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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент зібрав Воєнний кабінет:
Зростання напруження на Донбасі синхронізувалося
зі спробою дестабілізувати ситуацію в глибокому тилу
Президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил
П. Порошенко провів засідання Воєнного кабінету Ради національної безпеки
і оборони, на якому обговорювалася ситуація в зоні проведення
антитерористичної операції, а також ситуація, що склалася у зв’язку з
бандитськими діями в Мукачевому.
Начальник Генерального штабу В. Муженко доповів про складну
обстановку, що склалася в зоні АТО, де фіксуються нарощування та
перегрупування сил противника на потенційно небезпечних напрямках.
Глава держави зазначив, що зростання напруження на лінії зіткнення на
Донбасі дивним чином синхронізувалося зі спробою дестабілізувати
ситуацію в глибокому тилу, за тисячу кілометрів від фронту, де з’явилися
люди з важким озброєнням. Президент наголосив на тому, що під час війни
намагання дестабілізувати ситуацію є потужним ударом по обороні країни,
обороноздатності держави, і влада цього не допустить.
«Це дискредитація справжніх патріотів України. Жодна політична сила
не повинна і не буде мати жодних озброєних осередків. Жодна політична
організація не має права обзаводитися банальними кримінальними
угрупуваннями», – заявив Президент. Глава держави підкреслив, що МВС,
СБУ та інші правоохоронні органи мають виконати свій обов’язок і
роззброїти всі незаконні збройні формування.
Глава держави наголосив, що події в Мукачевому продемонстрували ряд
назрілих проблемних питань, які потребують негайного вирішення. «Мусимо
розплутати клубок застарілих проблем, які потребують негайного вирішення.
Я про клановість, контрабанду, корупцію тощо. Картина того, що зараз там
відбувається, не чорно-біла. Вона просто вражаюче чорна», – підкреслив
глава держави.
Президент наголосив, що сутністю конфлікту в Мукачевому є
перерозподіл потоків контрабанди. Глава держави заявив, що вимагає
рішучих дій від правоохоронних органів у боротьбі з контрабандою. «Має
бути жорстке і принципове розслідування щодо всіх, хто до цього причетний.
Обшуки, затримання і пряма кримінальна відповідальність. Не допоможуть
ні депутатські мандати, ні зв’язки у владі», – підкреслив П. Порошенко.
Глава держави дав доручення зробити кадрові висновки в регіоні за
результатами розслідування.
«Контрабанда не є суто закарпатською проблемою. Тільки ми почали
затискати гайки – одразу вся ця нечисть повистрибувала. Контрабандисти
Закарпаття кинули виклик усій Україні. Я хочу заявити: ми цей виклик
приймаємо», – заявив П. Порошенко (Офіційне інтернет-представництво
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Президента України (http://www.president.gov.ua/news/prezident-zibravvoyennij-kabinet-zrostannya-naprugi-na-donb-35641). – 2015. – 13.07).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Т. Гранчак, заввідділу СІАЗ НБУВ

Збройний конфлікт у Закарпатті у версіях і коментарях
11 липня вітчизняний інформаційний простір сколихнула заява «Правого
сектору» про збройний конфлікт у Закарпатті, сторонами якого виступили, з
одного боку, бійці «Правого сектору», з іншого – МВС: «Сьогодні в Україні
сталась надзвичайна подія, що може змінити хід історії. В Мукачевому на
Закарпатті сотні ошалілих від безкарності бандитів ґвалтівника та
наркоторговця “регіонала” М. Ланьо – на сьогодні депутата ВР України –
спробували фізично знищити бійців “Правого сектору”. В цій силовій акції
взяли активну участь і бандити в міліцейських погонах, що перебувають на
утриманні одіозного кума головного ворога українців – В. Медведчука.
Після запеклого бою вбито двох бійців “Правого сектору”, поранено –
четверо (з них двоє важко). Забравши вбитих та поранених, підрозділ з боєм
вирвався з оточення бандитів та відійшов у гори.
На даний час по бойовій тривозі піднімають спецназ для знищення
наших побратимів. Якщо це відбудеться – почнеться незворотній процес. Ми
не дозволимо нікому відстрілювати наших побратимів.
Наші вимоги: негайний публічний арешт депутата Ланьо, що брав
безпосередню участь у події, всіх бандитів і силовиків, що відкривали
вогонь, та тих, хто віддавав наказ.
Увесь Військово-політичний рух “Правий сектор” піднято по бойовій
тривозі.
Звертаємось до українців підтримати справедливість у цей нелегкий час.
Звертаємось до побратимів по зброї стати для нас надійною опорою у
боротьбі з бандитами.
Звертаємось до Збройних сил України не брати участь у знищенні тих,
хто вчора з вами був у окопах.
Смерть бандитам!
Слава
Україні!»
(Правий
сектор
(https://www.facebook.com/partyrightsector?fref=ts). – 2015. – 11.07. – 16:51).
Згодом ЗМІ повідомили, що 11 липня вдень у Мукачевому на території
комплексу «Антарес», власником якого є народний депутат М. Ланьо, і
колишнього клубу «Червоний дракон» по вул. Лермонтова відбулася
стрілянина з участю бійців «Правого сектору», у результаті якої постраждали
14 осіб: шість співробітників міліції, троє цивільних осіб і п’ятеро
представників «Правого сектору». У мережі Інтернет з’явилися відео
інциденту, зняті свідками події та зафіксовані відеокамерами спостереження.
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За інформацією прес-секретаря СБУ О. Гітлянської, силовими
структурами створено оперативний штаб щодо запобігання злочинним діям
озброєних осіб у Мукачевому.
Бійці ПС, відступивши, на разі відмовляються на вимогу
правоохоронних органів скласти зброю й здатися. Переговори тривають.
Згодом з’явилася заява ПС, у якій «Правий сектор» висунув вимогу
відставки міністра МВС А. Авакова та арешту винних, на думку «Правого
сектору», в інциденті М. Ланьо і В. Медведчука.
У заяві також наголошується: «Усвідомлюючи всю небезпеку для
існування держави та можливі наслідки ситуації в м. Мукачевому на
Закарпатті, не бажаючи знищення України як державного утворення, що
намагаються зробити як зовнішні вороги, так і внутрішні,
Провід ВПР “Правий сектор” вирішив:
– для недопущення кровопролиття терміново до місця подій виїхати
провіднику ПС Дмитру Ярошу, командиру ДУК “ПС” Андрію Стемпіцькому
та керівнику партії Андрію Тарасенку для сприяння забезпеченню
проведення об’єктивного та неупередженого розслідування подій, що
відбулися у м. Мукачевому 11.07.2015 р., оскільки ми переконані, що наші
побратими діяли в рамках необхідної оборони» (Правий сектор
(https://www.facebook.com/partyrightsector?fref=ts). – 2015. – 11.07. – 6:42).
Разом з тим Генпрокурором В. Шокіним для розслідування подій у
Мукачевому було створено спільну слідчо-оперативну групу з працівників
центральних органів Генпрокуратури, СБУ і МВС, яка вже проводить
необхідні слідчі дії. Кримінальне провадження за фактом перестрілки
передано для подальшого розслідування та прийнято до провадження.
Перебіг розслідування кримінального провадження перебуває під особистим
контролем Генпрокурора.
Генеральна прокуратура викликала на допит М. Ланьо і В. Балогу в
справі про перестрілку в Мукачевому. Про це 13 липня у Twitter повідомив
міністр внутрішніх справ А. Аваков: «Мукачево. ГПУ веде допит депутата
Ланьо. Наступний Балога».
Про відсторонення від здійснення посадових обов’язків когось з
керівників МВС, митниці й прикордонної служби Закарпаття, які не зуміли
або не схотіли запобігти ситуації, протягом 11–12 липня жодних рішень не
ухвалювалося. Лише 13 липня з’явилося повідомлення Прем’єр-міністра
А. Яценюка про доручення голові ДФС звільнити всіх працівників
Закарпатської митниці – від начальника до рядового працівника. Для
забезпечення роботи митниці направити в область співробітників з інших
регіонів. Також А. Яценюк зазначив, що глава МВС А. Аваков має провести
розслідування фактів контрабанди та зловживань на Закарпатській митниці
та за його результатами порушити кримінальні провадження.
Разом з тим 12 липня директор департаменту комунікації МВС України
А. Шевченко щодо подій у Мукачевому заявив: «За даними МВС, під час
конфлікту в Мукачевому першими зброю на ураження застосували саме ті
бійці “Правого сектору”, які зафіксовані на відео: вони стріляли в цивільну
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особу, чиє тіло потім вантажили у свій автомобіль.
Тільки після цього зведений загін міліції прибув за викликом на місце
події. У його складі були правоохоронці, які мали досвід бойових дій під час
проведення АТО на Донбасі, зокрема міліціонери брали участь в обороні
Дебальцевого та виході з міста взимку 2015 р. Міліціонери у повній
відповідності до закону були змушені вступити у збройне протистояння з
нападниками, які загрожували безпеці громадян».
Водночас під Мукачеве стягуються додаткові групи спецназу. Про це
12 липня повідомив кореспондент Еспресо.TV А. Борковський. За його
даними, крім додаткових груп спецназу, які стягують під Мукачеве, там
кружляють військові гелікоптери. Повідомляється також, що в с. Межиброди
місцеві жителі зафіксували рух колони бронетехніки й машин з військовими,
які прямували в бік Мукачевого. Відео, як колона військової техніки
рухається в Мукачеве, зняте очевидцями, опублікувало «Громадське ТБ». На
відео близько 12 од. бронетехніки рухається в бік Мукачевого біля
с.
Межиброди
(Еspreso.tv
(http://espreso.tv/news/2015/07/12/pid_mukacheve_styaguyut_specnaz). – 2015. –
12.07).
У свою чергу спікер ДУК «Правий сектор» А. Шараскін заявив про те,
що в район Мукачевого прибула колона важкої техніки. «З самого ранку
пройшла колона важкої техніки – з БТР, “кугуаром” і вантажівками, повними
людей в камуфляжах і балаклавах. Їх спробували заблокувати в районі Стрия.
Вони одразу розсипалися і зайняли бойовий стрій. Було прийнято рішення не
вступати в бій і виконати наказ лідера (Д. Яроша. – Прим. авт.), щоб не
допустити провокацій і кровопролиття. Після чого вони вирушили далі. Ця
велика колона, навіть з бензовозами і водовозами, вже в районі Мукачевого»,
– сказав він. «Правий сектор» звернувся до військових, закликаючи не
виконувати злочинних наказів.
12 липня до Мукачевого прибули представники моніторингової місії
ОБСЄ в складі Д. Гаговича (Чорногорія), Д. Цветича (Сербія) та перекладача
А. Козака. У планах спостерігачів ОБСЄ поспілкуватися з місцевим
населенням, політиками та громадськими активістами. Згодом вони
передадуть усі дані в Київ.
З іншого боку, у Києві та ряді обласних центрів України – Харкові,
Запоріжжі, Дніпропетровську, Полтаві, Херсоні, Тернополі, Львові, Одесі,
Черкасах, Сумах та ін. – на заклик «Правого сектору» відбуваються акції
протесту. Активісти, що беруть участь в акції в Києві під будівлею
Адміністрації Президента, оголосили про скликання віче на київському
Майдані в неділю, 19 липня. Про це заявив на імпровізованому мітингу під
АП один з активістів Д. Павліченко, передає кореспондент УНН. «Ми на
неділю, 19 липня, скликаємо віче на Майдан у Києві на 12:00 і закликаємо
підтягуватися на віче усіх небайдужих громадян України. Брати квитки і
вирушати на Київ. Ми маємо зараз почати формування органів влади.
Почнемо з формування громадського суду», – сказав громадський активіст
Д. Павліченко.
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Реагуючи на ситуацію, 13 липня Президент провів засідання Воєнного
кабінету Ради національної безпеки і оборони, на якому, як ідеться на
офіційному сайті глави держави, серед іншого, «обговорювалася ситуація,
що склалася у зв’язку з бандитськими діями в Мукачевому».
Як зазначається в повідомленні, «Президент наголосив на тому, що під
час війни намагання дестабілізувати ситуацію є потужним ударом по обороні
країни, обороноздатності держави, і влада цього не допустить». «Це
дискредитація справжніх патріотів України. Жодна політична сила не
повинна і не буде мати жодних озброєних осередків. Жодна політична
організація не має права обзаводитися банальними кримінальними
угрупуваннями», – заявив Президент. Глава держави підкреслив, що МВС,
СБУ та інші правоохоронні органи мають виконати свій обов’язок і
«роззброїти всі незаконні збройні формування».
Цього ж дня Голова Верховної Ради України В. Гройсман доручив
першому заступнику Голови Верховної Ради А. Парубію опрацювати
питання щодо створення тимчасових слідчих комісій стосовно ситуації в
Мукачевому та подій під час Майдану у 2013–2014 рр.
Ситуація в Мукачевому активно коментується представниками владних
структур, політиками, партійними лідерами, оглядачами. Привертає увагу
амплітуда тональності коментарів: від різкого засудження дій «Правого
сектору» до його беззастережної підтримки.
Прогнозовано різко негативно щодо ПС прокоментував інцидент
П. Порошенко, який відреагував на ситуацію ледь не першим. Заява
Президента в мережі Facebook з’явилася раніше заяви ПС: «Доручив
правоохоронним органам роззброїти і затримати злочинців, які вчинили
стрілянину і вбили мирних мешканців Мукачевого. Держава повинна дати
рішучу відсіч всім проявам бандитизму!» (Петро Порошенко
(https://www.facebook.com/petroporoshenko?fref=ts. – 2015. – 11.07. – 16:29).
Так само в заявах і коментарях очільника МВС А. Авакова йдеться про
«блокування, роззброєння і затримання банди, яка здійснила напад на
цивільний об’єкт в Мукачевому». Під «бандою» розуміються представники
«Правого
сектору»
(Arsen
Avakov
(https://www.facebook.com/arsen.avakov.1?fref=ts). – 2015. – 11.07. – 16:33).
У подібному ключі, називаючи представників «Правого сектору»
«бойовиками», прокоментував події в Мукачевому лідер фракції Блоку Петра
Порошенка в парламенті Ю. Луценко, який заявив: «Події в Мукачевому
стали точкою зіткнення двох злоякісних явищ: незаконних формувань
бойовиків і укоріненої мафії. Ніякий патріотизм не може виправдати
наявність озброєних до зубів людей за 1600 км від фронту. Злочинність не
має партійного забарвлення. Також ніякі слова про стабільність не повинні
підміняти боротьбу з організованими контрабандистами і наркодилерами, які
відкрито співпрацюють із силовиками і владою на місцях» (ГОРДОН
(http://gordonua.com/news/politics/Lucenko-V-Mukachevo-nezakonnyeformirovaniya-boevikov-stolknulis-s-mafiey-89189.html). – 2015. – 12.07).
Народний депутат від «Народного фронту», радник глави МВС
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А. Геращенко висловлюється більш стримано. У його заяві йдеться про
«групу озброєних осіб, що вчинили перестрілку в Мукачевому» або «групу
озброєних нападників», яка «приїхала на об’єкт, що мав відношення до
народного депутата України, який має за плечима сумний досвід 1990-х
років,
Михайла
Ланьо»
(Anton
Gerashchenko
(https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7?fref=ts). – 2015. – 11.07. –
17:08). Також наголошується на необхідності проведення всебічного
об’єктивного розслідування із з’ясуванням ролі В. Балоги та М. Ланьо.
Народний депутат від фракції Блоку Петра Порошенка М. Найєм, який
вирушив до Мукачевого, утримуючись від будь-яких оцінок і визначень, з
місця подій прокоментував ситуацію так: «Про контрабанду в Закарпатській
області. Основний продукт нелегального експорту – сигарети. Возять
найдешевші, в Німеччину та Італію. Прибутковість зашкалює. Наприклад,
фура сигарет, що виїхала з України і доїхати до Італії, приносить
470 тис. євро. Це чистими, тобто за вирахуванням хабарів на всіх митницях.
У тиждень через “зеленку” виїжджає від трьох до п’яти фур.
За інформацією місцевих жителів, до контрабанди сигарет в області
причетні всі сторони сьогоднішнього конфлікту. Одні займалися
організацією, інші знімали данину за дах, треті – забезпечували дах.
Причиною збройного протистояння стало банальне небажання однієї зі
сторін платити данину.
У будь-якому випадку, все це не виправдовує використання “Правим
сектором” великокаліберної зброї на мирній території. Розслідувати
доведеться все. Очевидно, про все було б правильно розпитати у М. Ланьо,
В. Балоги, місцевої митниці та СБУ.
Д. Ярошу та його підлеглим краще докладно і в деталях розповісти, з
ким саме вони “боролися проти контрабанди”, хто конкретно й через які
прикордонні пункти вивозив вантажі. В іншому випадку, це означає, що вони
знали, але мовчали; боролися, але домовлялися; не домовилися, вирішили
стріляти. За всіма формальними ознаками це називається співучасть у
злочині»
(Mustafa
Nayyem
(https://www.facebook.com/Mustafanayyem?fref=tl_fr_box&pnref=lhc.friends). –
12.07).
Короткий коментар «Цензор.Нет» щодо подій у Мукачевому дав глава
СБУ В. Грицак: «Є незаперечний факт, на який держава зобов’язана
відреагувати насамперед, – загинули люди, є поранені. Необхідно не
допустити подальшого кровопролиття, не допустити жертв. Це
найважливіше. Ми в постійному зв’язку з керівництвом ПС, ситуація
стабільна. Вирішувати проблему необхідно з урахуванням позиції всіх
сторін. Продовження бойових дій ми не допустимо.
Далі. Необхідно максимально прозоре розслідування, за участі
громадськості, народних депутатів, щоб встановити всі деталі та обставини,
через які був відкритий вогонь і загинули люди». Засуджуючи ситуацію
загалом, жодних обвинувачень коментар не містить.
Висловився й екс-очільник СБУ В. Наливайченко. На його
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переконання, ситуація в Мукачевому є наслідком «бездіяльності влади у
розв’язанні нагальних проблем людей, імітації боротьби з корупцією та
невирішеності питань добровольчих батальйонів». Про це йдеться в його
заяві, оприлюдненій М. Лубківським у Facebook. «Неприпустимим є
підганяти ситуацію під лекала Януковича – Якименка, визнаючи патріотів
терористами, розгортаючи проти них антитерористичну операцію. Влада має
негайно надати результати розслідування протиправної діяльності депутатів,
місцевої влади та їхніх “патронів” у Києві», – зазначає В. Наливайченко.
Він закликав «негайно провести спеціальне засідання Верховної Ради
України та прийняти рішення про позбавлення депутатської недоторканності
депутатів, щодо яких є підозри в здійсненні злочинної діяльності, зокрема
“кришуванні” злочинності в регіоні. Це гарантія, яка дасть можливість
провести об’єктивне розслідування та притягнути винних, хто б це не був, до
відповідальності».
Також політик вважає, що необхідно дати можливість проводу
стабілізувати ситуацію в «Правому секторі» під відповідні гарантії Верховної
Ради України та за результатами розслідування (Markian Lubkivskyi
(https://www.facebook.com/markian.lubkivskyi?fref=nf). – 2015. – 12.07).
Зі свого боку екс-заступник голови Дніпропетровської обласної
державної адміністрації, народний депутат Верховної Ради, один з ініціаторів
створення партії «Укроп» Б. Філатов висловив рішучу підтримку «Правому
сектору». 11 липня на своїй сторінці в мережі Facebook політик написав: «Не
питайте, що відбувається в Мукачевому. Я не знаю. Але що б не відбувалось,
я
завжди
за
Д.
Яроша»
(Borys
Filatov
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100002157183088&fref=ts). – 2015. –
11.07).
Згодом Б. Філатов у себе на сторінці розмістив заяву з приводу подій у
Закарпатті Українського об’єднання патріотів «Укроп»: «З приводу
ситуації на Закарпатті.
Події в Мукачевому, у будь-якому випадку, є неприйнятними з точки
зору спільної мети всіх українців – розбудови європейської, правової та
безпечної держави. Саме тому вони потребують абсолютно незалежного та
неупередженого розслідування.
За півтора року після Майдану післяреволюційна влада не спромоглася
змінити старі корумповані кадри на кордоні та в правоохоронних органах не
лише на Закарпатті, а й по всій країні. Місцеві мафії залишилися безкарними,
а тому зухвалими.
Відповідальність за мукачівські події лежить не стільки на місцевих
патріотах, які зіштовхнулися з бандугрупованнями, скільки на керівництві
держави. Саме воно сьогодні йде на змову з уламками режиму В. Януковича
та найодіознішими персонажами його оточення, деякі з яких пов’язані з
відвертими кремлівськими агентами впливу.
Ми наголошуємо на тому, що саме бездіяльність влади штовхає людей
до відновлення справедливості власними руками.
Ми також попереджаємо владу про небезпеку використання
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мукачівських подій для організації чергових переслідувань добровольців та
спроб роззброєння їхніх підрозділів, яких ця влада боїться більше, ніж
російських агресорів та окупантів.
Українське об’єднання патріотів “УКРОП” упевнене, що громадянське
суспільство проконтролює хід розслідування та не дасть справжнім
винуватцям цих подій втекти від відповідальності – де б вони не перебували,
і ким би не прикривалися.
Ми відряджаємо нашого спеціального представника з числа членів
міжфракційного об’єднання “Укроп” у Верховній Раді до Закарпаття для
того, щоби інтереси місцевих патріотів були належним чином захищені від
можливого мафіозного тиску, а українська громадськість отримала вичерпну
та неупереджену інформацію про справжні причини та наслідки
мукачівських
подій»
(Borys
Filatov
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100002157183088&fref=ts). – 2015. –
12.07).
Фракція Об’єднання «Самопоміч» в особі голови фракції О. Березюка
заявила, що мукачівські події показали неспроможність усіх органів
правопорядку. «Ми вимагаємо звільнення Генпрокурора, міністра МВС та
голови СБУ. Тому що це є центральна вертикаль влади, яка має зупиняти
сепаратистські та контрабандистські діяння в усіх регіонах країни», – заявив
О. Березюк (Об’днання «Самопоміч» (http://samopomich.ua/uk-samopomichvymahaje-zvilnennya-kerivnykiv-vsih-sylovyh-vidomstv). – 2015. – 13.07).
Критичним як щодо дій влади, так і стосовно добровольчих батальйонів
загалом виявилася заява у зв’язку з мукачівським інцидентом партії
«Опозиційний блок». Зокрема, у заяві наголошується, що у зв’язку з
подіями 11 липня в Мукачевому Верховну Раду України необхідно
переобрати. «Нинішня коаліція і парламент показали свою неспроможність.
Коаліція війни має бути розпущена. Верховна Рада повинна бути
переобрана», – ідеться в заяві партії.
У партії зазначають, що в Україні «немає монополії держави на
застосування сили і правоохоронну діяльність». «Воєнізовані структури з
невизначеним статусом та наявним в надлишку важким озброєнням
влаштовують розбірки навіть не в прифронтовому, а в мирному місті на
заході країни...» – заявляють в Опозиційному блоці (Радіо «Свобода»
(http://www.radiosvoboda.org/content/news/27123335.html). – 2015. – 12.07).
Водночас про повну підтримку «Правого сектору» ідеться в офіційній
заяві ГО «Українська спілка “Автомайдан”» щодо подій у Мукачевому,
оприлюдненій на своїй сторінці в соцмережах керівником ГО «АвтомайданТернопіль» Д. Гайдуцьким. У заяві наголошується: «Ми, активісти
ГС “Українська спілка “Автомайдан” у складі: Автомайдан Житомира,
Автомайдан Тернополя, Автомайдан Вінничини, Автомайдан Чернівців,
Автомайдан Львів-оновлений, Автомайдан Рівне офіційно висловлюємо
повну підтримку патріотам з “Правого сектору”.
Ми вимагаємо від гаранта Конституції Президента України
П. О. Порошенка негайно втрутитись у цей конфлікт. Звільнити все
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керівництво Закарпатської МВС. Негайно подати подання у ВР про зняття
депутатської недоторканності та заарештувати М. Ланьо. Звільнити міністра
МВС А. Авакова із займаної посади. Гарантувати повну недоторканність
бійцям “Правого сектору” на час розслідування даного інциденту!!!
В іншому випадку, ми розцінюватимемо цей інцидент терактом мєнтовськокриміналітетних угруповань проти українського народу, а осіб, які будуть
протистояти нам та нашим патріотам зі зброєю в руках, терористами!»
(Topnews
(http://www.topnews.in.ua/ukraine/1609-official-statement-by-qqukrainian-union-avtomaydan-qabout-events-in-mukachevo.html). – 2015. – 13.07).
Що ж до самих добровольчих військових формувань, то їхні позиції
щодо мукачівських подій розділилися. Зокрема, у «Донбасі» висловлюють
підтримку «Правому сектору», а бійці «Азова» дистанціювалися від
конфлікту в Закарпатті. «Події в Мукачевому не можна розглядати у відриві
від політичної та військової ситуації, що склалася в Україні», – ідеться в заяві
батальйону спецпризначення «Донбас».
У заяві озвучені причини, які, на думку батальйону, призвели до ситуації
в Мукачевому. «Зараз держава не виконує своїх функцій по боротьбі з
корупцією та забезпечення захисту і правосуддя для кожного. І в цьому ми
бачимо основну причину подій у Мукачевому, в області, де контрабанда і
знищення лісів стали лихом національного масштабу і джерелом збагачення
кримінальних угруповань, які живлять систему тотальної корупції в Україні»,
– ідеться в заяві.
«Донбас» критикує владу України за неефективну діяльність. «Імітація
процесу реформ. Імітація боротьби з корупцією. Зміцнення системи кругової
поруки та безкарності. Параліч правоохоронної та судової системи.
Блокування процесу розслідування військових злочинів. Блокування процесу
розслідування злочинів проти Майдану. Триваючий процес умиротворення
агресора. Неефективна робота української дипломатії з організації
міжнародної допомоги Україні. Кампанія дискредитації добровольчого руху,
що ведеться всередині України», – ідеться в заяві.
При цьому батальйон «Донбас» закликає до негайного припинення всіх
спроб вирішити ситуацію в Мукачевому силовим шляхом (Подробности
(http://podrobnosti.ua/2046498-batalon-donbass-obvinil-vlasti-ukrainy-v-situatsiiv-mukachevo.html). – 2015. – 12.07).
Командир батальйону, народний депутат Верховної Ради від Об’єднання
«Самопоміч» С. Семенченко в інтерв’ю каналу «24» 12 липня висловив
переконання, що «з цим (ситуацією в Мукачевому. – Прим. авт.) слід
розбиратися й припинити кампанію щодо цькування “Правого сектору”. Цей
конфлікт, який виглядає, як з’ясування стосунків на місцевому рівні,
відображає ширше протистояння між групою, яка породжена Майданом, та
особами, які представляють традиційну владу. Остання група зацікавлена у
збереженні корупції і повної безвідповідальності та кругової поруки.
Суддями в цьому конфлікті може виступати лише суспільство. Чим швидше
ми зрозуміємо, що сталося, не з допомогою міліції чи прокуратури, до якої
немає довіри, а разом з депутатами та журналістами і громадськими
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активістами створимо відповідну комісію, яка має дати чітку відповідь, що
там сталося.
Але я не вірю у комісію в стінах Верховної Ради, я маю на увазі
створення громадської комісії.
Будь-які силові методи зі сторони правоохоронців можна розцінювати як
злочин проти народу України. Я не рекомендую новому голові СБУ
починати службу з таких подій.
У Верховній Раді зареєстровані постанови про зняття В. Шокіна та
А. Авакова, але ми маємо поміняти не прізвища, а саму систему. Ми будемо
підтримувати усі зміни, які спрямовані на перезавантаження системи» (Канал
«24»
(http://24tv.ua/aktualne_intervyu/ya_ne_rekomenduyu_sbu_siloyu_virishuvati_kon
flikt_u_mukachevomu__semenchenko/n592735). – 2015. – 12.07).
Що ж до «Азова», то в його заяві на офіційній сторінці полку «Азов» у
мережі «ВКонтакте» з приводу подій у Закарпатті йдеться про
неприпустимість внутрішнього протистояння в Україні та необхідність
об’єктивного розслідування подій у Мукачевому. «Збройна конфронтація на
Закарпатті, що призвела до крові та загибелі кількох людей, спровокована
протистоянням кримінальних угруповань, очолюваних народними
депутатами України М. Ланьо та В. Балогою. Дуже прикро, що в конфлікт за
право “кришувати” контрабанду в регіоні виявилися втягнутими українські
патріоти», – ідеться в заяві.
В «Азові» підтримали незадоволення ситуацією в країні, однак
наголосили на неприпустимості внутрішнього протистояння в Україні.
«Українське суспільство має бути мобілізованим і консолідованим і
протидіяти всіма силами відкриттю вторинних фронтів всередині країни. За
це відповідальність лежить як на владі, так і на патріотичній громадськості»,
–
додали
в
«Азові»
(Канал
«24»
(http://24tv.ua/news/showNews.do?azov_distantsiyuvavsya_vid_storin_konfliktu_v
_mukachevomu&objectId=592576&tag=ukrayina). – 2015. – 12.07).
Прокоментували інцидент і згадувані у зв’язку із ситуацією народний
депутат Верховної Ради М. Ланьо та екс-нардеп В. Балога.
Так, М. Ланьо в коментарі телеканалу «112 Украина» повідомив, що до
нього на зустріч прибули представники «Правого сектору» на чолі з
командиром Закарпатського підрозділу.
«Командир батальйону та його помічник зайшли до мене в кабінет,
всього чотири машини приїхали. Вони сказали, що їм потрібно для бійців
АТО, щоб я допоміг влаштувати в санаторій. Я сказав, що будемо
допомагати. У нас була нормальна розмова, і раптом ми почули постріл.
Зайшов мій помічник і сказав, що у дворі застрелили якогось хлопця. Я
запитав у командира, що там сталося, а він відповів: “Я ж вам казав, що
люди, які приходять, трохи контужені”. Я вийшов разом з ним, вони забрали
тіло і поклали в багажник, а потім повернулися на територію», – повідомив
М. Ланьо.
Нардеп зазначив, що з його боку провокацій не було. «Ніхто з моїх
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людей не провокував, я не знаю, хто там не стримався з “Правого сектору”.
Після цього вони поїхали, і я вже чую, що була перестрілка з міліцією», –
додав М. Ланьо.
На питання про причетність до інциденту екс-нардепа В. Балоги він
зазначив, що В. Балога фінансував закарпатський «Правий сектор». «Але я не
можу сказати, що він до цього причетний. Я молю Бога, щоб командир не
постраждав, і тоді він може підтвердити мої слова», – резюмував М. Ланьо
(УНН
(http://www.unn.com.ua/ru/news/1481437-nardep-m-lano-rozpovivpodrobitsi-strilyanini-v-mukachevomu). – 2015. – 11.07).
Зі свого боку В. Балога у відповідь на закиди щодо його можливої
причетності до інциденту заявив: «З подачі “джерел” медведчуківської газети
“Вєсті” і бідного депутата, мережею поповзли вкиди, що я зацікавлений у
конфлікті в Мукачевому.
Не бачу в цьому нічого нового. Бо, по-перше, було б підозріло, якби
щось відбулося на Закарпатті і при цьому ніхто не згадав про Балогу. Подруге, якби мене хвалила газета “Вєсті” і люди із сумнівним минулим – це
означало би, що я неправильно живу. А якщо тебе намагаються очорнити
покидьки, значить ти на правильному шляху.
Можу сказати одне. З учорашнього дня я роблю все можливе і
неможливе, щоб повернути Мукачеве до нормального життя. Мій інтерес
полягає в тому, щоб на вулицях нашого міста не стріляли» (Віктор Балога
(https://www.facebook.com/ViktorBaloga?fref=nf). – 2015. – 12.07).
Нагадаємо, що на початковому етапі переговори з оточеними бійцями
«Правого сектору» допомагав вести саме В. Балога.
Щодо ставлення громадськості до конфлікту в Мукачевому, то,
очікувано, висловлюються думки як «за», так і «проти» дій «Правого
сектору». Водночас як опоненти, так і прихильники ПС звертають увагу на
відповідальність влади в ситуації, яка склалася, за гальмування реформ,
неефективність боротьби з корупцією, нездатність забезпечити справедливе
судочинство. Наголошується й на тому, що регіон до останнього часу займав
помітне місце в планах сепаратистів (детальніше про цей аспект див.: Рудь І.
Закарпаття в контексті загроз територіальній цілісності України // Резонанс. –
2015. – 9.07. – № 49. – С. 5–11).
Зокрема, на сайті «Диванної сотні» та на сторінці в мережі Facebook
«Аналітичної сотні» було розміщено інформацію про те, що вже нині на
Закарпатті разом з міліцією діють озброєні «ополченці». Ситуація
порівнюється з тим, як розгорталися події на Донбасі: «Завдяки вчорашній
перестрілці (11 липня. – Прим. авт.) ви побачили озброєних “ополченців”
передчасно. Вони повинні були з’явитися тільки після проголошення
Закарпатської народної республіки.
Влада говорить про “правосеків”, але мовчить про цих “ополченців”, а
отже, вони під дахом української влади – точно так само було на Донбасі.
Українські чиновники і силовики допомагали “ополченцям” всім, чим могли,
і оберігали як могли. Тут я бачу те, що вже бачив на Донбасі. Навіть сценарій
міняти не стали – “ополченці” проти “правосеков”» (Диванная сотня
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(http://divannaya-sotnya.com.ua/COP_Control/miliciya-i-vooruzhennye-titushkiopolchency-v-mukachevo-foto-video.html). – 2015. – 12.07).
У коментарях під відповідними статтями за 11 липня сайту
Mukachevo.net, серед іншого, згадується і так звана ДНР. Зокрема,
висловлюється думка, що саме час вийти на прес-конференцію лідерам
ЛНР/ДНР і оголосити, що «республіки» пропонують допомогу Україні в
придушенні «бандитського угруповання» в Мукачевому, оскільки у
«військових Донбасу» є багатий досвід з протидії «терористичним
бандформуванням, яких озброїли люди, які вчинили держпереворот».
Примітно у зв’язку з цим, що уповноважений МЗС РФ з питань прав
людини, демократії та верховенства права К. Долгов написав у Twitter:
«“Правий сектор” знову показав бандитське обличчя в Мукачевому. У Києві
ніяк не хочуть порвати з неонацистами. Намагаються приглушити. Потім
буде
пізно»
(ТСН
(http://ru.tsn.ua/svit/u-lavrova-vyzyvayuscheprokommentirovali-sobytiya-v-mukachevo-450255.html). – 2015. – 11.07).
З іншого боку, російське аналітичне видання Slon.ru висловило
припущення, що «Правий сектор» – «таємні агенти» Кремля, а ситуація в
Мукачевому – спроба організувати «другий фронт» на Заході України
(Slon.ru (https://slon.ru/posts/53957). – 2015. – 13.07).
Такі заяви та конспірологічні теорії, з одного боку, свідчать на користь
зацікавленості російської сторони в дестабілізації ситуації в Закарпатті, з
іншого – дають вітчизняній владі додатковий привід для звинувачень ПС уже
не лише в незаконному застосуванні зброї, а й в «ударі по обороні країни» та
«обороноздатності держави».
Про те, що події в Мукачевому можуть розглядатися владою саме в
такому контексті, свідчить як заява Президента, зроблена ним на Воєнному
кабінеті РНБО 13 липня, так і коментарі експертів, зокрема А. Золотарьова та
В. Фесенка, у яких недвозначно ідеться про те, що право на застосування
сили повинна мати лише держава, а заява ПС про можливий опір з їхнього
боку у випадку спроб роззброєння – зрада.
Так, В. Фесенко, коментар якого з’явився вже 14 липня, охарактеризував
ситуацію як «розборки кримінальних конкурентів», учасником яких став
«Правий сектор». Політолог зазначив, що довіряє інформації про те, що
«Правий сектор» курирував потоки контрабанди в Закарпатті, і додав, що
«влаштовувати стрілянину по представникам держави – значить, воювати зі
своєю країною, коли незакінчена війна». Показово при цьому, що В. Фесенко
не розглядає питання причин відкриття вогню – ідеться про сам факт
стрілянини по представникам держави як злочин. «Потрібно заборонити
існування воєнізованих загонів. Тільки держава має право на використання
легітимного насильства», – вважає експерт. Він називає єдиним вірним
рішенням проведення спецоперації: «І правильно, що держава почала
захищатися. Проведення спецоперації – єдине вірне рішення».
На його думку, «Правий сектор» не готовий до протистояння з владою й
можливий спротив з його боку називає зрадою: «Війна зі своєю країною в
умовах війни – зрада. Якщо ПС почне зараз скидати владу – вони стануть
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пособниками Росії».
При цьому варто враховувати і аргументи про те, що право на
застосування примусу державою має застосовуватись рівно до всіх громадян.
У випадку, якщо держава починає застосовувати право примусу вибірково,
вона перестає бути державою в класичному розумінні цього поняття,
перетворюючись на систему захисту інтересів певного кола осіб. У таких
умовах неминуче інша частина суспільства намагатиметься захистити себе
самотужки. Свідченням справедливості цієї тези стали події Майдану,
намагання розігнати який владою В. Януковича спричинило лише більшу
самоорганізацію громадськості і, власне, стало підґрунтям для політичного
піднесення «Правого сектору», з одного боку, і втечі колишнього очільника
держави – з іншого.
Варто також брати до уваги, що не все вище керівництво держави
схильне кваліфікувати дії «Правого сектору» в Закарпатті як «тероризм» і
«бандитизм». Зокрема, Прем’єр-міністр А. Яценюк назвав обґрунтованими
претензії «Правого сектору» до міліції та заявив, що конфлікт у Мукачевому
викликаний корупцією та контрабандою. Про це він повідомив в інтерв’ю
виданню The Associated Press. «Справа не в “Правому секторі”. Справа в
корупції, контрабанді та зброї на вулицях. Вони (міліція) підтримували
контрабандистів і контрабанду, і всі будуть притягнуті до відповідальності за
злочини, які були скоєні», – заявив А. Яценюк.
Як громадськість, так і політики й експерти на разі називають різні
причини, що призвели до інциденту.
По-перше, ідеться про відсутність контролю за зброєю через
функціонування добровольчих батальйонів, які є слабо керованими.
Прихильники цієї версії підкреслюють небезпеку існування таких збройних
утворень і наголошують, що збереження існуючої ситуації призводитиме в
перспективі до росту злочинів і злочинності. Відповідно до цієї версії,
винним є «Правий сектор», який ініціював стрілянину в мирному місті.
По-друге, не виключається можливість переділу сфер впливу й
контролю над контрабандними потоками в регіоні між М. Леньо, який має
підтримку з боку місцевих підрозділів МВС, і В. Балогою, який пов’язаний із
«Правим сектором». Прихильники цієї версії звинувачують у збройному
зіткненні обидві сторони, слушно зазначаючи, що в цьому випадку всі винні,
незалежно від того, до якої сторони конфлікту вони належать, мають понести
заслужене покарання.
По-третє, висловлюється припущення стосовно того, що «Правий
сектор» у цьому випадку є жертвою таємних домовленостей, які існують між
нинішньою владою та представниками влади колишньої. Мовляв, саме такі
домовленості та угоди дають змогу колишнім «регіоналам» почуватися в
нових умовах цілком безпечно й продовжувати порушувати закони так само,
як вони робили це за часів В. Януковича. Що ж до бійців «Правого сектору»,
то вони начебто намагалися припинити свавілля місцевих «хазяїв» у особі
М. Леньо, що, власне й спровокувало конфлікт, до якого нібито з метою
встановлення порядку та роззброєння «злочинців» було підключено
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підрозділи МВС. Тут винними виглядають як місцеві кримінально-бізнесові
клани, так і центральна влада, у підпорядкуванні якої перебуває МВС.
Застосування «Правим сектором» зброї розглядається як вимушена дія в
умовах відсутності ефективних правових механізмів впливу на ситуацію.
Четверта версія пов’язана з третьою. Її суть полягає в тому, що влада
послідовно здійснює наступ на добровольчі батальйони, у яких вбачає
загрозу більшу, ніж «ополченці» Донбасу й колишні політичні еліти. Отже,
ситуацію спровоковано внаслідок знову-таки таємних домовленостей між
представниками колишньої та нинішньої влади з метою дискредитації
«Правого сектору» і використання ситуації як приводу для його знищення.
На користь цієї версії опосередковано свідчать як попередні дії влади щодо
батальйонів «Айдар», «Торнадо», небажання ухвалити спеціальний закон про
добровольчі батальйони, що ускладнює їх формалізацію в рамках існуючого
правового поля, заяви Президента П. Порошенка про те, що в Україні не буде
«приватних армій», так і останні коментарі А. Авакова, у яких бійці «Правого
сектору», що стали учасниками інциденту в Мукачевому, одразу були названі
«бандитами» й «терористами», а також було підкреслено, що «держава
повинна давати найрішучішу відсіч всім проявам збройного бандитизму».
Ще одна версія, яка на разі не надто популярна, полягає в тому, що
збройний конфлікт у Мукачевому спровокований «рукою Москви», яка
намагається «розхитати» ситуацію в Закарпатті.
Водночас усі висловлені причини можуть розглядатися як окремі
аспекти або наслідки більш глибоких суперечностей. У першу чергу між
рівнем розвитку й ресурсним потенціалом країни та старими методами
керування нею. Ідеться про суспільний запит на оновлення механізмів
керування, за якого колишні народжені хаотичними 1990-ми роками бізнескримінальні схеми і відносини, що призвели до зубожіння населення й
розкрадання багатства країни, будуть замінені ефективними правовими
інструментами: ефективним судочинством і дією принципу «закон один для
всіх». В іншому випадку неминуче формуватимуться сприятливі умови як
для порушень закону й реалізації зовнішніх загроз, так і для громадського
спротиву, у тому числі й неправовими методами та інструментами.
Якщо розглядати нинішню ситуацію в Закарпатті з цієї позиції, тоді, за
слушним порівняннями оглядача «Хвилі» С. Швецова, «ми бачимо аналог
Врадіївки літа 2013 р. в нових, змінених умовах. Те, що відбувається – це
останній маркер того, що система нинішньої української влади може тепер
впасти в будь-який момент. Таким же маркером була Врадіївка два роки
тому. Тобто щось подібне неминуче повинно було статися. А конкретний
привід не має значення».
Констатуючи, що «українська псевдоеліта, яка нічому не навчилася після
Майдану, привела систему в остаточний занепад», С. Швецов серед
характерних ознак ситуації, що склалася, називає, зокрема, такі:
1. Держава втратила монополію на насильство. Неабиякою мірою цьому
сприяла позиція влади – «ні миру, ні війни» з РФ. У підсумку, з одного боку,
відбувається мобілізація неоднорідної за своєю якістю протестної частини
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українського суспільства (у тому числі й збройна), з іншого – наявна
неспроможність і, головне, небажання «старих» силових структур боротися
за збереження нинішньої влади (у тому числі й тому, що значна частина
силовиків не впевнена в перспективах власного збагачення в майбутньому).
Що ж до «нових» силових структур, то їх створення відбувається надто
повільно, а мета й інтереси можуть не збігатися з інтересами «української
псевдоеліти».
2. Держава втратила право на арбітраж. Тотальна корумпованість усіх
судів, прокуратур, МВС призвела до того, що звичайний громадянин починає
шукати правди або у «робін гудів», або сподіваючись на власні сили. Рано чи
пізно це неминуче призводить до силового протистояння.
Крім того, нинішній українській владі дедалі складніше виступати
арбітром у суперечностях між впливовими фінансово-промисловими
групами: постійне скорочення ресурсів у країні руйнуватиме всі досягнуті
раніше компроміси й домовленості.
3. Держава не в змозі здійснювати управління. Ні на законодавчому
рівні, ні на рівні виконання рішень. Процес скорочення ресурсів потребує
реформування системи держави. Реальне реформування держави вступає в
суперечності з особистими інтересами українських ФПГ і вищих чиновників.
Законодавча влада в країні в переважній більшості – це лобійовані партії.
Прихід до влади в Україні в умовах нинішнього виборчого законодавства
реально реформаторських політичних суб’єктів демократичним шляхом
виглядає утопічно, оскільки виборча кампанія потребує грошей, які в
необхідній для такого процесу кількості є тільки в представників тих самих
ФПГ і вищих чиновників, які їх обслуговують.
До цього варто додати опір сепаратистсько або проросійськи
налаштованих чиновників і законодавців.
«Повертаючись» до подій у Мукачевому, оглядач зазначає, що
незалежно від того, як конкретно закінчиться «Закарпатський конфлікт»,
системні проблеми нікуди не зникнуть, а за умови збереження розглянутих
вище характеристик тільки наростатимуть, що в перспективі небезпечне
соціальним вибухом (Хвиля (http://hvylya.net/analytics/politics/shest-plohihposledstviy-dlya-ukrainyi-i-petra-poroshenko-posle-sobyitiy-v-mukachevo.html). –
2015. – 11.07).
Подібним чином характеризує ситуацію історик і філософ В. Савельєв,
який висловлює думку, що «Мукачеве сталося тому, що воно мало статися.
Якби не сталося Мукачевого – трапився б який-небудь Жидачів. Або якінебудь Ровеньки, Сміла, Первомайськ, Коптівка. Бориспіль, зрештою...»
Зауважуючи, що «жодна революція (період суспільної турбулентності)
не закінчується сама собою до тих пір, поки не вирішено основне питання,
яке привело людські маси в рух», В. Савельєв звертає увагу на те, що «в
Україні основне питання було (і є) не в обранні нового Президента, не в
обранні нового парламенту або призначення нового МВС. Основне питання,
яке привело людські маси в рух – це питання про бандитсько-міліцейське
свавілля. А як це питання у нас вирішується протягом року після Майдану?
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Запитайте у “судді”, який “не бачить” доказів вини П. Мельника. Або у
“судді”, який “бачить” докази провини цієї страшної терористки
В. Заверюхи...».
Даючи оцінку ситуації в Мукачевому, В. Савельєв вважає її «об’єктивно
поганою», але «закономірною»: «закон природи невблаганний: якщо
Керенський не відповідає на питання, приходять Ленін і Троцький. Якщо на
питання не відповідає Скоропадський – приходить Петлюра».
Що ж до шляхів вирішення конфлікту, то найбільш чітко сформулював
можливі кроки редактор «Цензор.Нет», громадський активіст і військовий
експерт Ю. Бутусов. На його переконання, для розв’язання проблеми
Мукачевого необхідно:
1. Зупинити військову операцію, групі ПС – здати зброю тим
представникам влади, яким вони довіряють.
2. Публічний процес і розслідування трагедії. Той, з чиєї вини сталася
перестрілка, повинен бути притягнутий до кримінальної відповідальності.
Розслідування слід доручити першому замгенпрокурора Д. Сакварелідзе.
3. Публічний процес з розслідування, хто з місцевих чиновників і
депутатів причетний до контрабанди, за участі місцевої громадськості.
4. Керівництво Державної фіскальної служби та Служби безпеки в
Закарпатті слід відправити у відставку негайно – контрабанда й боротьба з
нею – це їхня пряма компетенція. Відповідальність лежить і на совісті цих
чиновників, і вони повинні за це відповідати, не прикриваючись посадами.
5. Проведення негайної реформи в ключових сферах у прикордонних
областях – насамперед створення дієздатних структур у міліції, фіскальній
службі, судах, прокуратурі, спецслужбі. Скорочення чисельності та
підвищення якості кадрів, поліпшення матеріальних умов. Про це треба
заявити й почати робити негайно, і не тільки в Закарпатті.
6. Негайно визначити статус добровольчого руху в Україні, легалізувати
загони патріотів у складі структур місцевої самооборони, поставити в законні
рамки питання зберігання та застосування бойової зброї.
7. Прийняти закон про легалізацію зброї для самооборони громадян
(Юрій
Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/1017245288315767). – 2015. –
13.07).
Щодо останніх пропозицій, то в обговореннях ситуації в мережі
Facebook і під час відповідних опитувань ЗМІ висловлюються думки
стосовно того, що громадяни, які обрали тяжкий вантаж виконання силової
функції держави в умовах, коли держава виявилася до виконання цієї функції
майже неготовою, не віддадуть її державі навіть під тиском. Особливо
зважаючи на незавершеність військових дій на Сході України та недовіру до
військового командування. Посилення ж тиску з боку держави може
підштовхнути їх до її переформатування відповідно до нових реалій.
У таких умовах держава, по суті, має створити новий формат
суспільного договору, де певна, чітко позначена частина силової функції
буде повернута народу (наприклад, у вигляді закону про добровольчі
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військові об’єднання або про легалізацію зброї для самооборони громадян).
Зі свого боку громадяни зобов’язані свідомо і відповідально стати
першими гарантами й ревнителями законів у новій країні.
У цьому контексті оптимістично виглядає поширена ЗМІ 13 липня заява
заступника голови фракції партії «Народний фронт» у Верховній Раді
України А. Тетерука про те, що новопризначений голова Служби безпеки
України В. Грицак і лідер «Правого сектору» Д. Ярош домовилися, що ПС
допомагатиме «наводити порядок, на який так чекають в Україні».

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
В. Гройсман: Події у Мукачевому кинули виклик державності, і винні
мають понести відповідальність, за якими би гаслами, погонами або
званнями, службами, громадськими формуваннями вони не ховалися.
«Маємо побороти бандитизм, корупцію, контрабанду, все те, що
сьогодні є явищем, яке знищує нашу державу, – наголосив він. – Вважаю, що
у даному випадку парламент не може стояти осторонь цього процесу, і
сьогодні ми визначимося щодо нашої участі у розслідуванні, аби незалежно
ні від чого визначити винних, за якими би гаслами, погонами або званнями,
службами, громадськими формуваннями вони не ховалися».
Голова Верховної Ради також додав, що кожен, хто порушив закон, має
відповідати перед законом, перед людьми, і має знати, що у випадку скоєння
злочину обов’язково буде покараний.
Керівник парламенту закликав колег-депутатів до системної роботи,
наголосивши на необхідності ухвалити ряд важливих законопроектів, які
регулюють відносини в економічній, соціальній, освітянській і науковій
сферах, щодо реформування правоохоронної системи, стосовно місцевих
виборів.
В. Гройсман також зазначив, що парламент має розглянути законопроект
про внесення змін до Конституції України у частині обмеження депутатської
та суддівської недоторканності, а також включити до порядку денного
законопроект про внесення змін до Основного закону у частині
децентралізації влади. «Це історичне рішення, розгляд якого запланований на
четвер, щодо справжнього повернення людям права управляти владою», –
підкреслив він
(Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 14.07).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман закликає народних
депутатів України до активної роботи на нинішньому пленарному
тижні.
Відкриваючи засідання погоджувальної ради в понеділок, 13 липня,
В. Гройсман заявив, що цей тиждень є «надзвичайно насиченим». «Мені б
дуже хотілося, щоб ми не марнували час на численні перерви і консультації,
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щоб працювали відповідно до визначеного порядку денного та приймали
важливі закони», – сказав він.
Серед найголовніших питань порядку денного керівник парламенту
назвав законопроект про внесення змін до Конституції України в частині
обмеження депутатської та суддівської недоторканності, зазначивши, що з
огляду в тому числі й на останні події в Мукачевому необхідно усвідомити,
що не може бути тих, хто уникатиме відповідальності через належність до
депутатського або суддівського корпусу. «Тому питання недоторканності є
актуальним, думаю, ми його розглянемо і приймемо необхідні рішення», –
сказав він.
У четвер, 16 липня, сказав Голова Верховної Ради, депутатам буде
запропоновано включити до порядку денного законопроект про внесення
змін до Конституції в частині децентралізації влади, який отримав «повну
підтримку і позитивний висновок Венеціанської комісії», і закликав
парламентарів «зважено підійти до цього питання».
Щодо нового законопроекту про місцеві вибори, В. Гройсман зазначив,
що «ми дуже близькі до прийняття рішень», і закликав профільний комітет
завершити роботу з фракціями й групами над цим документом і внести
узгоджені пропозиції, щоб найближчим часом приступити до розгляду цього
питання в сесійній залі. Найголовніше, підкреслив він, щоб система виборів
була відкритою.
В. Гройсман також наголосив, що на цьому тижні також необхідно
завершити реформування правоохоронних органів і розглянути ряд важливих
законопроектів, які регулюють питання економічного життя та співпраці з
міжнародними фінансовими організаціями.
В. Гройсман нагадав про пропозицію не закривати нинішню сесію
17 липня, надавши право керівникові парламенту скликати за необхідності
пленарне засідання. На переконання Голови Верховної Ради, необхідно
попрацювати над коригуванням Коаліційної угоди, на рівні комітетів
проаналізувати те, що вже напрацьовано відповідно до Плану законодавчого
забезпечення реформ, підготувати до голосування якісні узгоджені рішення
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 13.07).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман закликає членів уряду
посилити взаємодію з комітетами і фракціями для напрацювання
якісних законодавчих рішень.
Відкриваючи засідання погоджувальної ради в понеділок В. Гройсман
звернувся до представників уряду: «Шановні панове міністри! Не вводьте в
оману Прем’єр-міністра. Краще співпрацюйте з комітетами, народними
депутатами. Інформуйте Прем’єр-міністра про те, що іноді закони готуються
неякісні, міністри не займаються їх проводженням до розгляду у комітетах,
не використовують повноцінно можливості взаємодії з депутатськими
фракціями.
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Український парламент, незалежно від фракцій, демонстрував і
демонструє готовність до прийняття самих відповідальних рішень. Але єдина
вимога – ці рішення мають бути якісними, відкритими і зрозумілими. Тоді всі
готові брати на себе відповідальність».
В. Гройсман закликав членів уряду посилити взаємодію з комітетами і
фракціями. «Приходьте, презентуйте, відстоюйте свою позицію. Прошу
максимально якісно виконувати свої функції, тоді і якість прийняття рішень
буде зовсім іншою», – сказав він (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 13.07).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман закликає усіх учасників
конфлікту в Мукачевому відмовитися від застосування зброї, а
правоохоронні органи – негайно провести об’єктивне розслідування.
Відкриваючи засідання погоджувальної ради в понеділок, 13 липня,
В. Гройсман зазначив, що події в Мукачевому «сколихнули всю Україну і не
залишили жодну людину байдужою». «Те, що відбувалося і відбувається у
Мукачевому, потребує всебічної оцінки, кого б це не стосувалося», – сказав
В. Гройсман.
При цьому він зауважив, що «просто так, на рівному місці, там би нічого
не було», додавши, що, «очевидно, є питання переділу ринку контрабанди, є
багато тіньових питань».
«Переконаний, що треба опустити зброю, негайно об’єктивно
розібратися, що відбулося, хто винний, і привести його до відповідальності,
щоб усе суспільство побачило, що держава здатна об’єктивно розглянути
ситуацію і притягнути до відповідальності незалежно від того, чи людина
працює у владі, чи є народним депутатом, чи є представником
правоохоронної системи або громадських формувань. Має значення єдине –
дуже чітке і швидке розслідування подій», – заявив Голова Верховної Ради.
На думку В. Гройсмана, парламент також має визначитися, яким чином
депутати можуть долучитися до того, «аби розібратися, що відбувалося
насправді»
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 13.07).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман доручив першому
заступнику Голови Верховної Ради А. Парубію опрацювати питання
щодо створення тимчасових слідчих комісій стосовно ситуації в
Мукачевому та подій під час Майдану у 2013–2014 рр.
Підсумовуючи засідання погоджувальної ради в понеділок, В. Гройсман
зазначив, що проекти відповідних постанов на пропозицію фракцій будуть
негайно внесені на розгляд народних депутатів.
Під час брифінгу після завершення засідання погоджувальної ради
В. Гройсман висловив думку, що в цьому питанні «немає жодних
розбіжностей, парламент визначиться щодо створення ТСК, і почнемо
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працювати у цьому напрямі, щоби якомога швидше відкрити суспільству
правду про те, що відбувалося у Мукачевому» (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 13.07).
***
Голова Верховной Рады поручил аппарату парламента рассмотреть
вопрос об отзыве народного депутата от Оппозиционного блока
Н. Шуфрича из состава украинской делегации Парламентской ассамблеи
ОБСЕ. Об этом В. Гройсман сообщил 13 июля на брифинге.
13 июля во время заседания согласительного совета лидер фракции
Радикальной партии О. Ляшко потребовал от Председателя Верховной Рады
отозвать Н. Шуфрича из состава украинской делегации в Парламентской
ассамблее ОБСЕ, поскольку экс-«регіонал» не поддержал резолюцию об
осуждении российской агрессии в Украине. Кроме того, О. Ляшко попросил
спикера ВР поставить на голосование проект закона об уголовной
ответственности за отрицание агрессии России. В свою очередь спикер
парламента сказал, что дал аппарату ВР поручение рассмотреть это
предложение, однако не сказал, каким образом вопрос будет решен
(УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2015. – 13.07).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про утворення
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування
обставин конфлікту в Закарпатській області».
Народні депутати утворили Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради
України з питань розслідування обставин конфлікту в Закарпатській області
та затвердили її склад (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/113519.html). – 2015. – 14.07).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про подальшу роботу
над законопроектом про внесення змін до Конституції України щодо
недоторканності народних депутатів України та суддів».
З метою забезпечення реалізації вимог ст. 159 Конституції України у
процесі розгляду законопроекту про внесення змін до Конституції України
щодо недоторканності народних депутатів України та суддів (реєстр.
№ 1776), у зв’язку з Висновком Конституційного Суду України від 16 червня
2015 р. у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку
щодо відповідності цього законопроекту вимогам статей 157 і
158 Конституції України, відповідно до ст. 150 Регламенту Верховної Ради
України Верховна Рада України постановляє:
1. Встановити строк:
1) подання пропозицій та поправок до законопроекту – до 15 серпня
2015 року;
2) опрацювання комітетами Верховної Ради України з питань
21

Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, з питань бюджету,
з питань запобігання і протидії корупції, з питань європейської інтеграції до
25 серпня 2015 року включно.
2. Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та
правосуддя після 25 серпня організувати надання народним депутатам
України документів, передбачених частиною третьою статті 150 Регламенту
Верховної Ради України.
3. Провести розгляд законопроекту про внесення змін до Конституції
України щодо недоторканності народних депутатів України та суддів (реєстр.
№ 1776) на пленарному засіданні Верховною Радою України після 25 серпня
2015 року.
Проект постанов зареєстровано за № 1776/П2 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 14.07).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань».
Законопроектом № 2983 пропонується врегулювати відносини, які
виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських
формувань без статусу юридичної особи, фізичних осіб – підприємців,
статутів територіальних громад та символіки. З набранням чинності цим
Законом, Закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб
– підприємців» визнається таким, що втратив чинність (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 14.07).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення
повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання
адміністративних послуг».
Законопроектом № 2984 пропонується внести ряд змін до деяких
законодавчих актів України, спрямованих на розширення повноважень
органів місцевого самоврядування та оптимізацію надання адміністративних
послуг. Серед новел проекту – приписи, спрямовані на усунення
розбіжностей, що виявлені під час реалізації Закону «Про адміністративні
послуги», шляхом виключення деяких положень із тексту цього Закону та
доповнення його новими положеннями, що регулюють статус та діяльність
центру надання адміністративних послуг, а також забезпечують
удосконалення процедури надання адміністративних послуг в електронній
формі.
Крім того, органам місцевого самоврядування (виконавчому органу
сільської, селищної або міської ради, сільському голові (у випадку, коли
відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено)
пропонується надати повноваження щодо реєстрації місця проживання та
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зняття з реєстрації місця проживання особи, ведення відповідного реєстру
територіальної громади (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 14.07).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо фінансової
забезпеченості надання адміністративних послуг органами місцевого
самоврядування)».
Законопроектом № 2981 шляхом внесення змін до Бюджетного кодексу
України пропонується зараховувати до складу доходів загального фонду
бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів
об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та
перспективним планом формування територій громад, адміністративний збір
за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а
також за проведення державної реєстрації юридичних осіб, організацій та
фізичних осіб – підприємців, що здійснюються виконавчими комітетами
міських рад міст обласного значення, районними, районними у містах, містах
Києві та Севастополі державними адміністраціями. Згідно з чинними
вимогами Бюджетного кодексу України зазначений адміністративний збір
зараховується до доходів загального фонду Державного бюджету України
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 14.07).
***
Народні депутати фракції «Блок Петра Порошенка» проголосували
проти відставки Ю. Луценка з посади голови фракції. Про це на своїй
сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Ю. Луценка Л. Сарган, передає
УНН.
За її словами, рішенню передувала 1,5 годинна дискусія.
«Працюємо далі командою однодумців», – додала вона.
Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що народний депутат
Ю. Луценко написав заяву про відставку з посади голови фракції «Блок
Петра Порошенка» у Верховній Раді (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 13.07).
***
Фракція «Об’єднання “Самопоміч”» ініціює збір підписів під
альтернативним законопроектом про внесення змін до Конституції
щодо децентралізації влади. Про це повідомив голова фракції О. Березюк.
Законопроект є альтернативним до проекту, внесеного Президентом
України. Він передбачає, що адміністративно-територіальний устрій України
становлять громади, райони та регіони. Територія України поділена на
громади, які є первинною ланкою місцевого самоврядування та наділяються
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землею. Органами місцевого самоврядування, відповідно до документа, на
рівні громади є виборні голова громади та рада громади, а також виконавчий
орган ради громади, який формується радою громади і є відповідальним
перед нею. На рівні районів та областей будуть районні та обласні ради, які
обиратимуть відповідні виконкоми.
Районні й обласні державні адміністрації в цьому проекті змін до
Конституції запропоновано ліквідувати.
Повноваження органів місцевого самоврядування визначені відповідно
до принципу субсидіарності, тобто здійснюють усі повноваження, які,
відповідно до закону, не належать до повноважень органів державної влади.
Центральну владу на місцевому рівні уособлюють державні урядники,
підпорядковані Кабміну. Вони здійснюють нагляд за законністю актів
органів місцевого самоврядування та координацію між територіальними
органами центральних органів виконавчої влади.
Уряд здійснюватиме контроль за законністю рішень органів місцевого
самоврядування в такий спосіб: державні урядники будуть уповноважені
оскаржувати рішення органів місцевого самоврядування до суду, Верховна
Рада України за поданням Прем’єр-міністра буде уповноважена припиняти
повноваження органів місцевого самоврядування, якщо вони порушили
Конституцію України.
За словами депутатів фракції, пропоновані зміни базуються на
напрацюваннях експертів-конституціоналістів і враховують позицію фракції.
Ці зміни, переконані в «Самопомочі», разом із пропозиціями Президента
мають стати предметом обговорення в парламенті, відповідно до вимог
Коаліційної угоди (Об’єднання «Самопоміч» (http://samopomich.ua/uksamopomich-pochynaje-zbir-pidpysiv-pid-alternatyvnym-proektom-zmin-dokonstytutsiji). – 2015. – 10.07).
***
14 липня парламенту пропонують розглянути закон про місцеві
вибори, але затверджених комітетом правок ще не бачив жоден
депутат. Про це повідомив заступник голови фракції «Об’єднання
“Самопоміч”» О. Лаврик.
Він зазначив, що фракція «Самопоміч» не голосуватиме за документ, не
знаючи його змісту. «Голосувати, не відаючи за що – це ганебна практика.
Тим паче, що зараз у текст закону намагаються нишком внести правки,
несумісні з принципами прозорості виборчого процесу», – повідомив нардеп.
О. Лаврик наголосив, що фракція готова підтримати закон у разі, якщо
він передбачатиме зменшення на 50 % кількості депутатів місцевих рад,
заборонятиме виборчі блоки, які укріплюють феодальні підходи у владі,
обмежуватиме політичну рекламу й захищатиме бюлетені від підробки.
Крім того, у «Самопомочі» проти проведення виборів на окупованому
Донбасі до виведення звідти військ РФ (Об’єднання «Самопоміч»
(http://samopomich.ua/uk-samopomich-ne-holosuvatyme-naoslip-za-zakon-promistsevi-vybory). – 2015. – 13.07).
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***
Голова
Комітету
з
питань
екологічної
політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
М. Томенко провів зустріч із представниками Європейського банку
реконструкції та розвитку.
Зокрема, у зустрічі взяли участь директор департаменту ядерної безпеки
В. Новак і представник Чорнобильського фонду «Укриття» та рахунку
ядерної безпеки в Україні О. Славіс.
Обговорюючи проблемні питання з виконанням проектів міжнародної
технічної допомоги на майданчику Чорнобильської АЕС та коментуючи
ініціативу чиновників уряду вилучити з переліку стратегічних об’єктів, що
мають загальнодержавне значення й не підлягають приватизації, ДСП
«Чорнобильська АЕС», М. Томенко зазначив, що списує таку ініціативу на
непрофесіоналізм і випадковість.
Голова парламентського комітету висловив переконання, що уряд не
здійснюватиме заходи щодо реорганізації Чорнобильської АЕС у публічне
акціонерне товариство, що, фактично, означає підготовку до її подальшої
приватизації.
Крім того, експерти наголосили на тому, що це створить істотні
перешкоди у виробничій діяльності підприємства, що матиме негативний
вплив на стан виконання робіт на Чорнобильській АЕС, особливо за
проектами міжнародної технічної допомоги, потребуватиме переоформлення
відповідних дозволів, ліцензій, інших юридичних і фінансових документів.
До того ж реалізація подібних заходів потребуватиме виділення додаткового
фінансування.
«Отож ми зробимо все, щоб переконати уряд, що Чорнобильська АЕС
повинна залишатись державним підприємством і не потрапляти ні під які
експерименти», – наголосив М. Томенко (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 9.07).
***
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Г. Немиря провів зустріч із президентом
«Рефюджіз Інтернешнл» (Refugees International) М. Габоданом.
Сторони обговорили ситуацію в Україні, проблеми щодо дотримання
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які
перебувають у Криму і на окупованій частині території Донбасу, та
планування допомоги від США й ООН у задоволенні їхніх зростаючих
гуманітарних потреб.
«Проблему внутрішньо переміщених осіб недооцінюють в Україні та за
кордоном. Зараз в нашій державі вже майже півтора мільйона таких людей і
їх кількість зростає. Наш обов’язок захисти їхні права і свободи, а не
блокувати їх», – сказав Г. Немиря.
М. Габодан висловив стурбованість через ситуацію із внутрішньо
переміщеними особами та громадянами України, які залишилися на
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окупованій частині Донбасу і в Криму, зокрема щодо надання їм
гуманітарної допомоги, процедури переміщення через лінію зіткнення в
межах Донецької та Луганської областей і невиплату пенсій та соціальної
допомоги, і закликав владу негайно вжити усіх необхідних заходів задля
допомоги цій категорії громадян.
У цьому зв’язку сторони обговорили ситуацію з ухваленням Верховною
Радою проекту закону № 2166 «Про внесення змін до деяких законів України
щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб». «Питання внутрішньо переміщених осіб – це не лише проблема
захисту, це проблема розвитку України. Політика уряду в цій галузі, на жаль,
призводить до соціального напруження. Щоб запобігти цьому, нам потрібна
інтеграція цих людей на місцях», – сказав представник громадської
організації «Право на захист» Д. Наталуха, який також узяв участь у зустрічі.
Довідково. Refugees International – це незалежна міжнародна організація
допомоги біженцям, яка була створена у 1979 р. Вона працює на п’яти
континентах світу та надає життєво необхідну допомогу й захист внутрішньо
переміщеним особам у таких країнах, як Сирія, Мексика, Південний Судан,
Філіппіни тощо (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 13.07).
***
Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує
Верховній Раді включити до порядку денного ІІ сесії та направити до
Конституційного Суду України для одержання висновку щодо його
відповідності вимогам ст. 157 і 158 Конституції України проект закону
«Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації
влади)».
Комітет розглянув на засіданні 9 липня поданий Президентом України
як невідкладний законопроект про внесення змін до Конституції України
(щодо децентралізації влади) № 2217а.
Під час обговорення члени комітету зазначили, що запропоновані
законопроектом зміни повністю відповідають європейським і міжнародним
стандартам, враховують відповідні висновки й зауваження Венеціанської
комісії, зокрема висновок від 24 червня 2015 р. № 803/2015, та дадуть змогу
забезпечити спроможність місцевого самоврядування й побудову ефективної
системи територіальної організації влади в Україні.
На думку членів комітету, попередній аналіз законопроекту дає змогу
вважати, що в ньому відсутні положення, які в раніше наданих висновках і
прийнятих рішеннях Конституційного Суду України визнавалися такими, що
скасовують чи обмежують права та свободи людини й громадянина або
спрямовані на ліквідацію незалежності чи порушення територіальної
цілісності України. Також у комітету є підстави вважати, що положення
законопроекту відповідають вимогам ст. 157, 158 Основного закону України
й не потребуватимуть подальшого доопрацювання.
Також відмічалося, що прийняття запропонованих у законопроекті змін
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до Конституції України не призведе до порушення міжнародних зобов’язань
України
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 9.07).
***
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу
і в цілому проект закону «Про внесення змін до Закону України “Про
столицю України – місто-герой Київ”» (щодо поновлення права
територіальної
громади
міста
Києва
здійснювати
місцеве
самоврядування через районні в місті ради і їхні виконавчі органи).
Законопроектом № 2529 (доопрацьованим) пропонується внести зміни
до ст. 6, 7, 11, 15 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ»,
відповідно до яких відновлюється система самоврядування в Києві, при якій
районні в Києві ради будуть її обов’язковою складовою. Перші вибори до
районних у Києві рад пропонується провести одночасно з найближчими після
набрання чинності цим законом черговими виборами депутатів Київської
міської ради та київського міського голови.
На засіданні, яке відбулося 1 липня, також було розглянуто проект
закону «Про внесення змін до Закону України “Про столицю України –
місто-герой Київ”» щодо відновлення районних рад (реєстр. № 2529-1), яким
пропонується внести зміни до ст. 6, 7, 8, 9, 10, 10-1, 11, 13, 15 Закону України
«Про столицю України – місто-герой Київ», а також доповнити його новими
ст. 10-2 та 11-1 і змінити ст. 16 Закону України «Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів». Таким чином, відновлюється обов’язкове
функціонування районних у Києві рад, встановлюється порядок їх
формування, призначення голів і їхніх заступників, а також зменшується
загальний склад (кількість депутатів) районних у Києві рад.
Більшістю голосів від присутніх на засіданні членів комітету було
ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді за наслідками розгляду в
першому читанні прийняти законопроект № 2529 (доопрацьований) за основу
та в цілому, а проект закону № 2529-1 за наслідками розгляду в першому
читанні відхилити (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 9.07).
***
Комітет з питань промислової політики та підприємництва
рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо
масштабного стимулювання вітчизняного виробництва, залучення
прямих іноземних інвестицій і розвитку малого й середнього
підприємництва.
Законопроект № 2143а покликаний ліквідувати конкурентні недоліки
для представників малого й середнього бізнесу і вітчизняних виробників
порівняно з іноземними компаніями та великими підприємствами шляхом
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забезпечення для них ринкових умов доступу до державних закупівель у час
економічної кризи і відсутності дешевих кредитних ресурсів.
Як зазначалося під час засідання, документом передбачається
розширення мети та напрямів державної політики підтримки малого й
середнього підприємництва, зокрема шляхом гарантування прав і законних
інтересів суб’єктів малого та середнього підприємництва при участі в
державних закупівлях. Також пропонується вдосконалення процедури оцінки
пропозиції конкурсних торгів.
Крім того, члени комітету зазначили, що пропозиція щодо зобов’язання
уповноваженого органу опубліковувати на власному веб-сайті аналітичну
інформацію щодо частки товарів вітчизняного виробництва та частки малого
й середнього бізнесу в загальному обсязі державних закупівель дасть змогу
зробити цей процес більш прозорим і надасть можливість спостерігати його в
динаміці.
Народні депутати погодилися, що запровадження механізмів,
запропонованих у законопроекті, дасть вагомий поштовх для розвитку
вітчизняної промисловості, залучення прямих іноземних інвестицій і
створення нових робочих місць, а отже, і збільшення податкових надходжень
до бюджетів усіх рівнів.
Більше того, у зв’язку з девальвацією національної валюти та
нестабільним курсом національної грошової одиниці, закупівля товарів
вітчизняного виробництва гарантує державному замовнику менші витрати на
сервісне обслуговування порівняно з іноземним аналогом, значить,
сприятиме прямій економії державних коштів.
Обговоривши зазначене питання, члени комітету ухвалили рішення
внести законопроект на розгляд Верховної Ради та за результатами розгляду
в першому читанні пропонувати прийняти його за основу (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 13.07).
***
Під час засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції
обговорено доповідь міністра юстиції України П. Петренка.
На засіданні комітету було обговорено доповідь міністра юстиції
України П. Петренка про стан реалізації законодавства в частині роботи
Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно і Єдиного реєстру
юридичних та фізичних осіб-підприємців (щодо відображення інформації
про кінцевих вигодоодержувачів) та формування і ведення Єдиного
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.
За результатами зустрічі міністр юстиції зазначив, що на сьогодні
відкрито реєстр речових прав на нерухоме майно, бізнес-реєстр (ЄДР), реєстр
осіб, які вчинили корупційні правопорушення, а також триває підготовка до
втілення єдиного електронного реєстру громадян.
Крім того, П. Петренком було презентовано модернізований Державний
реєстр актів цивільного стану громадян, удосконалену систему електронної
взаємодії з органами державної влади (Офіційний портал Верховної Ради
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України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 9.07).
***
У Верховній Раді зареєстрована Постанова «Про створення ТСК
щодо розслідування подій в м. Мукачеве», передає УНН з посиланням на
прес-службу БПП.
«Є постанова про створення ТСК (тимчасової слідчої комісії), і я
делегований увійти до її складу від фракції “Блок Петра Порошенка”. Ми
будемо розслідувати обставини та з’ясовувати причини збройного зіткнення
у місті Мукачеве Закарпатської області. Правоохоронці дадуть належну
правову оцінку подіям, що мали місце, а ми, як народні депутати, будемо
контролювати цей процес, щоб дана резонансна справа не була заговорена і
була об’єктивно розслідувана», – сказав народний депутат А. Антонищак
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 13.07).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Воєнний кабінет Ради національної безпеки і оборони на засіданні 13
липня під головуванням Президента одним із ключових питань розглянув
ситуацію в зоні проведення антитерористичної операції та зокрема в
районі Маріуполя.
Начальник Генерального штабу В. Муженко спростував заяви про те, що
внаслідок проведення операції біля Широкиного мають бути відведені важка
техніка, підрозділи Збройних сил і Національної гвардії від Маріуполя. «Що
стосується Маріуполя, то, навпаки, плануються заходи щодо посилення
оборони міста, здійснюється планова ротація підрозділів – заміна підрозділів,
які потребують доукомплектування і відновлення навичок, на боєздатні
підрозділи, які зараз заходять і приймають відповідну зону відповідальності»,
– повідомив В. Муженко.
Президент П. Порошенко наголосив, що буде посилено оборону
Маріуполя для захисту міста у випадку порушення мінських зобов’язань
противником. «Підрозділи морської піхоти, які пройшли відповідний вишкіл,
за погодженням зі мною зараз також візьмуть участь у забезпеченні оборони
Маріуполя і виконанні мінських домовленостей», – повідомив П. Порошенко
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 13.07).
***
Президент Украины П. Порошенко уволил с должности своего
советника, главу парламентского комитета по вопросам экологической
политики и природопользования Н. Томенко, сообщает пресс-служба
главы государства.
«Уволить Томенко Николая Владимировича от исполнения обязанностей
советника президента Украины (вне штата)», – говорится в тексте указа.
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Напомним, Н. Томенко подал иск в Высший административный суд к
Председателю Верховной Рады В. Гройсману в связи с нарушением норм
Конституции об обнародовании принятого парламентом 9 апреля и
подписанного спикером 14 апреля закона о моратории на экспорт лесо- и
пиломатериалов в необработанном виде (законопроект № 1362).
Н. Томенко уточнил, что по состоянию на 25 июня прошло 72 дня с
момента передачи закона, одним из авторов которого был сам депутат, на
подпись Президенту. Н. Томенко добавил, что для исключения конфликта
интересов одновременно он обратился с просьбой освободить его от
должности внештатного советника Президента (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3539041-poroshenko-uvolyl-tomenkos-dolzhnosty-vneshtatnoho-sovetnyka). – 2015. – 14.07).
***
Президент Украины П. Порошенко уволил командующего ВВС
Украины Ю. Байдака с занимаемой должности. Соответствующий указ
размещен на сайте главы государства.
«Освободить генерал-полковника Байдака Ю. Аврамовича с должности
командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины», – говорится в
сообщении. Другим указом П. Порошенко освободил его с военной службы в
запас по состоянию здоровья.
Напомним, в июне Президент распорядился не применять закон «Об
очищении власти» к командующему ВВС Ю. Байдаку, «учитывая
необходимость
обеспечения
обороноспособности
государства»
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3539034prezydent-uvolyl-komanduuischeho-vozdushnymy-sylamy-vsu). – 2015. – 14.07).
***
Президент сподівається, що Верховна Рада перегляне своє рішення
щодо закону про реструктуризацію валютних кредитів.
«Я сподіваюся, що у Верховній Раді знайдеться достатньо здорових сил
для того, щоб виправити власну, м’яко кажучи, “помилку”. Якщо
політичного духу у Верховної Ради не вистачить – я захищу Україну», –
заявив П. Порошенко в інтерв’ю телеканалу «1+1».
Президент повідомив, що до нього з Верховної Ради прийнятий закон
ще не надійшов на підпис. За словами Президента, закон має бути
розглянутий Регламентним комітетом Верховної Ради, бо багато депутатів
написали заяви про голосування їхніми картками за їх відсутності в залі.
Глава держави наголосив, що парламентарі прийняли це рішення
виключно з популістських міркувань. «Вони хотіли сподобатись людям,
зробивши абсолютно безвідповідальне рішення. Люди, оплесків яких вони
чекали, відреагували з точністю до навпаки: ви – безвідповідальні, ви –
популісти, ви штовхнули країну у прірву», – сказав Президент, додавши, що
лише для того, щоб виповнити хоча б перші норми цього закону, країна має
десь купити від 7 до 10 млрд дол., що більше від нашого золотовалютного
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резерву. За словами Президента, виконати цей закон – значить, повністю
залишити країну без банківської системи, бо в банків немає таких ресурсів, і
фактично ввергнути країну в хаос (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 12.07).
***
Президент закликає депутатів підтримати законопроект щодо
заборони відпускати під заставу підозрюваних у корупції.
Президент П. Порошенко повідомив, що звернувся до керівників
фракцій Верховної Ради з проханням підтримати законопроекти щодо
заборони відпускати під заставу осіб, що підозрюються в корупції. «Щоб такі
категорії громадян, як держслужбовці першого і другого рангу, судді,
прокурори, правоохоронці, у випадку обґрунтованих звинувачень щодо
корупційних дій не мали права виходити під заставу», – сказав Президент в
інтерв’ю телеканалу «1+1» і висловив сподівання на підтримку такої
ініціативи. П. Порошенко наголосив: «Кожен випуск злочинця під заставу
викликає обурення суспільства, і я, як Президент, не можу на це не
реагувати».
Крім того, повідомив глава держави, досягнуто домовленості про
винесення на розгляд питання скасування депутатської та суддівської
недоторканності. Президент назвав неприпустимим той факт, коли
обґрунтовано звинувачувані судді й депутати мають можливість організувати
втечу за кордон, поки парламент розглядає питання скасування їхньої
недоторканності для притягнення до відповідальності.
«Це звучить як попередження про те, що треба тікати, поки є
недоторканними. Ми не можемо миритися з цим. Мають бути нарешті
проголосовані зміни до Конституції, які вже розглянуті Конституційним
Судом, щодо скасування депутатської і суддівської недоторканності», –
зазначив П. Порошенко. Президент наголосив, що на кримінальні злочини,
особливо корупційного характеру, правоохоронні, суддівські та прокурорські
органи повинні мати можливість реагувати та затримувати злочинців.
П. Порошенко наголосив, що в питанні боротьби з корупцією
правоохоронні органи та держава перейшли від законодавчого забезпечення
та створення умов для ефективної роботи до реальних кроків. «Як би це
важко не було, який би опір ми не бачили, ми перейшли вже від
законодавчого забезпечення до конкретних, практичних, прямих дій щодо
боротьби з корупцією. Впевнений, що ми переможемо, бо цього хоче народ, і
народ підтримує ці ініціативи», – сказав глава держави.
Серед перших реальних кроків П. Порошенко назвав проведення ряду
операцій з виявлення та затримання корупціонерів у органах прокуратури, на
кордоні. «Це найвищі посади: рівень керівництва обласної прокуратури,
головуючий слідчим управлінням. Суми хабарів складають мільйони
гривень, вилучені при обшуках суми – десятки мільйонів. Це вже не
компанєйщина. Це – реальні зрушення», – наголосив Президент.
Президент нагадав, що на законодавчому рівні влада забезпечила
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створення інструментів для боротьби з корупцією. Створено Антикорупційне
бюро, Антикорупційну агенцію, керівництво і службовці до яких
добираються на прозорій, конкурсній основі. Утворено Національну поліцію,
а з 15 липня розпочнеться набір абсолютно нових кадрів до прокуратури. Усе
це робиться у відповідності до Угоди про асоціацію з ЄС, у погодженні з
організацією GRECO, яка забезпечує світову координацію в боротьбі з
корупцією, підкреслив Президент (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 12.07).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
президентом Франції Ф. Олландом і федеральним канцлером Німеччини
А. Меркель. Вони обговорили стан імплементації мінських домовленостей.
Співрозмовники погодилися, що необхідно активізувати зусилля для
досягнення повного припинення вогню та відведення важкої військової
техніки.
Президент П. Порошенко ще раз підкреслив важливість деескалації
навколо Широкиного, а також заявив про необхідність досягти домовленості
щодо відведення озброєння калібром менше 100 мм. Ці ініціативи були
підтримані канцлером А. Меркель і президентом Ф. Олландом.
Президент Франції та канцлер Німеччини рекомендували продовжити
конституційну реформу, започатковану Президентом України задля
децентралізації влади в Україні, що відповідає мінським домовленостям, з
особливим наголосом на відображенні в проекті Конституції України
особливостей самоврядування в деяких районах Донецької і Луганської
областей (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 10.07).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон № 521-VIII «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості
у видобувних галузях». Документ був ухвалений Верховною Радою 16
червня.
Зокрема, Закон зобов’язує користувачів надр і власників спеціальних
дозволів на користування нафтогазоносними надрами надавати та
оприлюднювати інформацію про загальнодержавні й місцеві податки та
збори, інші платежі, а також про виробничу (господарську) діяльність,
відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів. Також органи,
що здійснюють державне управління в галузі геологічного вивчення,
використання й охорони надр, мають надавати та публікувати інформацію
про стан геологічного вивчення, використання й охорони надр відповідно до
встановленого урядом порядку.
Кабінет Міністрів, у свою чергу, зобов’язується публікувати та
поширювати інформацію про загальнодержавні й місцеві податки і збори, а
також інші платежі, у тому числі контекстної інформації (загального огляду)
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щодо видобувних галузей.
Законом доручається уряду протягом двох місяців з дня набрання
чинності документом затвердити порядок забезпечення прозорості у
видобувних галузях, забезпечивши перехід на звітування надрокористувачів
в Україні відповідно до міжнародних стандартів звітності.
Метою Закону є посилення прозорості видобувних галузей,
упровадження міжнародних стандартів звітності, удосконалення системи
управління природними ресурсами, покращення інвестиційного клімату в
Україні, упровадження стандартів ініціатив щодо забезпечення прозорості
видобувних галузей і «Партнерств “Відкритий уряд”», а також положень
Коаліційної угоди (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 10.07).
***
Президент призначив В. Чалого Надзвичайним і Повноважним
Послом України в Сполучених Штатах Америки. Відповідний указ глава
держави підписав 10 липня. Іншим указом В. Чалого звільнено з посади
заступника глави Адміністрації Президента (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
10.07).
***
Президент П. Порошенко взяв участь у розширеній колегії
Міністерства внутрішніх справ України, присвячений реформуванню
системи правоохоронних органів. «Стратегічна мета – нова система
правоохоронних органів, яка має забезпечити такі цінності цивілізованого
суспільства, як безумовне дотримання прав людини, верховенство закону і
ефективне функціонування інституцій держави дійсно на благо громадян», –
заявив глава держави.
Президент наголосив, що ключовим моментом реформування має стати
європейський рівень обслуговування населення, думкою якого насамперед
необхідно керуватися при оцінці діяльності МВС. «У питанні реформ
правоохоронних органів важливу роль відіграють механізми демократичного
цивільного контролю, дієва співпраця з громадянськими інститутами
суспільства, здорове сприйняття їхньої конструктивної критики, повага й
здатність і бажання чути голос кожного пересічного громадянина, – зазначив
глава держави. – В остаточному підсумку міністерство вбачається цивільним
відомством, що координуватиме на новітніх управлінських засадах державну
політику з протидії злочинності та забезпечення громадської безпеки».
Реформою передбачається, що в складі міністерства функціонуватимуть
Національна поліція, Держслужба з надзвичайних ситуацій, Державна
міграційна служба, Державна прикордонна служба, Національна гвардія. При
цьому Президент особливо наголосив, що в системі правоохоронних органів
мають діяти надійні внутрішні антикорупційні механізми, служба
внутрішньої безпеки та самоочищення системи. Президент відзначив
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демонстрацію МВС готовності до самоочищення та звільнення від
перевертнів, однак у правоохоронних органах відсутня системна робота щодо
руйнування корупційних механізмів у своїй діяльності та знешкодження
стійких зв’язків злочинних угрупувань з міліцією.
Окремо глава держави привернув увагу до росту криміногенної ситуації
в регіонах поза межами проведення антитерористичної операції, що потребує
ефективної реакції правоохоронних органів.
Президент позитивно оцінив початок роботи патрульної поліції в Києві,
відзначивши увагу та хороші враження громадськості й ЗМІ від
поліцейських.
Участь у нараді також узяли Прем’єр-міністр А. Яценюк, міністр
внутрішніх справ А. Аваков і голова департаменту Патрульної поліції Києва
О. Фацевич (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 10.07).
***
Президент України П. Порошенко провів нараду щодо боротьби з
корупцією та контрабандою на лінії зіткнення за участі представників
силових відомств, представників Донецької, Луганської областей і
волонтерів.
«Зараз стоїть надзвичайно важливе і небезпечне завдання – закрити
контрабандні потоки, – наголосив глава держави. – Лінія зіткнення створює
велику небезпеку для стабільності країни, ситуація на ній сьогодні дозволяє
фінансувати сепаратизм, тероризм, фінансувати бандитів і окупантів з
окупованої території і суттєво ослаблювати безпеку держави».
Глава держави нагадав, що останнім часом було проведено наради щодо
боротьби з корупцією на західному та південному кордонах. Він констатував,
що за їхнім підсумком уже здійснюються конкретні кроки. Зокрема,
досягнуто домовленості про роботу спільних пунктів пропуску із західними
країнами-сусідами, працює спільна українсько-європейська місія щодо
контролю на придністровській частині кордону з Молдовою, ухвалено
рішення про запровадження роботи кількох терміналів із прозорим режимом
функціонування митних служб і прикордонників у Одесі.
«У рамках наших зобов’язань по безвізовому режиму прийнято рішення,
що на території пункту пропуску можуть перебувати лише прикордонники і
митники, і ніхто більше. Ніяких ветеринарів, екологів, радіометристів і
інших, єдина робота яких полягала в тому, щоб продати за гроші довідку і не
нести відповідальності за захист митної території України», – констатував
Президент.
П. Порошенко позитивно оцінив дії СБУ та ДПСУ щодо реакції на
прояви корупції на кордоні й арешт корупціонерів. «Маємо, нарешті, закрити
потік контрафактних вантажів», – підкреслив він.
Пальне та транспортні засоби, які використовуються контрабандистами,
мають конфісковуватися на потреби ЗСУ в рамках законодавчого механізму
мобілізації. «Ризик втрати автомобіля буде дуже потужним стимулом для
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того, щоб припинити злочинну діяльність», – переконаний глава держави.
Важливим кроком на шляху боротьби з корупцією глава держави назвав
початок роботи безпаперової системи перепусток через лінію зіткнення.
«Нарешті маємо зняти тавро корупції з системи перепусток, де штучно
затягувався час на оформлення для того, щоб поза чергою, не безкоштовно
провести декілька десятків людей і отримати за них хабаря», – підкреслив П.
Порошенко (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 9.07).
***
У понеділок, 13 липня, у Вашингтоні (США, округ Колумбія) почав
роботу перший американсько-український бізнес-форум, на якому
українська сторона на чолі з Прем’єр-міністром презентує керівникам
найбільших американських компаній інвестиційну привабливість
України.
Урядову делегацію очолює Прем’єр-міністр України А. Яценюк, також
українську сторону представляють міністр фінансів Н. Яресько, міністр
економічного розвитку та торгівлі А. Абромавичус, міністр інфраструктури
А. Пивоварський, міністр аграрної політики і продовольства О. Павленко,
заступник глави Адміністрації Президента України Д. Шимків, голова НАК
«Нафтогаз України» А. Коболєв, голова Фонду державного майна І. Білоус,
голова Державної фіскальної служби Р. Насіров та ін.
У першій американсько-українській інвестиційній конференції візьме
участь віце-президент Сполучених Штатів Америки Д. Байден.
Спікерами та модераторами є одні з найвідоміших світових інвесторів:
Д. Сорос, Д. Рубенштейн та ін. У конференції беруть участь понад 150
представників найбільших американських компаній.
Учасники конференції передусім обговорять можливості розвитку
бізнесу в Україні, будуть презентовані ті галузі, у яких є значний потенціал
розвитку. Зокрема, відбудуться тематичні сесії «Ведення бізнесу в Україні»,
«Агробізнес та інфраструктура» «Економіка знань, людський капітал і
підприємництво»,
«Енергетика та енергоефективність»,
«Стратегії
фінансування проектів і зростання бізнесу» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.07).
***
Президент США Б. Обама и вице-президент Дж. Байден пообещали
находящемуся в Вашингтоне Премьер-министру Украины А. Яценюку,
что США сохранят антироссийские санкции до полного выполнения
Минских договоренностей. Об этом говорится в сообщении Белого дома по
итогам встречи политиков. Одновременно Б. Обама и Дж. Байден
приветствовали стремление Украины к осуществлению «амбициозных»
экономических реформ, а также твердую позицию правительства (Украины,
– ред.) в отношении популистских мер, которые могут подорвать
финансовую стабильность» страны. «Руководители согласились с важностью
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для Украины проведения дополнительных реформ, включая энергетический
сектор, чтобы выполнить свои обязательства перед МВФ и другими
финансовыми институтами», – отмечено в сообщении Белого дома.
В свою очередь А. Яценюк подчеркнул, что Украина высоко ценит
личное участие Б. Обамы и Дж. Байдена в поддержке украинского народа.
«Мы выбрали нелегкий, но правильный путь – провести иногда болезненные,
но правильные реформы и построить базу для процветающего будущего
Украины»,
–
отметил
А.
Яценюк
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3539063-ssha-sokhraniat-sanktsyyprotyv-rossyy-do-vypolnenyia-mynskykh-sohlashenyi). – 2015. – 14.07).
***
А. Яценюк закликав бізнес США взяти участь у широкомасштабній
приватизації українських держпідприємств.
«Часом приватизація буває дуже заполітизована. Але моя позиція, і
позиція уряду та Президента України – нам потрібно розпочати
широкомасштабну приватизацію», – підкреслив він.
А. Яценюк нагадав, що уряд уже ухвалив ряд рішень, які дали змогу
приватизації енергетичних компаній. «“Центренерго”, який має найбільші
енергогенеруючі заводи в Україні, ряд хімічних заводів та кілька операторів
електромереж будуть приватизовані на повністю прозорій і конкурентній
основі, – наголосив він. – Ми як уряд зацікавлені отримати більше
надходжень, а ви як представники бізнесу – більше прибутку. У нас
збігаються інтереси, і ми досягнемо успіху в цьому. Тож розгляньте ідею
інвестувати в Україну та взяти участь у приватизації».
Іншими основними сферами економічної співпраці України та США
глава уряду назвав сільське господарство, енергетику та інфраструктуру
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.07).
***
У понеділок, 13 липня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк у рамках
робочого візиту до Вашингтона зустрівся з міністром торгівлі США П.
Прітцкер.
Сторони
обговорили
найактуальніші
питання
економічного
співробітництва між двома країнами. На думку співрозмовників,
американсько-український бізнес-форум, який проходить у Вашингтоні, –
важливий знак підтримки України з боку уряду США, який свідчить про
необхідність, важливість і велику перспективність співпраці з Україною та
бізнесу в Україні.
А. Яценюк і П. Прітцкер обговорили конкретний покроковий план
співпраці України та США на найближчу перспективу (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.07).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив голові Державної
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фіскальної служби Р. Насірову звільнити всіх працівників Закарпатської
митниці ДФС – від начальника митниці та керівництва митних постів
до рядового працівника.
Для забезпечення функціонування митниці глава уряду доручив
направити в область співробітників митниці з інших регіонів.
А. Яценюк дав доручення Міністерству внутрішніх справ України
провести розслідування фактів контрабанди та зловживань на Закарпатській
митниці та за його результатами порушити кримінальні провадження
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.07).
***
На засіданні колегії МВС у п’ятницю, 10 липня, Прем’єр-міністр
України А. Яценюк дав ряд завдань Державній міграційній службі та
Державній прикордонній службі в рамках підготовки до запровадження
безвізового режиму з ЄС.
Він підкреслив, що одним з головних завдань є підключення до бази
Інтерполу пунктів пропуску. У вересні, коли до України прибуде оціночна
місія ЄС, повинно бути підключено вже понад 20 пунктів пропуску.
Серед завдань також, за словами глави уряду, – видача біометричних
паспортів і перехід з наступного року від паспортів радянського стилю до
картки громадянина України. «Тому це завдання, яке повинно бути у вас на
постійному контролі. Ми повинні зробити 100 зі 100 для того, щоби нікому
не вдалося показати пальцем на Україну, що якісь технічні речі не виконані.
Переконаний, що міністерство це здатне зробити», – наголосив А. Яценюк.
Глава уряду також звернувся до Державної прикордонної служби
продовжувати роботу з односторонньої демаркації кордону з Росією: «Також
у нас на порядку денному – Білорусь і Молдова».
Він наголосив на необхідності продовження проекту облаштування
державного кордону «Європейський вал»: «Щоби з російської сторони не
проходили терористи, зброя, наркотики. І щоби ми, в тому числі і в рамках
безвізового режиму, чітко заявили: Україна здатна захистити і охороняти свій
кордон».
Він нагадав, що перша частина коштів на проект «Європейський вал»
урядом виділена.
А. Яценюк наголосив, що розроблений проект облаштування державного
кордону – «абсолютно інший, модерновий, правильний»: «Думаю, на
колишньому пострадянському просторі Україна покаже взірець, як треба
будувати лінію державного кордону і контролювати державний кордон»
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 10.07).
***
А. Яценюк зазначив, що фінансування національної безпеки –
питання номер один.
«Питання національної безпеки сьогодні – номер один. І фінансування
національної безпеки – так само номер один», – наголосив Прем’єр-міністр
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України А. Яценюк у п’ятницю, 10 липня, на засіданні колегії Міністерства
внутрішніх справ України.
Він підкреслив, що до кінця поточного року плани з переозброєння й
придбання техніки для Національної гвардії України будуть виконані.
Водночас глава уряду повідомив, що провів зустріч з усіма силовими
відомствами щодо освоєння бюджетних коштів. Загальний бюджетний запит
усіх правоохоронних органів і Збройних сил України до кінця поточного
року, за словами А. Яценюка, становить 17,5 млрд грн, «яких ніде взятии»: «З
міністром фінансів України і керівниками силових відомств ми провели
перекалькуляцію і поки що зупинилися на цифрі 5,5 млрд грн. Змушений
публічно звернутися до всіх розпорядників бюджетних коштів: всім треба
“урізатися”. Це означає, що якщо ми фінансуємо армію, то частина
непрофільних видатків різних міністерств повинна бути перерозпреділена і
передана до Міністерства оборони, Національної гвардії, Міністерства
внутрішніх справ, Служби з надзвичайних ситуацій і прикордонників»
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 10.07).
***
А. Яценюк звернувся до парламенту ухвалити закон про
дофінансування потреб ЧАЕС і зони відчуження.
У четвер, 9 липня, напередодні зустрічі донорів чорнобильського фонду
«Укриття», Прем’єр-міністр України А. Яценюк здійснив робочу поїздку до
зони відчуження.
Глава уряду повідомив, що 16 липня в Лондоні відбудуться зустрічі
донорів чорнобильського фонду «Укриття». «На жаль, протягом тривалого
часу профільне міністерство нічого не зробило в питанні підготовки до цієї
конференції», – підкреслив він.
А. Яценюк підкреслив, що перед донорською зустріччю парламент
повинен ухвалити закон стосовно дофінансування потреб ЧАЕС і зони
відчуження: «Мова йде про 135 млн грн, щоб забезпечити кошти на
фінансування Чорнобильської АЕС, зокрема об’єкта “Укриття”».
Під час візиту до зони відчуження А. Яценюк оглянув об’єкт «Укриття»
ЧАЕС та ознайомився з перебігом будівництва нового безпечного
конфайнмента (НБК), завершення зведення якого заплановано на IV квартал
2017 р.
Проект нового безпечного конфайнмента затверджено у 2004 р. На
першому етапі введено в експлуатацію тимчасові об’єкти, зокрема три
бетонні заводи, нову високовольтну лінію для бетонних заводів, приміщення
будівельної лабораторії, ремонтні майстерні. На другому етапі виконуються
роботи з проектування та будівництва нового безпечного конфайнмента,
проведення всього комплексу необхідних випробувань і введення його в
експлуатацію.
Зовнішня обшивка завершена більше ніж на 70 %. Крім того, завершено
влаштування всіх фундаментів НБК.
А. Яценюк також оглянув перебіг будівництва сховища відпрацьованого
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ядерного палива «сухого» типу (СВЯП-2). Це об’єкт, призначений для
прийому, підготовки до зберігання й зберігання протягом 100 років
відпрацьованих тепловиділяючих збірок, які накопичено на ЧАЕС.
Проектні роботи щодо будівництва СВЯП-2 завершено. Запланований
термін введення сховища в експлуатацію й початок етапу «Гарячі
випробування» – листопад 2016 р. (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2015. – 9.07).
***
А. Яценюк наголосив, що система управління зоною відчуження буде
повністю змінена.
Державне агентство з управління зоною відчуження повинно бути
ліквідоване. Натомість буде створено державний концерн щодо роботи з
ядерними матеріалами та радіологічний заповідник. Про це заявив А. Яценюк
під час робочої поїздки на ЧАЕС у четвер, 9 липня.
Глава уряду наголосив, що за 30 років система управління зоною
відчуження «взагалі не змінилася»: «Тут ще, по суті, Радянський Союз і
радянські правила».
Він наголосив на необхідності прийняти кілька рішень, перше з яких –
ліквідація Державного агентства з управління зоною відчуження. «На його
місце повинен прийти державний концерн щодо роботи з ядерними
матеріалами. В цей концерн повинні ввійти державні підприємства і державні
компанії, які будуть працювати з ядерними матеріалами, у тому числі з
відпрацьованими», – підкреслив глава уряду.
А. Яценюк також виступив за те, аби на території чорнобильської зони
був створений радіологічний заповідник. Для проведення радіологічної
оцінки території, за його словами, необхідно залучити провідні західні
компанії: «За 30 років надто багато всього змінилося. І нам треба зрозуміти,
який стан екологічної ситуації, і підтвердити його кращими світовими
компаніями, щоби аналіз екологічної ситуації в чорнобильській зоні мав
світове юридичне визнання.
До 30-ліття Чорнобильської трагедії ми вийдемо з тим, що в нас буде
нова система управління зоною. У нас фактично й зони як такої не буде – у
нас буде заповідник і державний концерн, який буде займатися ядерними
матеріалами».
Він зазначив, що з цих питань Кабінетом Міністрів буде створено
відповідну робочу групу.
А. Яценюк додав, що цей об’єкт може стати інвестиційно привабливим.
Він зазначив, що, за словами керівництва ЧАЕС, сюди приїздили інвестори,
зокрема з Німеччини, із пропозицією зведення в зоні об’єкта генерації
сонячної енергії. «Ми можемо тут генерувати електричну енергію від
сонячної. Ми можемо тут робити дуже багато інвестиційних проектів. І саме
для цього, щоб подолати цю корупцію радянського стилю, система
управління зоною відчуження буде повністю концептуально змінена», –
підкреслив глава уряду (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 9.07).
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***
В случае активизации противостояния на Востоке Украины
украинская власть готова к введению военного положения. Об этом заявил
секретарь СНБО А. Турчинов.
По его словам, предыдущий закон о военном положении принимался
давно, когда никто не думал о военной угрозе. Поэтому старое
законодательство в этой сфере было нефункциональным.
Также секретарь СНБО заявил, что строительство фортификационных
сооружений на линии разграничения на Донбассе будет завершено до 15
июля текущего года. По словам А. Турчинова, процесс строительства трех
оборонительных рубежей несколько затянулся. Вместе с тем он отметил, что
это достаточно серьезная в инженерном плане работа, причем особенно
сложно было строить на первой линии обороны, поскольку работа
выполнялась практически под постоянным снайперским и артиллерийским
огнем, что и повлияло на темпы строительства (УРА-Информ (http://urainform.com). – 2015. – 13.07).
***
Кабинет Министров одобрил внедрение принципа «открытого неба»
между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Соответствующее
распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.
«Одобрить проект Соглашения между правительством Украины и
правительством Соединенных Штатов Америки о воздушных перевозках.
Уполномочить министра инфраструктуры А. Пивоварского подписать
указанное Соглашение, позволив вносить в случае необходимости в текст
проекта Соглашения изменения редакционного характера», – говорится в
сообщении (Корреспондент.net (http://korrespondent.net/ukraine/3538499ukrayna-odobryla-otkrytoe-nebo-s-ssha). – 2015. – 13.07).
***
Міністр охорони здоров’я України О. Квіташвілі розповів про
особливості ініційованих МОЗ України законопроектів з медичної
реформи.
В Будинку уряду О. Квіташвілі провів брифінг, на якому розповів про
особливості ініційованих МОЗ України законопроектів з медичної реформи.
«Ними пропонується не косметичний ремонт, а докорінна зміна системи,
спрямована на те, щоб українці могли отримувати якісну медичну допомогу в
хороших лікарнях», – наголосив він. За його словами, «держава й надалі буде
виділяти ті гроші, які виділяла раніше на систему охорони здоров’я, але в
результаті реформи вони будуть використані більш ефективно на ті потреби,
які є в кожному медичному закладі, а не на обід за 2 грн, лампочки і на
фінансування за принципом ліжко-місць, половина з яких в Україні не
використовується».
Міністр також підкреслив, що «реформа не передбачає введення платної
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медицини, але передбачає новий підхід до фінансування медичних послуг
державою. Це дасть змогу в тому числі правильно планувати фінансування
того чи іншого медичного закладу, виходячи з тієї кількості послуг, яке воно
надало пацієнтам, оскільки саме пацієнти, вибираючи той або інший заклад,
вирішуватимуть, якому закладу будуть перераховані гроші».
«Підготовлений пакет законопроектів (№ 2309а, 2310а, 2311а) вносить
зміни у ряд існуючих законів, наприклад щодо питання організаційноправового статусу медичних закладів, їхньої класифікації, вимог до
установчих документів та управління. Вони встановлюють спрощений
порядок реорганізації медичних закладів з бюджетних установ у державні та
комунальні підприємства і пропонують фінансові та інші стимули для такої
реорганізації. Наприклад, запропоновано, щоб невикористані медичними
закладами кошти за попередній рік не забиралися знову в бюджет, а могли
бути використані в наступному році. Або щоб на перехідний період державні
та комунальні лікарні було звільнено від відрахування частини прибутку до
бюджету, – розповів О. Квіташвілі. – Це надзвичайно важливо, оскільки
зміна організаційно-правової форми медичного закладу дасть можливість
кожній лікарні самостійно розпоряджатися бюджетними грошима і легально
генерувати додаткові доходи, а кошти спрямовувати на розвиток лікарні». На
його переконання, «це також дасть можливість запустити процес тарифікації
медичних послуг на підставі клінічних протоколів».
При цьому О. Квіташвілі підкреслив: «Ці зміни необхідно зробити не для
введення платної медицини, а тому, що держава має розуміти вартість тієї чи
іншої медичної послуги».
Міністр охорони здоров’я зауважив, що після прийняття законопроектів
знадобиться як мінімум рік перехідного періоду, коли всі лікарні
отримуватимуть з державного бюджету такі самі кошти, які вони й до цього
отримували, але використовувати їх можна буде на необхідні саме для цієї
лікарні речі.
«Після розробки тарифікації послуг держава через обласні або районні
адміністрації оплачуватиме лікарням вартість наданих якісних послуг
пацієнтам. Таким чином, пацієнти зможуть вибирати лікарні незалежно від
територіальної приналежності, що сприятиме конкуренції між лікувальними
закладами і як результат підвищить якість лікування», – стверджує О.
Квіташвілі. Він також наголосив, що «залежно від своєї затребуваності,
лікарі отримуватимуть більшу або меншу заробітну плату, зможуть
працювати офіційно в декількох медичних установах за контрактом і
збільшити свою практику і доходи» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2015. – 13.07).
***
У Будинку уряду презентовано оновлений реєстр осіб, які вчинили
корупційні правопорушення. Як повідомила під час презентації перший
заступник міністра юстиції України Н. Севостьянова, загалом реєстр містить
інформацію щодо 9,5 тис. осіб і постійно оновлюється.
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Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення,
удосконалили технологічно, зокрема розширивши параметри пошуку. Так,
раніше можна було здійснювати пошук лише за прізвищем, ім’ям, по
батькові. І в разі помилки, система видавала відповідь, що особу не знайдено
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.07).
***
Віце-прем’єр-міністр В. Вощевський зазначив, що уряд залучив
Інститут геологічних наук НАН до реформування Держгеонадра.
Віце-прем’єр-міністр В. Вощевський провів зустріч з директором
Інституту геологічних наук НАН України, академіком П. Гожиком, під час
якої обговорювалися питання щодо шляхів відновлення геологічної галузі
України.
Так, за результатами зустрічі досягнута домовленість щодо залучення
Інституту геологічних наук та інших профільних наукових геологічних
організацій Національної академії наук України до вирішення питань
відновлення геологічної галузі, у тому числі до реформування Держгеонадра.
Також урядовець звернув увагу на необхідність проведення
комплексного аудиту ресурсного потенціалу надр і потужностей видобутку
корисних копалин.
У свою чергу П. Гожик відзначив високий ресурсний потенціал
українських надр, що за умови раціонального використання може стати
рушійною силою для виходу країни з економічної кризи. Згідно з
експертними оцінками, ця галузь забезпечує від 25 до 60 % річного ВВП
України, до 48–50 % її промислового потенціалу, до 20 % трудових ресурсів,
а також значну частку (до 30–40 %) валютних надходжень.
Зокрема, Інститутом геологічних наук будуть підготовлені та надані
уряду пропозиції щодо перспективних напрямів пошуку і видобутку
корисних копалин, зміцнення науково-експертного потенціалу галузі
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 10.07).
***
13 липня розпочинається робочий візит міністра енергетики та
вугільної промисловості до США. Під час перебування В. Демчишина у
Вашингтоні заплановано проведення засідання українсько-американської
робочої групи з питань енергетичної безпеки під головуванням міністра та
спеціального посланника Державного департаменту США з енергетичних
питань А. Хокстена.
Також заплановані зустрічі з керівництвом Міністерства енергетики
США, представниками Конгресу, Міністерства фінансів, Міністерства
торгівлі, Офісу торговельного представника, керівництвом Ексімбанку,
OPIC, USAID та USTDA (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
13.07).
***
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На засіданні Кабінету Міністрів України ухвалено ряд постанов, які
посилюють соціальні гарантії внутрішньо переміщеним особам (ВПО).
Про це на брифінгу в Будинку уряду повідомив міністр соціальної політики
П. Розенко.
Постанова № 473 від 8 липня 2015 р. спрощує процедури набуття
статусу зареєстрованого безробітного особами з числа внутрішніх
переселенців, їх реєстрацію і перереєстрацію, а також взяття на облік осіб,
які шукають роботу в центрах зайнятості.
Постановою № 471 від 8 липня 2015 р. урегульовано питання захисту
прав переселенців на загальнообов’язкове державне страхування. «Надано
право отримувати державну допомогу в ситуаціях, коли страховий випадок
трапився до моменту виїзду людини з тимчасово неконтрольованої
українською владою території», – роз’яснив П. Розенко.
Дія зазначеної постанови поширюватиметься також на осіб, які
працювали чи працюють на підприємствах, установах, організаціях чи у
фізичних осіб, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, у районі
проведення АТО або в зоні надзвичайної ситуації, але фактично проживають
на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в
повному обсязі.
Також П. Розенко повідомив про затвердження урядом Програми
працевлаштування та професійного навчання внутрішньо переміщених осіб
на 2015–2016 роки, у якій визначені конкретні завдання органів влади. На
фінансове забезпечення документа в бюджеті Фонду загальнообов’язкового
страхування на випадок безробіття передбачено 21 млн грн, наголосив
міністр соцполітики, висловивши сподівання на те, що місцеві органи влади
візьмуть участь у спільному вирішенні поставлених Програмою завдань
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 10.07).

ПОЛІТИКА
У понеділок, 13 липня, у Брюсселі офіційно розпочав свою роботу
Комітет асоціації – двосторонній орган співробітництва між Україною
та ЄС, утворений відповідно до Угоди про асоціацію.
Комітет асоціації є другим за важливістю інституційним органом з її
виконання після Ради асоціації, засідання якої відбулося в грудні 2014 р.
Українську делегацію на засіданні очолює заступник міністра Кабінету
Міністрів України, директор урядового офісу з питань європейської
інтеграції Н. Гнидюк; делегацію ЄС – управляючий директор Європейської
служби зовнішньої діяльності питань Європи та Центральної Азії ЛуісФіліпеФернандес ДеЛаПенья.
Засідання триватиме протягом двох днів (13–14 липня), під час яких
сторони обговорюватимуть питання політичного, торговельно-економічного
та секторального співробітництва між Україною і ЄС, від реалізації яких
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залежить інтеграція України до ЄС.
В обговоренні братимуть участь представники інституцій ЄС, а також
16 заступників міністра, відповідальних за питання європейської інтеграції,
які на щоденній основі займаються реалізацією Угоди про асоціацію в
Україні (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.07).
***
Чехія визначила елементом зовнішньої політики підтримку
європейського вибору України.
Уряд Чехії ухвалив нову концепцію зовнішньої політики країни, одним з
елементів якої є підтримка європейського вибору України, а також Грузії й
Молдови на перспективу, передає УНН з посиланням на радіо «Свобода».
У документі, серед іншого, ідеться про те, що Чехія підтримуватиме і
формуватиме політику «Східного партнерства» Європейського Союзу та
щодо України, Молдови й Грузії політика «Східного партнерства» й
закордонна політика Чехії будуть спрямовані на виконання угод про
асоціацію, включно з поглибленою і всеохопною зоною вільної торгівлі, і
здійснення відповідних реформ.
Залежно від досягнень у цих трьох країнах Прага виступає за надання їм
додаткових пільг, включно з економічними, ідеться далі в документі
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 13.07).
***
Австралия призвала Совет безопасности ООН поддержать создание
международного трибунала для расследования крушения пассажирского
Боинга на востоке Украины.
По мнению министра иностранных дел страны Дж. Бишоп,
международный трибунал станет символом того, что международное
сообщество не будет терпеть угрозы миру и безопасности. Она полагает, что
трибунал поможет обеспечить международную поддержку стороне
обвинения и расширит возможности для международного сотрудничества по
этому делу.
С инициативой создания международного трибунала 3 июля выступила
Малайзия. Эту инициативу поддержали Нидерланды (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3539068-avstralyia-pryzvala-sb-oonpodderzhat-trybunal-po-sbytomu-boynhu-na-donbasse). – 2015. – 14.07).
***
Служба безопасности Украины задержала двух представителей
Правого сектора, причастных к событиям в Мукачево. Об этом сообщила
спикер СБУ Е. Гитлянская на своей странице в Фейсбук в понедельник
ночью
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3539027-perestrelka-vmukachevo-sbu-zaderzhala-dvukh-predstavytelei-pravoho-sektora).
«В результате специальной операции Служба безопасности Украины
задержала двух представителей Правого сектора, из числа лиц, причастных к
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событиям в Мукачево 11 июля», – говорится в сообщении. Отмечается, что
задержанные скрывались от правоохранителей и были с оружием.
СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины проводит
неотложные следственные действия. Во взаимодействии со специальными
подразделениями МВД, Национальной гвардии продолжаются розыскные
мероприятия.
В то же время командир добровольческого украинского корпуса (ДУК)
Правый сектор А. Стемпицкий заявил, что представители организации
сдались Службе безопасности Украины сознательно и сделали это по
согласованию
с
командирами
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3539033-dva-boitsa-sdalys-sbusoznatelno-komandyr-pravoho-sektora).
По его словам, это сделано для того, чтобы предоставить полную
информацию по ситуации в Закарпатье и прекратить информационную
кампанию
против
Правого
сектора
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 13.07; 14.07).
***
14 июля под стенами Верховной Рады проходят три разных
митинга. В частности, митингующие требуют отсрочить электронное
администрирование НДС, не принимать закон о местных выборах, а также
подписать закон о реструктуризации валютных кредитов, сообщает РБКУкраина (http://korrespondent.net/ukraine/3539117-u-sten-rady-prokhodiat-trymytynha).
Координатор одной из акций С. Доротич заявил, что в протесте
принимают участие предприниматели, которые требуют отсрочить норму
электронного администрирования НДС. «Сегодня здесь присутствуют
предприниматели, бухгалтеры, аудиторы. Касательно НДС-счетов. С 1 июля
вступила норма системы электронного администрирования налога на
добавленную стоимость и сегодняшняя акция посвящена требованию
принятия Верховной Радой законопроекта № 2960 об отсрочке этой нормы
до 1 января», – сказал С. Доротич.
Активисты второй акции требуют не принимать закон «О местных
выборах». «Мы считаем, что этот законопроект – на самом деле имитация
открытых списков. В результате его принятия община будет определенным
образом ограничена, привилегия останется только в парламентских партиях
на представительство в местных советах. Мы требуем внести в действующий
закон две правки – выборы мэра в два тура и запрет рекламы на
телевидении», – сказал координатор акции О. Кочерга.
Один из участников еще одной акции заявил, что является
представителем финансового Майдана и они требуют подписать закон о
реструктуризации валютных кредитов. «По нашему закону 1558. Это
реструктуризация валютных кредитов. Сегодня последний день. Гройсман
должен его подписать и отправить его к Порошенко», – сказала одна из
участниц акции.
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В целом количество людей, которые сейчас протестуют под стенами
Рады, достигает ста человек (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 14.07).
***
Активісти, що беруть участь в акції під будівлею Адміністрації
Президента, оголосили про скликання віче на київському Майдані в
неділю, 19 липня. Про це заявив на імпровізованому мітингу під АП один з
активістів Д. Павліченко, передає кореспондент УНН.
«Ми на неділю, 19 липня, скликаємо віче на Майдан у Києві на 12:00 і
закликаємо підтягуватися на віче усіх небайдужих громадян України. Брати
квитки і вирушати на Київ. Ми маємо зараз почати формування органів
влади. Почнемо з формування громадського суду», – сказав громадський
активіст Д. Павліченко.
Станом на 13 липня під АП перебувало близько 100 осіб у камуфляжах з
нашивками «ОУН», «Воля або смерть», «Правий сектор».
На КПП, що біля будинку по Банковій, 6, дорогу пікетувальникам
перегородили 30 бійців у формі кольору хакі з шевронами «Національна
гвардія України» в бронежилетах.
Нагадаємо, з 20:00 11 липня «Правий сектор» оголосив безстрокову
акцію протесту, яку організував під Адміністрацією Президента в центрі
Києва (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. –
13.07).
***
13 липня біля комітетів Верховної Ради відбулися дві протестні
акції.
Учасники акції «Захистимо бізнес від ПДВ рахунків» вимагали від
нардепів ухвалити законопроект № 2960 про продовження перехідного
періоду системи електронного адміністрування ПДВ. Громадські ж активісти
з гаслом «Вимагаємо покарати вбивць активістів Євромайдану» або
«Верховна Рада блокує відкрите розслідування злочинів!» вимагали від
спікера, нардепів і керівників фракцій створити в парламенті слідчу комісію з
питань розслідування злочинів, скоєних силовиками під час Революції
гідності, передає УНН.
«Технічні недоліки, які були виявлені протягом перехідного періоду, не
були враховані й усунені. Це призвело до колапсу в бізнес-середовищі», –
зазначили невдоволені системою електронного адміністрування ПДВ
підприємці.
Поряд з підприємцями активісти «Громадського сектору Євромайдану»
встановили широкоформатний монітор, де показували хроніки Революції
гідності. Вони вимагали від депутатів ВР винести на голосування та ухвалити
створення тимчасової слідчої комісії, що, на їхню думку, дасть змогу
громадськості ефективніше контролювати розслідування зазначених
злочинів.
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Як повідомляв УНН, 13 липня під будівлею Верховної Ради раніше вже
відбувся мітинг проти блокування законопроекту № 2423 «Про внесення змін
до деяких законів України щодо посилення прозорості в сфері відносин
власності з метою запобігання корупції». Протестувальники презентували сім
коштовних автомобілів, які нібито «приховуються чиновниками» під
порожніми деклараціями. Громадські активісти вимагали від голови ВРУ В.
Гройсмана не блокувати законопроект № 2423 «Про внесення змін до деяких
законів України щодо посилення прозорості в сфері відносин власності з
метою запобігання корупції», що відкриває інформацію про власників з
державних реєстрів нерухомості, землі та авто.
Протест підтримали представники київського Автомайдану (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 13.07).
***
В Харькове антивластный митинг завершился потасовкой.
Во время митинга за отставку Президента Украины П. Порошенко,
который прошел в Харькове, не обошлось без конфликтов, сообщило издание
1-news.net.
Сообщается, что вечером 12 июля активисты общественного движения
«Харьковский монитор» заблокировали движение автомобилей по одной из
центральных улиц города около станции метро «Героев труда».
Участники развернули плакаты с призывами уйти с поста
П. Порошенко, А. Турчинова и А. Яценюка. Некоторые митингующие надели
маски с изображением лиц политиков. «Наше движение будет и дальше
отстаивать интересы простых харьковчан и всей Украины», – заявил один из
участников общественного движения В. Грознецкий.
Как сообщает издание, в ходе митинга на активистов напали некие
люди,
возникла
потасовка
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/3538762-v-kharkove-antyvlastnyi-mytynhzavershylsia-potasovkoi). – 2015. – 13.07).
***
У неділю, 12 липня, біля будівлі Дніпропетровського управління МВС
близько 100 представників «Правого сектору» мітингували з вимогою
відставки міністра внутрішніх справ А. Авакова. Про це УНН повідомляє з
посиланням на телеканал «112 Україна».
«Акція проходить мирно. Люди стоять, спілкуються. Учасники акції
вимагають відставки міністра внутрішніх справ А. Авакова. За їхніми
словами, якщо Президент не буде реагувати на вимоги, то його чекає доля В.
Януковича, який не відреагував на вимоги звільнити главу міліції, після чого
почався Майдан», – ідеться в повідомленні.
Учасники мітингу кажуть, що вони налаштовані рішуче й
продовжуватимуть виходити на подібні акції, а також координувати свої
подальші дії з іншими містами (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 13.07).
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***
У неділю, 12 липня, представники «Правого сектору» організовували
акції протесту в Одесі, Херсоні й Тернополі. Активісти збиралися біля
будівель управління МВС, де протестували проти наступу на бійців
організації в Мукачевому. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ПС.
«Правий сектор», крім Києва, уже влаштував пікети в Херсоні й
Тернополі під будівлями управління МВС, протестуючи проти наступу проти
бійців організації в Мукачевому, де «Правий сектор» узяв участь у кривавій
перестрілці (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2015. – 12.07).
***
Увечері 11 липня кілька представників Львівської організації «Правого
сектору» розпочали безстрокову акцію протесту під стінами Львівської
ОДА. Активісти встановили два червоно-чорні намети з прапорами ПС,
повідомляють ЗМІ, інформує УНН.
«Станом на 23:10 (неділю, 12 липня. – Прим. ред.) біля будівлі обласної
адміністрації перебували близько 15 учасників акції. Акція проходила без
інцидентів», – ідеться в повідмоленні (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 12.07).
***
Прес-служба народного депутата Н. Шуфрича оприлюднила заяву, у
якій нардеп виклав свою позицію щодо голосування за Резолюцію
ПА ОБСЄ про визнання Росії агресором. Про це передає УНН.
«Сьогодні врегулювання кризи на Донбасі неможливо без участі
російської сторони. Як людина, яка напряму стосувалася організації першої
зустрічі контактної групи Україна – ОБСЄ – Росія з представниками ДНР і
ЛНР у Донецьку 23 червня 2014 р., вважав за необхідне утриматися від
підтримки відповідної Резолюції – особливо після підписання мінських угод,
про що публічно заявив на пленарному засіданні асамблеї. Абсолютно
впевнений, що переговорні можливості для врегулювання конфлікту не
тільки не вичерпані, але і є єдино можливим варіантом реалізації цього
врегулювання», – ідеться в заяві.
На думку Н. Шуфрича, для стабілізації ситуації в Україні, насамперед в
питаннях соціальної справедливості, необхідно стабілізувати відносини з
Росією не тільки в економічному, а і в політичному аспекті. «У моєму
розумінні з агресором воюють, а не закуповують у нього газ, електроенергію,
торгують шоколадками і беруть гроші в борг. Сьогодні поки ще дуже
популярно заробляти політичні дивіденди на протистоянні з Росією. Однак
хочу зазначити, що за відповідну Резолюцію не проголосували представники
цілого ряду країн, у тому числі і членів Євросоюзу, таких як Франція, Італія
та ін.», – стверджує нардеп.
Рано чи пізно до політиків як в Україні, так і за її межами прийде
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розуміння того, що врегулювання конфлікту можливе тільки шляхом діалогу,
і хтось повинен буде його забезпечити, упевнений він.
«Наші сьогоднішні лідери коаліцій і господарі будинків на Банковій і
Грушевського закликали до становлення демократії в нашій країні. Для мене
демократія – це в тому числі право висловити свою позицію, що я робив при
Кучмі, Ющенку, Януковичі – з відомими наслідками для мене, і вже точно
буду це робити зараз. Я приймаю один з головних принципів демократії –
прийняття рішення більшості. Але ніхто і ніколи не змусить мене
відмовитися від власної позиції і думки», – запевнив Н. Шуфрич (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 13.07).
***
«Самопоміч» и «Батьківщина» хотят назначить Д. Сакварелидзе
Генпрокурором.
Народные депутаты Е. Соболев («Самопоміч») и И. Крулько
(«Батьківщина») намерены инициировать увольнение Генерального
прокурора В. Шокина и назначение на его место Д. Сакварелидзе. Об этом
они заявили на ток-шоу Шустер Live.
Кроме того, С. Соболев заявил, что также должен быть отправлен в
отставку замгенпрокурора В. Гузырь. При этом во время эфира председатель
правления Центра противодействия коррупции В. Шабунин заявил, что если
бы Президент Украины П. Порошенко пожелал победы молодой команды, то
назначил бы Д. Сакварелидзе Генпрокурором.
Напомним, в Генпрокуратуре недавно возник скандал. Двух ее
сотрудников задержали за взяточничество. Задержание осуществлял
Д. Сакварелидзе вместе со спецподразделением СБУ «Альфа» (УРА-Информ
(http://ura-inform.com). – 2015. – 11.07).
***
Украинской летчице Н. Савченко грозит до 25 лет заключения. Об
этом говорится в заявлении официального представителя Следкома России
В. Маркина.
«Савченко вменяется покушение на убийство гражданских лиц, которые
могли пострадать в результате скорректированного ею артиллерийского
обстрела. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до
пожизненного лишения свободы, однако в соответствии с УК России
женщинам пожизненное заключение не назначается. Таким образом,
максимальный срок лишения свободы, который грозит Н. Савченко,
составляет 25 лет», – говорится в сообщении.
Также сообщается, что заместитель генпрокурора России В. Гринь
утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
Н. Савченко. «Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в
Донецкий городской суд Ростовской области», – отметили в пресс-службе
ведомства.
Ранее один из адвокатов И. Новиков заявил, что Н. Савченко была в
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плену сепаратистов на момент гибели сепаратистов (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 13.07).
***
Глава Запорожского облсовета В. Межейко получил пять лет за
разгон Евромайдана 26 января 2014 г. на площади перед зданием
облгосадминистрации. Об этом сообщила пресс-служба областной
прокуратуры.
В частности, суд признал виновным В. Межейко и назначил ему
наказание в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой исполнения
наказания на три года и лишением права занимать определенные должности
сроком на три года.
«Во время досудебного расследования было собрано достаточно
доказательств виновности председателя областного совета. Мы считаем, что
за свои действия чиновник должен получить реальное наказание, поэтому
будем отстаивать свою позицию в апелляционной и при необходимости в
кассационной инстанциях», – отметил прокурор области А. Шацкий.
Напомним, в Запорожье в своем доме был найден мертвым бывший
губернатор Запорожской области А. Пеклушенко. По данным милиции,
А. Пеклушенко умер от огнестрельного ранения в шею. Позже стало
известно, что А. Пеклушенко собирались предьявить подозрения
относительно разгона Евромайдана в Запорожье (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 13.07).
***
У Києві кандидати в мери маніпулюватимуть будівництвами,
зазначають політологи.
Передвиборна гонка за крісло мера цього року буде такою ж агресивною
та брудною, як раніше. Кандидати піднімуть на поверхню всі проблеми
Києва. Після того як пролунають мандати, вони, швидше за все, так і
залишаться не вирішеними. Такої думки і виборці, і політологи, передає УНН
з посиланням на статтю Кp.ua.
«На місцевих виборах завжди домінують міські проблеми. Київ не
виняток. Кандидати, як раніше, будуть маніпулювати питаннями будівництв,
незаконних МАФів, ларьків з шаурмою, кавою та ін. Але, згідно із новим
законодавством про вибори, вибори перетворяться на битву партій, а не
фізичних осіб», – вважає політолог В. Цибулько.
Він зазначає, що докази очевидні: наприклад, акція, яку 7 липня кілька
народних депутатів, серед яких В. Чумак і Б. Береза, влаштували біля
скандальної забудови на Микільській слобідці в Києві. Політолог зазначає,
що вони перекрили під’їзд до неї наметами з написами «Громадська
приймальня» і заявили про те, що «зупинили будівництво». В. Цибулько
наголосив, що, незважаючи на гучну музику й полум’яні промови, масово
зібрати місцевих жителів не вдалося – на мітинг приїхала лише група
підтримки самих нардепів і їхні помічники.
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«Закликаємо тих народних депутатів України, які прийшли в парламент,
дійсно відстоювати інтереси своїх виборців, а не займатися політичним
популізмом, приступити до розробки будівельного кодексу. Необхідність у
ньому давно вже назріла в нашій країні. Системні зміни до законодавства
мають визначити чіткі правила гри в містобудівній сфері та зробити
неможливими маніпуляції громадською думкою», – сказано в офіційній заяві
«Укрбуду» (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2015. – 9.07).

ЕКОНОМІКА
Нацбанк упростил условия работы украинских фрилансеров с
зарубежными клиентами. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Основной проблемой украинских фрилансеров до недавнего времени
была чрезмерная бюрократия в финансовых вопросах – для получения
гонорара из-за границы надо было оформлять кучу дополнительной
документации, например акт выполненных работ с подписью и печатью.
Кроме того, приходилось нагружать этой документацией и иностранного
заказчика.
Теперь для осуществления валютного контроля коммерческие банки
могут использовать обычные счета-фактуры (инвойсы) с одной подписью –
исполнителя либо публичную оферту. Однако существуют определенные
стандарты, которым должна соответствовать предоставляемая документация.
Она должна содержать информацию о сторонах, между которыми
осуществляются расчеты, об условиях и требованиях, согласно которым
устанавливаются обязательства. Кроме того, банкам предоставлено право
самостоятельно определять необходимость перевода предъявленных
документов на украинский язык.
В ближайшее время будет разработан шаблон счета-фактуры, который
будет отвечать этим требованиям.
Министерство экономического развития и торговли Украины оценивает
фриланс-сектор в Украине в 350 млн дол. и заявляет, что он крупнейший в
Восточной Европе (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 9.07).
***
В Украине 28 % жителей пользуются смартфонами.
В 2015 г. на одного украинца в среднем приходилось 1,1 подключенное к
Интернету устройство, что на 57 % больше по сравнению с 2013 г. По
данным Google, за прошлый год в нашей стране продолжился рост
пользования современными мобильными устройствами: 10 % наших
соотечественников подключались к сети с планшетов, а 28 % – со
смартфонов. По итогам прошлого года эти показатели составили 7 и 24 %
соответственно.
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Наиболее часто украинцы искали информацию в Интернете перед
покупкой, готовясь к путешествию. В 92 % случаев наши соотечественники
перед бронированием отеля изучали о нем информацию в онлайне. Далее за
популярностью: кредитование физических лиц (92 %), общественный
транспорт междугородного сообщения (90 %) и авиабилеты (87 %)
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 13.07).
***
Для проходження зими Україні в ПСГ вистачить 16–18 млрд куб. м
газу, зазначили в «Укртрансгазі». Щодня в українські сховища закачується
30 млн куб. м газу. Про це президент ПАТ «Укртрансгаз» І. Прокопів заявив
в інтерв’ю корпоративному журналу «Трубопровідний транспорт», яке
оприлюднено на сайті компанії.
«Для того аби нормально пройти зиму, треба мати від 16 до 18 млрд куб.
м газу в “підземці”, тоді ми можемо розраховувати, що спокійно і рівно
пройдемо опалювальний період», – сказав І. Прокопів.
За словами голови «Укртрансгазу», наразі запаси в підземних сховищах
газу становлять 12,2 млрд куб. м, а щодня в ПСГ закачується по 30 млн куб.
м. «Споживання природного газу нині в Україні становить 37–38 млн куб. м
газу за добу, видобуваємо ми 55 млн, імпорт зі Словаччини маємо
13,6 млн куб. м. За рахунок усіх цих джерел створюється профіцит газу, і ми
30 млн куб. м закачуємо в ПСГ. Тобто я вважаю, що ми йдемо у нормальному
режимі», – додав І. Прокопів.
Нагадаємо, раніше міністр енергетики Росії О. Новак заявляв, що для
проходження зимового періоду Україні необхідно закачати в газові сховища
19–20 млрд куб. м газу до середини жовтня.
Як повідомляв INSIDER, «Нафтогаз України» припинив закупівлю газу в
російського «Газпрому» з 1 липня, після того як тристоронні переговори по
газу 30 червня у Відні завершилися безрезультатно (INSIDER
(http://www.theinsider.ua/business/559e5337a0eec). – 2015. – 13.07).
***
Голова Фонду державного майна України І. Білоус попередив про
загрозу невиконання плану приватизації державних підприємств на
2015 р. Про це він сказав в Українському кризовому медіа-центрі, передає
кореспондент УНН.
Він зазначив, що досі не всі підприємства, які мають бути приватизовані
за рішенням Кабінету Міністрів у 2015 р., передані до Фонду держмайна.
Зокрема, з 302 об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у
2015 р., в управлінні ФДМУ перебувають 127, ще 67 – в управлінні інших
центральних органів виконавчої влади.
Відповідно до закону про Державний бюджет на 2015 рік надходження
від приватизації прогнозуються на рівні 17 млрд грн.
І. Білоус пояснив намір приватизувати таку кількість державних
підприємств у період економічного спаду тим, що держава немає можливості
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інвестувати в підприємства держвласності. «Залишаючи ці підприємства в
державній власності, ми заважаємо їм розвиватися. Вони втрачають
ефективність і через це в майбутньому теж не будуть коштувати дорожче,
ніж зараз», – сказав І. Білоус.
Він додав, що ФДМ України планує продати кілька невеликих ТЕЦ до
початку опалювального сезону, аби нові власники змогли підготувати їх до
експлуатації в осінньо-зимовий період.
За словами І. Білоуса, компанія «Центренерго», яка виробляє
електроенергію на трьох теплових електростанціях, буде приватизована до
кінця року.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України схвалив виставлення на продаж у
2015 р. понад 25 державних шахт, ряду держпідприємств, а також часток
держчасток теплової генерації та обленерго (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 13.07).
***
Голова Фонду державного майна України І. Білоус висловився проти
приватизації морських портів. Про це він сказав на брифінгу в
Українському кризовому медіа-центрі, передає кореспондент УНН.
Він зазначив, що вважає більш доцільною та ефективною передачу
морських портів в управління приватним компаніям. «Я особисто схиляюся
не до продажу портів, а до концесії за стандартами, які існують у світі», –
сказав І. Білоус.
Зазначимо, Кабінет Міністрів поки що не включив морські порти до
приватизаційного списку на 2015 р. (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 9.07).
***
Фахівці Держфінінспекції в Полтавській області протягом І півріччя
2015 р. забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат фінансових
і матеріальних ресурсів, на суму 20,8 млн грн.
Зокрема, до бюджетів різних рівнів, підприємств та установ додатково
надійшло майже 10,3 млн грн. Відшкодовано й поновлено незаконних,
нецільових витрат і недостач державних та комунальих ресурсів на суму
10,5 млн грн.
Керівники місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій
за результатами контрольних заходів прийняли 169 управлінських рішень.
За матеріалами ревізій правоохоронні органи розпочали 28 досудових
розслідувань. Ще 19 досудових розслідувань розпочато за результатами
участі працівників Держфінінспекції в спільних з правоохоронними органами
перевірках.
У 86 випадках до установ, під час ревізій яких виявлено порушення,
застосовано фінансові санкції у вигляді зупинення операцій з бюджетними
коштами, призупинення бюджетних асигнувань і зменшення бюджетних
призначень.
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За порушення фінансової дисципліни 303 посадові особи притягнуто до
адміністративної відповідальності, 121 – до матеріальної та дисциплінарної,
14
осіб
звільнено
із
займаних
посад
(Репортер
Полтава
(http://reporter.pl.ua). – 2015. – 10.07).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Международный валютный фонд готов предоставить Украине
второй транш кредита в размере 1,7 млрд дол. даже в случае объявления
украинским правительством моратория на выплату ряда внешних
коммерческих долгов. Об этом сообщил заместитель министра финансов
Украины А. Шевалев на брифинге.
По словам чиновника, Украина выполнила практически все
предварительные условия для получения второго транша, кроме принятия
пяти законов, которые парламент может рассмотреть на следующей неделе.
А. Шевалев подчеркнул, что Совет директоров фонда не соберется для
принятия решения по второму траншу для Украины до принятия этих
законов.
Министр финансов Украины Н. Яресько ожидает технических
переговоров с кредиторами Украины о модели реструктуризации внешних
долгов страны до 13 июля.
Правительство добивается от частных кредиторов списания 40 %
номинальной стоимости украинских гособлигаций. МВФ уже заявили, что
выделят Украине второй транш даже при провале переговоров с кредиторами
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 9.07).
***
НБУ: Предприниматели готовятся к росту цен на 27 %.
Украинские предприниматели ожидают роста потребительских цен за
год в среднем на 27,1 % из-за обесценивания гривни, сообщает пресс-служба
НБУ.
Таковы данные опроса, который проводился с 15 по 30 мая среди 851
предприятия из 22 регионов страны (кроме Крыма, Луганской и Донецкой
областей).
«В следующие 12 месяцев респонденты ожидают роста потребительских
цен в среднем на 27,1 % вместе с ростом обменного курса гривни и
повышением затрат на производство. В то же время наименьшее влияние на
рост цен имеют социальные расходы бюджета и динамика цен на мировых
рынках (отметили 10,8 и 11,4 % респондентов соответственно). В целом у
респондентов ослабли негативные ожидания относительно перспектив
развития собственных предприятий в следующие 12 месяцев. Индекс
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деловых ожиданий возрос по сравнению с предыдущим кварталом до
94,5 %» – говорится в сообщении.
Также респонденты прогнозируют рост потребности своих предприятий
в заемных средствах в ближайшее время. Среди тех, кто планирует брать
банковские кредиты для финансирования деятельности своих предприятий
(35,4 % опрошенных), большинство предпочитает кредитам в гривне (87,6 %
респондентов).
Увеличилась доля респондентов, которые отметили отсутствие проблем
с проведением операций со средствами, размещенными на банковских счетах
(84,3 % по сравнению с 81,1 % в I квартале 2015 г.).
Результаты опросов показали высокий уровень заинтересованности
представителей бизнеса в деятельности Национального банка Украины
(90,8 %) (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 13.07).
***
Дефицит НАК «Нефтегаз Украины» до конца этого года может
увеличится еще на 5,6 млрд грн и достигнуть 68 млрд грн из-за
заниженных норм потребления газа для потребителей без счетчиков. Об
этом заявил глава «Нефтегаза» А. Коболев, который призвал Кабмин
пересмотреть действующие нормы потребления газа для потребителей без
счетчиков.
Установленные нормы приводят к тому, что потребители газа, у
которых нет счетчиков, до конца 2015 г. фактически бесплатно получат, но
не оплатят около 780 млн куб. м газа, розничная стоимость которого составит
5,6 млрд грн.
Инициатором установления норм потребления газа в разы ниже
реальных был нынешний глава НКРЭКУ Д. Вовк. Он обратился к Премьерминистру с просьбой уменьшить нормы в два раза, что и было сделано с
6 мая соотвествующим постановлением Кабмина.
Результаты исследования, проведенного Энергетической ассоциацией
Украины, показывают, что установленные нормативы в три-четыре раза
меньше зафиксированных объемов использования газа в квартирах и частных
домах. В соседней Беларуси установлены нормы потребления газа, которые
больше украинских почти в три раза.
Ввиду того, что использовать газ без счетчиков выгоднее, участились
случаи, когда потребители газа либо отказываются от их установки, либо
выводят их из строя. Так, по данным специалистов госпредприятия
«Харьковстандартметрология», начиная с мая этого года, случаи
умышленных повреждений счетчиков увеличились вдвое.
Еще до введения заниженных норм потребления в правительстве
согласовали с МВФ дефицит НАК «Нефтегаз Украины» на 2015 г. на уровне
61,9 млрд грн. Если в ближайшее время нормы потребления не будут
приведены к реальным, дефицит НАК увеличится еще на 5,6 млрд грн и
достигнет 68 млрд грн. Эта сумма должна быть покрыта за счет бюджета и
может спровоцировать очередной обвал гривни (Минфин.com.ua
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(http://minfin.com.ua). – 2015. – 12.07).
***
Fitch снизил рейтинги двух крупнейших банков. Агентство понизило
долгосрочные кредитные рейтинги ПриватБанка и «Ощадбанка» и считает их
дефолт «неизбежным».
Крупнейшее международное рейтинговое агентство Fitch снизило
рейтинги ПриватБанка и государственного «Ощадбанка» до преддефолтного
уровня, говорится в сообщении агентства.
Рейтинги ПриватБанка и «Ощадбанка» опустились до уровня «С» со
значений «ССС» и «СС» соответственно. При этом в агентстве отметили, что
«дефолт этих двух банках по еврооблигациям является практически
неизбежным».
В то же время Fitch уточнил, что и ПриватБанк, и «Ощадбанк», несмотря
на финансовые трудности в стране продолжают выполнять свои
обязательства и договорились с кредиторами о реструктуризации своих
долгов.
Однако, по оценкам экспертов агентства, поскольку меры по
реструктуризации долговых обязательств двух украинских банков не
предусматривают списания долга или существенных отсрочек платежей, их
может оказаться недостаточно.
Международное рейтинговое агентство Moody’s по-прежнему
придерживается «негативного» прогноза относительно развития банковской
системы Украины, отмечая крайне сложные условия функционирования
банков, высокую вероятность ухудшения качества их активов, истощение
банковских резервов, а также высокую изменчивость условий
финансирования деятельности (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 13.07).
***
В Украине сокращается средний класс.
В Украине за период экономического и политического кризиса
произошли значительные изменения в статусно-потребительской структуре
общества.
Об
этом со
ссылкой на
исследование компании
TNS MMI сообщили в пресс-службе TNS в Украине.
Так, начиная с IV квартала 2013 г. в Украине доминирует тенденция
сокращения высшего среднего слоя (так называемого среднего класса) и
класса, наиболее близкого к нему (среднего слоя). В то же время прирастает
доля более низких слоев.
«В середине 2014 г. тенденция сокращения среднего класса немного
замедлилась, однако в конце прошлого года возобновилась и в начале
текущего года достигла рекордно низкого значения за последние четыре года
– 9 %», – следует из сообщения.
Если в IV квартале 2013 г. всего 1 % населения не хватало денег даже на
еду, то в І квартале 2015 г. эта цифра увеличилась до 6 %. При этом в два
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раза сократилось количество респондентов, которым хватает денег на
покупку бытовой техники, но не хватило бы на автомобиль – с 22 до 11 %
(Утро-Украина (www.utro.ua). – 2015. – 10.07).
***
Станом на 1 липня 2015 р. поголів’я великої рогатої худоби
скоротилося, порівняно з аналогічною датою минулого року, на 7,5 % – до
4,4 млн голів . Про це повідомляє Держстатистики.
Найбільше поголів’я ВРХ впало на Рівненщині – на 13 %,
Тернопільщині – на 12,9 % ы Львівщині – на 11 %.
Чисельність овець і кіз станом на зазначену дату скоротилася на 6,4 % –
до 1,7 млн голів. Найбільше: на Вінниччині – на 15,2 %, а на Київщині зросло
на 9,8 %, на Запоріжжі – на 8 %, Рівненщині – на 2,5 %.
Також впало поголів’я птиці на 6,1 % – до 245,5 млн. За інформацією,
найбільше воно скоротилося на Миколаївщині – на 24,2 % та
Івано-Франківщині – на 14,4 %, а на Вінниччині поголів’я зросло на 18 %.
Найменше скоротилася чисельність свиней – на 2,9 %, до 7,7 млн голів.
Найбільше скорочення відбулося на Чернігівщині – на 16 % і Рівненщині – на
11,1
%
(Агравері
–
аграрне
інформаційне
агентство
(http://agravery.com/uk/posts/show/pogoliva-vrh-skorotilos-na-75). – 2015. –
13.07).
***
«Укрзалізниця» договорилась о реструктуризации 82 % долга. Всего
планируется реструктуризировать более 20 млрд грн внутреннего долга
частного сектора.
«Укрзалізниця» получила
согласие
основных кредиторов о
реструктуризации около 17 млрд грн внутреннего долга, говорится в
сообщении
пресс-службы
Государственной
администрации
железнодорожного транспорта Украины.
««Укрзалізниця» получила принципиальное согласие основных
кредиторов отрасли о реструктуризации около 17 млрд грн внутреннего
долга. Это составляет около 82 % от общего объема внутренних долговых
обязательств, подлежащих реструктуризации, отмечается в пресс-релизе.
Всего планируется реструктуризировать более 20 млрд грн внутреннего
долга частного сектора.
«Реструктуризация внутренних займов является первым шагом в
процедуре реструктуризации долговых обязательств и необходимым
условием сохранения финансовой стабильности отрасли», – отмечают в
пресс-службе (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 13.07).
***
Запорожская область в лидерах по темпу роста цен.
В июне темп роста цен в Запорожской области снизился, однако
остается одним из самых высоких в Украине.
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Индекс потребительских цен в Запорожской области в июне к маю
текущего года составил 100,5 %. Эти данные приводят в Государственной
службе статистики.
По этому показателю Запорожская область вошла в пятерку лидеров в
Украине. В июне цены возросли больше только в Полтавской и Луганской
областях. Индексы потребительских цен в этих регионах составили 100,8 и
110,7 % к маю.
Сразу три региона заняли третью позицию в ценовом антирейтинге.
В Запорожской, Киевской и Одесской областях всего за месяц цены возросли
на 0,5 %.
Средний по стране индекс потребительских цен в июне к маю текущего
года составил 100,4 %. Всего же с начала 2015 г. цены в Запорожской
области
возросли
на
39,2
%
(Первый
запорожский
(http://1news.zp.ua/zaporozhskaya-oblast-v-liderah-po-tempu-rosta-tsen).
–
2015. – 13.07).
***
Лидеры стран еврозоны достигли в понедельник, 13 июля,
единогласного решения по программе помощи Греции. Об этом сообщил
президент Евросовета Д. Туск на своей странице в Twitter.
«Евросаммит единогласно достиг соглашения. Все готовы пойти на
программу ESM для Греции с серьезными реформами и финансовой
поддержкой», – написал Д. Туск. Как известно, саммит лидеров стран
еврозоны продолжался более 15 часов.
Ранее СМИ писали, что саммит глав государств и правительств 19 стран
еврозоны принял решение оставить Грецию в еврозоне «на основании
достигнутого с Афинами согласия о выполнении обязательств перед
кредиторами» (Корреспондент.net (http://korrespondent.net/world/3538655lydery-evrozony-dostyhly-sohlashenyia-po-hretsyy). – 2015. – 13.07).
***
У єврозоні для порятунку банків Греції планують надати
25 млрд євро. Про це заявив президент Єврогрупи Є. Дійссельблум за
результатами саміту лідерів єврозони, повідомляє Еспресо.TV з посиланням
на «Укрінформ».
«Одне із головних питань, яке ми повинні погодити, доки не буде
затверджена програма, – це проблема банків, які потребують рекапіталізації.
Для цього потрібно близько 25 млрд євро», – зазначив Є. Дійссельблум.
Питання щодо короткострокового фінансування з метою покриття
нагальних потреб буде терміново винесено на засіданні міністрів фінансів
Єврозони.
Є. Дійссельблум також повідомив, що для обслуговування боргів Греції
буде створено спеціальний фонд, кошти до якого надходитимуть у тому
числі й від приватизації активів. Він висловив сподівання, що після
проходження національних процедур, у тому числі затвердження
58

парламентом Греції, формальний мандат на початок переговорів про
програму фінансової допомоги Афінам буде отримано до кінця тижня
(Espreso.tv
http://espreso.tv/news/2015/07/13/u_yevrozoni_dlya_poryatunku_bankiv_greciyi
_planuyut_nadaty_25_mlrd_yevro). – 2015. – 13.07).
***
Падение промпроизводства в России в мае ускорилось в годовом
выражении до 5,5 с 4,5 % в апреле. Об этом заявил экс-министр финансов
страны А. Кудрин.
За январь – май промпроизводство снизилось на 2,3 % по сравнению с
аналогичным периодом 2014 г. В июне глава Минэкономразвития
А. Улюкаев заявил, что министерство может ухудшить прогноз по
промпроизводству на год до падения на 1,3 %.
Чиновники, некоторое время назад говорившие о выходе российской
экономики из кризисного состояния, поторопились: макростатистика
последних месяцев вынудила их сменить риторику, считает А. Кудрин.
«То есть после всех этих заявлений, что острая часть кризиса пройдена,
наступили более острые месяцы», – отметил он (Podrobnosti.ua
(http://podrobnosti.ua). – 2015. – 13.07).
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