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Шановні співвітчизники!
Щиро вітаємо Вас з

Днем незалежності України!
Бажаємо всім нам миру, злагоди, поступу,
гідно пройти через всі випробування і
жити в єдиній демократичній країні, якою кожен з
нас пишатиметься!
Колектив СІАЗ НБУВ
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У ЦЕНТРІ УВАГИ
26 серпня відбудеться зустріч у форматі
Україна – ЄС – «євразійська трійка»
18 та 19 серпня відбулися телефонні консультації Президента України
П. Порошенка з Президентом Європейської комісії Ж. М. Баррозу.
П. Порошенко поінформував Ж. М. Баррозу про розвиток ситуації на
Донбасі та провокації Російської Федерації, що тривають і спрямовані на
загострення ситуації з безпекою в регіоні. Він поінформував про обстріл
терористами організованої колони мирних громадян, яка покидала Луганськ
під білим прапором.
Президент Європейської комісії засудив цей жахливий злочин
терористів і закликав до негайного об’єктивного розслідування трагедії. Він
наголосив на необхідності забезпечення захисту життя мирного населення.
Президент України запевнив у започаткуванні розслідування обставин цього
злочину та притягненні винних до відповідальності.
Президент Єврокомісії підтримав ініціативу Президента України щодо
запрошення сторони ЄС для участі в зустрічі високого рівня. 26 серпня в
Мінську відбудеться зустріч у форматі Україна – ЄС – «євразійська трійка»
(Білорусь, Казахстан, Росія) для обговорення питань, пов’язаних з
імплементацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, питань
енергетичної безпеки та стабілізації ситуації на Донбасі. П. Порошенко
подякував Ж. М. Баррозу за готовність направити одночасно трьох членів
Європейської комісії. Такий безпрецедентний крок є підтвердженням
солідарності та підтримки України з боку Європейського Союзу, зазначив
Президент.
Співрозмовники також обговорили питання надання Україні третьої
хвилі макрофінансової допомоги ЄС.
Президент України П. Порошенко прийняв запрошення Президента
Європейської ради Г. Ван Ромпея та Президента Європейської комісії
Ж. М. Баррозу здійснити робочий візит до Брюсселя 30 серпня (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 19.08).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
О. Симоненко, наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. політ. наук

Вимушені переселенці зі Сходу України:
проблеми і шляхи їх вирішення
У зв’язку з анексією Криму Росією та військовими діями на Сході
України Українська держава зіткнулася з новою для себе проблемою –
проблемою переселенців, або, як їх ще часто називають, біженців. При цьому
Женевська конвенція про статус біженців (1951 р.) чітко говорить, що
біженцем є той, хто змушений залишити межі своєї країни через
обґрунтовані побоювання за своє життя та безпеку.
Біженці з анексованого Криму в цьому контексті – це справді біженці,
оскільки вони формально полишили іншу країну (Росію). А от біженці
всередині унітарної країни – явище нове. У кращому випадку – це
переселенці, які вимушено міняють регіон проживання на кращий і
комфортніший для себе. У гіршому випадку вони – втікачі, які знімають із
себе відповідальність і претендують на статус жертви.
У психологічному плані будь-який біженець є соціально
дезадаптованим. Він не має елементарних життєвих навичок у новому
середовищі, роботи, а іноді базових побутових умов.
Існує також проблема нормативної категоризації. Якщо людина просто
переїхала до іншого міста і є самодостатньою, чи можна вважати її
біженцем? Вочевидь, її соціальний статус інший, ніж у тих, хто не може
обійтися без допомоги держави або волонтерів. Відсутність же «обкатаних»
механізмів для прийому мігрантів створює проблеми для регіонів, які їх
приймають.
Точну кількість тих, хто був змушений залишити свої домівки, назвати
складно. Якщо переселенців, які звертаються за допомогою, ще можна
порахувати, то про те, скільки людей виїхали самостійно, можна тільки
здогадуватися. В агентстві ООН у справах біженців заявляють про майже
416 тис. українців зі східних регіонів, які полишили домівки унаслідок
бойових дій. Про це пише DW з посиланням на AFP.
Як повідомляється, близько 198 тис. українців, які вимушені були
виїхати зі своїх міст, рушили до Росії, більш ніж 14 тис. – до Польщі і ще
майже 14 тис. – до Білорусі.
«Ми визнаємо, що кількість переселенців може бути більшою, позаяк
немає централізованої системи реєстрації, а також, як ми знаємо, багато хто
не реєструється», – пояснила речниця агенства А. Руммері.
Із майже 200 тис. українців, які поїхали із зони бойових дій до Росії,
лише близько 78 тис. подали заяву на отримання статусу біженця, сказала
вона.
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Раніше, 5 серпня, в ООН говорили про 117 тис. тих, хто переселився із
Донеччини й Луганщини в інші регіони України, і про 168 тис. переселенців
в Росію.
Міжвідомчий координаційний центр, зі свого боку, поінформував, що
згідно з оперативною інформацією, загальна кількість громадян України, які
переселені з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь до інших
регіонів, складає 16 тис. 808 осіб, у тому числі 4 тис. 4677 дітей, 1 тис. 194
інваліда та особи похилого віку. З району проведення АТО до інших регіонів
переселено 102 тис. 699 осіб, у тому числі 35 тис. 207 дітей, 14 тис. 740
інвалідів та осіб похилого віку. За добу – 3 тис. 321 особа, у тому числі 1 тис.
196 дітей, 456 інвалідів та осіб похилого віку.
Всього тимчасово розміщено 119 тис. 507 осіб, у тому числі 39 тис. 884
дитини, 15 тис. 934 інваліда та осіб похилого віку. За добу – 3 тис. 84 осіб, у
тому числі 1 тис. 123 дітей, 458 інвалідів та осіб похилого віку.
Найбільш складна ситуація щодо розміщення громадян, організації їх
життєзабезпечення складається у місті Київ (прийнято 21 тис. 292 особи),
Дніпропетровській (14 тис. 236 осіб), Запорізькій (14 тис. 364 особи),
Харківській області (13 тис. 775 осіб), Одеській (7 тис. 973 особи),
Полтавській (6 тис. 680 осіб), Київській (5 тис. 460 осіб) та Львівській (4 тис.
578 осіб) областях. Найменша кількість розселених у Тернопільській (858
осіб), Волинській (869 осіб), Рівненській (1007 осіб) та Закарпатській (1141
осіб)
областях
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247537534&cat_id=244
277212. – 2014. – 21.08).
У зв’язку з напливом біженців у Київській міській держадміністрації
(КМДА) порадили переселенцям із зони силового конфлікту на Сході
України звернути увагу, крім столиці, на інші регіони України. Таку заяву
зробив перший заступник голови КМДА І. Ніконов. «Люди повинні розуміти,
що Київ не безрозмірний», – сказав він. За його словами, у місті створено
штаб з розселення людей, який займається, зокрема, працевлаштуванням.
Водночас, зазначає І. Ніконов, частина переселенців працювати не хоче.
«Такі ж штаби створені по всій Україні, які допомагають інтегруватися в
соціум. Зовсім не обов’язково їхати в Київ – є такі ж центри в Чернігові,
Черкасах»,
–
підкреслив
перший
заступник
голови
КМДА
(http://nashe.orbita.co.il/blogs/worldnews/46520).
Водночас з появою переселенців з Донбасу з’явилися й організації, що
допомагають людям залишати зону бойових дій. Активісти луганського
Євромайдану, які самі змушені були виїхати в Київ, створили громадянську
ініціативу «Схід-SOS»; спільноти допомоги біженцям з Криму «Будинок
друзів» і «Крим SOS» розширили свою діяльність на Донецьку та Луганську
області. Волонтери Євромайдану з різних регіонів Донбасу організували
групу допомоги переселенцям «Донбас SOS». «Волонтерська сотня»
Майдану, яка займалася вивезенням поранених у лютому, вирішила теж
допомагати жителям Донбасу переїжджати. Майже в кожному великому
українському місті є подібні організації. В основному всі вони існують на
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волонтерській основі, на «гарячих» лініях цілодобово чергують оператори,
приймають заявки від біженців й охочих допомогти – житлом, роботою,
одягом, медикаментами. Волонтери працюють цілодобово, і багато жителів
Донбасу вже перебралися в безпечне місце з їхньою допомогою, проте
кількість біженців не зменшується.
Із проблем, які наразі гостро стоять перед волонтерами, це насамперед
житлове питання. Поки людина не визначиться, де вона житиме, вона не
зможе почати пошук роботи, отримувати соціальну допомогу, яка часто
«прив’язана» до місця проживання. Для сімей з дітьми відсутність постійного
місця проживання також означає неможливість віддати дитину до школи або
дитячий садок, а це гальмує соціальну адаптацію дитини, яка й так пережила
шок раптового переїзду. Особливо складно в цій ситуації вагітним жінкам,
яким потрібно спостереження лікаря, пологовий будинок, на який вони
можуть розраховувати, і хоча б мінімальні комфортні умови.
На сьогодні житлове питання загострюється з огляду на наближення
навчального року, адже частину біженців було розселено по студентських
гуртожитках, і тепер вони мають переїжджати повторно.
Як інформують ЗМІ, сьогодні 20 тис. людей живуть у гуртожитках
вишів і санаторіях. Гуртожитки треба звільнити до навчального року – до 1
вересня. Табори й бази відпочинку на березі Азовського моря просто не
опалюються. Тепло спробують налагодити, де це можливо, і цей процес уже
розпочався. Решта біженців мають переїхати. За інформацією рятувальників,
наявні 4 тис. вільних об’єктів, які можуть прийняти тих, хто цього
потребуватиме. «На сьогодні у нас 34 тис. – резерв, а вимушених
переселенців – близько 20 тис. Третій напрям вирішення цієї проблеми – це
дійсно, якщо залишиться якась частина людей, перемістити в ті регіони, де у
нас є вільні місця», – розповідає заступник голови ДСНС В. Стоєцький
(http://expres.ua/news/2014/08/16/112037-bizhenci-zalyshayutsya-vulycistudentiv. – 2014. – 16.08).
З іншого боку, для визначення місця перебування інколи вирішальним
чинником може стати наявність або відсутність роботи за спеціальністю. Так,
за інформацією видання Gazeta.ua, у Києві на столичній набережній у
наметах живуть біженці з Криму, які, за їхніми словами, не змогли отримати
статус біженців і за відсутності роботи не можуть орендувати нормальне
житло. Отже, четвертий місяць вони мешкають у наметі на Дніпровській
набережній у Києві. «Ми спочатку жили в хостелі, що дала держава. Потім
нам сказали: платіть оренду. Грошей нема, та й жити там неможливо.
Оселилися біля річки, бо нагадує море. По-друге, біля води і вмитися можна,
і посуд помити. Усе, що в нас зараз є, подарували кияни. Ми писали листи
скрізь, куди могли: голові Київської адміністрації В. Бондаренку, меру
В. Кличку, у Міністерство соціальної політики. Нас усі знають, але ніхто не
допомагає. Ми не просимо грошей. Готові заробляти, але дайте змогу.
Можемо продавати овочі, але Київблагоустрій не дає торгувати. Дозволу на
наш торговий намет не видають», – розповіли кримчани виданню.
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За їхніми словами, їм пропонували поїхати в село Чернігівської області,
утім їхати туди вони не схотіли, аргументуючи свою позицію відсутністю
попиту в селі на їхні професії – інструктор дайвінгу, фахівець з реклами,
ветеринар (стосовно останнього, щоправда, виникають певні сумніви). «От
кому в селі потрібен дизайнер реклами? Коровам?» – запитує один із
співбесідників видання (http://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_bizhenci-zkrimu-zhivut-na-stolichnij-naberezhnij-u-nametah/575405#. – 2014. – 15.08).
За словами кадрового менеджера А. Давидюка з Києва, на початку
серпня він знайшов роботу для 12 біженців з Краматорська (Донеччина).
«Понад два місяці до мене зверталися ті, хто втратив роботу на Донеччині та
Луганщині і перебрався жити у столицю. Мав чотири заявки від сантехніків.
Влаштував у дві приватні контори. Знайшов місце для маркетолога і юриста,
трьох запросили працювати менеджерами в інтернет-магазин, двом жінкам
знайшов роботу касирами у супермаркеті», – розповів А. Давидюк. Водночас
він зауважив, що не всі одразу погоджуються на ту роботу, яка пропонується:
«Будь-ким працювати не згодні. Усі хочуть залишитися у столиці.
Переїжджати у регіони, де пропонують і житло, і роботу погоджуються
одиниці». Переселенці вимагають високих зарплат і більшість
запропонованих вакансій ігнорують. «На днях приходить жінка років 30, –
говорить кадровик. – У Донецьку була торговельним представником.
Просить знайти їй роботу за спеціальністю. Пропонували йти торговельним
представником по квасу, каві і чаю, кондитерських виробах. А вона вперлася:
хочу торгувати або ковбасами, або хімією. Але зараз таких вакансій нема і
найближчим часом не буде. Бо люди у цих сферах рідко звільняються. З
таким підходом роботу шукатиме два роки. Видно, що робота для них не на
першому місці.
Зараз працівників готові прийняти на фермерські господарства і в
аграрний сектор на збір урожаю. Але така робота біженців не влаштовує
зарплатою
і
необхідністю
покинути
столицю»
(http://gazeta.ua/articles/life/_bizhenci-u-stolici-perebirayut-robotoyu-ividmovlyayutsya-pereyizhdzhati-v-regioni/575601. – 2014. – 15.08).
Про те, що деякі переселенці із зони проведення антитерористичної
операції не хочуть працювати, що ускладнює їхню адаптацію в нових умовах,
заявляв голова Київської облдержадміністрації В. Шандра під час засідання
регіонального штабу з тимчасового розміщення громадян України, що
виїжджають з районів проведення АТО і АР Крим, повідомили в прес-службі
ОДА. «Є проблема адаптації переселенців. Стикаємося з тим, що деякі люди
не хочуть працювати, не хочуть нічого робити. Ми повинні забезпечити їм
можливості й умови повноцінно жити і працювати. Але переселенці, які
безпідставно не працюють, апріорі не можуть жити краще, ніж жителі
Київської області», – сказав В. Шандра. За його словами, у Київській області
на кінець липня зареєстровано близько 3 тис. вимушених переселенців. Він
сказав, що встановити точну кількість людей, які прибувають в область зі
Сходу України, дуже складно. «Не всі до нас звертаються, деякі люди
селяться у родичів і не реєструються. Ми не знаємо, коли завершиться АТО,
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скільки часу ще пройде. Тому нам потрібно напрацювати варіанти на
випадок, якщо події розгортатимуться за важким сценарієм», – підкреслив
В. Шандра (http://rus.for-ua.com/article/1043668. – 2014. – 24.07).
Зі свого боку заступник губернатора Дніпропетровської області
Б. Філатов також скаржиться на те, що «деякі біженці з Донбасу дуже
агресивні і вважають, що їм всі щось винні». «Біженці не хочуть працювати
за 1700–1800 грн, які їм пропонують, обґрунтовуючи свою відмову тим, що
вдома вони отримували в рази більше», – говорять у Запорізькому штабі з
питань переселенців. Про те, що багато жителів Донбасу відмовляються від
пропонованих робочих місць, розповідають і в західних областях України.
На те, що біженці зі Сходу України не хочуть працювати, стали
скаржитися навіть російські чиновники. Наприклад, помічник губернатора
Костромської області з питань біженців І. Прудников заявив, що десятки
здорових працездатних переселенців відмовляються від пропозицій роботи з
житлом, вважаючи за краще жити в санаторіях на всьому готовому.
Заступник голови Комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції
Д. Горовцем зазначає, що врахувати всі запити приїжджих – завдання
нездійсненне. За його словами, біженці, яким привозять як гуманітарну
допомогу одяг і мобільні телефони, часто заявляють, що «хочуть нові речі,
останні моделі телефонів».
Для розв’язання проблеми працевлаштування біженців в Україні майже
в кожній області країни працюють центри допомоги переселенцям.
Наприклад, у Дніпропетровському центрі оголошення з вакансіями для
внутрішніх мігрантів роздруковують і вивішують безпосередньо в коридорі.
Переселенці часто турбуються, що без документів (трудової книжки,
ідентифікаційного номера або диплома) роботу їм не знайти. Волонтери
також зазначають, що пропозицій працевлаштування для переселенців
багато, але, наприклад, шахтарям знайти роботу за фахом не вийде. Але
працевлаштуватися все одно допоможуть. За словами співробітника
Дніпропетровської ОДА В. Шебанова, якщо документи втрачено, на
громадські роботи бажаючих візьмуть.
Координацією допомоги переселенцям займаються безпосередньо й
мігранти, які вже зуміли «зміцнити» свої позиції на новому місці.
Волонтерська організація «Центр зайнятості вільних людей» робить у
своїй роботі ставку саме на соціальну адаптацію переселенців і їхнє
працевлаштування. Центр почав свою роботу ще під час Майдану, щоб
працевлаштовувати тих, хто втратив роботу через свою громадянську
позицію. Тепер займається працевлаштуванням переселенців, співпрацюючи
з декількома сотнями компаній-роботодавців. За словами волонтерів,
найбільше пропозицій надходить для будівельників, продавців, операторів
кол-центрів і програмістів. Бажаючих знайти роботу можуть не тільки
проконсультувати з приводу вільних вакансій, а й допоможуть скласти
резюме
та
підготуватися
до
співбесіди
(http://www.dengiinfo.com/news/188774-pereselency-ne-znachit-nahlebniki.html).
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Держава також не залишає переселенців один на один з бідою та
всіляко намагається допомогти. Так, за словами міністра соціальної політики
Л. Денісової, для переселенців уже діє спрощена система працевлаштування:
для того щоб встати на облік у державних центрах зайнятості, достатньо
пред’явити якесь посвідчення особистості. Незважаючи на те що база центрів
нараховує понад 50 тис. вакансії, в основному це – робочі професії: водії,
будівельники, токарі, слюсарі тощо. Кваліфікованим претендентам знайти
роботу за фахом через Державний центр зайнятості проблематично. Або ж
доводиться змиритися з існуючим станом справ і погоджуватися на хоч якусь
роботу «на перших порах». Для цього, до речі, пропонуються курси
перепідготовки. Крім центрів зайнятості, житло й роботу можна шукати на
спеціально створеному для переселенців урядовому порталі.
«Запрацював урядовий сайт для переселенців. Там всі контактні
телефони й інша важлива інформація», – написала на своїй сторінці у
Facebook нардеп й уповноважена Президента з мирного врегулювання
конфлікту в Донецькій і Луганській областях І. Геращенко.
На сайті розмістили рубрики з пошуку житла для переселенців,
контактні адреси та телефони, витяги із законодавства, поточні новини.
Також указали контактні телефони координаційних штабів для біженців у
кожному регіоні. На сайті вказано, що за його роботу відповідає
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України (http://tsn.ua/politika/dlya-bizhenciv-iz-krimu-ta-donbasuzapustili-specialniy-uryadoviy-sayt-358098.html).
5 серпня відбулося засідання міжвідомчого оперативного штабу з
питань тимчасово переміщених осіб, яке відбулося у форматі
відеоконференції з регіональними штабами та віце-прем’єр-міністром
України, міністром регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства В. Гройсманом. На ньому було наголошено на
тому, щоб забезпечити належними умовами проживання тимчасово
переміщених осіб в осінньо-зимовий період. «Коли прийде зимовий період в
умовах військової агресії, кожна людина має бути обігрітою. Тут мова про
особисту відповідальність кожного керівника області. Питання принципове,
знаходиться на особистому контролі Президента і Прем’єр-міністра України,
і наше завдання не як чиновників, а як людей – забезпечити належні умови
перебування тимчасово переміщених осіб у цей період», – наголосив він.
Також за результатами перевірки умов проживання в регіонах
переселенців зі Сходу України та Криму віце-прем’єр-міністр доручив
сформувати виїзну комісію в Суми, де зафіксовано найбільшій відсоток
тимчасово виділених для переселенців житлових об’єктів, що не
відповідають необхіднім нормам через відсутність холодної та гарячої води,
опалення,
каналізаційних
систем
тощо
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 5.08).
Проте житло й робота – не єдині проблеми переселенців. Багато хто
виїжджає із зони бойових дій у поспіху, не встигнувши зібрати необхідні
речі, предмети гігієни, теплий одяг. Опинившись в іншому місті з
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мінімальним бюджетом, не можуть дозволити собі покупки – у багатьох
грошей вистачає тільки на харчування. Також багато хто відчуває труднощі з
харчуванням – щодня ходити в кафе мало хто може собі дозволити, а коли
людина живе в чужій оселі, готувати не завжди виходить. Особливо складно
людям, яким потрібна дієта через проблеми зі здоров’ям. Багато біженців
бояться настання осінніх холодів – їдучи, вони не брали із собою теплого
одягу. З початком навчального року дітям-переселенцям необхідно буде йти
до школи, продовжувати навчання. Зокрема, лише до київських шкіл цього
року піде 1,5 тис. дітей-переселенців.
Водночас варто вказати й на бюрократичні перепони. Зокрема, на
Кіровоградщині на початку літа головною проблемою для області під час
розселення біженців стало саме це, а не відсутнісь житла. Про це зазначали
заступник голови Кіровоградської ОДА з гуманітарних питань В. Атаманчук
і керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.
За словами О. Догарова, директора обласного департаменту
соціального захисту населення, перелік об’єктів для розселення формувався
ще коли порушувалося питання розселення сімей військовослужбовців –
після окупації Криму. Оскільки жодна сім’я військовиків не прибула на
Кіровоградщину, невикористаними залишилися й кошти, передбачені з
державного бюджету для міського на ці потреби, – 701 тис. грн.
Разом з тим витратити ці гроші на створення умов перебування
переселенців зі Сходу України одразу було неможливо, оскільки попередньо
вони були виділені саме для кримчан. Розв’язати цю проблему можна було
лише змінивши формулювання рішення Кіровоградської обласної ради й
отримавши більшість голосів депутатів (http://gre4ka.info/suspilstvo/10959kirovohradshchyna-zhytlo-dlia-bizhentsiv-ie-a-mekhanizmu-nadannia-imdopomohy-nemaie. – 2014. – 4.06).
«Швидка та ефективна адаптація вимушених переселенців зі Сходу
України в інших регіонах залежить не лише від гостинності українців, а й
вимагає змін у законодавстві. Адже її гальмують надзвичайно затягнуті
бюрократичні процедури», – підкреслив директор програм з європейської
інтеграції Міжнародного центру перспективних досліджень, який бере участь
у роботі Програми розвитку ООН в Україні, В. Притула.
Про це йшлося під час зустрічі представника Програми розвитку ООН
в Україні із заступником голови Львівської облдержадміністрації
В. Харчуком 4 липня. «Ми надаємо тимчасове житло, але реєструвати у себе
переселенців ніхто із львів’ян не хоче. Зрештою, це юридичне питання й
потребує детального вивчення», – зазначила заступник директора
департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації
О. Яковець.
Також вона повідомила, що в департаменті вже напрацьовано механізм
вирішення питання щодо тимчасової реєстрації місця проживання
переселенців зі східних і південних областей України, однак така процедура
потребує юридичної підстави та регулювання.
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На зустрічі йшлося про те, що одним з варіантів вирішення проблеми
може бути внесення перселенців у базу Центру обліку бездомних громадян,
їм буде видаватися довідка про тимчасову реєстрацію зі статусом внутрішньо
переміщеної особи. Важливо, що при цьому в паспорті таких громадян не
буде жодних відміток. Тимчасова реєстрація буде надаватися на півроку з
можливим продовженням терміну.
Водночас наголошувалося, що необхідно провести засідання
регіонального штабу із координації роботи з переселеннями щодо
документообігу переселенців у Львівській області, аби врахувати думку всіх
представників.
Також під час зустрічі зазначалося, що вже спостерігається внутрішня
міграція переселенців у середині області: «Термін, на який мешканці
Львівщини поселяли у себе переселенців з Криму та Сходу, у багатьох
випадках закінчився, і тепер нам необхідно шукати для них нове житло», –
зазначила О. Яковець.
За інформацією департаменту соціального захисту, матеріальне
забезпечення, оздоровлення, лікування та виплата соціальної допомоги
переселенцям надається в повному обсязі. Однак усе ще залишається
проблема із працевлаштуванням. «Більшість переселенців – це люди
працездатного віку. Частково цю проблему можна було б вирішити, якби
була можливість внутрішньо переміщених осіб поселяти в містах області», –
зауважила О. Яковець.
Також уже надійшли кошти ООН для виплати разової адресної
допомоги внутрішньо переміщеним громадянам. Ідеться про перший транш
розміром 1 млн грн. Таку допомогу отримають багатодітні сім’ї, дітиінваліди, одинокі матері, студенти, які не отримують стипендії.
«Важливо розуміти, що питання переселенців (їхньої реєстрації,
поселення, ведення бізнесу) є вкрай важливим для України сьогодні,
особливо для деяких її регіонів. Тому скоординована робота органів
державної влади, місцевого самоврядування, міжнародних організацій, у
першу чергу ООН та ОБСЄ, та громадськості зможе вирішити першочергові
нагальні потреби, а також утворити дієві механізми для вирішення подібних
питань
у
майбутньому»,
–
резюмував
зустріч
В.
Притула
(http://icps.com.ua/key_issues/politics_and_reforms/ckoordinovana-robota-vladimizhnarodnikh-orhanizatsij-ta-hromadckocti-zmozhe-virishiti-pershocherhovipotrebi-perecelentsiv-zi-ckhodu.html).
Одразу дві прес-конференції, присвячені проблемам переселенців зі
Сходу України, відбулися в Одесі. «За нашими підрахунками, на
забезпечення переселенців, які прибули в Одеську область, потрібно понад
3 млн грн на місяць», – говорить президент Всеукраїнського громадського
об’єднання «Європейська асоціація прав інвалідів», член Координаційної
ради у справах інвалідів при Одеській обласній державній адміністрації
О. Дрюма. Ідеться про повне забезпечення інвалідів і членів їхніх сімей, а
також простих переселенців одягом, взуттям, засобами гігієни, побутовими
предметами.
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Чиновники ж Одеської обласної адміністрації заспокоюють, що
медпрепарати незабаром надійдуть, людей годуватимуть, а гроші, які
заборгувала держава, прийдуть на рахунки санаторіїв і баз відпочинку. За
словами начальника управління комунікацій з громадськістю Одеської
державної адміністрації І. П’янкової, ОДА уклала договір із власниками
оздоровниць, однак, коли держава переведе гроші за послуги, не відомо.
Цьому знову-таки заважають складні бюрократичні процедури (http://odessalife.od.ua/article/4956-kak-zhivetsya-v-odesse-pereselencam-s-vostoka-ukrainy).
Намагаючись якомога ефективніше вирішити проблеми біженців,
держава і волонтери водночас стикаються з інколи не зовсім адекватною
реакцією останніх. Так, за останні декілька тижнів в інформаційному
просторі з’явився ряд публікацій у ЗМІ й соцмережах стосовно хамської
поведінки переселенців зі Сходу, їхнього небажання працювати, намагання
нав’язати мешканцям міст, куди вони переїхали, власні русофільські
цінності, нехтування гостинністю тих, хто їх приймає.
Досить типовою в цьому контексті є розповідь на своїй сторінці у
Facebook В. Сердюка: «…У районі Київського вокзалу зустрів таких самих
біженців з Донецька. Питали, як приймають біженців. Які будинки, квартири
їм виділяють. Так от вони не хочуть жити в селах. В Донецьку у них
залишилося житло. Півбудинку з двома кімнатами. Тепер хочуть тут 3–4кімнатну квартиру або великий будинок. Переживають за те, що скоро
закінчиться АТО в Донбасі, і уряд в першу чергу почне виділяти житло тим,
хто отримав поранення і каліцтва під час бойових дій. А вони підуть на
другий план і будуть змушені повернутися назад до Донецька. Ще їх
цікавило питання щодо компенсації від держави за втрачене житло. Тільки
про яку компенсацію йде мова, я так і не зрозумів…» – зазначив дописувач
(http://www.remarka.net.ua/proekty/vlasna-dumka/3679-v-serdjuk-bizhenci-zdonbasu-hto-vy.html. – 2014. – 12.06).
Особливою популярністю у жителів Донбасу користується Крим.
Багато з тих, хто приїхав на півострів під виглядом біженців, хотіли
безкоштовно пожити на морі (http://www.dsnews.ua/society/poyavilas-novayaprofessiya-bezhentsy-s-donbassa-25072014190600. – 2014. – 25.07).
Проте, як повідомляють ЗМІ, у Криму частину переселенців зі Сходу
України почнуть відправляти в інші області Росії. Громадян України, які
раніше проживали в Донецькій і Луганській областях, вивозитимуть із
Сімферополя літаки Іл-76 МНС Росії. Із Сімферополя українців повезуть до
Саратова, Ростова-на-Дону й Республіки Башкирія та Бурятія.
Через негативні повідомлення в соцмережах, зокрема про те, що гості
зловживають добротою галичан і намагаються їх обдурити, частина львів’ян
вже відмовляється приймати біженців зі Сходу України.
На львівському форумі користувач під іменем Афаліна, яка була
зареєстрована у 2010 р., написала про те, що переселенці з Донецької області,
яких вона приютила у себе вдома, глузували з її доброти. «Знайома моїх
знайомих попросила мене дати пожити в квартирі сім’ї з Донецької області.
Я їх зустріла на машині, нагодувала, дала ключі від квартири і поїхала (я
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живу в іншому місці). Через кілька днів захожу. Їх не було, вони вийшли за
пивом, на столі був відкритий ноутбук і там був лист. Я прочитала – люди ж
незнайомі. […] Автор жартував з нашої вимови, розказував, що класно би
було покликати сюди путлєра і вигнати нас зі Львова. Бо у Львові реально
круто – Європа. І щоб “пацани” не боялись сюди їхати – тут все влаштують. І
було б класно мою квартиру собі забрати. І ще купа-купа всього…» –
написала користувач форуму у своєму повідомленні.
Схожі повідомлення в соціальних мережах з’являються і від жителів
інших міст.
«Наш Остріг – містечко невеличке, тут всі один одного знають. І коли
сюди почали приїздити переселенці, їх дуже жаліли. Кидають люди усе, що
нажили за життя, і втікають на чужину. Вулицями ходили з дітьми кримські
татарочки. Привітні, віталися з усіма. Чоловіки залишали їх тут, а самі
поверталися до Криму. А потім дорогими машинами почали з’їжджатися
люди зі Сходу. І не лише жінок і дітей везуть до нас череваті дядьки із
золотими печатками на пальцях. Вони цілими родинами підшуковують
добротне житло. Видно, що думають тут надовго осісти… Допоки ці “бідні
біженці” скуповуватимуть тут нерухомість, гулятимуть і проситимуть
“повторить по-русски”?» – переповідає свою розмову з місцевою жителькою
І. Стасюк (http://like.te.ua/літературний-блог/біженці-з-донбасу-окуповуютьзахідні. – 2014. – 9.06).
«І я знову задумалась: люди голосують на референдумі за
“нєзавісімасть”, кричать “Расєя” на мітингах, стоять на барикадах за ДНР,
принципово не хочуть розуміти українську мову, і в той же час втікають у
саме лігво бандерівців?! Де хоч якась логіка? Вони вважають нас наївними
простачками, яких можна “розвести, як лохів”», – зауважує зі свого боку
волонтерка Н. Толмачова (http://p-p.com.ua/articles/51846. – 2014. – 17.07).
Хамське
ставлення
біженців
обурює
також
закарпатців.
Непоодинокими є повідомлення про грубість переселенців, які вважають
закарпатців «лохами». Нещодавно ж преса повідомляла про те, як хулігани з
явно «східняцьким» акцентом побили ужгородського художника.
У зв’язку з цим журналіст В. Глагола на своїй сторінці у Facebook
написав: «Про біженців. В Ужгороді їх близько 300. Уже дійшло до того, що
приходять в управління освіти міста скандалити з вимогою відкрити в місті
нову російськомовну школу, бо в школу № 3 їхніх дітей уже не приймають
через брак місця».
Тепер просто уявіть собі, що хтось із закарпатців опинився на Сході
України і вимагає відкрити українську (угорську, словацьку, румунську)
школу. Важко…
Закарпатці дійсно щиро готові допомагати біженцям, які втекли до нас
від лихої війни. І допомагають. Бо більшість біженців дійсно потребують
допомоги. Однак як боротися з тими, хто користується добротою
закарпатців?»
З цього приводу Закарпатська патріотично-виховна організація
«Кротон» розповсюдила заяву:
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«Дорогі закарпатці! Через бойові дії в Україні до нашої області
приїхали вже майже 600 біженців. Закарпатці завжди були терплячими і
толерантними, а також готовими допомогти тим, хто потрапив у біду. Але
нам, закарпатцям, прикро, коли хтось використовує нашу доброту.
Останнім часом дедалі більше новин надходить про те, що біженці в
Закарпатті поводяться відверто агресивно щодо нашого місцевого населення.
Преса повідомляла про побиття біженцями ужгородського художника.
Журналісти також повідомляють про вимоги, які ставлять біженці до нашої
влади, вимагаючи привілеїв. При цьому, за даними прес-служби
Закарпатської ОДА, лише 24 біженці стали на облік у центр зайнятості, тобто
шукають роботу.
У той час, коли наші закарпатські хлопці гинуть на чужій війні на
Сході України, здорові мужчини зі Сходу байдикують у Закарпатті і
поводяться нахабно.
У своїй історії від 1946 р., коли Закарпаття було незаконно анексоване
сталінським СРСР, ми вже пережили масові репресії проти місцевого
населення і велике переселення в нашу область людей з усього СРСР. Але
йшов час, рани загоювалися, а переселенці здебільшого асимілювалися і
пристосовувалися до наших звичаїв, поведінки та культури. Ми
сподіваємося, що і нинішнє переселення в Закарпаття людей зі Сходу
України не матиме для нас суттєвого погіршення в соціально-суспільних
стосунках. Однак хочемо застерегти переселенців, що закарпатці не будуть
терпіти хамства до себе. Ми горді люди і вимагаємо поважного до себе
ставлення. Звертаємося до переселенців: приструніть свою ментальність і
поважайте людей, які прийняли вас і намагаються допомогти.
Закликаємо також нашу владу більш прискіпливо вивчати інформацію
про людей, які оселяються в Закарпатті через бойові дії на Сході України, а
також з’ясовувати, чи дійсно регіон, із якого прибувають біженці, є в зоні
проведення АТО. Ми – закарпатці і гордимося цим!» – говориться в заяві.
При цьому додамо, що голова Львівської обласної ради П. Колодій
звернувся до начальника обласної міліції Львівщини Д. Загарії та т. в. о.
військового комісара Львівського обласного військового комісаріату
О. Тищенка з проханням забезпечити прибуття до районних військкоматів
для взяття на військовий облік жителів східних областей. Про це інформує
прес-служба Львівської обласної ради.
Причиною для такого звернення, зокрема, стали протестні акції
мешканців Самбірського та Старосамбірського районів Львівської області. У
повідомленні зазначено, що 24 липня місцеві жителі заблокували
Самбірський об’єднаний міський військовий комісаріат, обурені
«скупченням на курортних територіях переселенців з окупованих територій
чоловічої статі призовного віку». У листі зазначено, що призовники та
військовозобов’язані після прибуття до нового місця проживання повинні
протягом семи днів стати на військовий облік.
До того ж при міському управління міліції Львова планували створити
спеціальний штаб, метою діяльності якого стала б перевірка біженців14

чоловіків, які масово прибувають до Львова із зони проведення АТО. Про це
заявив начальник міської міліції С. Зюбаненко. Перевірятимуть біженців,
використовуючи міліцейську базу даних. Іншими словами, переселенцям, які
не скоювали в минулому правопорушень, нічого не загрожує. «Буде
створений координаційний штаб, щоб моніторити, хто приїжджає та з якою
метою. Якщо приїжджають дужі чоловіки, які можуть боронити свою землю
– до них виникатиме більше запитань. Адже там воюють, а вони їдуть як
біженці. Власне, сьогодні надійшла така команда», – коментував ситуацію в
середині липня радіо «Львівська хвиля» начальник міської міліції
С. Зюбаненко
(http://zaxid.net/news/showNews.do?lvivska_militsiya_pereviryatime_minule_biz
hentsivcholovikiv&objectId=1315200. – 2014. – 16.07).
У свою чергу, Дрогобицька міська рада вже вирішила не приймати й не
надавати допомоги здоровим чоловікам зі Сходу України. За словами мера
Дрогобича Р. Курчика, місто надаватиме притулок лише жінкам, дітям,
старим і хворим людям з цього регіону. «Здорові ж чоловіки зі Сходу
України, будьте добрі, захищайте кордони нашої держави. Наші хлопці їдуть
туди, віддають своє здоров’я та життя. Цього ми чекаємо й від вас», – заявив
Р. Курчик, який вважає, що захищати країну повинні всі.
Така ініціатива була підтримана мешканцями міста та патріотично
налаштованою громадськістю. «До нас утікають ті, хто останні 10 років
тотально підтримували В. Януковича та його партію. Навіть на останніх
виборах теперішні втікачі у своїй переважній більшості голосували за
Тігіпка, а деяка частина – за Добкіна. Не пройшло й місяця, як ці люди
вважають себе біженцями.
А я запитую: від кого біжите? Від своєї відповідальності за діяння своєї
Партії регіонів? Від тих, кого ви своїм стадним голосуванням утримували
біля корита? …Безумовно, це трагедія, і не кожному дано зрозуміти всю її
глибину. Однак у цьому й полягає проблема з донбаськими утікачами. Вони
залишають ворогові свою домівку і втікають, замість того аби захищати її з
усіх сил.
Це – ганебно! Ворог прийшов до твоєї оселі, а ти, замість того аби з
ним боротися, втікаєш стрімголов – і ще при цьому вимагаєш, аби твої сусіди
за тисячу кілометрів мчали на допомогу і замість тебе ризикували життям,
виганяючи твого кривдника. Ну, ви мене вибачте…
І тому я рішуче підтримую рішення мерії галицького міста Дрогобич,
яка відмовилася приймати здорових чоловіків із Донбасу. Наполягаю на
тому, аби всі міста Західної України прийняли аналогічне рішення. Жінок і
дітей – без сумніву, приймаємо і забезпечуємо всім необхідним. А от
донбаські мужики нехай записуються у Нацгвардію чи зголошуються
добровольцями – і в зону АТО.
Хай виганяють зі своєї землі усіляку нечисть, аби повернути своїх
дружин та діточок додому, на очищену територію. Настав час чітко сказати
всім мужчинам Донбасу: це несправедливо, коли чоловіки з усієї країни
воюють за Донбас, замість вас, а не разом із вами», – наголосив відомий
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журналіст
і
блогер
О.
Дроздов
(http://dnevnik.bigmir.net/article/1178832. – 2014. – 24.06).
Ініціативу мобілізації чоловіків-переселенців зі Сходу України активно
підтримала Запорізька область. Там уже розпочали мобілізацію чоловіків, які
є вимушеними переселенцями з Донецької та Луганської областей. Про це
йдеться в повідомленні прес-служби обладміністрації. Згідно з інформацією,
в області нині проживає понад 5 тис. переселенців з Донбасу, з них близько
1 тис. чоловіків призовного віку. «Ми починаємо закликати їх на службу,
щоб надати можливість також захистити свій край…» – повідомив
губернатор Запоріжжя В. Баранов. Нагадаємо, В. Баранов просив воєнкома
поставити на військовий облік чоловіків-переселенців, які проживають в
області. Запорізька область зареєструвала 5,3 тис. переселенців з Донецької
та
Луганської
областей,
за
даними
на
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липня
(http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/07/27/7033127. – 2014. – 27.07).
В Івано-Франківську сформували новий добровольчий батальйон,
більше половина вояків у якому – переселенці зі Сходу України та Криму. Як
інформує 5 канал, найближчими днями батальйон вирушить у зону АТО
(http://expres.ua/digest/2014/08/13/111782-bizhenci-donbasu-krymupovertayutsya-zonu-ato-vzhe-batalyon-nacgvardiyi. – 2014. – 13.08).
Особливий підхід щодо вирішення проблем, пов’язаних з
переселенцями, запропонувала Черкащина. У Черкасах, у Будинку культури
ім. І. Кулика, функціонує «центр гостинності». Саме так іменують Центр
надання допомоги біженцям зі Сходу його волонтери. «Черкащани
відгукнулися і принесли для біженців одяг, посуд, їжу, засоби гігієни та
іграшки для дітей, але, щоправда, не всі переселенці раді такій гостинності:
хтось щиро вдячний за надану допомогу, хтось же “перебирає” хатами,
відмовляючись жити поза Черкасами чи у віддаленому від центра районі,
інші – влаштовують п’яні дебоші, вгамовувати які доводиться працівникам
міліції. Чоловіки не хочуть надавати про себе інформації, оскільки бояться,
що їх заберуть в армію.
Тому ми завели чорний список, куди вносимо людей, які двічі
відмовилися від нашої пропозиції. Таким переселенцям житло ми більше не
пропонуємо», – розповідає директор Черкаського міського центру соціальної
служби сім’ї, дітей та молоді (http://provce.ck.ua/na-cherkaschyni-bizhentsyamzi-shodu-ne-podobajetsya-zhytlo-foto-video. – 2014. – 21.06).
При цьму слід звернути увагу на те, що голова Черкаської обласної
державної адміністрації вважає за необхідне депортувати переселенців за
неналежну поведінку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу
ОДА. За його словами, проблеми з переселенцями в області виникали й
раніше. «У нас була нарада з правоохоронцями на цю тему, і було узгоджено
рішення депортувати з території Черкаської області переселенців, за якими
буде виявлено прояви неналежної поведінки або дій», – прокоментував
ситуацію
Ю.
Ткаченко
(http://www.unn.com.ua/ru/news/1370172-nacherkaschini-deportuyut-pereselentsiv-za-nenalezhnu-povedinku. – 2014. – 29.07).
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У цьму контексті варто зауважити, що думки громадськості щодо
переселенців розділилися. Частина громадян вважає, що співвітчизникам
потрібно всіляко допомагати й забезпечити їм гідний рівень життя. Інші
дотримуються думки, що переселенці – «бомба уповільненої дії», яка несе в
собі нестабільність у регіоні та становить небезпеку. Адже саме місцеві
жителі регіону, де проходить АТО, блокували солдатів ЗСУ на початкових
етапах операції, у той час коли терористи готували захоплення будівель та
атаки
(http://antikor.com.ua/articles/9821bihentsi_z_donbasu_u_cherkasah_rossija_uhe_blizko_ona_vam_chuby_povystriga
et. – 2014. – 22.07).
Дехто з оглядачів вказує на те, що з метою соціальної адаптації
переселенців зі Сходу, їхньої інтеграції в громадське середовище варто було
б організувати комунікацію активістів з біженцями: проводити зустрічі,
круглі столи, створити «гарячу» лінію для зв’язку з волонтерами. «З одного
боку, це буде корисно для переселенців, які не будуть полишені сам на сам зі
своїми проблемами, а з іншого – місцева громада буде в курсі подій, що
відбуваються у середовищі переселенців. У такий спосіб простіше виявляти
асоціальних і “політично відморожених” мігрантів. Звісно, з точки зору
держави, вони – такі ж громадяни, як і всі інші. Але місцева громада має
повне право на те, аби захистити себе від небажаних впливів», – зауважує
П.
Антонів
(http://poglyad.te.ua/protystoyannya-kyjiv/bizhentsi-z-donbasunyuansy-mihratsiji. – 2014. – 20.06). Крім того, важливим аспектом такої
комунікації є коригування спотвореного російськими ЗМІ уявлення
мешканців Донбасу про решту України як «оплот фашизму-нацизму»,
формування в них уявлення про себе не просто як про «мешканців Донбасу»,
а як про українців, ставлення до України як до своєї Батьківщини, виховання
патріотизму, з чим вимушені переселенці повертатимуться до своїх домівок.
У зв’язку з цим показовий випадок, коли біженці зі Слов’янська зробили
своїми кумами волонтерів, які врятували їх від війни та прихистили в
Запоріжжі. Про це йдеться у сюжеті ТСН (http://tsn.ua/ukrayina/bizhenci-zislov-yanska-porodichalisya-z-volonterami-yaki-vryatuvali-yih-vid-viyni360056.html. – 2014. – 22.07).
З метою сприяння соціальній адаптації переселенців окремої уваги
потребує подолання мовного бар’єра. У зв’язку з цим у Києві, наприклад,
відкрили безкоштовні експрес-курси з вивчення української мови для
біженців з Криму та східних областей України. На курсах навчають
відмінювати дієслова, вірно звертатися до співрозмовника, знайомлять з
українським правописом і розповідають, як вірно оформлювати документи,
повідомляє «Еспресо.TV» з посиланням на «Сегодня.ua».
На сьогодні на курсах займається група з 15 осіб, але бажаючих
відвідувати дані курси записалося 70 осіб. Наразі заняття проходять двічі на
тиждень, і вже до вересня місяця організатори планують провести перший
випуск. «Мотивація, з якою люди приходять на курси, різна. Хтось хоче
знайти роботу в Києві, комусь потрібно для спілкування, а комусь важливо
вивчити мову країни, з якою вони вирішили пов’язали своє майбутнє», –
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ділиться
думками
викладач
Т.
Шептицька
(http://espreso.tv/news/2014/07/29/v_kyyevi_bizhenci_z_krymu_ta_skhodu_aktyv
no_vyvchayut_ukrayinsku_movu. – 2014. – 29.07).
Не останню роль у консолідації суспільства відіграє адекватне медійне
висвітлення факту прибуття біженців. Негативні стереотипи, що їх
тиражують деякі ЗМІ, далеко не завжди відповідають дійсності й сприяють
лише облудному очорненню вразливої категорії населення. Отже, потрібна
альтернативна інформація. Зокрема, ілюстративним у цьому контексті є
висвітлення ТСН ініціативи переселенців зі Сходу в Києві провести
прибирання Труханового острова. Як ідеться в сюжеті ТСН, біженці кажуть,
це найменше чим можуть віддячити людям і місту, у яких знайшли притулок,
тікаючи від війни та переслідувань (http://tsn.ua/kyiv/bizhenci-z-donbasu-takrimu-vlashtuvali-generalne-pribirannya-na-truhanovomu-ostrovi-363527.html. –
2014. – 17.08).
Таким чином, з метою налагодження громадського діалогу та
поборення взаємної ворожнечі й недовіри, консолідації суспільства
публікації в місцевій пресі (інтерв’ю, репортажі тощо) про біженців є більше
ніж необхідними.
Також треба мати на увазі, що переселенці – не завжди тягар для
громади. Серед них чимало фахівців, ініціативних і конкурентоспроможних
людей, які можуть інтегруватися в місцеву спільноту й приносити користь.
Свого часу напливом мігрантів успішно скористалися США, увімкнувши
«зелене світло» для цінних кадрів. Отже, на біженців з Донбасу можна
подивитися і як на людський капітал. У будь-якому випадку це – громадяни
України, налагодження діалогу з якими потребує збереження цілісності
Української держави.
Т. Миськевич, б-р І кат. НЮБ НБУВ

Жнива-2014
На полях України добігає кінця робота зі збирання ранніх зернових
культур, посівна кампанія яких мала досить сприятливі умови. На думку
експертів, такої весни й такої відмінної перезимівлі озимини вже не
пригадують кілька останніх років. Посівні площі озимих зернових у цьому
сезоні дещо менші, ніж у попередньому, і становлять 7,82 млн га (торік
озимими зерновими було засіяно 8,1 млн га). Скоротилися цьогоріч і площі
жита, натомість посівні площі під озимим ячменем розширили. Ярим же
ячменем було засіяно понад 700 тис. га – найбільше за останні шість років.
Кукурудза попри свою витратність не втрачає популярності серед
агровиробників – її посівні площі становлять 3,9 млн га.
Незважаючи на скорочення засівних площ, загальні обсяги валового
збору зернових становитимуть, за різними оцінками, від 55 до 60 млн т.
Втрати на Донбасі можуть становити 550–560 тис. т. Проте, як зазначає
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керівник служби бізнес-проектів ІА «АПК-Інформ» Р. Рибчинський,
справжні масштаби збитків можна буде оцінити тільки після закінчення
бойових дій.
Характерною особливістю нинішнього року, як і кількох попередніх, є
зростання якості зернових культур, що істотно позначається на вартості
товарного зерна. Так, цьогоріч частка продовольчої пшениці зросла до 60–
65 %. І якщо пшениці І класу протягом останніх років збирають стабільно
близько 1 %, що вже стало істотною підтримкою для вітчизняної
хлібопекарської промисловості та дало можливість зменшити імпорт, то за
результатами обстеження понад 1,626 млн т пшениці урожаю 2014 р. понад
61 % зернової становить пшениця ІІ і ІІІ класів. Пшениці ІV класу виявлено
3,23 %, V класу – 14,84 %, VІ класу – 18,77 % та 0,42 % нестандартного
зерна. Також встановлено 3,933 тис. т ячменю І классу; 10,495 тис. т
пивоваренного ячменю ІІ классу; 1,341 млн т ячменю ІІІ класу.
У цілому ж слід зазначити, що останні роки характеризуються
дев’ятикратним зростанням виробництва зерна, що дало змогу країні ввійти в
трійку світових лідерів експорту. Обсяги експорту Україною у 2013/2014 МР
справдили найоптимістичніші прогнози – лише в зерні становили 32,4 млн т,
про що повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства
України з посиланням на Держветфітослужбу України. У поточному
2014/2015 МР експерти прогнозують експортні обсяги України на рівні 26–
27 млн т. Утім лідерська позиція у світовому рейтингу навряд втримає
внутрішні ціни на хліб восени, прогнозують в уряді. Мінагрополітики
фіксовані розцінки гарантує лише на соціальні сорти.
В умовах існуючої нестабільної політичної ситуації українські аграрії,
як ніколи, потребують підтримки з боку держави. Адже зростання цін на
матеріально-технічні ресурси та інфляція не просто «з’їдають» прибутки, а й
становлять загрозу рентабельності зернового виробництва. І така підтримка
надається: до 31 грудня 2014 р. включно продовжено режим звільнення від
оподаткування ПДВ операцій з експорту зернових культур. Крім того,
Верховною Радою прийнято ухвалу про скасування традиційної
хліборобської повинності формування, крім державного зернового резерву,
ще й регіональних ресурсів зерна. Така підтримка, безперечно, сприятиме
тому, щоб цьогоріч українські сільськогосподарські товаровиробники мали
всі шанси лишитися в прибутку та забезпечили валовий збір урожаю на рівні
прогнозованих показників (Матеріал підготовлено з використанням
інформації таких джерел: http://www.agro-business.com.ua/2012-07-07-1439-23/2119-2014-04-,
http://blogs.ukrinform.gov.ua/blog/igorshvayka/vtracheniy-na-donbasi-vrozhay-istotno-ne-vpline-na-zagalniy-obsyagzerna,
http://ua.for-ua.com/article/1044988,
http://www.apkinform.com/ru/harvest2012/1033223#.U_DMYPl_sbA,
http://ukr.segodnya.ua/economics/enews/zhatva-2014-ukraina-sobiraetrekordnye-urozhai-544061.html).
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ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
О. Турчинов – МЗС Росії: «Хто підняв меч, від нього й загине».
Реакція Росії підтвердила ефективність мого візиту до Литви та участь у
конференції голів парламентів європейських країн. Хвиля бруду в Інтернеті
від контрольованих російською владою тролів та заява МЗС Росії такого ж
характеру – є зайвим цьому доказом. У той час коли російське дипломатичне
відомство «вправляється» у фразеологізмах про вияви цинізму, в Україні
російські найманці та військові з російської ж зброї продовжують вбивати
людей, руйнувати міста та інфраструктуру регіону.
Ні в Україні, ні в світі немає жодних ілюзій щодо так званої російської
«гуманітарної допомоги». Всім зрозуміло, що це лише інформаційний
прийом для відволікання уваги від системного вводу російської військової
техніки на територію України для підтримки тероризму. У той час коли
громадськість обговорює напівпорожні «гуманітарні вантажівки», в Україну
в’їжджають танки, БТРи, системи залпового вогню та зенітно-ракетні
комплекси.
Усім очевидно, що на Сході України – не український конфлікт. Це
гібридна війна, яку Росія розпочала проти України, війна за участі російських
спецслужб та армії. І Росія робить все можливе, аби продовжувати цю війну,
посилюючи свою військову присутність якраз в той момент, коли українська
армія близька до перемоги.
Хочу нагадати російському МЗС, з яким ніхто не зможе змагатися в
цинізмі, добре відому біблейську істину: «Той, хто підняв меч, від меча і
загине» (Матвія 26:52). Війна, розпочата Росією проти України, обернеться
величезними проблемами в самій Росії. Рано чи пізно «пропагандистський
угар» мине – і російський народ побачить, що війна з українцями була
потрібна їхній владі лише для відволікання уваги від кризи в самій Росії, де
сьогодні істеричними темпами відновлюється тоталітарна завіса для того,
щоб відгородити своїх громадян від демократичних та цивілізованих
цінностей, позбавляючи їх усіх шансів на розвиток та гідне життя
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 20.08).
***
До Верховної Ради від Президента України П. Порошенка надійшов
законопроект № 0093 про ратифікацію Додаткового протоколу до
Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах
органу місцевого самоврядування, повідомляє УНН.
Головним комітетом з розгляду документа визначено Комітет з питань
європейської інтеграції. Також його мають розглянути комітети в
закордонних справах, з питань державного будівництва та місцевого
самоврядування, з питань бюджету та з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією.
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Наразі супровідні матеріали до проекту документа на веб-сайті ВР
відсутні (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
19.08).
***
Депутат запропонував створити ТСК щодо встановлення збитків у
зоні АТО.
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект про створення
тимчасової спеціальної комісії парламенту з питань встановлення розміру
збитків, завданих у зоні проведення АТО на території Донецької та
Луганської областей, і підготовки концепції відбудови, розвитку та
модернізації цих регіонів. Проект закону розміщено на офіційному сайті
парламенту, передає УНН. Автором документа є народний депутат з УДАРу
Є. Фірсов.
Наразі тексту законопроекту поки що немає на офіційному сайті
Верховної Ради (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2014. – 19.08).
***
Народні депутати групи «За мир та стабільність» зареєстрували в
парламенті постанову щодо основних напрямів збалансованого розвитку
та відновлення інфраструктури населених пунктів Луганської та
Донецької областей, повідомляє УНН.
Зокрема, у постанові зазначено, що у зв’язку із значним руйнуванням
об’єктів транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів
Луганської та Донецької областей, а також різким зниженням обсягів
економічної діяльності на цих територіях під час воєнних дій, з метою
стабілізації та відновлення умов для нормальної життєдіяльності
постраждалих населених пунктів Луганської та Донецької областей Верховна
Рада України має схвалити Основні напрями збалансованого розвитку та
відновлення інфраструктури населених пунктів Луганської та Донецької
областей на 2014–2017 роки.
«Воєнній дії на території Луганської та Донецької областей завдали
цьому регіону значних економічних, соціальних, екологічних збитків.
Пошкоджена інфраструктура, зруйновані житлові будинки, загроза життю та
здоров’ю громадян змусили сотні тисяч громадян України покинути свої
домівки та фактично стати біженцями у себе на батьківщині. Мешканці
постраждалих регіонів потребують забезпечення першочергових потреб у
медичній допомозі, отриманні належних їм видів соціальної допомоги, а
також створенні можливостей для відновлення своєї трудової діяльності та
умов для проживання. За підрахунками експертів, щотижня бізнес втрачає на
території Луганської та Донецької областей близько 3,2 млрд грн, а на
відновлення інфраструктури Луганської та Донецької областей необхідно
витратити понад 9 млрд грн», – зазначив один з авторів законопроекту
В. Чуб.
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За словами народних депутатів, вирішення зазначених проблем і
створення умов для соціально-економічного розвитку та відновлення
інфраструктури населених пунктів Сходу України потребує комплексного та
системного підходу на загальнодержавному рівні. «У постанові, крім
необхідності відновлення соціальних об’єктів та будинків, пропонується
заборонити звільняти працівників – мешканців постраждалих населених
пунктів Луганської та Донецької областей за прогули або тривалу відсутність
на робочому місці, а усіх звільнених на цих підставах поновити на роботі.
Крім того, запропоновано ввести мораторій на банкрутство комунальних
підприємств водо- та тепло забезпечення, а також звільнити підприємства від
сплати податків і зборів на термін, необхідний для відновлення виробничого
процесу, а мешканців постраждалих населених пунктів Донецької і
Луганської областей – від сплати штрафів і пені за прострочення оплати
комунальних платежів», – сказав автор законопроекту С. Гончаров.
Народні депутати групи «За мир та стабільність» також зазначили, що
група наполягатиме на ухваленні цієї постанови на наступному сесійному
тижні, який розпочнеться 2 вересня поточного року (УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1376352-u-vr-zareyestruvali-postanovuschodo-vidnovlennya-infrastrukturi-skhodu-ukrayini). – 2014. – 20.08).
***
Закон про очищення влади в цілому повинен бути ухвалений
парламентом уже на початку вересня. Про це під час ефіру Громадського
телебачення заявив народний депутат від УДАРу Р. Чернега, передає УНН.
Р. Чернега розповів, що у вівторок (19 серпня. – Ред.) відбулося
засідання робочої групи щодо підготовки законопроекту «Про очищення
влади» до розгляду в другому читанні. Депутат зазначив, що цей закон
необхідний на цьому етапі розвитку українського суспільства. Водночас він
висловив побоювання, щоб законопроект не був «заговорений» депутатами з
Партії регіонів, і наголосив на необхідності забезпечення доступності в
розумінні механізму люстраційних процесів.
Нардеп також наголосив, що члени робочої групи дійшли думки, що
відповідний закон повинен бути ухвалений ще цим складом парламенту.
«Єдиний консолідований законопроект має стати альтернативою недієвим
Закону “Про державну службу” та Закону “Про засади запобігання і протидії
корупції” в частині спеціальних перевірок. Гарним напрацюванням
законопроекту є можливість участі представників громадськості в
ініціюванні проведення відповідної перевірки за наявності підстав вважати
особу, що є претендентом на місце в органах державної влади, такою, що
порушила нормативно-правові приписи», – сказав Р. Чернега.
«Ударівець» наголосив, що громадськість матиме можливість подавати
таку інформацію як в правоохоронні органи та ініціювати відповідну
перевірку, так і керівнику окремо взятої особи. «З ухваленням закону має
бути розроблене широке коло підзаконних актів щодо деталізації конкретних
механізмів проведення перевірок. Закон поширюватиме свою дію й на
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народних обранців, що є вимогою Майдану. Влада має пройти очищення –
люди дадуть оцінку конкретним політичним силам та парламентарям, які
займають антидержавницьку позицію», – сказав Р. Чернега.
Він також повідомив, що фракція УДАР надасть свої поправки щодо
включення норми, аби судді, які виносили неправосудні рішення під час
Майдану, теж підпадали під дію люстраційного закону (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 20.08).
***
На засіданні міжфракційної робочої групи у вівторок, 19 серпня,
представники парламентських фракцій озвучили свої пропозиції до
законопроекту про очищення влади.
«Ми пропонуємо при доопрацюванні до другого читання в
законопроекті врахувати те, що корупція у нас з’явилася не в 2010 р. І в ст. 4
(законопроекту про очищення влади. – Ред.) передбачити, що очищення буде
проводитися не тільки щодо тих чиновників, які працювали міністрами,
заступниками, головами адміністрацій з 2010 р., але й говорити про тих, які
працювали в незалежній Україні з 1991 р. і хто привів країну до того стану, в
якому вона перебуває сьогодні», – озвучила пропозицію фракції УДАР
народний депутат О. Продан.
Крім того, вона зазначила, що в законопроекті необхідно прописати
норми, які дадуть змогу забезпечити «прозорість роботи комісії», яка
проводитиме перевірку чиновників, щоб орган, який займається люстрацією,
не став корупційним.
В УДАРі також пропонують доопрацювати перелік суб’єктів люстрації з
тим, щоб урахувати представників органів місцевого самоврядування,
причетних до діяльності терористичних організацій у Донецьку і Луганську,
а також до подій в Одесі 2 травня – «вони також всі повинні потрапити під
люстрацію».
У свою чергу народний депутат Л. Ємець (фракція «Батьківщина»)
зазначив, що текст законопроекту про очищення влади до другого читання
має бути готовий до 2 вересня, коли відбудеться пленарне засідання
Верховної Ради. «Думаю, у нас є два тижні до можливого прийняття цього
законопроекту в цілому. Наступне засідання (парламенту. – Ред.) у нас
2 вересня… Наше завдання (незалежно від того, коли законопроект
поставлять до порядку денного), щоб на 2 вересня ми вже мали готовий для
прийняття законопроект», – сказав Л. Ємець.
Разом з тим народний депутат фракції «Свобода» О. Бондарчук
підкреслив, що в законодавчій ініціативі необхідно прописати терміни етапів
перевірки – люстрації.
На засіданні міжфракційної робочої групи ухвалили рішення, що
наступне засідання група проведе 26 серпня за участі представників
громадських
організацій
(Finance.ua
(http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2014/08/20/332479). – 2014. – 20.08).
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***
У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про першочергове
здійснення часткової мобілізації на звільнених територіях Донецької та
Луганської областей під час періоду проведення там антитерористичної
операції. Автори законопроекту депутати-«свободівці» М. Головко та
Ю. Сиротюк.
У пояснювальній записці до законопроекту звертається увага на те, що у
звільнених від незаконних збройних терористичних угрупувань Донецькій і
Луганській областях мобілізація практично не проводиться. Аналогічно
уникають мобілізації військовозобов’язані мешканці Донецької та Луганської
областей, які залишили територію Донецької та Луганської областей і
перебувають на тимчасовому місці проживання в інших регіонах України.
Зазначена вище обставина призводить до виникнення невдоволення в
населення західних і центральних регіонів України, з яких призвана за
мобілізацією найбільша кількість військовозобов’язаних осіб. Задля
уникнення подальших конфліктів і непорозумінь між мешканцями різних
регіонів України й пропонується прийняти запропонований до розгляду
проект постанови Верховної Ради України.
Метою прийняття зазначеного проекту є першочергове здійснення
часткової мобілізації військовозобов’язаних осіб зі звільнених під час
проведення антитерористичної операції на Донбасі територій, а також
військовозобов’язаних осіб, які залишили територію Донецької та Луганської
областей і перебувають на тимчасовому місці проживання в інших регіонах
України.
Проектом постанови передбачено внести подання міністрові оборони
України
про
першочергове
здійснення
часткової
мобілізації
військовозобов’язаних осіб зі звільнених під час проведення
антитерористичної
операції
на
Донбасі
територій,
а
також
військовозобов’язаних осіб, які залишили територію Донецької та Луганської
областей і перебувають на тимчасовому місці проживання в інших регіонах
України. Також постановою доручається Штабу антитерористичної операції
підготувати офіційну інформацію про перелік звільнених від незаконних
збройних терористичних формувань населених пунктів Донецької та
Луганської областей і подати їх Голові Верховної Ради України для
інформування народних депутатів України (Офіційний веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52015). – 2014. –
19.08).
***
Украина может полностью перейти на электронную систему
осуществления торгов в сфере государственных закупок с 2016 г.
Текст соответствующего законопроекта «О внесении изменений в Закон
Украины “Об осуществлении государственных закупок”» опубликован на
сайте Верховной Рады.
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«Установить, что до 1 января 2016 г. электронные закупки обязательно
осуществляются в случаях, установленных Кабинетом Министров Украины,
а в других случаях могут осуществляться по желанию заказчика. С 1 января
2016 г. государственные закупки осуществляются только в форме
электронных закупок», – говорится в тексте документа.
Законопроект предусматривает передачу значительных полномочий в
сфере госзакупок Кабинету Министров, который будет определять
требования и порядок проведения электронных тендеров. «Законопроект дает
скорее законодательную рамку, чем весь алгоритм и все правила. Мы
прекрасно понимаем, что это эксперимент, и нам, возможно, придется что-то
корректировать, а корректировать намного легче, если нюансы определяются
постановлениями Кабинета Министров, чем если они жестко прописаны в
Законе», – отметила в ходе круглого стола автор законопроекта, народный
депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам
экономической политики К. Ляпина.
По ее словам, закон о государственных закупках, принятый парламентом
в апреле, позволил значительно повысить прозрачность в этой сфере, но без
электронной системы торгов государство продолжает терять бюджетные
средства, покупая товары и услуги по завышенным ценам (Електронні Вісті
(http://elvisti.com). – 2014. – 19.08).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
президентом Республіки Білорусь О. Лукашенком.
Президент України подякував президентові Білорусі за можливість
проведення 26 серпня в Мінську зустрічі високого рівня у форматі Україна –
Європейський Союз – «євразійська трійка».
Сторони обговорили ряд питань двосторонніх відносин і врегулювання
надзвичайної ситуації на українському Донбасі (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
19.08).
***
Сегодня, 21 августа, Президент Украины П. Порошенко посетит с
рабочей поездкой Николаев.
Глава государства ознакомится с военной подготовкой и материальнотехническим обеспечением военнослужащих 79-й отдельной аэромобильной
бригады.
Также
Президент
вручит
государственные
награды
военнослужащим, ордер на квартиру семье погибшего военнослужащего и
примет участие в передаче бронированной машины скорой медицинской
помощи, созданной на базе БТР-70, военнослужащим 79-й бригады.
Также во время визита П. Порошенко ознакомится с производственными
мощностями
ОП
«Судостроительный
судоремонтный
завод
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ООО СП “НИБУЛОН” и примет участие в церемонии спуска на воду недавно
построенных морских буксиров и закладке новых судов (Главком
(http://glavcom.ua/news/228206.html). – 2014. – 21.08).
***
Президент України П. Порошенко зустрівся з депутатами фракції
«Батьківщина», з якими обговорив питання ратифікації Угоди про
асоціацію з Європейським Союзом.
«Ми всі багато зробили, щоб Угода про асоціацію відбулася. В Україні
вже нема дискусії, варто чи не варто ратифікувати цей важливий для нас
документ», – сказав Президент. За його словами, Угоду буде ратифіковано у
вересні.
Депутати погодилися, що в питанні ратифікації Угоди про асоціацію їм
варто діяти узгоджено з главою держави.
Президент П. Порошенко також поінформував народних обранців про
перебіг антитерористичної операції на Донбасі, а також про очікування від
багатосторонніх переговорів у Мінську.
Коментуючи підсумки зустрічі, заступник глави Адміністрації
Президента України В. Чалий повідомив, що «було сказано однозначно, що
не буде зволікань з ратифікацією Угоди з Європейським Союзом, за яку
український народи стояв на Майданах, за яку ратував Президент в своїй
передвиборний програмі і яка була підписана Президентом Порошенком».
Парламентарі зі свого боку запевнили, що вони зроблять усе необхідне для
ратифікації.
«Президент готовий спілкуватися з депутатами, бо вони зараз партнери»,
– заявив В. Чалий. Він додав, що за підсумками зустрічі «є розуміння, що
питання про ратифікацію Угоди про асоціацію – суттєво важливе для країни і
не може бути предметом спекуляцій під час виборчої кампанії».
«Відповідальні політики не будуть зараз використовувати цей графік,
узгоджений з європейськими партнерами, для своїх вузькопартійних цілей»,
– наголосив заступник глави АПУ.
Крім ратифікації, повідомив В. Чалий, на зустрічі щодо багатьох питань
була відверта розмова. Це – питання АТО, звільнення заручників, підтримки
економіки, фінансової підтримки України (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
20.08).
***
В столице 23 августа Президент України П. Порошенко
торжественно подымет украинский флаг, а мэр столицы В. Кличко
вручит 16-летним киевлянам паспорта.
В День Государственного флага Украины, 23 августа, в столице
состоятся массовые торжества, сообщает пресс-служба Киевской городской
госадминистрации (КГГА).
В частности, утром состоится церемония поднятия Президентом
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Украины П. Порошенко Государственного флага. После этого традиционно
на мачте у здания КГГА при участии мэра столицы В. Кличко, депутатов
Киевсовета нынешнего и предыдущих созывов, общественности поднимут
Государственный флаг.
Желто-голубые знамена также подымут во всех районах города и на
зданиях государственных учреждений. У здания Киевсовета запланировано
торжественное вручение паспортов гражданина Украины 16-летним
киевлянам, достигшим успехов в учебе, спорте и искусстве. Кроме того, на
Крещатике (возле здания Киевского городского совета) развернут большой
Государственный флаг Украины.
После завершения официальных торжеств на Крещатике начнутся
благотворительные велосипедные соревнования Media Horizon Cup, цель
которых – сбор средств для помощи раненым солдатам в военном госпитале.
Соревнования будут проходить среди велосипедистов-любителей и
представителей СМИ.
Также 23 августа, в день 25-летия Балтийского пути и в День Флага
Украина, в 18:00 на Европейской площади возле Украинского дома
посольства Литвы, Латвии и Эстонии организуют акцию солидарности –
символическую «живую цепь» (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2014. – 20.08).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч із заступником
Генерального секретаря ООН з політичних питань Д. Фелтманом, який
перебуває в Україні за дорученням Генерального секретаря ООН Пан Гі
Муна.
Президент висловив подяку Генеральному секретарю за підтримку миру
та деескалації ситуації на Донбасі. Глава держави наголосив, що в Україні
немає внутрішнього конфлікту. «Люди в Донецьку та Луганську прагнуть
миру. Імплементація мирного плану, який ми запропонували, визначає наші
дії. Ми свідомі того, що ситуацію не можна вирішити лише військовими
засобами», – зазначив Президент.
Глава держави поінформував про розстріл бойовиками колони мирних
громадян, які намагалися покинути Луганськ.
Президент також повідомив про ініціативу української сторони
направити міжнародну гуманітарну допомогу до Луганська, який,
перебуваючи під контролем терористів, опинився на порозі гуманітарної
катастрофи.
Президент наголосив, що на Донбасі воюють кадрові російські
військовослужбовці. Є інформація, що РФ продовжує надсилати новітню
зброю: танки, артилерію, ракетні установки, такі ж, з яких був збитий літак
«Малайзійських авіаліній». «Я впевнений, атака на цивільний літак
трактується усіма як міжнародний тероризм і злочинці, які причетні до цього,
мають бути притягнуті до відповідальності», – наголосив П. Порошенко.
Також Президент звернув увагу на проблему заручників, які були
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захоплені й незаконно утримуються в Росії. «Звичайні громадяни України
були викрадені терористами, і немає жодного пояснення, як так сталося, що
вони опинилися в російських тюрмах. Ми прагнемо, щоб міжнародна
спільнота допомогла нам у звільненні наших заручників», – сказав
Президент.
Заступник Генерального секретаря ООН подякував Президенту від імені
Генерального секретаря за його мирні ініціативи та запросив його взяти
участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН, яке відбудеться наступного
місяця в Нью-Йорку (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 20.08).
***
Президент України П. Порошенко підписав
Указ
про
уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського
народу, призначивши на цю посаду народного депутата М. Джемілєва.
«Установити, що здійснення Президентом України повноважень щодо
забезпечення додержання конституційних прав кримськотатарського народу
як корінного народу України забезпечується уповноваженим Президента
України у справах кримськотатарського народу», – ідеться в Указі
Президента.
Згідно з Указом, посаду уповноваженого встановлено з метою
збереження й розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної
самобутності кримськотатарського народу в складі України (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 20.08).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон про внесення змін
до Кримінального кодексу України щодо особливого режиму досудового
розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі
проведення антитерористичної операції.
Документ надає право на території, на якій діє правовий режим
воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції, у
разі неможливості виконання у встановлені строки слідчим суддею
повноважень тимчасово передавати їх відповідним прокурорам, які
набувають додаткові процесуальні права.
Це дозволить підвищити рівень ефективності дій правоохоронних
органів під час проведення АТО та сприятиме більш оперативному
виконанню ними завдань із знешкодження терористів та притягнення до
відповідальності їх посібників під час проведення антитерористичної
операції (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/31029.html). – 2014. – 21.08).
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***
Президент України П. Порошенко підписав Закон України «Про
внесення змін до Закону України “Про боротьбу з тероризмом”» щодо
превентивного затримання у районі проведення антитерористичної
операції осіб, причетних до терористичної діяльності, на строк понад 72
години.
Згідно з документом, для відвернення терористичних загроз у районі
проведення антитерористичної операції може здійснюватися превентивне
затримання осіб, причетних до терористичної діяльності, на строк понад 72
години. Граничний строк превентивного затримання не може перевищувати
30 діб.
Підставою для превентивного затримання є наявність обґрунтованої
підозри у вчиненні особою терористичної діяльності.
Превентивне затримання здійснюється за вмотивованим рішенням
начальника Головного управління Служби безпеки України або начальника
Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній
Республіці Крим, у відповідній області, містах Київ та Севастополі за згодою
прокурора та без ухвали слідчого судді, суду.
Копія рішення про превентивне затримання особи, причетної до
терористичної діяльності, на строк понад 72 години невідкладно надається
затриманій особі, а також негайно направляється до слідчого судді, суду
відповідної юрисдикції разом із клопотанням про обрання належного
запобіжного заходу стосовно відповідної особи.
Превентивне затримання не може продовжуватися після розгляду
слідчим суддею, судом клопотання про обрання належного запобіжного
заходу стосовно цієї особи.
Це дозволить підвищити рівень ефективності та оперативності дій
правоохоронних органів під час проведення АТО та сприятиме виконанню
ними завдань із знешкодження терористів та притягнення до
відповідальності їх посібників під час проведення антитерористичної
операції (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/31028.html). – 2014. – 21.08).
***
На следующей неделе Президент Украины П. Порошенко подпишет
указ о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов. Об этом
эфире Радио «Свобода» сообщил советник главы государства О. Медведев.
По его словам, на днях истекает 30-дневный срок для формирования
новой коалиции, и у Президента Украины есть законное основание
распустить парламент.
Советник П. Порошенко также сообщил, что в сентябре будет
обнародован пакет крупных политических, экономических и социальных
реформ. Кроме того, будет ратифицировано Соглашение об ассоциации
Украины с ЕС, подписанное в июне этого года (Главком
(http://glavcom.ua/news/228234.html). – 2014. – 21.08).
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***
Заступник глави Адміністрації Президента України В. Чалий
зазначає, що домовленість про зустріч 26 серпня у форматі Україна – ЄС
– «євразійська трійка» відкриває можливості для мирного врегулювання
ситуації на Донбасі.
«Такий формат дає можливість обговорити комплекс питань, – сказав
В. Чалий на брифінгу у вівторок. – Ми маємо шанс перейти до реальної
дорожньої карти щодо виходу з війни. Розпочати мирний процес».
Заступник глави АПУ зазначив, що за результатами телефонних
консультацій Президента України, проведених в останні дні, узгоджена
позиція про залучення ЄС до зустрічі для обговорення питань Угоди про
асоціацію Україна – ЄС, а саме: зони вільної торгівлі та енергетичного
співробітництва, а також ситуації на Донбасі.
Він підкреслив, що «Україна не бере участі ні в яких самітах Митного
союзу». При цьому він назвав «безпрецедентним» залучення до переговорів у
Мінську одразу трьох єврокомісарів. «Важливо, що це багатосторонній
формат. Ми вдячні європейській стороні, ЄС за таку підтримку», – наголосив
В. Чалий.
Заступник глави АПУ зазначив, що українську делегацію в Мінську,
швидше за все, очолить Президент України П. Порошенко, а її склад
формується таким чином, щоб «мати можливість обговорити з партнерами
комплекс питань взаємодії».
В. Чалий також повідомив, що 23 серпня очікується візит до Києва
федерального канцлера Німеччини А. Меркель. Також у рамках мирної
«дорожньої карти» на 30 серпня заплановано візит глави Української
держави до Брюсселя для участі в засіданні Ради Європейського Союзу.
Триває підготовка до участі України в саміті НАТО, який має відбутися
на початку вересня в Уельсі. За словами В. Чалого, на саміті очікуються
зустрічі на найвищому рівні й «було б правильно, аби під час нього відбулася
і зустріч президентів України та США» (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31018.html). – 2014. – 19.08).
***
Ратифікація та імплементація Угоди про асоціацію з Європейським
Союзом – спільне завдання Президента, уряду, парламенту й
громадянського суспільства, заявив заступник глави Адміністрації
Президента України В. Чалий.
У виступі на брифінгу він закликав депутатів долучитися до реальної
роботи з ратифікації та імплементації Угоди з ЄС. «Парламент має стати
частиною реалізації Угоди про асоціацію, а не тільки обговорювати стан її
ратифікації на телевізійних шоу», – сказав він.
В. Чалий заявив, що до кінця вересня ця Угода буде ратифікована. «Нам
би хотілося, щоб парламент і депутати включилися в роботу з підготовки
інструментів і наповнення реалізації Угоди», – зазначив він.
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Відповідаючи на питання про програму імплементації Угоди, заступник
глави АПУ повідомив, що на сьогодні вона доопрацьовується разом з
європейськими експертами. В. Чалий висловив сподівання, що свої
пропозиції також внесуть Верховна Рада й уряд і у вересні на Європейському
дні в парламенті депутати більшістю голосів підтримають ратифікацію і
одразу приймуть закон про Національну програму імплементації Угоди про
асоціацію (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/31018.html). – 2014. – 19.08).
***
В Адміністрації Президента України вже розпочато роботу з
переходу на електронний документообіг, повідомив заступник глави АПУ
Д. Шимків.
«Припиняємо паперовий документообіг і переходимо на електронну
обробку документів. Це стосується розпоряджень з питань основної
діяльності, доручень керівництва АПУ, службових, доповідних записок,
заявок різних структурних підрозділів, інших документів, якими
обмінюються підрозділи», – сказав він, зазначивши, що паперовий
документообіг скасовано розпорядженням глави АПУ від 19 серпня.
Як зазначив Д. Шимків, ідеться про перехід на активне використання
електронної пошти, оскільки більшість питань можна вирішити саме за її
допомогою. Нині готується положення про принципи листування,
визначення важливості листів тощо.
Запровадження електронного документообігу сприятиме не лише
оптимізації роботи службовців АПУ, а й дасть змогу прискорити та
поліпшити процеси обміну інформацією, ухвалення рішень, переконаний
заступник глави АПУ. «Ми повинні побудувати нову модель взаємодії,
покращити її. Ми зараз оптимізуємо свою роботу, будуємо ефективні
процеси з використанням сучасних технологій», – зазначив він.
За словами Д. Шимківа, завдяки підвищеному захисту співробітники
Адміністрації Президента матимуть не лише постійний та оперативний
доступ до службової кореспонденції через мобільні пристрої зв’язку, а й до
інформації про всіх посадовців. «Ця система значно розширює можливості
кожного працівника. Він зможе оперативно опрацьовувати матеріали,
узгоджувати графіки роботи, працювати з документами, організовувати
наради, відеоконференції серед посадовців», – підкреслив заступник глави
АПУ.
Скасовується функція контролю за виконанням доручень як така,
обов’язкове візування документів. «Ці невеликі кроки починають
систематизувати перехід на сучасний метод прийняття рішення, у якому
немає потреби контролювати. Віднині це відповідальність і свідомість
кожного працівника», – додав Д. Шимків.
Департамент контролю, реєстрації кореспонденції та відстежування
виконання залишається лише в частині вхідної кореспонденції, прийому
звернень громадян. «Усе це прискорить процеси. Ми зможемо працювати
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ефективніше, а не генерувати купу паперів», – підкреслив він.
Основні процеси щодо переходу Адміністрації Президента на нову
систему роботи планується завершити до кінця серпня, а до кінця вересня –
оптимізувати взаємодію за більшістю процесів між структурними
підрозділами. Однак процес налагодження і вдосконалення системи буде
постійним, зважаючи на розвиток сучасних технологій.
Відносно подальших
перспектив упровадження електронного
документообігу, Д. Шимків зазначив, що наступним етапом має стати
побудова такої системи взаємодії Адміністрації Президента з Кабінетом
Міністрів. Далі – налагодження зв’язку з райдержадміністраціями (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31023.html). – 2014. – 19.08).
***
Кабінет Міністрів України прийме рішення про демонополізацію
ринку оцінювання і створення Державної регуляторної служби України.
Про це на засіданні уряду в середу, 20 серпня, повідомив Прем’єр-міністр
України А. Яценюк.
Він нагадав, що за президентства В. Януковича «була зроблена схема, де
декілька фірм мали право на оцінку, і всі гроші йшли виключно їм»: «Довго в
коридорах влади виконувалося моє доручення – майже п’ять місяців. Так не
хотіли скасовувати постанову. Сьогодні нарешті буде ліквідований цей
корупційний інститут оцінювання».
Крім того, за словами А. Яценюка, на засіданні уряду буде затверджено
положення про створення Державної регуляторної служби України: «Мета –
зменшення бюрократії в країні, скорочення кількості регулюючих і
контролюючих функцій, скорочення кількості чиновників». При цьому має
бути збережена ефективність роботи державної машини, «яка повинна бути
спрямована тільки на одне – захист людини і громадянина».
А. Яценюк також доручив на наступному засіданні винести на розгляд
уряду проект постанови про істотне скорочення кількості інспекцій і
регулюючих органів: «У зв’язку з прийняттям рішення про створення
Державної регуляторної служби, яка повинна займатися питаннями
дерегуляції і отримує право скасування актів міністерств, які не відповідають
законам України та й здоровому глузду, – прошу, щоби на наступному
засіданні Кабінету Міністрів було прийняте епохальне рішення про
скорочення фактично вдвоє інспекцій, контролюючих і регулюючих органів»
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 20.08).
***
Уряд України ухвалить рішення про запровадження інституту
торговельного представника України. Про це повідомив Прем’єр-міністр
України А. Яценюк на засіданні уряду в середу, 20 серпня.
«Це основний адвокат і прокурор українського бізнесу. Адвокат бізнесу і
прокурор проти тих країн і компаній, які не будуть давати можливості
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українському бізнесу розвиватися і експортувати продукцію за межі
України», – підкреслив глава уряду.
А. Яценюк зазначив, що при розробленні цього рішення уряд, зокрема,
вивчив досвід Сполучених Штатів Америки, «де офіс торговельного
представника є одним із ключових елементів зовнішньоекономічної
політики»: «Тому торговельний представник України – це ключова рушійна
сила по просуванню українських товарів у світі і захисту українського
економічного інтересу».
Глава уряду також нагадав, що Україна перейшла в другу стадію
підготовки до спрощення візового режиму з ЄС, і повідомив, що на засіданні
уряду буде затверджено План заходів по запровадженню безвізового режиму.
За його словами, уряд прийме рішення щодо забезпечення видачі
біометричних паспортів, «на підставі яких українці зможуть безвізово їздити
до країн-членів Європейського Союзу». Глава уряду підкреслив, що його не
задовольняє кількість біометричних паспортів, яку запропонували видавати
на першому етапі – 20 тис. на місяць: «Основне – це не задовольняє
українців, тому що черги будуть по 200 тис.» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 20.08).
***
На засіданні уряду в середу, 20 серпня, Прем’єр-міністр України
А. Яценюк доручив провести нараду з питань підготовки до навчального
року.
Він нагадав, що в Слов’янську та інших містах Сходу України,
звільнених від терористів, відновлюються школи: «Але, крім Слов’янська і
Сходу, є ще вся Україна. Всі діти повинні піти в школу, повинен розпочатися
навчальний процес. Те саме стосується і вищих навчальних закладів».
А. Яценюк підкреслив, що відповідне фінансування для цього є, проте
залишилися невирішені питання.
Глава уряду доручив віце-прем’єр-міністру України О. Сичу та міністру
освіти і науки України С. Квіту організувати публічну селекторну нараду із
керівниками областей, до участі у якій запросити керівників вищих
навчальних закладів (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 20.08).
***
За перше півріччя 2014 р. експорт української продукції до
Європейського Союзу зріс на 1,3 млрд дол., а в Російську Федерацію –
зменшився на 2,5 млрд дол. Про це повідомив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк у вівторок, 19 серпня, під час зустрічі з представниками
найбільших сільськогосподарських товаровиробників України, яка відбулася
на Черкащині в рамках круглого столу на тему: «Основні аспекти урядового
пакета комплексних змін у податковій системі (Концепції реформування
податкової системи України)».
«За перше півріччя у нас збільшився експорт до Європейського Союзу
на 1,3 млрд дол. США і зменшився в Росію на 2,5 млрд дол. США», –
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повідомив А. Яценюк. Це означає, зазначив глава уряду, що підприємці
шукають вихід на європейські ринки. «Не вистачає, звичайно, інституційної
спроможності влади та інвестиційної спроможності вашої, щоб йти швидко
на ринки ЄС. Дайте мені відповідь, що треба від нас, який документ
підписати, щоби збільшити ваші обсяги експорту до країн-членів ЄС», –
підкреслив А. Яценюк. При цьому він наголосив, що для збільшення обсягів
експорту сільськогосподарської продукції на ринки країн-членів ЄС і
створення кращих умов для бізнесу представники галузі повинні бути з
урядом у постійному діалозі.
Позитивним сигналом є і те, що Україна продала іноземному інвесторові
облігації внутрішньої державної позики на понад 200 млн дол. на 2,5 року під
18,9 %. «Тут є позитив. Якщо ми розмістили 200 млн через Deutsche Bank на
2,5 року під ставку гривні 19 %, що це означає? Це означає те, що вони вірять
в те, що в Україні буде, по-перше, стабільність, по-друге, що не буде значних
коливань курсу. Тобто показник позитивний», – наголосив глава уряду
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 19.08).
***
Американський правозахист готовий надати всебічне сприяння
нашій державі в боротьбі з російською пропагандою, що підриває
інформаційний простір України протягом 23 років становлення
Української держави. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України
О. Сич за підсумками робочої зустрічі з делегацією американської
правозахисної організації «Об’єднання комітетів на захист євреїв
колишнього Радянського Союзу».
Урядовець високо оцінив зусилля громадянського суспільства США з
інформування світової громадськості про реальний перебіг подій у нашій
країні і подякував американському народові та державі за моральну та
матеріальну підтримку, яку Україна отримувала та продовжує отримувати в
один із найскладніших періодів свого державотворення.
«Друзі перевіряються в біді. Росія цілеспрямовано нищила нашу армію,
безпеку, інформаційний простір та завдала удару в той момент, коли
українська держава була обеззброєна. Ваша допомога є особливо цінною в
умовах фізичної та пропагандистської війни з боку Росії, коли ми змушені “з
коліс” розбудовувати військо, посилювати захист і безпеку інформаційного
простору, коли путінський режим панічно боїться зародження революційних
настроїв у російському суспільстві, тому будь-якою ціною прагне
знівелювати ту благородну мету, яку ніс у собі Український Майдан», –
наголосив віце-прем’єр-міністр.
У ході зустрічі сторони обговорили механізми забезпечення міжетнічної
толерантності, налагодження тісної взаємодії між правозахисними
організаціями України та США в сфері збереження національної пам’яті та
нейтралізації інформаційних загроз для українського народу з боку агресора.
«Одним з ефективних механізмів такої співпраці може стати Рада
міжнаціональної злагоди при Кабінеті Міністрів України, яка забезпечує
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потужний вплив українського громадянського суспільства на формування
державної політики в даній царині», – відзначив О. Сич.
У свою чергу, американські правозахисники запевнили віце-прем’єрміністра в готовності і надалі допомагати українському народу на теренах
забезпечення побудови демократичних засад розвитку держави, дотримання
прав
людини,
миру
та
стабільності
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247538320&cat_id=2
44274130). – 2014. – 21.08).
***
20 серпня 2014 року на засіданні уряду прийнято розпорядження КМУ
«Про деякі особливості переведення студентів вищих навчальних
закладів, що розташовані на тимчасово окупованій території України, у
період з березня по червень 2014 року».
Згідно з розпорядженням, задля забезпечення захисту прав студентів, які
навчалися за кошти фізичних та юридичних осіб (на контракті) у кримських
ВНЗ та були переведені до ВНЗ державної та комунальної форми власності
на материковій частині України у період з березня по червень 2014 р.,
завершення 2013/2014 навчального року здійснюється на безоплатній основі.
Продовження навчання з 1 вересня 2014 р. цих студентів на території
інших регіонів України здійснюватиметься з урахуванням положень ч. 12
ст. 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий
режим на тимчасово окупованій території України».
Нагадаємо, що протягом березня-червня цього року 1 500 студентів, які
навчалися у вищих навчальних закладах, розташованих на території
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, з них – 600 осіб навчалися
на контрактній основі, були переведені для продовження навчання до 126
вищих навчальних закладів, розташованих на материковій частині України
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247538425&cat_id=2
44276429). – 2014. – 21.08).
***
Секретаріат Кабінету Міністрів України підтвердив, що очільник
Міністерства економічного розвитку і торгівлі П. Шеремета написав
заяву на звільнення 20 серпня.
«Вчора написав заяву про відставку і скерував її до Верховної Ради, бо
Верховна Рада повинна буде розглядати цю заяву», – повідомили в
Секретаріаті, інформує «РБК-Україна».
До того ж у Секретаріаті не вказали причини того, чому П. Шеремета
написав заяву про відставку.
Нагадаємо, що П. Шеремета до свого призначення на міністерську
посаду в кінці лютого 2014 р. очолював Київську школу економіки.
20 серпня
iPress.ua інформував про відставку П. Шеремети з
посиланням на джерела. Згідно з повідомленням, очільник Міністерства
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економіки написав заяву під час засідання уряду й подав її Прем’єр-міністру
А.
Яценюку
(iPress
(http://ipress.ua/news/kabmin_pidtverdyv_shcho_sheremeta_podav_u_vidstavku
_80942.html). – 2014. – 21.08).
***
Министр экономического развития и торговли Украины
П. Шеремета подтвердил, что подал в отставку. Об этом он сообщил на
своей странице в Facebook.
«Вместо того, чтобы далее воевать со вчерашней системой, решил
сосредоточиться на работе с завтрашними людьми, которые создадут
завтрашнюю
систему»,
–
написал
он
(Главком
(http://glavcom.ua/news/228210.html). – 2014. – 21.08).
***
Украина просит Международный валютный фонд пересмотреть
график выделения средств в рамках кредита stand by, объединив третий
и четвертый его транши с возможностью получения их до конца
текущего года, сообщил министр финансов А. Шлапак.
«Мы хотим объединить третий и четвѐртый транши. Рассчитываем, что
это будет около 2,2 млрд дол. И рассчитываем до конца года их получить», –
сказал А. Шлапак.
Министр финансов также подчеркнул, что из второго транша в
1,4 млрд дол., решение о выделении которого ожидается в конце августа,
1 1 млрд дол., как предполагается, поступит в бюджет, 400 млн дол. –
Национальному банку.
Как сообщалось, совет директоров МВФ 30 апреля одобрил кредитную
программу stand by для Украины в размере 17 млрд дол., рассчитанную на
два года: в 2014 г. – 7,4 млрд дол., в 2015 г. – 7,1 млрд дол., в 2016 г. –
1,1 млрд дол.
Первоначально второй – четвертый транши были намечены
соответственно на 25 июля, 25 сентября и 15 декабря 2014 г. в объеме по SDR
(специальные права заимствования) 914,7 млн (около 1,4 млрд дол.), тогда
как пятый – восьмой квартальные транши 2015 г. – по SDR 1,372 млрд.
Заключительный девятый транш программы в SDR 686 млн, в случае
соблюдения заложенных в нее сроков и условий, должен быть выделен в
середине марта 2016 г. (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014.
– 20.08).
***
Міністр фінансів О. Шлапак на брифінгу за результатами засідання
Кабінету Міністрів повідомив про ініціативи уряду щодо основних змін до
Бюджетного кодексу України та механізмів їх реалізації.
«Порадившись на уряді, ми вирішили, що уже сьогодні можна розпочати
вкрай необхідну в регіонах реформу міжбюджетних відносин, не чекаючи
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конституційних змін, і почати формувати бюджет, можливо, уже 2015 р.,
якщо нас підтримає парламент, на новій базі», – сказав О. Шлапак, додавши,
що запропоновані зміни базуються на досвіді Польщі та Німеччини.
Він назвав шість основних напрямів реформи міжбюджетних відносин.
1. Забезпечення бюджетної автономії та фінансової самостійності
місцевих бюджетів.
«За умови прийняття наших пропозицій місцеві бюджети можуть почати
формувати самостійно свої бюджети, не чекаючи, як це сьогодні робиться,
показників центрального бюджету», – наголосив О. Шлапак, додавши, що
маючи достатньо стабільну доходну базу місцевих бюджетів, а також
прогнозні показники дотації та субвенції, які надаватимуться з держбюджету,
регіони зможуть починати формувати місцеві бюджети.
Єдиною вимогою, за словами міністра, буде формування місцевих
бюджетів до 25 грудня поточного року. «У випадку, якщо при прийнятті
бюджету будуть суттєво змінені базові показники, які подаються
Міністерством фінансів і урядом, – місцеві бюджети проведуть корекцію
своїх бюджетів», – уточнив міністр.
Крім того, за його словами, уряд пропонує бюджетним установам право
вибору щодо фінансового обслуговування: у Казначействі чи комерційному
банку.
Також, як повідомив О. Шлапак, уряд спрощує процедури надання
місцевих гарантій – пропонується принцип мовчазної згоди.
2. Стимулювання громад до об’єднання та формування спроможних
територіальних громад.
За словами міністра, новими змінами пропонується перехід до
дворівневої системи міжбюджетних відносин: «Перший рівень – це області,
другий – міста обласного значення, райони, об’єднані громади». При цьому
він додав, що територіальні громади, які приймуть рішення про об’єднання
до 15 жовтня, зможуть отримати право обслуговування з центрального
бюджету з 1 січня 2015 р.
3. Закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел доходів і
розширення дохідної бази місцевих бюджетів.
О. Шлапак наголосив, що «головний податок, який продовжуватиме
залишатися базовим для місцевих бюджетів, – це податок на доходи
фізичних осіб». «Однак ми дамо можливість місцевим бюджетам
використовувати ще ряд важливих ресурсів, які суттєво збільшать доходну
частину бюджетів на місцях. Це 10 % податку на прибуток, що дасть
додатково більше 4 млрд грн. Це плата за надання адміністративних послуг,
це 100 % державного мита. Що стосується екологічного податку, то сьогодні
35 % від його сплати залишається на місцях, а 65 % – на центральному рівні.
Сьогодні ми пропонуємо 80 % від збору екологічного податку, враховуючи
його чіткий регіональний відтінок, залишати на місцях», – повідомив міністр.
За його словами, місцева громада також отримає право самостійно
встановлювати розмір зборів підакцизних товарів: «Ми тільки встановимо у
державному бюджеті планку, вище якої місцеві бюджети не зможуть це
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зробити».
О. Шлапак зазначив, що громади на місцевому рівні отримають право
встановлювати й забезпечувати збір податків на нерухомість, нерухоме
майно: «Все це разом дозволить збільшити дохідну частину бюджетів майже
на 16 млрд грн».
4. Децентралізація видаткових повноважень і чіткий розподіл
компетенції сформований за принципом субсидіарності.
За словами міністра, крім уже делегованих на сьогодні місцевим
громадам повноважень, уряд пропонує ще майже 900 об’єктів передати на
місця. Зокрема, ідеться про заклади вищої освіти І–ІІ рівня акредитації, ряд
закладів, пов’язаних з медициною, спеціалізованими школами, фізкультурою
і спортом тощо.
5. Запровадження нових видів трансфертів і посилення відповідальності
профільних міністерств за реалізацію державної політики у відповідних
галузях.
6. Визначення нового механізму бюджетного регулювання та
вирівнювання.
За словами О. Шлапака, що «стосується системи вирівнювання, то всі
суб’єкти будуть розбиті на три групи».
Підсумовуючи новації, О. Шлапак наголосив: «Ми свідомі того, що це –
лише перший крок у міжбюджетних відносинах, але для нас важливо, що він
міняє філософію практично у всіх напрямах: і з точки зору самодостатності
місцевого бюджету, і відносин місцевого бюджету з профільними
міністерствами, і можливості формування бюджетів незалежно від
центрального, і багато інших питань».
Він повідомив, що у вересні підготовлений документ змін буде
направлено до Верховної Ради, після чого протягом місяця-двох
доопрацьовуватиметься усіма зацікавленими структурами. «Ми дуже уважно
вивчимо пропозиції, які будуть надаватися ними, і тоді будемо пропонувати
парламенту доопрацьований документ для остаточного прийняття», – додав
О. Шлапак (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 20.08).
***
Украина планирует до конца текущего года подготовиться к
проведению конкурса по привлечению европейских и американских
партнеров к управлению ГТС. Об этом заявил министр энергетики и
угольной промышленности Ю. Продан.
«Мы эту работу ускоряем. Сейчас мы работаем над разделением
магистральных газопроводов и подземных хранилищ на две компании… Я
думаю, мы бы хотели это сделать до нового года», – заявил министр.
Ю. Продан добавил, что в начале сентября Минэнергоугля планирует
провести круглый стол или конференцию, на которой презентует
европейским и американским коллегам планы по реформированию
управления ГТС в рамках этого мероприятия.
Кроме того, Ю. Продан сообщил, что с началом полноценной работы
38

газопровода Вояны – Ужгород Украина сможет покрывать более 50 % своих
нужд в импортном газе за счет поставок из ЕС.
Министр уточнил, что упомянутые газовые коридоры позволят
поставлять в Украину около 16 млрд куб. м газа в год.
Вместе с тем Ю. Продан отметил попытки «Газпрома» повлиять на
европейских партнеров с тем, чтобы они не продавали Украине газ. «Есть
попытки “Газпрома” закрыть нам реверс, повлиять на европейских
операторов в ходе переговоров с ними», – отметил министр.
Как сообщал «Минфин», 14 августа Верховная Рада поддержала
правительственный закон о реформировании газотранспортной системы
Украины, согласно которому «трубу» можно передавать в концессию или
аренду (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 19.08).
***
В Украине намерены сэкономить около 30 % природного газа во время
отопительного сезона 2014–2015 гг. Об этом заявил вице-премьер-министр,
министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства В. Гройсман, сообщили в пресс-службе Кабмина.
«Исходя из полученных из регионов планов по сокращению потребления
газа, мы укладываемся в отведенные государством газовые лимиты. Какая
область имеет возможность сэкономить более 30 %, какая – меньше», –
заявил В. Гройсман.
Он добавил, что на сегодняшний день Кабмин проводит мониторинг,
чтобы понять, какие области не смогут выполнить поставленные задачи,
какие смогут их перевыполнить.
Вице-премьер подчеркнул, что экономия газа должна быть не
принудительной, а осознанной. «Мы все знаем, как эти приказы
выполняются. Это должно быть осознанное желание экономить ресурсы.
Поэтому сейчас нам нужно идти и работать на местах», – заявил он.
Как сообщал «Корреспондент.net», ранее Кабинет Министров Украины
установил лимиты потребления природного газа для всех потребителей
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 20.08).
***
19 серпня міністр аграрної політики та продовольства України
І. Швайка зустрівся з послом Палестини в Україні Мохаммедом Касемом
Аль-Асаадом.
Посол Палестини відзначив важливість поглиблення відносин між
Україною та Палестиною, зокрема щодо розвитку двосторонньої торгівлі.
Посол також висловив побажання перейняти український досвід в
агропромисловому секторі, науково-дослідній сфері, а також у боротьбі зі
стихійними лихами. У свою чергу міністр І. Швайка заявив про готовність
вести конструктивний діалог, сприяючи нарощуванню обсягів торгівлі
сільськогосподарською продукцією.
«Ми готові оперативно налагоджувати співпрацю з Палестиною у сфері
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сільського господарства. Я переконаний, що співпраця буде плідною та
вигідною для обох сторін», – заявив під час зустрічі міністр аграрної
політики та продовольства України.
На завершення зустрічі сторони домовилися продовжити діалог щодо
поглиблення двосторонніх відносин між Україною та Палестиною в
економічній сфері (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 19.08).
***
20 серпня 2014 р. заступник міністра закордонних справ України
Д. Лубківський прийняв Надзвичайного і Повноважного Посла Австралії в
Україні (з резиденцією у Варшаві) Д. М. Данн.
Під час зустрічі особлива увага була приділена зусиллям, спрямованим
на врегулювання ситуації в східних регіонах України. Д. Лубківський
подякував уряду Австралії за підтримку суверенітету й територіальної
цілісності України.
Сторони обговорили сучасний стан і перспективи розвитку українськоавстралійських відносин, наголосивши на необхідності забезпечення сталого
політичного
діалогу
та
посилення
торговельно-економічного
співробітництва. Заступник міністра закордонних справ України привітав
намір офіційної Канберри відкрити найближчим часом Посольство Австралії
в
Україні
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=7D793CB049BF6
DA461EEEE94F0D557A2.vapp53?art_id=247537398&cat_id=244277212).
–
2014. – 20.08).
***
На брифінгу у Будинку уряду 19 серпня міністр соціальної політики
України Л. Денісова повідомила, яким чином буде здійснюватися
компенсація при оплаті комунальних послуг у зв’язку з підвищенням цін і
тарифів на природний газ і тепло.
«Компенсація призначається, якщо, наприклад, людина сплачувала
300 грн за житлово-комунальні послуги, зараз їй призначено 400 грн, тобто
компенсація буде 100 грн», – пояснила Л. Денісова, додавши, що право на
отримання компенсації мають родини, загальний сукупний місячний
прожитковий дохід яких нижчий, ніж прожитковий мінімум на родину. При
цьому вона уточнила, що кошти перераховуватимуться одразу
постачальникам цих послуг, а не на руки родинам.
Водночас Л. Денісова додала, що для оформлення компенсації потрібно
звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації із
таким переліком документів: заява, довідка про склад зареєстрованих у
житловому приміщенні осіб, довідки про доходи кожної такої особи
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 20.08).
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***
Уряд вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у
держбюджеті для реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей.
Як повідомила міністр соціальної політики Л. Денісова, виділено кошти
на впровадження державної програми забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 р. Відповідна програма
передбачає проведення інформаційних кампаній для населення, навчальних
семінарів для держслужбовців та представників ЗМІ. Крім того, зазначила
Міністр, заплановані тренінги для роботодавців, а також дослідження з
приводу рівня доступу до правосуддя жінок і чоловіків, які зазнали
дискримінації та насильства.
За словами Л. Денісової, бюджетні кошти будуть спрямовані на
підтримку Центру захисту дітей «Наші діти». Цей заклад нового типу був
відкритий у 2008 р. за сприяння недержавної неприбуткової організації
Структурний осередок Німецько-Польсько-Українського товариства в
Україні та за підтримки Європейського Союзу. «Центр допомагає дітямсиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та дітям, які
перебувають у складних життєвих обставинах, здобути навички соціальної
комунікації в атмосфері, притаманній найкращим європейським центрам
захисту дітей», – наголосила міністр.
Водночас, відзначила Л. Денісова, у зв’язку з відповідними
законодавчими змінами, скасовано низку раніше передбачених видатків.
Зокрема, на проведення Міжнародного дитячого фестивалю «Змінимо світ на
краще!», який традиційно відбувався у Міжнародному дитячому центрі
«Артек», на заходи, передбачені Державною цільовою соціальною
програмою протидії торгівлі людьми на період до 2015 р. та деякі інші
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247537838&cat_id=2
44276429). – 2014. – 21.08).
***
Понад 2,15 млрд грн необхідно для відновлення об’єктів
інфраструктури, пошкоджених чи загалом зруйнованих в ході бойових дій
на сході України.
Саме в таку суму, станом на середину липня, спеціалісти дорожніх
підприємств та організацій Донецької та Луганської областей оцінили збитки
від несанкціонованих втручань в роботу дорожнього комплексу східного
регіону.
«Зазначена сума є орієнтовною, оскільки повноцінні обстеження поки
що проведені лише на звільнених від терористів територіях. Обсяги ж
руйнувань в місцях, де ще ведуться бойові дії, поки що не встановлено через
загрозу життю дорожників», – повідомив голова Державного агентства
автомобільних доріг України С. Підгайний.
За його словами, на даний час руйнувань різного ступеню складності
зазнали майже 962 км автомобільних доріг загального користування, з яких
41

близько 250,5 км – у Донецькій області та понад 711,5 км – у Луганській, а
також 20 мостів і шляхопроводів, загальна довжина яких становить 2101
погонний метр. За попередніми даними, вартість робіт з відновлення
інфраструктури у Донецькій області становитиме 735,1 млн грн., а у
Луганській – 1423,3 млн грн.
«Через зазначені руйнування відрізаними від світу залишилось декілька
населених пунктів Донецької області. Для того, щоб забезпечити з ними
шляхи сполучення було організовано понтонні переправи та під’їзні дороги
до них», – зауважив С. Підгайний.
Таким чином було забезпечено проїзд через річку Казенний Торець на
км 675+378 автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський, біля
с. Семенівка, а також річку Сіверський Донець на км 12+448 автомобільної
дороги Т-05-13 Красний Лиман – Артемівськ – Горлівка, біля с. Закітне.
Крім того, в обох областях на низці автомобільних доріг, як державного
так і місцевого значення, вже розпочаті роботи з розбирання блокпостів,
розчищення проїзної частини та узбіч від залишків техніки, боєприпасів,
ґрунту та іншого сміття.
«Наші спеціалісти проводять заміну зруйнованих дорожніх знаків і
металевого бар’єрного огородження, а також здійснюють ямковий ремонт
дорожнього покриття для забезпечення належної безпеки руху», – підкреслив
очільник
Укравтодору
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247538122&cat_id=2
44277212). – 2014. – 21.08).
***
Служба фінрозслідувань знизить напруження у відносинах між
бізнесом і державою. Про це перший заступник голови Державної
фіскальної служби В. Хоменко заявив під час кущового семінару в Чернігові,
участь у якому взяли представники бізнесу та громадськості Чернігівської,
Сумської та Полтавської областей. В. Хоменко зазначив, що подібні зустрічі
вже провів на Львівщині, Хмельниччині та Одещині, де поспілкувався з
представниками бізнесу та громадськості з 20 областей.
Загалом, розповів посадовець, за час проведення громадських
обговорень надійшло понад 200 пропозицій від громадськості. Хтось висуває
пропозиції, хтось побоюється нового органу. «Саме тому процес створення
СФР цілком прозорий та публічний, – запевняє В. Хоменко. – Бізнес має
розуміти, що ми кардинально змінюємо тип відносин. Служба
фінрозслідувань знизить напруження у відносинах між бізнесом і державою».
Пріоритетними напрямами роботи відомства, за словами податківця,
будуть боротьба з тіньовою економікою, відмиванням коштів, одержаних
злочинним шляхом, корупцією, а також контроль за витратами чиновників.
«Практично припинено перевірки малого та середнього бізнесу, – зазначив
В. Хоменко. – Ми ставимо основне завдання – боротьба з неконтрольованими
тіньовими потоками. Це “конверти”, “податкові ями”, контрабанда,
виведення коштів за кордон. Ми перекрили організоване розкрадання».
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Законопроект, що регулює роботу СФР, був прийнятий на засіданні
Кабінету Міністрів і направлений до Верховної Ради. Сьогодні триває його
розгляд у парламентських комітетах (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2014. – 20.08).
***
енергопостачальні компанії забезпечити
підприємства, які є учасниками ДК

НКРЕ зобов’язала
електричною енергією
«Укроборонпром».
Для забезпечення потреб виробництва, відновлення та ремонту
озброєння і військової техніки для Міністерства оборони України,
Національної гвардії України та інших силових відомств Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з метою
виконання завдань уряду щодо виробництва, відновлення та ремонту
озброєння і військової техніки, зобов’язала всі енергопостачальні компанії
України забезпечити електричною енергією підприємства, які є учасниками
Державного концерну «Укроборонпром».
НКРЕ вимагає від енергопостачальних компаній до 1 вересня 2014 р.
переглянути умови договорів про постачання електричної енергії (внести
відповідні зміни) з усіма підприємствами, які є учасниками ДК
«Укроборонпром», і збільшити договірні величини споживання обсягу
електричної енергії і договірні граничні величини споживання електричної
потужності згідно з потребами, які заявлені безпосередньо вказаними
підприємствами.
Державний концерн «Укроборонпром» звернувся до комісії з проханням
надати дозвіл щодо тимчасової відміни плати за перевищення договірних
граничних величин споживання електричної потужності в години контролю
максимального навантаження енергосистеми для підприємств, які є
учасниками ДК «Укроборонпром» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2014. – 20.08).
***
Ситуация с выполнением доходной части бюджета Киева по итогам
первого полугодия 2014 г. является неудовлетворительной. Об этом заявил
глава Киевского городского совета и горгосадминистрации В. Кличко по
завершении расширенного заседания коллегии Киевского горсовета
относительно состояния выполнения доходной части бюджета столицы за
первое полугодие.
В. Кличко поддержал высказанное во время заседания предложение эксмэра Киева А. Омельченко, в частности о необходимости пересмотра и
принятия бюджета столицы на второе полугодие в новой редакции. «Вопервых, мы должны пересмотреть бюджет, потому что он был утвержден
прежней властью, с одной стороны. С другой стороны, у нас сейчас очень
большие проблемы с поступлениями в бюджет», – сказал В. Кличко.
В свою очередь директор департамента финансов КГГА В. Репик
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сообщил, что доходы столичного бюджета по итогам первого полугодия
2014 г. составили 5,0035 млрд грн, при этом доля поступлений от налога на
доходы физических лиц около 300 тыс. субъектов хозяйственной
деятельности в структуре доходной части столичного бюджета в целом
составляет 77 %. «Ожидания относительно роста доходов закладывались на
667,4 млн грн, но я считаю, что это было слишком оптимистичным
вариантом, опять же изменения в законодательстве не состоялись, –
фактически имеем прирост 59,4 млн грн: по общему фонду выполнение по
году в целом 37 %, 42 % – с учетом трансфертов», – уточнил он.
По словам В. Репика, на сегодня доходная часть бюджета Киева на
2014 г. в целом утверждена на уровне 23,1 млрд грн, в том числе за счет
общего фонда – 13,9 млрд грн, специального – 2,6 млрд грн, трансферты из
госбюджета – 6,5 млрд грн.
Как сообщалось, Киевский горсовет 4 февраля принял бюджет и
программу социально-экономического развития столицы на 2014 г.
Предварительно исполнительный орган принял к рассмотрению бюджет с
доходной частью в размере 20,1 млрд грн, в том числе субвенции и дотации
из госбюджета составят 3,3 млрд грн, и с расходной частью в размере
19,8 млрд грн (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 19.08).
***
Киевский хозяйственный суд, по искам Генеральной прокуратуры
Украины, признал недействительными сделки по купле-продаже пакетов
акций «Киевводоканала» и «Киевгаза». Суд вернул эти предприятия
территориальной общине города. Об этом во вторник на брифинге заявил
спикер Генеральной прокуратуры Украины Ю. Бойченко.
Он также рассказал, что после того, как судебное решение вступило в
силу, коммерческое общество, которое купило пакеты акций, подало иск в
суд о взыскании с Киевской городской рады убытков и упущенной выгоды в
связи с аннулированием договоров. В свою очередь, чтобы защитить
интересы государства, городская прокуратура приняла решение осуществить
вступление в указанные дела, а учитывая позицию прокурора, суд отказал в
удовлетворении исков, а также предупредил взыскание с бюджета почти
47 млн грн, отметил представитель ГПУ (УРА-Информ (http://urainform.com). – 2014. – 20.08).
***
Генеральная прокуратура Украины закрыла дело по факту нападения
«свободовцев» на бывшего главу НТКУ. Об этом «Українським новинам»
сообщил источник в НТКУ.
Дело было открыто по факту нападения депутатов Верховной Рады от
фракции
«Всеукраинское
объединение
“Свобода”»
на
бывшего
исполняющего обязанности генерального директора Национальной
телекомпании А. Пантелеймонова. По словам собеседника, дело было
закрыто в начале прошлой недели (11–18 августа). Причиной для его
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закрытия стало то, что во время расследования «не доказано хулиганских
действий».
Также источник рассказал, что избиение А. Пантелеймонова не
расследовалось, поскольку не было заявления от потерпевшего.
Напомним, 18 марта депутаты Верховной Рады от фракции «Свобода», в
частности, И. Мирошниченко и Б. Бенюк своими действиями заставили
А. Пантелеймонова написать заявление об увольнении. Они наносили ему
легкие телесные повреждения и угрожали.
Генпрокуратура открыла уголовное производство по этому факту
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 20.08).
ПОЛІТИКА
Администрация США приветствует планы организации на
следующей неделе в Минске многосторонней встречи с участием
президентов РФ и Украины В. Путина и П. Порошенко. Об этом заявила
заместитель начальника пресс-службы госдепартамента США М. Харф.
По ее словам, американские власти убеждены в том, что для
урегулирования кризиса в Украине «необходим диалог». В Вашингтоне
удовлетворены тем, что выработаны планы обсуждения этого вопроса на
уровне президентов России и Украины в белорусской столице, отметила
М. Харф.
Она также подчеркнула, что «слова должны быть подкреплены делами»
применительно к урегулированию в Украине. Ответственность за это
представитель внешнеполитического ведомства США возложила прежде
всего на Россию, заявив, что именно РФ должна сделать шаги по деэскалации
ситуации.
Как сообщал «Корреспондент.net», ранее пресс-секретарь главы
российского государства Д. Песков сообщил, что В. Путин примет участие во
встрече лидеров Таможенного союза и Президента Украины П. Порошенко, а
также представителей ЕС в Минске 26 августа.
По словам Д. Пескова, темой встречи лидеров ТС, Президента Украины
и представителей Еврокомиссии станут отношения Таможенного союза с
Киевом. На вопрос о возможной отдельной встрече В. Путина с
П. Порошенко Д. Песков ответил, что «планируется ряд двусторонних
встреч» (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 20.08).
***
Президент Франции Ф. Олланд предложил подумать над идеей
созыва четырехсторонней встречи глав правительств Франции,
Германии, России и Украины для обсуждения путей выхода из кризиса в
Украине. «Необходимо вести диалог. Я это показал, организовав первую
встречу между В. Путиным и П. Порошенко 6 июня в Нормандии. И сейчас
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появилась новая возможность рассмотреть идею встречи на уровне глав
правительств Украины, России, Франции, Германии, чтобы найти выход из
кризиса», – заявил Ф. Олланд в интервью газете Mond. По его словам, «это
предполагает прекращение поставок оружия, прекращение огня,
установление контроля за границей и налаживание политического диалога».
«А. Меркель отправится в Украину в субботу. Сам я нахожусь в
контакте с российским президентом. Мы говорили 12 августа, и я ему сказал,
что если не произойдет быстрого выхода из кризиса, это будет очень дорого
стоить русским как в экономическом плане, так и в политическом», –
отметил Ф. Олланд.
Он также не исключил введение дополнительных санкций против РФ в
случае отсутствия прогресса в решении украинского кризиса. «Введение
санкций было необходимым шагом. И нам будут нужны дополнительные
санкции, если ситуация останется без изменений», – сказал президент. Он
признал, что европейские страны несут ущерб от ограничительных мер,
которые они ввели против России.
«Санкции влияют как на тех, кто их вводит, так и на тех, против кого
они вводятся. Для Европы это выбор, с которым она смирилась», – добавил
Ф. Олланд, отметив важность предоставления компенсации европейским
аграриям, чью продукцию Россия запретила ввозить (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 20.08).
***
Канцлер ФРГ должна прибыть в Украину накануне Дня
Независимости. Во время визита канцлера Германии А. Меркель в Украину
23 августа будут обсуждаться ситуация на востоке страны, а также третья
волна финансовой помощи для Украины от стран Евросоюза. Об этом на
брифинге заявил заместитель главы АП В. Чалый. Он также напомнил, что
ранее П. Порошенко с президентом Европейской комиссии обсуждал
дополнительную финансовую помощь от ЕС.
«Сейчас мы еще не говорим о цифрах, но мы говорим, что это может
быть третья волна финансовой помощи для Украины», – добавил В. Чалый.
Как сообщал «Корреспондент.net», канцлер ФРГ А. Меркель в субботу,
23 августа, посетит Киев для переговоров с украинскими властями.
У Президента Украины П. Порошенко также запланированы ряд других
встреч. В частности, 26 августа в Минске пройдет саммит Таможенный союз
– Украина – Евросоюз, 30 августа П. Порошенко с деловым визитом посетит
Брюссель, а 4–5 сентября глава государства посетит саммит НАТО в Уэльсе
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 19.08).
***
Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим
вопросам Д. Фелтман с 20 по 22 августа осуществит рабочий визит в
Украину, сообщается на сайте Всемирной организации.
По словам представителя генсека С. Дюжаррика, Д. Фелтман в Киеве
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проведет ряд встреч с официальными представителями правительства,
сотрудниками ООН и международных организаций. «Встречи пройдут в
рамках миссии “добрых услуг”, предложенных Генеральным секретарем
ООН», – подчеркнул пресс-секретарь.
Отвечая на вопросы журналистов, С. Дюжаррик подчеркнул, что
недавний трагический инцидент с нападением на группу переселенцев на
Востоке Украины указывает на неотложность установления режима
прекращения огня и поиска дипломатического решения (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 20.08).
***
20 серпня на державному кордоні України з Росією в межах
Чернігівської області перебували представники ОБСЄ члени спеціальної
моніторингової місії. Вони здійснили моніторинг обстановки на ділянці
кордону та ознайомилися з ситуацією в регіоні.
У супроводі співробітників Держприкордонслужби представники ОБСЄ
відвідали блокпости, пункт пропуску «Сеньківка» та ділянку українськоросійського кордону.
По завершенні роботи групи було досягнуто домовленостей про ще один
робочий візит місії «ОSCE» на дану ділянку за деякий час. Також
представники спеціальної моніторингової місії висловили слова вдячності
прикордонникам
за
співпрацю
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247538397&cat_id=2
44277212). – 2014. – 21.08).
***
Минск был выбран для встречи в формате «Украина – ЕС –
Евразийская тройка», поскольку это не просто встреча европейских
политиков с В. Путиным, это встреча с Таможенным союзом. Об этом в
комментарии «Главкому» сказал директор Киевского центра политических
исследований и конфликтологии М. Погребинский.
По его словам, это было давней идеей России, переговоры между
Европейским и Таможенным союзом. «Цель – согласовать проблемы,
которые будут возникать в случае, если какая-то из стран, которая имеет зону
свободной торговли с Таможенным союзом, подписывает соглашение об
ассоциации с ЕС (имеется в виду Украина. – Ред.)», – сказал политолог.
Он отметил, что до сих пор европейцы не соглашались на встречу с
Таможенным союзом, раньше речь шла лишь о том, что европейцы могут
говорить только на двусторонней основе со странами Таможенного союза,
«так сказать, не признавая геополитическую субъектность ТС». «Европа
заинтересована в том, чтобы остановить дальнейшее разбухание конфликта
на востоке Украины. К тому же они уже имеют проблемы с санкциями», –
сказал М. Погребинский (Главком (http://glavcom.ua/news/228236.html). –
2014. – 21.08).
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***
Компартія здатна захистити себе від розправи та готується до
участі у виборах. Про це УНН сказав перший секретар КПУ П. Симоненко.
«Суд проведе своє засідання 4 вересня. Не дивлячись на ту розправу, яку
влаштувала влада через суди, Компартія впевнена в своїй позиції й далі
готується до виборів», – зазначив П. Симоненко.
Він нагадав, що КПУ має підтримку громадян. «Як і більшість громадян,
КПУ між миром і війною обирає мир і закликає до цього. КПУ вимагає
справжнього народоправ’я та впровадження референдумів в Україні. Саме на
референдумах можна і треба вирішувати найскладніші питання. Так ми
могли би своєчасно вирішити, упередити багато проблем, як то вибору
зовнішнього вектору України та її перспектив розвитку, не допускати до
кривавих конфліктів», – підкреслив лідер Компартії.
Як відомо, 14 серпня Окружний адміністративний суд Києва оголосив
перерву в розгляді позову Міністерства юстиції про заборону діяльності
Комуністичної партії на невизначений термін. Про це оголосила головуюча
суддя Л. Маруліна (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua).
– 2014. – 20.08).
***
На конец августа запланирован съезд партии «Батьківщина».
Форум станет местом первого публичного появления лидера партии
Ю. Тимошенко за последний месяц. Об этом сообщает издание «Капитал».
Член Политсовета «Батьківщини» В. Бондаренко сообщил, что съезд
планируется провести в два этапа. Первый должен пройти 28 августа, и
именно тогда Ю. Тимошенко намерена поднять кадровые вопросы. Решение
о втором этапе примет политсовет партии после объявления даты досрочных
парламентских выборов. На сегодняшний день рассматриваются 3 или 5
сентября.
Посещение съезда станет первым публичным мероприятием с участием
Ю. Тимошенко за последний месяц. Последний раз она попала в объектив
телекамер в начале июля, когда в Киевском городском центре крови
народные депутаты из фракции «Батьківщина» во главе с Ю. Тимошенко
сдали кровь для нужд бойцов, участвующих в АТО.
Пресс-секретарь Ю. Тимошенко М. Сорока рассказала, что в последнее
время экс-премьер занималась вопросами реорганизации партии. «Она
сейчас в Киеве, работает, с ней все нормально», – сказала пресс-секретарь
лидера «Батьківщини».
М. Сорока не подтвердила, но и не опровергла информацию о
проведении партийного съезда, заверив, что все мероприятия будут
анонсированы на сайте «Батьківщини» (Левый берег (http://lb.ua). – 2014. –
20.08).
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***
Активісти пікетували посольство Королівства Нідерландів у Києві з
метою перевірки діяльності однієї з голландських компаній, яка має
активи в Україні, і, як стверджують активісти, може бути причетною
до фінансування сепаратистів, передає УНН.
Як пояснив один з організаторів акції, компанію, яка зареєстрована у
Нідерландах, може контролювати один із депутатів Держдуми Російської
Федерації, і надавати фінансування терористам, які діють на Сході України.
Конкретних доказів причетності комерційної структури чи російського
нардепа до фінансування сепаратистів в активістів немає, але вони впевнені,
що у разі перевірки банківських операцій компанії такі докази можуть
з’явитися. Пікетувальники підготували відповідне звернення до
представників уряду Королівства Нідерландів з метою провести
розслідування діяльності голландської компанії (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 20.08).
ЕКОНОМІКА
Национальный банк инициировал запрет на социальные выплаты
наличными через кассы предприятий и учебных заведений. Эти деньги
будут переводить исключительно на карточные счета, сообщают «Вести»,
ссылаясь на постановление регулятора.
«Большинство крупных украинских корпораций, уже перевели персонал
на зарплатные карты, так что новое требование НБУ в первую очередь
коснется малого и среднего бизнеса, где деньги людям до сих пор выдают
кассиры», – отмечает издание.
Банкиры успокаивают, что процедура перехода с наличных расчетов на
«карточные» достаточно проста.
«Чтобы перейти на зарплатный проект предприятию потребуется до 10
дней: неделя на переоформление и два-три дня на выпуск карточек
персоналу. Не думаю, что банки при этом будут снижать комиссионные за
обслуживание компаний. Те, скорее всего, останутся в том же банке, который
ранее выдавал им наличные. Все, что изменится: вместо того чтобы
продолжать возить наличность, один раз привезут карточки, и люди станут
получать получку в банкоматах», – пояснил зампредправления банка
«Финансы и кредит» И. Львов.
«Мы предписали открыть под зарплаты и другие выплаты людям
отдельные счета. И попутно указали, что все выплаты такого рода должны
происходить через банковские счета, а не наличными в кассах. Это
нормальная практика для всего мира», – пояснил «Вестям» представитель
НБУ (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 19.08).
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***
Національний банк вирішив ввести 100 % обов’язкового продажу
юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, які є
резидентами України, замість 50 % передбачених раніше.
Обов’язковий продаж 100 % інвалютної виручки експортерами буде
встановлений строком на три місяці.
Як повідомлялося, 12 травня НБУ продовжив на три місяці термін
обов’язкового продажу резидентами 50 % валютної виручки до 20 серпня.
Обов’язковому продажу підлягає 100 % надходжень в інвалюті першої
групи класифікатора НБУ (вільно конвертовані валюти), а також надходжень
у російських рублях.
Інші надходження в інвалюті залишаються в розпорядженні резидентів і
нерезидентів і використовуються ними відповідно до правил валютного
регулювання (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 20.08).
***
Национальный банк Украины определил дополнительными
основаниями для отнесения банков к категории неплатежеспособных
отмывание доходов и финансирование терроризма, а также
международные санкции. Об этом говорится в постановлении регулятора
№ 494 от 15 августа, размещенном на сайте.
Этим постановлением к критериям, на основании которых регулятор
должен отнести банки к категории неплатежеспособных, добавляется:
«осуществление рисковой деятельности» и «применение иностранных
санкций».
Регулятор уточняет, что будет принимать меры по отношению не только
к материнским структурам, но также к «их обособленным подразделениям,
филиалам иностранных банков, банковским группам, ответственным лицам
банковских групп, другим участникам банковских групп, которые являются
объектом проверки НБУ».
Ранее «Минфин» сообщал, что по мнению экспертов санкции в
отношении российских компаний и государственных банков не окажут
серьезного влияния на деятельность украинских «дочек» российских банков.
Напомним, под санкции Евросоюза в отношении России попали, в числе
прочих, Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк. Все они имеют дочерние
структуры в Украине (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
19.08).
***
Международный валютный фонд подтвердил внесение вопроса о
первом пересмотре кредитной программы stand-by для Украины в
повестку дня заседания совета директоров фонда 29 августа.
В случае позитивного решения совета директоров МВФ Украина
получит второй транш кредита в размере около 1,4 млрд дол.
Согласно информации на сайте МВФ, вместе с первым пересмотром
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программы директора обсудят также запросы на изменение критериев
исполнения и пересмотр графика выделения траншей кредита
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 20.08).
***
Строительные предприятия Украины в первом полугодии текущего
года сократили объемы работ на 12,4 % – до 25,611 млрд грн, по
сравнению с соответствующим периодом в 2013 г. Об этом сообщила
Государственная служба статистики.
В частности, увеличился объем работ по строительству жилых объектов
– на 9,9 до 5,89 млрд грн, по строительству нежилой недвижимости объем
работ уменьшился на 27,4 % – до 6,682 млрд грн, по строительству
инженерных сооружений – сократился на 11,3 % – до 13,039 млрд грн.
При этом киевские застройщики за указанный период уменьшили
объемы работ на 13,3 % – до 5,819 млрд грн. В целом столичные
строительные предприятия выполнили 22,7 % от общего объема работ в
Украине.
За отчетный период введения в эксплуатацию реконструированного и
нового жилья возрос на 52,5 % по сравнению с данными, зафиксированными
в первом полугодии прошлого года, сообщила пресс-служба Департамента
государственных программ и развития жилищного строительства
Минрегиона.
Площадь введенного в эксплуатацию нового и реконструированного
жилья составила 3 млн 857 тыс. кв. м. Согласно полученным данным,
лидирует Киевская область, где объем принятого жилья составил 726 тыс. кв.
м, на втором месте Одесская область, где принято 497 тыс. кв. м жилья, и
Ивано-Франковская область на третьем – там в эксплуатацию ввели 419 тыс.
кв. м.
По данным Госстата, главным инвестором в сфере недвижимости попрежнему остается население (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014.
– 20.08).
***
ФГИ распродает облэнерго.
Фонд государственного имущества планирует в декабре объявить
приватизационные конкурсы по продаже 65 % акций Харьковоблэнерго, а
также 70 % Хмельницкоблэнерго и 70 % Николаевоблэнерго. Об этом
говорится в приказе Фонда госимущества от 31 июля 2014 г.
Согласно документу, в ноябре на продажу планируется выставить 99,9 %
акций Днепродзержинской ТЭЦ.
Также ФГИУ предлагает в случае принятия соответствующего решения
Кабинетом Министров Украины выставить в декабре на продажу 73,29 %
«Центрэнерго», 94,833 % Херсонской ТЭЦ, 94,99 % Одесской ТЭЦ, 95 %
Николаевской ТЭЦ, 95 % (за исключением льготной продажи)
«Донбассшахтостроя».
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Пятипроцентные пакеты акций этих предприятий также предлагается
выставить в ноябре на продажу на фондовых биржах (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 19.08).
***
В Україні зросли продажі комерційних авто.
У липні 2014 р. на первинному ринку України було зареєстровано
9,448 тис. комерційних автомобілів і 346 автобусів. Таким чином, щодо
попереднього місяця було відзначено зростання продажів у цих сегментах
автомобільного ринку на 41 і 60 % відповідно.
Проте порівняно з липнем минулого року обсяги первинних реєстрацій
комерційних авто знизилися на 27 %, а автобусів – на 15 %.
«Усього за період січень – липень на українському ринку було продано
та вперше поставлено на облік у ДАІ 26,143 тис. комерційних автомобілів
або майже в три рази менше ніж роком раніше», – ідеться в повідомленні.
При цьому нових автомобілів було продано 4,234 тис. од., а були в
експлуатації – 21,909 тис. од., що на 68 % менше аналогічного показника
минулого року (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 19.08).
***
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с начала 2014 г.
уже предоставил различным клиентам в агропромышленном секторе
экономики Украины более 160 млн дол. (116 млн евро). Об этом сообщает
пресс-служба банка. Средства выделены в рамках программы «Финансовая
поддержка украинского корпоративного бизнеса», утвержденной банком в
апреле 2014 г. в объеме 150 млн евро.
Отметим, в 2013 г. Европейский банк реконструкции и развития
инвестировал в сельскохозяйственный сектор Украины около 160 млн евро.
Всего по состоянию на конец июля 2014 г. ЕБРР выделил 9,2 млрд евро
(11,5 млрд дол.) в рамках 329 проектов в Украине (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2014. – 19.08).
***
За перше півріччя 2014 р. найбільше інвестицій в економіку України
поступило від країн ЄС і Російської Федерації. Про це повідомив народний
депутат, член депутатської групи «За мир та стабільність» Є. Мураєв, передає
УНН.
За словами народного депутата, інвестиції з країн ЄС та РФ становлять
майже 81 % від загального обсягу.
«Інвестиції з Кіпру становлять майже 16 млрд дол. Однак, якщо не
враховувати офшорні компанії Кіпру та Віргінських островів, найбільше
інвестицій в економіку України вклали Німеччина, Нідерланди та Росія.
Зокрема, інвестиції з РФ в економіку України цього року становлять понад
3 млрд дол. США», – сказав політик.
Разом з тим, за його словами, інвестиції з США становили лише 2 % від
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загального обсягу. «Це суха статистика, без політики. Тому, зважаючи на ці
дані, нашими економічними союзниками повинні залишатися ті країни, які
вкладають свої кошти в Україну, а не ті, які лише на словах декларують свою
підтримку. Тому уряду України необхідно виходити з державницької позиції
збереження національних інтересів, а не з політичної кон’юнктури.
Торгівельні війни можуть ще більше вдарити по економіці України, яка й так
ледве дихає. Крім того, варто зазначити, що такі війни ніяк не позначаться на
правителях країни, вони торкнуться лише простих громадян», – сказав
нардеп.
Він також додав, що на відміну від країн ЄС, які нададуть фермерам
матеріальну допомогу в 125 млн євро за російське ембарго, український уряд
ще жодних подібних пропозицій не вносив (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 20.08).
***
На Приднепровской железной дороге вдвое возросли продажи
билетов через Интернет.
Покупка железнодорожных билетов через систему бронирования и
продажи билетов в интернете в январе – июле 2014 г. на Приднепровской
железной дороге (ПЖД) возросла по сравнению с аналогичным периодом
2013 г. в 2,15 раза – до 1,02 млн билетов с 476,3 тыс., сообщили в прессслужбе Министерства инфраструктуры Украины.
Согласно сообщению, за указанный период пассажиры ПЖД оформили
3,84 млн проездных документов, из которых 1,024 млн билетов через
Интернет. «По сравнению с 2013 г. спрос на билеты, оформленные онлайн,
возрос почти в 2,2 раза – в прошлом году таким способом было оформлено
476,3 тыс. проездных документов», – подчеркивается в сообщении
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 20.08).
***
Россия исключила из санкционного списка ряд продуктов. Так,
сообщается, что из санкционного списка исключены лук, безлактозное
молоко, мальки лосося и форели, семенной картофель, гибридная сахарная
кукуруза и лук, биологически активные добавки.
Постановление уже подписано премьер-министром Д. Медведевым и
опубликовано на сайте правительства, пишут «Ведомости».
О том, что эти продукты будут выведены из-под санкций, еще неделю
назад говорил вице-премьер А. Дворкович. В то же время он говорил, что
продуктовые ритейлеры уже нашли замену половине запрещенных к импорту
в Россию продуктов.
Ранее сообщалось, что с 7 августа Россия на год запретила импорт мяса,
фруктов и овощей, молока и молочных продуктов из стран-членов
Евросоюза, США и других государств, поддерживающих санкции в
отношении нее (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 20.08).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Инфляция в Украине в 2014 г. ускорится до 19–20 %, а курс имеет все
основания укрепиться до 12 грн/дол. – своего равновесного значения.
Такое мнение высказал министр финансов А. Шлапак.
Он отметил, что это так называемая отложенная инфляция. «Что
касается курса, тут сложнее. Мое убеждение в том, что никаких оснований
для роста курса, что он преодолел отметку 13,5 грн/дол., нет. Курс
12 грн/дол. является абсолютно уравновешенным и мог бы остаться таким до
конца года, на что мы и рассчитываем», – отметил министр финансов.
По его мнению, недавняя девальвация гривни связана с паническим
выходом на рынок отдельных субъектов из-за событий на востоке страны и,
возможно, с определенными спекулятивными атаками на курс. «Убежден,
что у Нацбанка есть все возможности справиться с этой ситуацией, в том
числе надавить на валютных спекулянтов или разобраться, кто и зачем в
таких объемах при падении импорта покупает валюту», – сказал А. Шлапак.
Он подчеркнул, что главная причина падения гривни – дефицит
внешнеторгового баланса – ликвидирован.
Министр добавил, что 7 августа Всемирный банк принял решение о
выделении Украине 500 млн дол. кредита, а в конце августа ожидается
решение Международного валютного фонда о предоставлении второго
транша кредита stand by на сумму около 1,3 млрд дол. «Все это обязательно
успокоит ситуацию на валютном рынке», – подчеркнул А. Шлапак.
Как сообщалось, за январь – июль инфляция в Украине составила 12 %.
В годовом измерении по итогам июля она ускорилась до 12,6 % (12 % по
итогам июня, 10,9 % – по итогам мая, 6,9 % – по итогам апреля)
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 20.08).
***
В июле убытки угольной отрасли в результате боевых действий в
Донбассе составили 297 млн грн. Об этом сообщил первый замглавы
Министерства энергетики и угольной промышленности Ю. Зюков.
«В итоге, из-за войны только в июле мы потеряли 297 млн грн. Не
добыли до плана 315 тыс. т угля. А с начала мая потеряно порядка
420 тыс. т», – сказал он.
Ю. Зюков уточнил, что в связи с боевыми действиями в регионе не
работает порядка 30–35 шахт, а на работающих шахтах не хватает
взрывчатки, поскольку оба завода в Донецке и Красном Луче, выпускающие
ее, захвачены противниками центральной власти.
Как сообщал ранее «Минфин», по оценкам Мининфраструктуры,
предварительная сумма ущерба, причиненного объектам инфраструктуры
Донбасса, оценивается в 2 млрд грн (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua).
– 2014. – 20.08).
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***
Украинские металлурги в июле 2014 г. по сравнению с июлем
прошлого года сократили производство стали на 11,7 % – до 2,5 млн т.
При этом в рейтинге мировых производителей этой продукции Украина, как
и в предыдущем месяце, занимает десятое место с показателем, сообщила
Всемирная ассоциация производителей стали.
По итогам января – июля Украина также десятая в мировом рейтинге с
показателем 18 млн т. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г.
производство стали в стране сократилось на 7,6 %.
Лидерство же сохранил Китай с показателем 68,3 млн т в июле и
480,8 млн т за первое полугодие. Далее с огромным отрывом идут Япония,
США, Индия, Россия, Южная Корея, Германия, Бразилия и Турция. В целом
в июле 2014 г. по сравнению с июлем прошлого года 65 стран, входящих в
рейтинг WSA, увеличили производство стали на 1,7 % – до 136,8 млн т. За
семь месяцев 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. 65 стран,
входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 2,4 % –
до 959,7 млн т (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 20.08).
***
Более трети украинских работодателей понизили зарплаты
работникам. 10 % тотально снизили выплаты, а 13 % – только
дополнительные расходы – бонусы и премии.
С другой стороны, более половины украинских работодателей (68 %) не
снижают зарплату своим сотрудникам и не планируют это делать. Об этом
говорят результаты июльского опроса 448 собственников компаний
Международного кадрового портала hh.ua.
При этом 67 % владельцев компаний вовремя выплачивают зарплату, а
каждый десятый работодатель даже увеличил ее уровень. Как правило,
большинство из них не привязывают выплаты к курсу иностранных валют.
56 % работодателей планируют сохранить зарплату на текущем уровне,
еще 8 % – увеличить доход своих сотрудников, а 7 % намерены сократить
выплаты. Вместе с тем, как показал опрос, в нынешней экономической
ситуации не может прогнозировать свою зарплатную политику треть
украинских компаний.
32 % украинских работодателей не смогли удержать выплаты на
прежнем уровне и урезали их в среднем на 15–20 %. При этом, по словам
специалистов, снижение происходило постепенно. Из опрошенных
работодателей 10 % тотально снизили выплаты, а 13 % – только
дополнительные расходы (бонусы и премии). Самые большие сокращения
зарплаты – на 30 % – произошли в 17 % украинских компаний.
Кроме того, на каждом третьем предприятии задерживают выплаты, а в
случае необходимости компании со штатом от 200 сотрудников чаще других
сокращают зарплату на 10–15 %. В основном, это крупные холдинги,
работающие в сфере строительства, отельно-ресторанном бизнесе,
транспортной сфере и банковском секторе. Кроме того, прогнозируют
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снижение зарплат в маркетинге, сфере недвижимости и секторе услуг.
По данным опроса, затруднения с оплатой труда иногда возникают у
22 % работодателей, а у 10 % с этим большие трудности. Своевременной
выдачи зарплаты можно не ждать в сфере строительства и недвижимости,
маркетинга и рекламы, а также в отельно-ресторанном бизнесе
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 20.08).
***
За прошедший год уровень жизни в Киеве, а также в Москве и
Санкт-Петербурге, существенно ухудшился. Об этом свидетельствуют
данные исследования, проведенного британским изданием The Economist.
В исследовании отмечается, что «события в Украине вызвали цепную
реакцию» в этих городах.
При этом за последние пять лет показатели комфорта для СанктПетербурга и Москвы снизились на 3,3 %, для Киева – на 17,8 %. Эти города
заняли в списке из 140 городов соответственно 70, 73 и 124 места. Хуже
Киева динамику продемонстрировали Триполи (– 18,1 %, 132 позиция) и
список Дамаск (– 28,3 %).
The Economist оценивает привлекательность того или иного города по
таким параметрам как социальная стабильность, безопасность, медицинское
обслуживание, культурная инфраструктура и экология. К лучшим городам
эксперты относят те, которые расположены в богатых странах и не слишком
густо заселены (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 20.08).
***
Цены на природный газ на европейском рынке остановили самое
резкое падение за последние пять лет и перешли к росту в связи с
опасениями, что напряженность в отношениях между Россией и
Украиной приведет к перебоям в поставках топлива.
Фьючерсы на газ с поставкой в следующем месяце подрожали на торгах
в Лондоне на 21 % за последние шесть недель. В начале июля они доходили
до самой низкой отметки с 2010 г., поскольку после мягкой зимы
газохранилища в Евросоюзе были заполнены по максимуму для этого
времени года с 2008 г.
Как отмечает Bloomberg, газохранилища Украины сейчас заполнены
менее чем наполовину, и власти перешли к режиму экономии газа. С 16 июня
ОАО «Газпром» перевело Украину на предоплату поставок газа, что
фактически привело к прекращению закупок газа Киевом у РФ.
По итогам сессии в понедельник газ в Британии подорожал до
42,65 пенса за терм (7,1 дол. за 1 млн британских тепловых единиц).
По оценкам Societe Generale, в IV квартале средняя цена газа в Лондоне
подскочит до 64 пенсов. В понедельник контракт на газ с поставкой в IV
квартале стоил 57,85 пенса за терм (Finance.ua (http://news.finance.ua). –
2014. – 20.08).
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***
Незважаючи на падіння рівня безробіття до 6,4 %, британців
спіткало перше зменшення заробітної плати після економічної кризи
2009 р. Як показали цифри Управління національної статистики, у період з
квітня по червень заробітна плата, включаючи премії, знизилася на 0,2 %. Без
урахування преміальних виплат заробітна плата збільшилася на 0,6 %. Це
найповільніший темп зростання з 2001 р. При цьому кількість працюючих
людей за останні три місяці зросла з 132 тис. до 167 тис.
Д. Найтлі, британський економіст ING Financial Markets, вважає, що
погані новини щодо заробітної плати можуть бути недовговічними, оскільки
мінімальне підвищення зарплат, яке планується провести в жовтні, може
мати хвильовий ефект по всій економіці.
«Необхідно пам’ятати, що мінімальний розмір заробітної плати
підвищується на 3 % в жовтні, і це може стати каталізатором для більш
значних підвищень зарплати у Великобританії» (Інтернет-портал
державної служби зайнятості України (http://www.dcz.gov.ua). – 2014. –
20.08).
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