде мати право вводити ряд санкцій на кшталт тих, які
вводяться нашими західними партнерами, країнами ЄС, США і Великої
сімки», – заявив Прем’єр-міністр.
Перед голосуванням глава уряду повідомив, що із переліку санкцій, які
були передбачені законопроектом, вилучено деякі спірні пункти, зокрема про
можливість обмеження та припинення надання послуг поштового зв’язку,
заборону та обмеження теле- і радіотрансляцій, обмеження або припинення
діяльності засобів масової інформації, обмеження та заборону виробництва
друкованих ЗМІ та інших інформаційних матеріалів. «Ми вважаємо, що такі
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рішення можуть прийматися виключно судами України відповідно до законів
і Конституції», – підкреслив А. Яценюк.
Також було враховано зауваження народних депутатів України, які
стосуються кола суб’єктів, до яких можуть застосовуватися санкції: «Санкції
можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної
держави, юридичних і фізичних осіб-нерезидентів, які перебувають під
контролем вказаних осіб».
Також у рамках доопрацювання цього законопроекту парламент уніс
пропозицію про те, що Верховна Рада України отримає повноваження на
схвалення указу Президента про введення санкцій у тому випадку, якщо
такий указ приймається по відношенню до країни або до невизначеного кола
суб’єктів.
«Якщо указ приймається, як ми зараз пропонуємо, про застосування
санкцій до конкретних фізичних і юридичних осіб – а уряд підготував список
172 громадян Російської Федерації та громадян інших держав, які підривають
територіальну цілісність і незалежність України, та 65 переважно російських
компаній, які фінансують тероризм і підтримували анексію Криму, – то такий
указ приймається на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони»,
– зазначив А. Яценюк.
Він наголосив, що прийнятий сьогодні закон про санкції спрямований на
захист України, він дає чітку відповідь будь-яким агресорам, терористам, які
зазіхають на національну безпеку, українську державу та громадян України.
«Санкції стосуються тільки держави-агресора, тільки іноземних суб’єктів
підприємницької діяльності, тільки іноземних компаній, іноземної агентури
та всякої іншої гидоти, яка не дає можливості Україні жити», – додав він.
А. Яценюк також підкреслив, що «абсолютно об’єктивно, що при
введенні санкції Україна також буде платити економічно». «І це ціна за
незалежність. Це наша позиція», – наголосив він.
Відповідаючи на запитання щодо імпортозаміщення, він підкреслив:
«Росія протягом останніх 10 років системно скорочує весь імпорт
українських товарів, системно згортає співпрацю з Україною. І Росія почала
торговельну війну з Україною 10 років тому. Саме для цього ми підписали
Угоду з Європейським Союзом. Треба диверсифіковувати ринки і треба
займатися імпортозаміщенням» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2014. – 14.08).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся з представниками
найбільших сільськогосподарських товаровиробників України. Зустріч
відбулася у вівторок, 19 серпня на Черкащині в рамках круглого столу
«Основні аспекти Урядового пакету комплексних змін у податковій системі
(Концепції реформування податкової системи України)».
«Єдина галузь сьогодні, яка демонструє ріст, – сільське господарство.
Наполягав і наполягаю, що у нас є дві точки росту зараз в української
економіки. Перше – це сільське господарство. Друге – це енергетика. Наше
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завдання – це зробити все для того, щоб Україна повернула вплив на
світовому продовольчому ринку», – заявив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк. За словами глави уряду, для виконання цього завдання існують
всі можливості: «У когось є нафта, у когось є газ. У нас є земля і можливість
нагодувати Україну і годувати значну кількість країн, які повинні валютою
платити Україні за те, що ми продаємо сільськогосподарську продукцію».
На даному етапі, зазначив Прем’єр-міністр А. Яценюк, в Україні
розпочався процес податкової реформи, яка повинна забезпечити подальший
розвиток галузі.
Він нагадав, що Концепція уряду пропонує скорочення кількості
податків до дев’яти. Але дискусія щодо реформування податкової системи в
сільському господарстві ще триває. «Наші іноземні кредитори пропонують,
щоб ми перейшли на загальну систему оподаткування по сільському
господарству. Ми усвідомлюємо те, що на це можна перейти в тому випадку,
якщо ми тоді застосовуємо дотації і субсидії, які передбачені в
Європейському Союзі. Тому що складно буде конкурувати», – зазначив глава
уряду.
Він підкреслив, що круглий стіл, присвячений Концепції реформування
податкової системи України, допоможе почути всі сторони і окреслити
подальші спільні дії та закликав сільськогосподарських товаровиробників до
конструктивної розмови (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. –
19.08).
***
Уряд сподівається, що 29 серпня Рада директорів Міжнародного
валютного фонду розгляне питання про виділення Україні чергового
траншу. Про це повідомив
журналістам Прем’єр-міністр України
А. Яценюк у вівторок, 19 серпня, перед зустріччю із представниками
найбільших сільськогосподарських товаровиробників України, яка відбулася
на Черкащині в рамках круглого столу «Основні аспекти Урядового пакету
комплексних змін у податковій системі (Концепції реформування податкової
системи України)».
«Сподіваюся, що в кінці цього місяця, 29 числа, Рада директорів МВФ
прийме рішення про подальше виділення коштів Україні», – зазначив
А. Яценюк.
За його словами, це дозволить Національному банку України втримувати
валютно-курсову стабільність.
А. Яценюк наголосив, що уряд робить все можливе для стабілізації
ситуації в Україні.
Він підкреслив, що у цих умовах, у яких зараз доводиться жити нашій
країні, інвесторів залучати досить важко. «Таких умов ми ніколи не мали за
всю історію України», – заявив Прем’єр-міністр.
Саме тому уряд працює над залученням додаткових коштів від
Міжнародного валютного фонду і Світового банку, «щоб утримувати хитку
стабільність». Прем’єр-міністр повідомив, що між уірядом і МВФ досягнута
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домовленість про подальше виділення коштів Міжнародного валютного
фонду
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=1B04F86D4A6468
2D6C9DB8B13F4B969C.vapp63?art_id=247532356&cat_id=244274130).
–
2014. – 19.08).
***
Кабинет Министров утвердил обновленный проект письма о
намерениях правительства и Национального банка Украины
Международному валютному фонду и проект меморандума об
экономической и финансовой политике.
Соответствующее распоряжение № 730 от 18 августа обнародовано на
сайте правительства. В то же время текст самих документов пока отсутствует
(Главком (http://glavcom.ua/news/227756.html). – 2014. – 19.08).
***
Питання допомоги у вирішенні проблем внутрішньо переміщених у
межах країни осіб, а також питання допомоги людям, які залишаються
в зоні проведення АТО, обговорили 18 серпня на зустрічі віце-прем’єрміністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства В. Гройсмана та Директора з гуманітарних
питань і цивільного захисту Єврокомісії Ж.-Л. де Броувера.
За результатами їхньої попередньої зустрічі, яка відбулася 30 липня
цього року, ЄС уже направив своїх експертів з досвідом роботи у сферах
вирішення питань переселенців і відбудови інфраструктури зруйнованих
населених пунктів для підготовки спільного плану дій. Єврокомісія також
уже прийняла рішення направити на потреби Сходу та переселенців
2,5 млн євро.
В. Гройсман поінформував представника Єврокомісії про ті кроки, які
здійснюються урядом. Зокрема, він повідомив про те, що уряд створив два
державних агентства, одне з яких опікуватиметься питаннями внутрішньо
переміщених осіб, друге – питаннями відбудови Донбасу. Нині вирішується
питання щодо їхнього кадрового забезпечення. «Ми пропонуємо, щоб у ці
агентства до керівного складу ввійшли не тільки фахівці з вагомим
управлінським досвідом, а й волонтери, які серйозно допомагають у роботі з
переселенцями», – сказав урядовець.
В. Гройсман і Ж.-Л. де Броувер обговорили також можливість залучення
європейських експертів, які мають досвід у вирішенні схожих проблем.
Напрацювання спільних рішень має відбуватися максимально швидко,
особливо враховуючи наближення холодів.
Спільно планується працювати і над залученням необхідних для
реалізації цих планів фінансових ресурсів. За попередніми оцінками ООН,
тільки на вирішення найбільш нагальних проблем переселенців до кінця року
потрібно буде близько 33 млн дол. США.
«Мої колеги вже працюють над тим, щоб уже виділені ЄС гроші
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якнайшвидше надійшли в Україну. Але з врахуванням подальших оцінок на
початку вересня можливо буде прийнято рішення щодо виділення додаткової
фінансової допомоги. Ці кошти ми плануємо спрямовувати на покращення
умов проживання і переселенців, і людей, що проживають на звільнених
територіях. Розглядається і можливість надання допомоги у вигляді наметів,
приладів обігріву, будівельних матеріалів та інших предметів першої
необхідності», – зазначив Ж.-Л. де Броувер.
Планується, що навколо вирішення проблем внутрішньо переміщених у
межах країни осіб і відновлення життєдіяльності звільнених населених
пунктів східних регіонів України об’єднають свої зусилля також країничлени
ЄС
та
інші
донори
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=3C46E5EA657528
15B8F2A759CB94737F.vapp53?art_id=247530952&cat_id=244274130). – 2014.
– 18.08).
***
Кризовий енергетичний штаб, створений за розпорядженням уряду
України під головуванням віце-прем’єр-міністра В. Гройсмана, розпочинає
реалізацію інформаційної
кампанії
під
назвою «Енергетична
незалежність України». Вона розпочнеться 20 серпня цього року.
Метою кампанії є підвищення рівня обізнаності українців у необхідності
енергозбереження та економії природного газу як головних чинників
енергетичної безпеки України та економічного зростання держави.
В інформаційній кампанії будуть використані як пряма реклама, так і
інформування населення, бізнесу та влади всіх рівнів про необхідність
економії енергоносіїв та заміни природного газу на інші види палива, яких
достатньо в Україні. Перш за все, планується популяризувати
енергозбереження та відновлювальні джерела енергії.
«Ми маємо донести до кожного українця ідею, що кожен зекономлений
кубометр газу та невикористаний літр гарячої води – крок до енергетичної
незалежності України. Сьогодні не існує чарівної палички, за помахом якої
ми б замінили всі наші застарілі газові котли на сучасні економні, які замість
газу використовують солому, щепу або торф. Не існує чарівної палички, щоб
за місяць зробити якісну теплоізоляцію всіх вікон і всіх фасадів будинків в
Україні. Неможливо миттєво замінити всі погано ізольовані теплотраси», –
говорить голова Енергетичного кризового штабу віце-прем’єр-міністр
України В. Гройсман.
«Змінити ситуацію ми можемо тільки всі разом, – наголошує
В. Гройсман, – хтось замінить вікно в квартирі – і зекономить тепло – а
значить і газ – взимку. Хтось на власному заводі проведе теплоізоляцію цеху
– і економія ресурсів значно зросте. Уряд зі свого боку докладе всіх
можливих зусиль, щоб на державному рівні підтримати кожну таку
ініціативу. Ми підтримаємо кожну міську адміністрацію, де будуть
піклуватися про економію газу, кожного голову міста, району чи селища,
який добиватиметься і шукатиме шляхи заміни котельних, труб, вікон або
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теплоізоляції фасадів».
Інформаційна кампанія «Енергетична незалежність України» буде
реалізована без використання фінансів бюджету України. Фінансування
інформаційної кампанії буде здійснено за рахунок цільових коштів
донорських програм, спрямованих на інформаційну підтримку уряду України
від Європейського Союзу, США та Великобританії (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=1B04F86D4A6468
2D6C9DB8B13F4B969C.vapp63?art_id=247531384&cat_id=244276429).
–
2014. – 19.08).
***
Уряд урегульовує діяльність у сфері грального бізнесу.
«В Україні потрібно негайно змінювати законодавче поле, яке
стосується врегулювання діяльності, пов’язаної з гральним бізнесом», – на
цьому наголосив міністр фінансів України О. Шлапак на брифінгу в Будинку
уряду 15 серпня 2014 р.
Він акцентував, що чинний Закон України «Про державні лотереї в
Україні», прийнятий 2012 р., недосконалий, оскільки ним фактично
встановлено монополію на ринку лотерей для трьох приватних операторів
лотерей; закон дає можливість приватним операторам лотерей залучати
громадян України до участі в азартних іграх (гральні автомати, букмекерські
тоталізатори) під виглядом державних лотерей; закон дає змогу продовження
діяльності без ліцензій до отримання нових ліцензій тощо.
О. Шлапак повідомив, що Міністерство фінансів пропонує ухвалити три
окремих закони з врегулювання діяльності грального бізнесу в Україні: у
сфері лотерей, букмекерської діяльності та казино. «Кожен з них, на наше
переконання, повинен встановити відповідний порядок на кожен з видів
ігрової діяльності», – зауважив міністр.
За його словами, на сьогодні законопроекти підготовлені та винесені на
громадське обговорення, а у вересні плануються подати на розгляд уряду та
внести до Верховної Ради.
О. Шлапак озвучив основні принципи врегулювання грального бізнесу в
Україні відповідно до запропонованих законопроектів:
1. Запровадження державної монополії на організацію лише Державних
лотерей Національним організатором державних лотерей, який на 100 % є
власністю держави. Приватні оператори проводять недержавні лотереї,
сплачують за ліцензії та торгові патенти;
2. Повна фіскалізація сфери грального бізнесу. «Це означатиме, що
будуть встановлені касові апарати на кожному робочому місці, на якому буде
проводитися організація такої діяльності. Це будуть сертифіковані касові
апарати, і ми чітко бачитимемо обсяг ринку», – підкреслив міністр;
3. Встановлення вимог до грального обладнання, програмного
забезпечення, засобів захисту інформації та засобів зв’язку, серверу,
терміналів для прийняття ставок тощо. Центральний сервер оператора ігор
розміщується за встановленою адресою в Україні, під контролем відповідних
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органів;
4. Кошти від проведення державних лотерей використовуються на
соціальні потреби та розвиток спорту;
6. Встановлення спеціальних гральних зон для казино та визначення
переліку місць, де забороняється розташовувати пункти прийняття ставок в
інші ігри – лотереї, парі та тоталізатор;
7. Заборона проводити азартні ігри на гральних автоматах, в Інтернет
казино;
8. Встановлення вікового цензу – забороняється участь у іграх особам
молодше 18 років, а у казино – 21 року;
9. Встановлення вимог до призового фонду під час виграшу лотереї.
Призовий фонд не може бути більшим, ніж 60 % загального збору.
«У випадку прийняття пропозицій, на яких наполягає Міністерство
фінансів, ми будемо мати близько 945 млн грн доходу протягом року», –
підсумував О. Шлапак.
Крім того, міністр анонсував ідею створення Державної лотереї
«Мистецький арсенал» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. –
15.08).
***
Крім істотного скорочення, необхідно забезпечити інституційне
оновлення контролюючих органів.
Робочою групою під керівництвом віце-прем’єр-міністра – міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
В. Гройсмана напрацьовано пропозиції щодо реформи державних
контролюючих органів. Головне, чого очікують від такої реформи –
зниження тиску контролюючих органів на бізнес. Для цього робоча група
пропонує скоротити надлишкові функції контролю, кількість контролюючих
органів і чисельність їх працівників.
Із 77 органів з контрольними функціями пропонується скоротити до 31.
На 40 % планується скорочення функцій державного нагляду чи контролю у
сфері господарської діяльності. Чисельність працівників, які здійснюють такі
функції, пропонується скоротити до 60 % за рахунок зменшення кількості
функцій, оптимізації процесів та об’єднання органів.
Ці напрацювання робочої групи презентували міжнародним
організаціям, які їх ретельно вивчили та надали також своє бачення щодо тих
функцій контролю, які необхідно здійснювати в найважливіших
секторальних напрямках.
14 серпня під головуванням В. Гройсмана та за участі представників
міжнародних організацій відбулося обговорення питань оптимізації функцій
та повноважень центральних органів виконавчої влади, які забезпечують
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Учасники обговорення погодилися, що при доопрацюванні урядового
акта, який врегулює питання оптимізації системи центральних органів
виконавчої влади, мають бути враховані принципи децентралізації
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повноважень, а також має бути передбачено делегування максимальної
кількості функцій органам місцевого самоврядування. Проект відповідного
урядового акта планується внести вже на одне з найближчих засідань
Кабінету Міністрів України.
Як повідомлялося раніше, Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив
на 70 % скоротити витрати на утримання органів центральної виконавчої
влади, які здійснюють контрольно-наглядові повноваження.
Витрати державного бюджету на утримання різноманітних інспекцій та
контролюючих органів становлять понад 24 млрд грн на рік, у цих
структурах працюють тисячі людей, і водночас за рахунок хабарів щорічно
виводиться в тінь, за різними оцінками, майже 100 млрд грн (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 14.08).
***
У нинішньому уряді всі міністри розуміють, що антикорупційні
реформи – основне завдання. Про це заявив міністр Кабінету Міністрів
України О. Семерак в інтерв’ю виданню «Новое время» від 12 серпня.
За його словами, в уряді почали зі зміни регламенту роботи, скоротивши
термін, відведений на створення та прийняття акту зі 193 до 45 днів. «У
перший місяць роботи Кабміну ми скоротили витрати на апарат і його
чисельність – на 10 %. Коли ми почали працювати, кількість чиновників на
центральному та місцевих рівнях становила близько 250 тис. осіб. Це ж
більше, ніж українська армія! Ми тоді просто закрили очі та сказали: робимо
– 10 % – тобто мінус 25 тис. осіб», – розповів він.
«Ми також заборонили до кінця року будь-які перевірки, за винятком
деяких випадків. По-перше, це зменшить витрати в бюджеті; по-друге, це
полегшить ведення бізнесу; а по-третє, це правильний сигнал суспільству, що
держапарат перестає бути репресивним», – додав міністр.
Також, за словами О. Семерака, усім керівникам підрозділів було дано
доручення скоротити апарат секретаріату майже до 30 % додатково. «Зараз
Секретаріат Кабміну – це 664 людини. Основний мотив – це підвищення
ефективності роботи людей, а гроші, які будуть звільнені, я частково хочу
направити на підвищення зарплати для висококваліфікованих працівників», –
розповів він. Крім того, як зазначив міністр, було створено управління
«корупціогенних чинників», що займається аналізом усіх проектів актів, які
готує уряд, на предмет можливих корупційних моделей та схем (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 15.08).
***
Міністр енергетики та вугільної промисловості Ю. Продан зустрівся
із делегацією США під головуванням заступника міністра енергетики
У. Брайана.
Під час зустрічі сторони обговорили питання посилення енергетичної
безпеки, а також питання, пов’язані з проходженням опалювального сезону в
Україні. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ю. Продан озвучив
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ряд запроваджених заходів, спрямованих на посилення енергетичної безпеки
держави, та зупинився на проблемних моментах роботи галузі, що виникли в
результаті пошкодження інфраструктури Донецької та Луганської областей.
Увагу було приділено роботі вугільних підприємств у нинішніх умовах,
можливості продовження переговорів у тристоронньому форматі з
Російською Федерацією щодо постачання природного газу в Україну.
У свою чергу, американська сторона наголосила на готовності сприяти
посиленню енергетичної безпеки України. Заступник Держсекретаря
У. Брайан підкреслив, що уряд США має наміри передати досвід і методи
роботи енергетичної галузі в кризових умовах. Також, американська сторона
пообіцяла надати спеціалістів для відповідної роботи в Антикризовому
енергетичному штабі, що діє під головуванням віце-прем’єр-міністра
В. Гройсмана.
Сторони домовилися продовжувати співпрацю у відповідному напрямі
та діяти задля посилення енергетичної безпеки України (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=3C46E5EA657528
15B8F2A759CB94737F.vapp53?art_id=247531333&cat_id=244277212). – 2014.
– 18.08).
***
«Для підтримки місцевих бюджетів і можливості збільшення
ресурсних баз місцевих бюджетів пропонується встановити акцизний
податок з кінцевого продажу підакцизної продукції такої як пиво,
алкоголь, тютюн і паливо», – зазначив під час прес-конференції
заступник міністра фінансів Д. Фудашкін, коментуючи концепцію
податкової реформи.
При цьому пропонується, що безпосередні ставки такого податку будуть
встановлюватися місцевими громадами, пояснює заступник міністра.
«Це дасть змогу місцевим громадам самостійно приймати рішення
відносно визначення ставки оподаткування. На законодавчому рівні ми
пропонуємо обмежити максимальний розмір ставки, і вже місцеві громади
безпосередньо будуть приймати рішення про доцільність введення такого
податку на своїй території», – коментує запропоновані зміни до податкової
сфери Д. Фудашкін.
За словами заступника міністра, Міністерством фінансів також
передбачається, що плата за землю і, як складова, податок на нерухомість
будуть місцевими податками, розміри яких у межах максимальної ставки
встановлюватимуться безпосередньо місцевими громадами (Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=3C46E5EA657528
15B8F2A759CB94737F.vapp53?art_id=247531188&cat_id=244276429). – 2014.
– 18.08).
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***
«Зміни до податкового законодавства не передбачають збільшення
сукупного фіскального навантаження на економіку. Це є певна
трансформація, яка дає змогу зняти зайві податки, розподілити навантаження
таким чином, щоб сукупне фіскальне навантаження не збільшувалось», – на
цьому наголосив під час прес-конференції заступник міністра фінансів
Д. Фудашкін.
Заступник міністра зазначає, що робота над текстом змін до Податкового
кодексу України завершується. Відповідні пропозиції надіслані експертам
для того, щоб вони могли ще раз переглянути їх та за потреби надати свої
зауваження та коментарі.
Текст із узагальненими результатами обговорення серед експертів буде
винесений на громадське обговорення та розміщений на сайті Міністерства
фінансів.
«Ми розраховуємо завершити обговорення з експертами до кінця цього
тижня. Відпрацюємо остаточний текст, який буде розміщено на сайті для
того, щоб ще більшим загалом обговорити його. Після цього внести на
розгляд Кабміну, я сподіваюся, що до кінця цього місяця», – зазначає
заступник міністра фінансів.
Як зазначає Д. Фудашкін, введення змін до Податкового кодексу
плануватиметься тільки з наступного року (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=3C46E5EA657528
15B8F2A759CB94737F.vapp53?art_id=247531113&cat_id=244277212). – 2014.
– 18.08).
***
Відбулася зустріч представників Держфінмоніторингу України з
менеджером проектів економічного блоку Секретаріату ОБСЄ
А. Мунтяном та національним менеджером проектів Координатора
проектів ОБСЄ в Україні Я. Юрцабою.
Головною метою зустрічі стало обговоренню проекту Довгострокової
стратегії співробітництва ПФР України і Координатора проектів ОБСЄ в
Україні у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Підписання зазначеної Довгострокової стратегії стане імпульсом для
посилення двостороннього співробітництва та підвищення ефективності
взаємодії з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі у сфері
протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Крім цього під час
зустрічі обговорювалось коло питань щодо перспективних напрямків
співробітництва між Держфінмоніторингом України та ОБСЄ в сфері
ПВК/ФТ.
Вже у жовтні 2014 року у м. Відень, Австрійська Республіка, відбудеться
робоче засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі,
присвячене питанням міжнародного співробітництво у сфері протидії
легалізації незаконних доходів і боротьбі з корупцією, під час якої
заплановано розгляд проекту довгострокової стратегії співробітництва ПФР
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України і Координатора проектів ОБСЄ в Україні.
Довідково
Організація безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) – регіональна
організація, яка поєднує 56 країн, розташованих в Північній Америці, Європі
й Центральній Азії. У січні 1995 року вона набула статусу міжнародної
організації.
Україна є учасницею ОБСЄ з 30 січня 1992 року. Сьогодні ОБСЄ – це
трансатлантична безпекова структура, повноправним членом якої є Україна.
23 листопада 2010 р. у м. Відень (Австрія) Радою Міністрів ОБСЄ
одностайно було ухвалено рішення про головування України в ОБСЄ
протягом 2013 року, що стало визнанням ролі нашої держави у зміцненні
регіональної
безпеки
і
стабільності
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=1B04F86D4A6468
2D6C9DB8B13F4B969C.vapp63?art_id=247531661&cat_id=244277212).
–
2014. – 19.08).
***
Відповідальність співвласників за спільне майно, удосконалення
механізмів розпорядження спільною власністю, можливість вільного
вибору форм і способів керування спільним майном, а також можливість
прийняття узгоджених рішень щодо керування багатоквартирним
будинком – ці та інші норми закладені в законопроект «Про особливості
здійснення права власності у багатоквартирному будинку» і спрямовані
на забезпечення ефективного керування багатоквартирним будинком.
Законопроект, розроблений Мінрегіоном, уряд уже направив на розгляд
Верховної Ради України.
Як пояснив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства А. Білоусов, законопроект визначає
чітко, що є спільним майном, що належить суб’єктам права власності у
багатоквартирному будинку, встановлює механізм визначення частки
кожного співвласника у спільному майні. Також документом визначено та
конкретизовано основні права та обов’язки співвласників багатоквартирного
будинку.
За словами А. Білоусова, законопроект визначає альтернативні моделі
керування спільним майном у багатоквартирному будинку, чого раніше не
було.
«Мешканці зможуть або ж самостійно управляти своїм будинком, або
шляхом створення ОСББ, або передати всі чи частину цих функцій фізичній
особі-підприємцю чи юридичній особі управителю на підставі договору. Ми
сьогодні чуємо багато нарікань на роботу житлово-експлуатаційних
організацій – ЖЕО. З прийняттям цього закону мешканці, не задоволені
роботою ЖЕО, зможуть з ним розпрощатися. Цей механізм забезпечить
розвиток ринку управителів житлом. Навіть ЖЕО, які сьогодні не
конкурентоздатні, якщо захочуть залишитися на ринку, змушені будуть
змінювати свої підходи до роботи та перетворюватися на ті організації, чиїми
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послугами захочуть користуватися споживачі – мешканці багатоповерхівок»,
– сказав А. Білоусов.
Він наголосив, що тільки обравши прийнятний для свого будинку спосіб
керування ним, мешканці зможуть вирішити питання дірявих дахів,
занедбаних сходових кліток, ліфтових кабін тощо.
А. Білоусов зазначив, що цей законопроект розроблений спільно з
експертним середовищем на основі міжнародного досвіду та висловив
сподівання, що Верховна Рада підтримає документ (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=3C46E5EA657528
15B8F2A759CB94737F.vapp53?art_id=247530625&cat_id=244277212). – 2014.
– 18.08).
***
Міністр агарної політики та продовольства України І. Швайка під
час робочої поїздки на Черкащині дав інтерв’ю телеканалу «Рось».
Зокрема, у студії було порушено питання продовольчої безпеки країни,
гуманітарної ситуації на сході, активного розвитку тваринництва та
загального реформування агропромислового сектору.
І. Швайка запевнив, що, незважаючи на окупацію Криму та бойові дії на
Донбасі, показники цьогорічного врожаю перевищать рекордні минулорічні.
«За даними, які є на сьогоднішній день, голоду в нашій країні не буде», –
наголосив І. Швайка.
Крім того, очільник Мінагрополітики запевнив, що гуманітарної
катастрофи у країні немає: «Згідно з визначенням, гуманітарна катастрофа це
масова загибель людей, що виникла внаслідок бойових, політичних дій або
катастроф. До Луганської ж і Донецької областей надходять продукти першої
необхідності, адже наразі через бойові дії в цих регіонах порушено
логістичний ланцюжок: існуючий запас продуктів неможливо доставити зі
складів до пунктів призначення. Робота з доставки продуктів першої
необхідності в зону АТО триває постійно, і псевдо-допомоги країни-агресора
ми не потребуємо», – зазначив І. Швайка.
Також, міністр І. Швайка запевнив, що настав час значних реформ в
агропромисловому комплексі. «Мінагрополітики має стати органом, головне
завдання якого не розподіляти кошти між аграріями, а формувати загальну
політику в аграрному комплексі», – додав він (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=3C46E5EA657528
15B8F2A759CB94737F.vapp53?art_id=247530568&cat_id=244277212). – 2014.
– 18.08).
***
Україна потребує активного залучення науковців до розгляду і
дослідження проблем реформування державного управління, формування
збалансованої етнонаціональної політики, а також інтеграції східних
регіонів в українське суспільство.
Про це віце-прем’єр-міністр України О. Сич заявив у ході засідання
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Урядового комітету з гуманітарного розвитку під його головуванням під час
розгляду питання щодо призначення грантів Президента України для
здійснення наукових досліджень на 2014 рік.
Урядовець наголосив, що в процесі відбору кандидатів для надання
державних грантів важливо керуватися актуальними потребами гуманітарної
сфери і дотримуватися відповідної процедури. За результатами розгляду
питання віце-прем’єр-міністр доручив Міносвіти в наступному році подбати,
щоб українські вчені мали змогу отримати гранти для здійснення наукових
досліджень не пізніше початку 2015 року.
«Ми не можемо гарантувати збереження і розвиток наукового
потенціалу нашої держави, якщо питання про надання грантів на
дослідження у 2014 році розглядаються за чотири місяці до його
завершення», – наголосив О. Сич.
Серед іншого в ході засідання обговорювалося питання щодо
призначення дворічних та довічних державних стипендій видатним діячам
науки. Втім, прийняття відповідного рішення було відкладено на вимогу
віце-прем’єр-міністра в зв’язку з потребою більш детального дослідження й
обґрунтування досягнень претендентів, наданих Урядовому комітету
експертною
комісією
Держінформнауки
(Урядовий
портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 19.08).
***
Министр внутренних дел А. Аваков подал в Кабинет Министров
документы для отстранения от исполнения служебных обязанностей
своего первого заместителя В. Евдокимова.
По словам советника министра А. Геращенко, «в течение этой недели
документы должны быть рассмотрены», передает ZN.UA. «Должно быть
принято решение о его увольнении, если Кабинет Министров его поддержит.
Мы считаем – поддержит», – отметил А. Геращенко.
Как известно, отставку первого заместителя министра внутренних дел
В. Евдокимова требовал «Правый сектор».
Ранее «Правый сектор» обратился к Президенту П. Порошенко с
призывом немедленно «навести порядок в МВД, уволив одиозных
представителей антиукраинских сил с должностей в МВД и начать
расследование их преступной деятельности» (The Kiev Times
(http://thekievtimes.ua/society/394837-avakov-poshel-na-vstrechuyaroshu.html). – 2014. – 18.08).
***
Министр внутренних дел А. Аваков и спикер «Правого сектора»
Б. Береза провели переговоры и договорились сообща бороться с
терроризмом. Об этом на своей странице в Facebook написал советник
А. Авакова А. Геращенко.
«На встрече обсуждались вопросы ограничения незаконного трафика
оружия из зоны АТО в остальные области Украины и вопросы налаживания
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коммуникаций между МВД и организацией ПС», – написал А. Геращенко в
соцсети.
Он подчеркнул, что министр с уважением относится к вкладу членов
организации «Правый сектор» в борьбу с терроризмом.
«Но вместе с тем, он в очередной раз акцентировал внимание
официального представителя организации на необходимость легализации
своих членов, желающих защищать независимость и единство Украины с
оружием в руках», – написал советник А. Авакова.
Он добавил, что есть возможность легализации подразделений «Правого
сектора» в структурах Вооруженных Сил Украины, структурах МВД
Украины или СБУ.
«Стороны договорились регулярно обмениваться информацией и
сотрудничать в деле защиты Украины от террористической угрозы в рамках
действующего законодательства», – сообщил советник главы ведомства
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 18.08).
***
Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по
факту злоупотребления властью или служебным положением
должностными лицами ПАО «Укргаздобыча».
Как сообщает в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры, уголовное
производство открыто по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины
(злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжелые
последствия) зарегистрировано по результатам проверки отделом
правозащитной деятельности в экологической сфере Генпрокуратуры
законности реализации сжиженного газа ПАО «Укргаздобыча».
«В частности, установлено, что этим обществом продан на аукционе
сжиженный газ собственного производства в объеме более 8,9 тыс. т общей
стоимостью 109 млн 900 тыс. грн для коммерческих нужд», – отмечается в
сообщении.
Также, согласно информации НАК «Нефтегаз Украины», указанное
общество во исполнение закона Украины «О нефти и газе» должно
ежемесячно осуществлять продажу производимого объема сжиженного газа
на биржевых специализированных аукционах для бытовых нужд населения.
«При этом должностные лица общества “Укргаздобыча”, злоупотребляя
своим служебным положением и вопреки требованиям закона, без
утвержденного
аукционным
комитетом
графика
проведения
специализированных аукционов и стартовой цены каждого лота, без
планирования объемов сжиженного газа, которые необходимы для
удовлетворения потребностей населения в полном объеме, самостоятельно
приняли решение о проведении аукциона и реализовали указанный объем
сжиженного газа для коммерческих нужд без заседания аукционного
комитета», – отметили в Генпрокуратуре.
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Сведения об указанном уголовном правонарушении внесены в Единый
реестр досудебных расследований. Сейчас продолжается досудебное
следствие (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2014. – 18.08)
ПОЛІТИКА
Росія не готова визнавати факти постачання важкого озброєння та
бойовиків терористичним угрупуванням на Сході Україні. Про це заявив
глава МЗС П. Клімкін, розповідаючи про результати чотиристоронніх
переговорів у форматі міністрів закордонних справ у Берліні.
За його словами, головним пріоритетом для України було встановлення
контролю над російсько-українським кордоном, що могло б зупинити потік
бойовиків і зброї.
Також П. Клімкін вимагав прогресу в питаннях звільнення заручників.
«Це були складні дискусії з усіх питань. Я так розумію, що Росія не
готова взяти на себе повний рівень зобов’язань щодо забезпечення
представників ОБСЄ (на кордоні. – Ред.). І не готова визнати факти
постійного перетину кордону найманцями, важкою технікою і факти
обстрілів з території Росії», – розповів П. Клімкін.
За його словами, нині ведуться переговори, чи потрібно організовувати
зустріч глав держав у «нормандському» форматі, а президенти вже детально
поінформовані про результати берлінських переговорів.
Глава МЗС висловив сумнів, що «“нормандський” формат зустрінеться в
контексті взаємодії з Митним союзом» (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 18.08).
***
Глава МИД Германии Ф.-В. Штайнмайер прокомментировал
четырехсторонние переговоры по преодолению кризиса на Донбассе,
которые завершились в Берлине.
Переговоры длились пять часов. В них также принимали участие глава
МИД Украины П. Климкин, его российский и французский коллеги
С. Лавров и Л. Фабиус.
«Этот разговор был необходим. Благодарю министров России, Украины
и Франции, что приняли приглашение. Мы много часов сегодня говорили и
беседовали. Мы обсуждали вопросы, как мы можем найти пути прекращения
военных действий, что, как мне видится, надо сделать срочно. Кроме того,
темой разговора стала гуманитарная поддержка гражданского населения. Это
был тяжелый разговор, но, я думаю, что по некоторым пунктам мы достигли
прогресса», – заявил он.
По словам дипломата, «в течение понедельника и вторника будет
решено, в каком форме сегодняшний разговор может быть продолжен». «Мы
ставим своей целью достижение прекращения огня и избежание новых
жертв», – сказал он.
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Ранее П. Климкин заявил, что переговоры были безрезультатными, а
компромисс
так
и
не
был
найден
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 18.08).
***
Глави МЗС Росії, Німеччини, Франції та України досягли певного
прогресу на чотиристоронніх переговорах з урегулювання української
кризи. Про це йдеться в повідомленні МЗС РФ, передає УНН.
МЗС РФ нагадало, що обговорювалися питання, пов’язані з
міжнародними зусиллями щодо сприяння врегулюванню ситуації в Україні.
«З усіх цих питань був досягнутий певний прогрес. Домовлено продовжити
діалог у цьому форматі, за результатами якого могли б бути представлені
конкретні пропозиції на розгляд лідерів Росії, Німеччини, Франції та
України», – ідеться в повідомленні МЗС РФ на сторінці в Facebook
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 18.08).
***
Під час переговорів між главами МЗС України, Німеччини, Франції
та Росії було досягнуто консенсусу щодо доставки російського
гуманітарного вантажу в Україну. Про це за підсумками зустрічі заявив
журналістам міністр закордонних справ Росії С. Лавров, повідомляють «РИА
“Новости”».
«Щодо ряду напрямів, про які ми давно ведемо розмову, є певний
прогрес, перш за все це стосується сформованого, нарешті, консенсусу на
користь доставки гуманітарної допомоги населенню Південного сходу
України. Констатували, що в тому, що стосується російської ініціативи про
направлення 300 вантажівок з гуманітарною допомогою, нарешті, усі
питання, які багато в чому штучно ставилися, були зняті. Усе було узгоджено
з українською стороною і Червоним Хрестом», – заявив С. Лавров
журналістам.
Як відомо, 262 вантажівки з гуманітарною допомогою днями прибули до
українського кордону в районі пропускного пункту Ізварине, який
контролюється бойовиками. Вантаж поки ще не був перевірений
українськими прикордонниками та співробітниками Червоного Хреста
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014. – 18.08).
***
Глава МИД Украины П. Климкин попросил у ЕС и НАТО военной
помощи. Об этом он заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk в
воскресенье, 17 августа.
«Если мы получим такую помощь, нашим войскам на месте будет
проще действовать», – мотивировал свою просьбу П. Климкин. Министр
назвал угрозу российского вторжения весьма серьезной: «Украинские войска
постоянно обстреливаются с территории сопредельного государства, не
прекращается поддержка сепаратистов оружием и боевиками из России».
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От НАТО П. Климкин потребовал изменения стратегии отношений с
Украиной. Его страна нуждается не только в помощи для армии, но и в
политической поддержке, приводит слова министра агентство Reuters. В то
же время членство Украины в НАТО на повестке дня пока не стоит, так как
по данному вопросу в украинском обществе нет согласия, отметил он
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 14.08).
***
Украина не получит военной помощи от ЕС и НАТО.
Ни НАТО, ни Евросоюз не смогут оказать Украине военную помощь. Об
этом заявил премьер-министр Финляндии А. Стубб.
Он сказал, что ответить на просьбу министра иностранных дел Украины
П. Климкина о военной помощи невозможно. «Это невозможно ни со
стороны НАТО, потому что Альянс оказывает военную помощь только своим
членам, и это хорошо известно, ни со стороны ЕС, которому не хватает
мощностей, чтобы обеспечить такую поддержку», – сказал А. Стубб.
По его словам, ключевым вопросом является твердое обеспечение
перемирия. Готовы ли пророссийские сепаратисты в Восточной Украине к
прекращению огня – это «вопрос на тысячу евро», отметил он, добавив, что
пока переговоры по этому вопросу не принесли плодов.
Финский премьер-министр отметил, что Россия и Евросоюз переживают
затяжной период хрупких отношений. Война 2008 г. в Грузии и кризис в
Украине продемонстрировали, что Россия также готова использовать силу,
чтобы подкрепить свою политику, отметил он и подчеркнул, что эту
ситуацию необходимо менять (Главком (http://glavcom.ua). – 2014. – 18.08).
***
Запад должен осуществить радикальные шаги для стабилизации
ситуации в Украине и прекращения российской агрессии. Об этом
говорится в совместной статье старшего консультанта Пентагона Д. Стейси и
бывшего посла США в Украине Д. Хербста в издании Foreign Policy.
«Если Россия не прекратит обстрелы ракетами украинских сил и
поставки боевикам оружия и оснащения и не оттянет войска от границы в
течение двух недель, Запад должен начать поставки Украине
противотанковых ракет, противовоздушных установок и различного
вооружения для пехоты. А также он должен немедленно пригрозить, что
сделает даже больше, если Россия вторгнется в Украину – вплоть до
приглашения Киеву вступить в НАТО», – считают авторы статьи.
Д. Стейси и Д. Хербст также считают, что Запад должен ввести более
жесткие экономические санкции против России, поскольку действующие
сегодня ощутимы, но они не способны остановить агрессию Москвы.
«Пришло время для Запада осуществить решительный шаг для остановки
незаконной войны Путина против Украины. Российский президент
представил новую опасную норму международного права, которая
легитимизирует нарушение границы другой страны для “защиты” не только
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этнических русских, но и русскоязычных людей – при необходимости с
помощью оружия», – отмечают авторы, добавляя, что это может серьезно
повлиять на равновесие, которое установилось в Европе после Второй
мировой войны.
Д. Стейси и Д. Хербст напомнили, что Франция приняла решение
продать агрессору – России – военные корабли «Мистрали», т. е. Запад
решил вооружать агрессора, а не жертву (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/08/18/7035108). – 2014. – 18.08).
***
Канцлер Германии А. Меркель в субботу, 23 августа, посетит Киев
для переговоров с украинскими властями. Об этом сообщил пресссекретарь А. Меркель Ш. Зайберт в своем Twitter.
«Канцлер Меркель в субботу проведет переговоры с Президентом
Порошенко, премьер-министром Яценюком и местными украинскими
политиками во время поездки в Киев», – сообщил Ш. Зайберт.
В пресс-службе А. Меркель уточняют, что после встреч с П. Порошенко
и А. Яценюком канцлер ФРГ планирует встретиться с мэрами украинских
городов.
Согласно сообщению пресс-службы правительства Германии, во время
встреч будет обсуждаться нынешняя ситуация в Украине, отношения с
Россией. Стороны также обсудят конкретные способы поддержки Украины в
условиях нынешнего кризиса.
Напомним, 18 августа министр иностранных дел Украины П. Климкин
сообщил о том, что канцлер Германии А. Меркель в ближайшее время
посетит Украину. «Канцлер Германии не просто приедет к нам, она приедет
накануне национального праздника. И я, зная немецкую политическую и
дипломатическую традицию, могу сказать, что это – абсолютно уникальный
факт... Этот визит, я очень надеюсь, будет очень интересным с важными
месседжами. И конечно, это проявление поддержки лично федерального
канцлера, это проявление поддержки Германии как ключевого государства
Европейского союза и всего ЕС», – заявил П. Климкин.
16 августа Президент Украины П. Порошенко пригласил федерального
канцлера Германии А. Меркель посетить Украину 18-24 августа.
А. Меркель еще не бывала с визитом в Украине (Главком
(http://glavcom.ua/news/227746.html). – 2014. – 19.08).
***
Канцлер Німеччини А. Меркель висловлюється за продовження
санкцій проти Росії «для того, щоби показати нашу серйозність». Про це
А. Меркель заявила 18 серпня, перебуваючи з візитом у латвійській столиці,
передає DW повідомлення AFP.
«Небажано сидіти на місці та дозволяти ситуації загостритися», –
сказала А. Меркель.
Канцлер під час візиту до Риги обговорює конфлікт на Сході України,
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питання безпеки та наслідки російських «санкцій» (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/18/7035158). – 2014. – 18.08).
***
Руководители стран-участниц Таможенного союза России, Беларуси
и Казахстана подтвердили готовность встретиться с Президентом
Украины П. Порошенко. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Беларусь в Украине В. Величко, передает
информагентство УНИАН.
«Путин, Назарбаев и Лукашенко подтвердили (готовность встретится с
Порошенко. – Ред.), это передано нашим президентом и доведено до
Президента Украины П. Порошенко», – заявил А. Величко.
Посол отметил, что дата и конкретный формат проведения такой
встречи пока не согласованы сторонами. В частности, рассматривается
возможность участия во встрече делегатов США или европейских стран.
«Они бы хотели, чтобы если эта встреча произойдет, то были бы
представители США или Совета Европы. Когда будет достигнуто
соглашение по формату этой встречи в переговорном процессе, тогда об этом
объявят. Это доведено до руководства Украины», – заявил А. Величко.
Как сообщал «Корреспондент.net», 4 августа Президент Украины
П. Порошенко и президент Беларуси А. Лукашенко обсудили торговые
отношения между странами, иные актуальные вопросы двустороннего
сотрудничества, а также взаимодействие в рамках Таможенного союза.
Особое внимание президенты уделили теме поставок нефтепродуктов из
Беларуси в Украину (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
18.08).
***
За інформацією ЗМІ, 18 серпня бойовики обстріляли колону біженців,
яку виводило оперативне командування «Північ». У РНБО підтвердили те,
що бойовики обстріляли колону мирних жителів у Луганській області. Про
це заявив речник РНБО А. Лисенко на брифінгу.
«На трасі між Хрящуватим і Новосвітлівкою з “градів” і мінометів,
переданих бандитам з Російської Федерації, обстріляли колону мирних
мешканців, – заявив А. Лисенко. – Загинули багато людей, у тому числі
жінки і діти».
Водночас він не зміг назвати точної кількості загиблих.
Відповідаючи на запитання, А. Лисенко зазначив, що колона потрапила
під вогонь на ділянці, що є спірною. «Наші війська звільнили м. Хрящувате,
але бойовики здійснюють контратаки», – сказав він.
А. Лисенко додав, що колона рухалася в зоні активних бойових дій
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/18/7035101). –
2014. – 18.08).
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***
В НАТО опровергают заявление российской стороны о якобы
непричастности к поставкам оружия и оборудования боевикам в
Украине и снова призывают прекратить такие поставки и отвести
войска от украинской границы. Так в Брюсселе прокомментировали в штабквартире Альянса заявление пресс-секретаря президента РФ Д. Пескова о
том, что Россия не имеет никакого отношения к поставкам оружия и
оборудования террористам на востоке Украины.
«Поддержка Россией сепаратистов продолжается. Изо дня в день мы
видим доказательства подрывного российского присутствия в Украине. Мы,
как и раньше, призываем Россию сделать ответственный выбор: отвести
войска, остановить поток оружия и боевиков через границу, прекратить
поддерживать сепаратистов и вступить в настоящий диалог, который
приведет к настоящей деэскалации», – заявили в НАТО.
Как известно, Д. Песков заявил, что Россия не поставляет боевикам
военную технику. Так он отреагировал на заявление «главы правительства
ДНР» А. Захарченко о том, что боевики «ДНР» получили военную технику
из России (Главком (http://glavcom.ua/news/227750.html). – 2014. – 19.08).
***
Росія може подати на Україну скаргу до СОТ. У Держдумі РФ
думають, що рішення української влади щодо акціонування газотранспортної
системи утискають права «Газпрому». Про це пишуть «Известия».
Як повідомляється, депутат Держдуми, член Комітету з енергетики
А. Крутов направив депутатський запит на ім’я голови Міненерго О. Новака
й міністра економічного розвитку О. Улюкаєва, у якому пропонує розглянути
можливість подачі скарги проти України до Світової організації торгівлі
(СОТ) через утиски прав російських компаній при акціонуванні
газотранспортної системи країни.
У тому разі, якщо така скарга буде направлена й розглянута, Україну
можуть зобов’язати скасувати заборону на участь вертикально інтегрованих
компаній у ГТС й допустити «Газпром» до її акціонування. Можливість
введення заборони на участь вертикально інтегрованих компаній у ГТС
України (наприклад, ВАТ «Газпром») також не передбачена зобов’язаннями
України в СОТ. «Беручи дані обставини до уваги, будь-яке обмеження
можливості участі російських учасників ринку в акціонуванні ГТС України
або в створюваних СП – операторах ГТС буде порушенням міжнародних
зобов’язань цієї країни і має бути оскаржене», – зазначає депутат у своєму
запиті.
Депутат вважає, що можливість участі «Газпрому» в акціонуванні
української газотранспортної системи та підземних сховищ газу може
привести до досягнення компромісу з оплати газового боргу українською
стороною. «В умовах, коли Україна не оплачує борг за спожитий російський
газ з 2013 р. – в розмірі 5,3 млрд дол., вона могла б запропонувати частку в
цих активах своїм російським кредиторам як можливість оплати палива. У
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кожному разі, у російських учасників ринку, відповідно до норм СОТ,
повинна бути можливість входу на ринок зберігання та транспортування газу
через Україну, в іншому випадку це є прямим порушенням норм конкуренції
на користь компаній ЄС і США», – зазначає А. Крутов (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 18.08).
***
Члены «Правого сектора» отказались от похода на Киев, так как
часть их требований была выполнена, сообщил лидер «Правого сектора»
Д. Ярош в воскресенье, 17 августа.
«Нам сообщили о том, что все наши побратимы освобождены, а вопрос
Евдокимова (первый заместитель главы МВД В. Евдокимов. – Ред.) сейчас
рассматривается на Кабмине, и мы очень надеемся, что решение о его
отставке все-таки будет принято. Мы понимаем, что это хоть маленькая, но
победа, поэтому, учитывая ситуацию на фронте, мы остаемся на своих
позициях», – заявил Д. Ярош.
Он назвал свое предыдущее заявление «достаточно эмоциональным»,
при этом подчеркнул, что члены «Правого сектора» всегда готовы к любым
решительным шагам.
Как сообщал «Корреспондент.net», ранее лидер «Правого сектора»
Д. Ярош обратился к Президенту Украины с призывом немедленно навести
порядок в Министерстве внутренних дел и уволить первого заместителя
главы МВД, иначе он организует поход бойцов из зоны АТО на Киев.
В свою очередь глава Министерства внутренних дел А. Аваков назвал
действия Д. Яроша предвыборным пиаром (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 17.08).
***
У суботу, 16 серпня, у Кіровограді відбулися установчі збори
політичної партії «Трудова солідарність».
Нова політична сила постала на базі однойменної кіровоградської
громадської організації, незалежної міжгалузевої профспілки «Трудова
солідарність» і «Робітничої дружини». До політичної партії також
приєдналися громадські активісти Кіровоградщини.
«Наша профспілка уже шостий рік активно працює в нашому місті та
області. Спільними зусиллями ми захищаємо права та інтереси працівників,
допомагаючи отримати зарплату та стаючи на заваді незаконним
звільненням. Однак сьогодні, в умовах масового порушення законів і дефакто диктатури великого бізнесу, вирішення ключових проблем робітників
виходить за межі суто профспілкової діяльності. Представлені на українській
політичній арені партії відстоюють інтереси олігархів, а не простого народу.
Необхідність створення політичної сили, що представлятиме інтереси
трудівників, назріла вже давно. Створення профспілковими, громадськими
активістами політичної партії – це нагальна потреба часу», – зазначив лідер
«Трудової
солідарності»
В.
Махинько
(Весь
Кіровоград
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(http://www.kirovograd.net/politics/2014/8/18/na_kirovogradshini_postala_nova
_politichna_sila_%E2%80%94_trudova_solidarnist.htm). – 2014. – 18.08).
***
У Полтавській області заплановано знесення всіх пам'ятників
Володимиру Леніну. Про це під час брифінгу повідомив голова
Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Полтавської ОДА О. Пустовгар.
Він розповів, що в ОДА у завершальному етапі знаходиться відповідне
розпорядження голови Полтавської облдержадміністрації В. Бугайчука.
«Анонсую розпорядження голови ОДА, яке знаходиться на завершальній
стадії візування. Розпорядженням голова ОДА затвердить відповідний план
заходів. Зокрема, ним передбачено провести демонтаж із закладів
комунальної власності та їх територій пам'ятників, бюстів, інших зображень
Ульянова-Леніна, інших керівників і партійних лідерів Радянського Союзу та
всієї символіки СРСР. Для рівнів міських, сільських і селищних голів це
розпорядження буде мати рекомендаційний характер», – зазначив він.
Крім того О. Пустовгар заявив, що під час Майдану в області знесли 70
пам'ятників Іллічу, проте в області залишається ще 140 (Преса України
(http://uapress.info/uk/news/show/33895). – 2014. – 19.08).
***
51 % українців скоріше або повністю схвалює військові дії на Сході
України, а 55 % вважають, що ці дії потрібно продовжувати й далі. Про
це йдеться в результатах опитування компанії TNS.
При цьому 34 % повністю не схвалюють АТО, а 33 % вважають, що з
терористами потрібно домовлятися.
При цьому безпосередньо перебігом антитерористичної операції
задоволений 51 % опитаних (за місяць цей показник зріс на 13 %), а
незадоволені 39 % (за місяць цей показник впав на 10 %).
Крім того, в Україні зростає підтримка бойкоту російських товарів – за
місяць цей показник зріс з 52 до 57 %. Кількість тих, хто особисто бойкотує
російські товари, зросла з 40 до 46 %.
Негативно до такого бойкоту ставляться 28 % опитаних.
У дослідженні було опитано 1 тис. респондентів 18–55 років по всій
Україні в містах з населенням понад 50 тис. методом онлайн-опитування з 11
по
15
липня
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/18/7035146). – 2014. – 18.08).
***
36 % українців позитивно оцінили діяльність П. Порошенка в
перший місяць його роботи на посту Президента. Про це йдеться в
результатах опитування компанії TNS.
Така ж кількість опитаних, 36 %, оцінюють роботу Президента
негативно.
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При цьому 20 % упевнені, що П. Порошенко зможе вирішити всі
проблеми, 46 % думають, що він намагатиметься, але вийде в нього не все, а
31 % узагалі не вірить у зміни в майбутньому.
Серед найбільш важливих завдань Президента на перший рік 86 %
опитаних назвали встановлення миру на Сході України, 80 % – стабілізацію
економіки, 78 % – боротьбу з корупцією, 63 % – перевибори Верховної Ради,
61 % – поліпшення матеріального благополуччя людей.
Поліпшення відносин з Росією виявилося лише на 14 місці серед
президентських пріоритетів з рівнем підтримки в 26 %.
У дослідженні було опитано 1 тис. респондентів 18–55 років по всій
Україні в містах з населенням понад 50 тис. методом онлайн-опитування з 11
по
15
липня
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/18/7035154). – 2014. – 18.08).
ЕКОНОМІКА
Доходы государственного бюджета Украины в январе – июле
текущего года без учета трансфертов составили 203 млрд грн. При этом
дефицит государственного сектора составил порядка 5 % ВВП, сообщил
заместитель министра финансов Д. Федашкин, передает информагентство
УНИАН.
«Доходы госбюджета за январь – июль без учета трансфертов составили
203 млрд грн. Совокупный доход госбюджета составляет 24 % ВВП… При
этом мы имеем существенный дефицит. Дефицит публичного сектора:
сводный бюджет – 4,5 % ВВП, дефицит госсектора – 5 % ВВП», – сказал
Д. Федашкин.
Он также сообщил, что общий показатель доходов экономики страны
(публичного сектора) составил 675,3 млрд грн, или 44 % ВВП.
«На сегодняшний день общие доходы публичного сектора составляют
675,3 млрд грн. Совокупные доходы публичного сектора составляют 44 %
ВВП. При этом 22,6 % публичных финансов – это расходы на охрану
здоровья, образование и социальную защиту», – сообщил заместитель
министра финансов (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
18.08).
***
Протягом січня – липня поточного року платники податків, які
перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до
бюджету понад 4,2 млрд грн. єдиного податку. Про це УНН повідомили в
прес-службі Державної фіскальної служби України.
«Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата податку
зросла на 10 %. У 2013 р. до бюджету надійшло майже 3,8 млрд грн.
Левова частка суми сплачена підприємцями-фізичними особами. Від
приватних підприємців бюджет отримав понад 3 млрд грн єдиного податку.
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Від діяльності спрощенців – юридичних осіб до бюджету надійшло
1,1 млрд грн», – ідеться в повідомленні.
Загалом, за статистикою Державної фіскальної служби України, на
сьогодні на спрощеній системі оподаткування працюють понад
1,2 млн платників податків (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 16.08).
***
У липні 2014 р. використання природного газу скоротилося на 30,3 %
– до 1,3 млрд куб. м відповідно до липня 2013 р. Про це повідомляє
Державна служба статистики, передає УНН.
Також у липні зменшилося використання нафти сирої, включаючи
газовий конденсат, на 23,3 % – до 227,3 тис. т відповідно до липня 2013 р.
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 18.08).
***
Добыча газа на материковой части Украины в январе – июле, по
сравнению с аналогичным периодом 2013 г., увеличилась на 2,5 %, или на
279,5 млн куб. м – до 11,508 млрд куб. м. Об этом сообщили в Министерстве
энергетики и угольной промышленности.
По данным министерства, предприятия «Нефтегаза Украины», без учета
«Черноморнефтегаза», за этот период снизили добычу газа на 1,6 % (на
162,6 млн куб. м) – до 9,829 млрд куб. м. В том числе «Укргаздобыча»
снизила добычу газа на 0,8 % – до 8,805 млрд куб. м, «Укрнафта» сократила
добычу газа на 8,5 % – до 1,024 млрд куб. м.
Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании по
итогам января – июля 2014 г. нарастили добычу газа на 35,7 % (на
442,2 млн куб. м) – до 1,68 млрд куб. м.
В июле 2014 г. добыча газа в стране возросла на 5 % (на 79,7 млн куб. м)
по сравнению с июлем 2013 г. – до 1,687 млрд куб. м.
Напомним, добыча газа на территории Украины в 2013 г. увеличилась на
4 % (на 806,7 млн куб. м) по сравнению с 2012 г. – до 20,998 млрд куб. м
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 15.08).
***
Украина начала тестовый прием газа из Словакии.
Операторы украинской и словацкой ГТС начали тестовую прокачку
природного газа по газопроводу Вояны – Ужгород. Во время проведения
тестовых поставок суточное поступление природного газа со стороны
Словакии будет составлять 2 млн куб. м.
Коммерческое использование газопровода Вояны – Ужгород, по
которому планируется поставлять газ из Евросоюза в Украину, должно
начаться с сентября 2014 г. Отметим, поставками газа в Украину через
Словакию заинтересовалось около 20 европейских компаний.
Цена газа из Словакии для Украины составит 340 дол.
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 14.08).
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***
Украинский рынок бытовой техники и электроники в апреле – июне
2014 г. возрос на 6,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. – до
10,3 млрд грн. Об этом сообщили в компании GfK Ukraine по результатам
проведенного исследования.
По
данным
аналитиков,
оправдал
ожидания
рынок
телекоммуникационного оборудования – «плюс» 20,2 %, тогда как рынок
информационных технологий (крупнейший в денежном выражении)
сократился на 8,3 %.
В то же время уже традиционно отрицательные показатели
демонстрируют сектора фототехники и офисного оборудования: «минус»
40,6 и 22,6 % соответственно.
В натуральном выражении рынок бытовой техники и электроники во
ІІ квартале несколько сократился.
Как сообщалось, в январе – марте рынок бытовой техники и электроники
в Украине возрос на 2,4 % к аналогичному периоду 2013 г. – до 11 млрд грн.
Подводя итоги ІІ квартала, аналитики отмечают, что рынок бытовой
техники и электроники в Украине продолжает расти, несмотря на
неблагоприятные условия, в которых находится рынок и страна в целом.
«Политическая ситуация в Украине непосредственно влияет на
региональные особенности рынка. Например, рост продаж в Крыму был
обусловлен ажиотажем потребителей накануне прекращения обращения
украинской гривны и перехода на российский рубль в апреле и мае. По
завершению этого процесса 1 июня продажи сократились. В горячих точках
конфликта – Луганской и Донецкой областях – продажи в последние месяцы
стремительно падают», – отмечают аналитики (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 18.08).
***
Министерство финансов доразместило две серии облигаций
внутреннего государственного займа на общую сумму 2,031 млрд грн. Об
этом сообщается на сайте ведомства.
В частности, министерство провело доразмещение ОВГЗ на 1,061 млрд
грн со средневзвешенным уровнем доходности 18,98 % сроком на 978 дней.
Облигации должны быть погашены до 19 апреля 2017 г. шестью платежами.
Также было проведено доразмещение ОВГЗ на 969,689 млн грн со
средневзвешенным уровнем доходности в 18,98 % сроком на 978 дней.
Облигации должны быть погашены до 19 апреля 2017 г. шестью платежами
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 15.08).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
В Украине (без учета Крыма) в июле 2014 г. уровень безработицы
составил 1,6 % по сравнению с 1,7 % в предыдущем месяце. Об этом
сообщила Государственная служба статистики.
Так, в июле 2014 г. в Государственной службе занятости было
зарегистрировано 433,5 тыс. безработных, из них 342,2 тыс. человек
получают пособие по безработице.
Среди городского населения зарегистрировано 280,1 тыс. безработных,
среди сельского – 153,4 тыс. безработных.
Средний размер пособия на одного безработного в июле 2014 г. составил
1,201 тыс. грн, что на 56 грн больше, чем в июне 2014 г.
Напомним, в Министерстве экономического развития и торговли
прогнозируют, что безработица по итогам 2014 г. будет на уровне 8 %
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 18.08).
***
Україна знизила видобуток вугілля.
Вугледобувні підприємства України в січні – липні 2014 р., за
оперативними даними, знизили видобуток рядового вугілля на 3,1 %, якщо
порівняти з аналогічним періодом 2013 р., – до 46,323 млн т.
Як повідомило джерело в Міністерстві енергетики та вугільної
промисловості, видобуток коксівного вугілля за сім місяців знизився на 9,6 %
– до 12,435 млн т, енергетичного – на 0,5 %, до 33,887 млн т.
Вугледобувні підприємства, які входять у сферу управління
Міненерговугілля, у січні – липні збільшили видобуток на 5,3 % – до
14,24 млн т.
Видобуток коксівного вугілля скоротився на 3,8 % – до 3,654 млн т, тоді
як енергетичного збільшився на 8,9 % – до 10,37 млн т.
Шахти Донецької області в січні – липні 2014 р. забезпечили видобуток
20,184 млн т вугілля, Луганської – 13,947 млн т, Дніпропетровської –
11,13 млн т, Львівської – 1,22 млн т, Волинської – 155,4 тис. т.
У липні поточного року видобуток вугілля в Україні у зв’язку з
бойовими діями на Донбасі знизився на 21,6 %, якщо порівняти з липнем
2013 р., – до 5,583 млн т. (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014.
– 16.08).
***
Метпредприятия Украины по итогам января – июня 2014 г.
нарастили доналоговый убыток в два раза по сравнению с аналогичным
периодом 2013 г. – с 6,2 до 12,7 млрд грн. Об этом сообщается в протоколе
балансового совещания представителей предприятий ГМК Украины,
обнародованном объединением «Металлургпром».
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Как сообщается, чистый доход (выручка) от реализации увеличился на
13,9 млрд грн (на 16,2 %) по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. – до
86,1 млрд грн. При этом объем реализации продукции в натуральном
выражении снизился на 7 %, а цены на прокат черных металлов в среднем
возросли на 19 % (в гривневом эквиваленте).
Рентабельность операционной деятельности составила 3,17 против (–)
5,22 % за шесть месяцев 2013 г.
Рентабельность продаж (соотношение чистой прибыли и чистого дохода
от реализации) составила (–) 16,1 против (–) 7,8 %, то есть убытки на каждую
гривну дохода возросли на 8,3 коп.
Значительно возросли кредиторская и дебиторская задолженности
метпредприятий, которые по состоянию на 1 июля 2014 г. соответственно
составили 86,8 млрд грн (+ 25,1 млрд грн к аналогичному периоду 2013 г.) и
69 млрд грн (+ 13,5 млрд грн).
С учетом заемных средств собственные оборотные средства
метпредприятий имеют отрицательное значение (–) 10,3 млрд грн против (+)
2,2 млрд грн на 1 июля 2013 г.
За шесть месяцев метпредприятиям было возмещено 5 млрд грн
задолженности по НДС. По состоянию на 1 июля 2014 г. метпредприятиями
заявлено к возмещению НДС в сумме 5,4 млрд грн (на 1 июля 2013 г.
задолженность составляла 5,2 млрд грн).
В первом полугодии метпредприятия уплатили налоги и сборы в сумме
4,6 млрд грн против 4,1 млрд грн в аналогичном периоде 2013 г., из них
налог на прибыль составил 360 млн грн против 40 млн грн.
В целом экспортировано 13,9 млн т металлопродукции на сумму
7,2 млрд дол. против 13,2 млн т на 7,3 млрд дол. за шесть месяцев 2013 г.
(105 и 98 % соответственно). Снижение выручки связано с падением цен в
долларах.
Экспорт металлопроката в страны СНГ уменьшился на 38 % – с 2,5 до
1,5 млн т, в том числе в Россию – на 33 %, до 1,2 с 1,8 млн т. При этом доля
СНГ в географической структуре поставок сократилась до 13 с 21 %, в том
числе доля России – до 10,5 с 15,3 % (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua).
– 2014. – 18.08).
***
Протягом січня – липня 2014 р. оборот роздрібної торгівлі
скоротився на 1 % – до 495,2 млрд грн порівняно з січнем – липнем 2013 р.
Про це повідомляє Державна служба статистики, передає УНН.
За повідомленням відомства, у січні – липні цього року найбільший
обсяг обороту роздрібної торгівлі був зафіксований у Києві – 67,98 млрд грн,
що на 1,3 % менше, ніж торік, Донецькій області – 45,89 млрд грн, що на
12,2 % менше проти 2013 р., Харківській області – 37,4 млрд грн, що на 3 %
більше від попереднього року тощо (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 18.08).
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***
Запасы зерна в аграрных предприятиях Украины и предприятиях,
занимающихся его хранением и переработкой, к 1 июля 2014 г. составили
7 млн т. Это на 20 % меньше по сравнению с аналогичной датой 2013 г.
Как сообщила Государственная служба статистики, запасы пшеницы на
этих предприятиях к указанной дате составляли 2,4 млн т, ячменя – 2,1 млн т,
кукурузы – 2,2 млн т, ржи – 0,2 млн т.
Непосредственно в аграрных предприятиях по состоянию на 1 июля
хранилось 3,8 млн т зерна, что на 26 % ниже прошлогоднего показателя, в
том числе пшеницы – 1,2 млн т, ячменя – 1,1 млн т, кукурузы – 1,3 млн т, ржи
– 32 тыс. т.
Запасы семян подсолнечника к отчетной дате составили 1,5 млн т, что на
91 % больше, чем на аналогичную дату прошлого года, при этом
непосредственно в агропредприятиях хранилось 0,4 млн т (Економічна
правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 15.08).
***
Запрет на поставки в Россию обошелся украинскому пищепрому в
1 млрд дол. Отечественным производителям нужно переориентироваться на
новые рынки, напоминают эксперты.
Россельхознадзор ограничил импорт украинской продукции. Среди
запрещенной продукции – кондитерские изделия, молоко и молочные
продуты, свинина, соки, плодоовощные и рыбные консервы, кукурузная
крупа, соевые бобы и шрот, семена подсолнечника, картофель и лук. Об этом
сообщается на сайте ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».
«В 2013 г. общая стоимость экспорта товаров в Россию, ввоз которых на
сегодняшний день запрещен, составила 954 млн дол. Других украинских
продовольственных товаров в 2013 г. было экспортировано в РФ на
987 млн дол. Учитывая последние заявления Россельхознадзора, риск
введения запрета на их ввоз довольно высок», – отмечают аграрии.
По данным агентства Agrisurvey, доля России в украинском экспорте
этих категорий товаров в течение последних лет была наибольшей, говорится
в сообщении УКАБ.
«Россия ограничивает ввоз тех украинских продуктов, основные объемы
экспорта которых приходится именно на нее. При таких условиях
украинским производителям необходимо немедленно выстраивать стратегию
переориентации на другие рынки сбыта. Прежде всего, конечно, имеется в
виду Европейский Союз, который по многим позициям открыл в
одностороннем порядке свои рынки для украинской продукции», –
подчеркнул координатор микроэкономических исследований агентства
Agrisurvey В. Кордыш (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
15.08).
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***
У Києві та області подорожчав «соціальний» хліб.
ПАТ «Київхліб» з 18 серпня підняло ціни на хлібобулочні вироби на 30–
90 коп. Про це повідомляє сайт «Київхліба».
«На п’ять видів хлібобулочних виробів, що виробляються для соціально
не захищених верств населення підвищення відпускної ціни підприємства
становитиме + 30 коп., на решту продукції від + 30 до + 90 коп.», – ідеться в
повідомленні.
У прес-службі компанії заявили, що змушені були піти на цей крок, бо
«Київхліб» працює збитково. «Постійно зростають усі складові собівартості,
а саме: борошно, газ, електроенергія, транспортні витрати, тощо. Ретельний
аналіз фінансово-економічної ситуації ПАТ “Київхліб” показав, що запас
міцності підприємства скінчився, керівництво змушене – підняти ціни», –
йдеться в повідомленні.
Як відомо, раніше ПАТ «Київхліб» звернувся до КМДА з проханням
дозволити підняти ціни на хліб на 20 %. У свою чергу, Київська
адміністрація закликала виробника хліба мінімізувати підвищення цін
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014. – 18.08).
***
В июне в США отмечен рекордный отток иностранных капиталов,
составивший в сумме 153,5 млрд дол., свидетельствует отчет о
держателях американских активов.
Согласно документу, который обнародовало Министерсво финансов
США, частные иностранные инвесторы вывели из страны в июне
156,9 млрд дол.
При этом официальные вкладчики – правительства иностранных
государств, – в целом увеличили свои активы на 3,4 млрд дол.
Согласно отчету, крупнейшие держатели американских долгов – Китай и
Япония – сократили свои вложения примерно на 2,5 млрд дол. и 600 млн
дол. соответственно.
Находящаяся на третьем месте Бельгия усилила свои позиции на
1,7 млрд дол. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 18.08).
***
Торговля между Европейским Союзом и Россией сократилась на
13,1 млрд евро в первом полугодии 2014 г., согласно оценкам,
опубликованным сегодня Евростатом. Об этом пишет European Voice.
Общий объем экспорта из ЕС в Россию сократился на 12 % по
сравнению с аналогичным периодом 2013 г., с 49,6 до 43,6 млрд евро.
Импорт из России в ЕС упал на 8 %, или на 7,1 млрд евро.
ЕС импортирует почти в два раза больше от России, как и экспортирует.
Основной статьей экспорта ЕС в Россию являются машины и
транспортное оборудование, химикаты, медикаменты и продукция сельского
хозяйства. Основные статьи российского экспорта в ЕС – нефть и газ.
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На торговлю между двумя сторонами повлияла напряженность в
отношениях, вытекающих из действий России на Востоке Украины, а также
аннексия Крыма, пишет издание.
Как сообщал «Минфин» ранее, в Евросоюзе выразили готовность ввести
дополнительные ограничительные меры в отношении России в соответствии
с тем, как будет развиваться ситуация в Украине (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 18.08).
***
В ближайшее время Европейская комиссия введет в действие
комплекс мер по защите рынка сельскохозяйственных товаров от
российских санкций. Об этом сообщил в специальном заявлении комиссар
ЕС по сельскому хозяйству Д. Чолош, как пишет Европейская правда.
«Начиная с сегодняшнего дня я инициирую чрезвычайные меры,
которые дадут возможность сократить предложение на рынке плодоовощной
продукции. Все производители указанных продуктов будут иметь право
применять эти меры», – заявил комиссар, добавив, что инициатива ЕС даст
возможность избежать резкого падения цен на внутреннем рынке.
Евросоюз должен осуществить интервенцию на сельскохозяйственном
рынке, выкупая избыточное предложение скоропортящихся овощей и
фруктов. Продукты последствии будут распространяться бесплатно.
Представитель Еврокомиссии Р. Уайт дополнительно сообщил
журналистам, что чрезвычайные меры начнут действовать с 18 августа, их
действие продлится до конца ноября. В целом ЕС намерен потратить до
125 млн евро на интервенции на рынок овощей и фруктов.
Перечень товарных наименований, что подпадает под меры, будет
включать помидоры, цветную капусту, грибы, виноград, огурцы и другие
сезонные культуры, для которых нет вариантов хранения и поставки на
альтернативные рынки.
Как сообщал «Минфин» ранее, 6 августа Российская Федерация
запретила импорт продуктов, произведенных в государствах, которые ввели
санкции в отношении РФ (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
18.08).
***
Санкції Росії відтепер будуть поширюватися й на одяг. Російська
влада обмежила держзакупівлі товарів легкої промисловості в іноземних
постачальників. Про це повідомляється на сайті уряду РФ.
До переліку товарів потрапили тканини, верхній одяг, спецодяг, натільна
білизна, а також одяг зі шкіри та хутра. На відміну від заборони на імпорт
продуктів харчування з країн, які ввели санкції проти РФ, ця заборона буде
стосуватися набагато більшої кількості країн. Виняток зроблено лише для
виробників з країн Митного союзу: Казахстану та Білорусі.
Між тим заборона на експорт одягу стосуватиметься лише закупівель,
які здійснюються за державний рахунок, і не поширюватиметься на імпорт,
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що здійснюється приватними особами та організаціями (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 17.08).
***
Кількість громадян Великобританії, які одержують допомогу з
безробіття, скоротилася в липні 2014 р. на 33,6 тис. Про це говорять дані
Національного статистичного управління (ONS) країни.
Безробіття у Великій Британії, розраховане за методикою Міжнародної
організації праці (МОП), у квітні – червні впало до 6,4 з 6,5 % у березні –
травні. Значення показника є мінімальним з грудня 2008 р.
Аналітики, опитані агентством Bloomberg, у середньому прогнозували
зменшення кількості безробітних на 30 тис. і зниження рівня безробіття до
6,4 %.
Згідно з переглянутими даними, у червні кількість британських
безробітних зменшилася на максимальні з жовтня 39,5 тис. осіб, а не на
36,3 тис., як повідомлялося раніше.
Занепокоєння у експертів викликає зниження середньої заробітної плати
в II кварталі на 0,2 % (прогноз – 0,1 %). Середня британська зарплата впала
вперше з 2009 р. – періоду фінансової кризи та рецесії. «Ослаблення
зростання заробітної плати з урахуванням стійкого зростання зайнятості все
більше заплутує Банк Англії», – зазначив економіст HSBC Securities Inc.
С. Уеллс.
Зниження числа безробітних у Великобританії продовжилося у липні
21-й місяць поспіль, а за попередні три місяці їхня загальна кількість,
розрахована за методикою МОП, зменшилася на 132 тис., до 2,98 млн.
Згідно з прогнозом Єврокомісії, безробіття у Великій Британії в 2014 р.
становитиме 6,6 проти 7,5 % у 2013 р. ВВП країни, як очікується,
збільшиться в цьому році на 2,7 %, у наступному – на 2,5 % (Інтернетпортал Державної служби зайнятості України (http://www.dcz.gov.ua). –
2014. – 15.08).
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