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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Верховна Рада України прийняла Постанову
«Про включення до порядку денного другої сесії Верховної Ради
України восьмого скликання законопроекту про внесення змін до
Конституції України (щодо децентралізації влади) і про його
направлення до Конституційного Суду України»
Відповідно до статей 146, 148 Регламенту Верховної Ради України
Верховна Рада України включила до порядку денного другої сесії Верховної
Ради України восьмого скликання питання про законопроект про внесення
змін до Конституції України (щодо децентралізації влади), поданий
Президентом України як невідкладний, та направила законопроект до
Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності
його вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
Рішення ухвалено 288 народними депутатами.
Проект Постанови зареєстровано за № 2217а/П (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/113868.html).
– 2015. – 16.07).
Президент наголошує на важливості політичної єдності навколо
конституційної реформи щодо децентралізації
Президент України П. Порошенко назвав 16 липня, день розгляду
Верховною Радою змін до Конституції в частині децентралізації,
надзвичайно складним днем. З одного боку, наголосив глава держави,
направлення Верховною Радою змін до Основного Закону до
Конституційного Суду стало позитивним рішенням. Водночас Президент
назвав прикрим те, що деякі партнери по коаліції відмовилися підтримувати
конституційну реформу.
Під час зустрічі з колективом металургійного комбінату «АрселорМіттал
Кривий Ріг» Президент підкреслив, що децентралізація передбачає передачу
влади на місця, до територіальних громад. «Щоб реалізувати ключовий
базовий принцип – хто краще працює, той краще живе. Чим більше грошей
заробляється територіальною громадою, тим більше коштів залишається для
того, щоб вона могла на власний розсуд вирішувати шляхи та напрямки
розвитку», – сказав П. Порошенко.
Щодо відмови деяких партнерів по коаліції підтримувати
президентський законопроект про конституційні зміни, глава держави
зазначив: «Вчора відбулася спроба торпедувати реформу з децентралізації і
мирний план, який визнаний усіма нашими партнерами по всьому світі».
П. Порошенко підкреслив, що положення про особливості місцевого
самоврядування на окремих територіях Донецької та Луганської областей є
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шляхом повернення цих територій в Україну.
Президент наголосив, що Закон про особливості місцевого
самоврядування двічі ухвалювався парламентом і є зобов’язанням України в
рамках Мінських домовленостей. «Це той Закон, який вступити в силу може
після виконання дев’ятьох попередніх умов, включно з виведенням
російських військ і відновленням контролю за кордоном, роззброєнням
терористів, відновленням української влади», – сказав глава держави.
Глава держави нагадав, наскільки важливою є потужна підтримка
міжнародної спільноти, у тому числі санкціями проти агресора. «Вважаю, що
ми, захищаючи країну, оптимально поєднуємо оборонні зусилля з політикодипломатичними», – сказав Президент.
П. Порошенко наголосив, що влада робить все можливе для
встановлення миру в Україні. «Мир потрібен з багатьох міркувань,
передусім, щоб зберегти людські життя і зосередитися на відродженні
економіки», – зазначив Глава держави (Офіційне інтернетпредставництво
президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-nagoloshuye-na-vazhlivostipolitichnoyi-yednosti-n-35670). – 2015. – 17.07).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Виборчий процес у 205 окрузі у висвітленні ЗМІ
Проміжні парламентські вибори в одномандатному окрузі № 205 у
Чернігові стали важливою подією цього літа і привернули увагу багатьох
журналістів, політиків і експертів. Адже ці вибори можуть показати
приблизний розклад політичних сил напередодні виборів до місцевих органів
влади, які мають пройти в жовтні, виявити можливі брудні технології, до
яких, не виключено, вдаватимуться кандидати, а також стати своєрідним
тестом на здатність таким технологіям запобігати.
Як інформують ЗМІ, Центральна виборча комісія призначила
проведення проміжних виборів депутата Верховної Ради в одномандатному
виборчому окрузі №205 в Чернігові на 26 липня. Вибори призначили у
зв'язку з достроковим припиненням повноважень народного депутата
України В. Куліча, обраного в окрузі, якого було призначено головою
Чернігівської облдержадміністрації.
Після призначення виборів одразу ж розпочалася боротьба між
потенційними претендентами на єдину «путівку» до Верховної Ради.
Бажаючих отримати депутатський мандат виявилось більше сотні, утім, після
скасування ЦВК реєстрації 36 кандидатів у нардепи залишився
91 претендент. З урахуванням скасування реєстрації зазначених кандидатів у
3

народні депутати ЦВК затвердила в новій редакції виборчий бюлетень з
проміжних виборів народного депутата для голосування в одномандатному
виборчому окрузі № 205.
Разом з тим Центральна виборча комісія визначила склад окружної
комісії на виборах у 205-му окрузі. Шість членів окружкому назвали партії,
представлені у Верховній Раді нинішнього скликання. Прізвища ще 12 членів
обрав жереб. А от керівництво окружної комісії члени ЦВК визначили
таємно, без громадського обговорення. Таким чином на чолі комісії стала
В. Значко, представниця маловідомої партії «Сила і честь», заступник і
секретар – від «Батьківщини» та «Свободи» відповідно. Присутні на
засіданні ЦВК народні депутати переконані, що визначення головних людей
під час виборчого процесу без участі громадськості вже викликає сумнів у
прозорості голосування.
З самого початку роботи виборчої комісії політики помітили порушення
закону і активно почали звинувачувати своїх опонентів у незаконному
втручанні у виборчий процес. Зокрема, кандидат у народні депутати
Г. Корбан і нардеп А. Денисенко заявили, що були факти незаконної виїмки
документів із Чернігівської ОВК.
За словами Г. Корбана, подібна акція є спробою усунути реальних
конкурентів провладного кандидата – С. Березенка. Як інформували ЗМІ,
6 липня слідчими органами прокуратури Чернігівської області була вилучена
документація, що стосується представлень на членів дільничних виборчих
комісій та заяв осіб, що дають згоду працювати в ДВК на проміжних виборах
до Верховної Ради України по округу №205.
В свою чергу Г. Корбан заявив, що документи були вилучені незаконно.
Втручання правоохоронних органів у виборчий процес відбувається
виключно за згодою ЦВК. «Ви позбавляєте цих людей можливості
призначити своїх представників у дільничні виборчі комісії, а також своїх
спостерігачів», – наголосив кандидат в народні депутати.
Натомість заступник начальника слідчого відділу прокуратури
Чернігівської області В. Шмаровоз запевнив, що документи вилучили з
окружної виборчої комісії в рамках кримінального провадження, яке
проводиться слідчим відділом прокуратури області з метою дослідження, так
як є підстави вважати, що ці виборчі документи фальсифіковані.
Деякі члени виборчої комісії не погоджуються з такими діями
прокуратури. Зокрема, О. Токаленко, член ОВК №205, зазначив, що
документи необхідні членам комісії для роботи. «Ми будемо просити
повернути ці документи, тому що вони зараз необхідні нашій комісії для
нормальної підготовки до жеребкування і для того, щоб нормально провести
жеребкування. Ми не зможемо запустити роботу дільничних комісій, які є
одним з головних суб’єктів у цьому виборчому процесі», – заявив член ОВК.
Як повідомляють чернігівські ЗМІ, під тиском активістів «Правого
сектору» та нардепів прокуратура все ж повернула вилучені папери в ОВК.
Копії відповідних документів були зняті, а оригінали повернуті. Однак
народні депутати підготували звернення до Генпрокурора та СБУ з вимогою
4

розібратися з діями правоохоронців.
Представники інших політичних сил також звинувачують прокуратуру в
тиску на ОВК. Зокрема, виборчий штаб кандидата у народні депутати
України С. Березенка невдоволений діями працівників прокуратури, які
втручаються у роботу окружної виборчої комісії №205. «Вилучення подань
на членів дільничних комісій, а також подань від партії «Солідарність» є
неприпустимим», – заявила К. Дьома, довірена особа кандидата у народні
депутати України С. Березенка.
Вона вважає, що вилучення Чернігівською обласною прокуратурою
документів ОВК, які стосуються подань претендентів на членство у
дільничних виборчих комісіях (ДВК), є втручанням у роботу комісії. В штабі
не виключають, що за такими діями стоїть певний кандидат, який має вплив
на прокуратуру та намагається зірвати виборчий процес на теренах
виборчого округу №205.
Тобто кандидати в депутати і їх штаби активно звинувачують один
одного у створенні негативного іміджу своїх опонентів. І, як відзначають
експерти, все це нагадує «театралізовану постановку», коли незрозумілі та
спірні події відбуваються саме «в останні години», відведені кандидатам та
їхнім представникам на ті чи інші регламентовані законом дії. Так, в останній
день реєстрації кандидатів у столичному ЦВК роботу установи було
фактично блоковано через повідомлення про замінування будівлі. 8 липня, в
останній день для подання документів членів ДВК у Чернігові відбулися
стихійні мітинги представників «Правого сектору», а стосовно голови
окружвиборчкому М. Пунька було здійснено спроби неправомірного тиску та
навіть звучали погрози. В обох випадках центральною дієвою особою був
Г. Корбан, один з учасників виборчих перегонів на 205-му окрузі.
У виборчому штабі С. Березенка, якого вважають провладним
кандидатом, наголошують, що екс-заступник голови Дніпропетровської
ОДА більше за інших переймався ситуацією з вилученням документів, тоді
як на момент його приїзду та телевізійних зйомок, подання від представників
Г. Корбана взагалі не були подані до ОВК. А вилучені як раз були документи
партії «Блок Петра Порошенко Солідарність» та кандидата С. Березенко.
В його штабі наголошують, що не зовсім зрозуміло, чому
дніпропетровському кандидату, який робить спроби втрутитися в абсолютно
нормальний та штатний процес підготовки до виборів, підігрує прокуратура.
«Ми вимагаємо від Г. Корбана припинити тиск на окружну виборчу комісію
та не застосовувати інші брудні інсинуації та технології, зокрема підкуп
виборців, спрямовані на розхитування політичної ситуації у Чернігові. Також
закликаємо виборчі штаби інших кандидатів у народні депутати України по
205 виборчого округу дати оцінку таким діям зазначеного кандидата», –
наголошує К. Дьома.
Тим часом народний депутат України від фракції «Батьківщина»
І. Луценко, не виключає, що вилучення прокуратурою Чернігівської області
подань від кандидатів у депутати на членів ДВК у 205 окрузі, може
призвести до фальсифікацій та зриву виборів. «Можна допустити, що це була
5

якась домовленість з місцевими прокурорами, щоб вони допомогли вплинути
на процес саме формування ДВК. Ми знаємо, що ці комісії формуються з
представників від різних кандидатів і, коли, відповідно, на цей процес можна
вплинути, можна сформувати дільничні комісії саме так, де буде більшість
тих людей, скажімо, які потрібні. Це основний шлях, яким чином
забезпечується фальшування виборів. Саме через контроль над комісіями», –
зазначив народний депутат.
Варто відзначити, що «основні» кандидати постійно звинувачували один
одного в порушенні виборчого законодавства. «Несподівано» ловили
автобуси, які нібито перевозили «тітушок» для агітації за одного кандидата і
провокацій проти його опонента, зупиняли автомобілі з грошима та зброєю
невідомо для кого і для чого призначеними, виявляли роздачу «гречки»
виборцям. При цьому звинувачення лунали з протилежних виборчих штабів.
Яким чином це вплине на результати виборів можна лише здогадуватись.
Ситуація, яка склалась у виборчому окрузі №205, викликала
невдоволення у багатьох політиків, які вважають, що там відбувається не
цивілізований протиправний процес. Як зазначив М. Томенко, народний
депутат, довибори на 205 окрузі (Чернігівщина) – це «сумно» і «ганебно».
«Безкоштовний борщ і продукти для бідних перед виборами – це сумно,
400 гривень за голос за схемою Черновецького – це ганебно, а публічна
підтримка друзів Черновецького Саакашвілі – страшне розчарування!» –
зазначив М. Томенко.
Як повідомляли ЗМІ, М. Саакашвілі побував у Чернінгові разом з
кандидатом в депутати по 205-му округу С. Березенком і висловив йому
підтримку.
Порушення виборчого процесу стали настільки помітними, що на них
вимушений жорстко реагувати глава МВС, який заявляє, що правоохоронці
мають інформацію про наміри обох ключових кандидатів на депутатський
мандат по 205 виборчому округу (Чернігів) – С. Березенка та Г. Корбана –
використовувати «брудні» технології із залученням молодих людей
спортивної зовнішності для досягнення своєї перемоги. «Один мандат.
Більше 90 кандидатів. І двоє зійшлися в непримиренній сутичці за
депутатський мандат. С. Березенко і Г. Корбан. Пропрезидентський і
опозиційний кандидат. Висловлю свою думку. Те, що зараз відбувається в
Чернігові – не вибори ... Пайки, договори, гроші, бійки, схеми, списки ...
Повний набір чорних технологій. І що буде, якщо не втрутитися? Вже зараз
МВС має інформацію про підготовку до ночі виборів вояж до Чернігова
спортсменів- «туристів» від обох ключових кандидатів. І далі? Підвози,
каруселі, бійки, вимкнене світло на дільницях, розбиті урни? Знову? !», –
написав А. Аваков на своїй сторіночці у Фейсбук.
У зв'язку з цим А. Аваков заявив, що МВС вимушене буде застосувати
необхідні заходи, щоб не допустити порушень закону і протистояння. «Якщо
не реагує Центрвиборчком – доведеться реагувати МВС. Така наша функція.
І прохання потім не скаржитися!», – зазначив міністр.
Він пообіцяв направити до Чернігова спеціальну слідчо-оперативну
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групу МВС, з функцією забезпечення законності під час виборчого процесу
за підтримки силовиків, але не місцевих.
А. Аваков також повідомив, що ключовим завданням цієї опергрупи
буде реагування на незаконну агітацію, підкуп, порушення в ході
голосування. «Прошу нардепів, моніторингові та цивільні організації, увійти
в контакт з МВС і разом – превентивними заходами – забезпечити «чистий»
тиждень в цьому брудному виборному марафоні на 205 окрузі. Прошу
кандидатів у депутати Корбана, Березенко та інших – діяти виключно в
правовому полі, без двозначностей і провокацій. Та вже й не прошу –
вимагаю», – наголосив А. Аваков.
Тим часом багато хто вважає, що велика кількість кандидатів на
205 окрузі не сприяє цивілізованому вибору виборців, яким важко
розібратись, хто ці кандидати, але при цьому лише кільком кандидатам
пророкують перемогу.
Всіх кандидатів можна розділити на три групи: ті, хто реально претендує
на перемогу і має людський, фінансовий, організаційний і часто
адміністративний ресурс змагатися за перемогу в окрузі; друга група – це
чернігівські політики, які використовують проміжні вибори по 205 округу, як
старт для виборчої кампанії місцевих виборів, і для яких головне набрати
якомога більше голосів, увійти принаймні в п’ятірку лідерів; третя група – це
так звані технічні кандидати. Це люди, залучені тими кандидатами, які
реально претендують на перемогу в окрузі.
Реальними претендентами на перемогу називають лише двох: висуванця
від «Блоку Петра Порошенка» С. Березенка і колишнього заступника голови
Дніпропетровської ОДА Г. Корбана, якого висунула новостворена партія
«УКРОП».
Фаворитом Президента України журналісти називають С. Березенка,
молодого політика, який вже дослужився до відповідальної посади керівника
Державного управління справами. До переходу на держслужбу С. Березенко
з 2006 року був депутатом Київради від Блоку Леоніда Черновецького.
Головним конкурентом С. Березенка став бізнесмен Г. Корбан, один з
гравців команди І. Коломойського. Опоненти Г. Корбана стверджують, що
він змагається за депутатський мандат з метою отримання депутатської
недоторканності, адже після конфлікту І. Коломойського і П. Порошенка над
колишнім заступником дніпропетровського губернатора нависла загроза
кримінального розгляду.
Щоправда, навряд чи статус народного депутата Верховної Ради стане
надійною гарантією убезпечення від переслідувань, якщо в таких буде
потреба. Останні події засвідчують, що при необхідності Верховна Рада може
дати згоду на притягнення до відповідальності та й існує ймовірність
скасування депутатської недоторканості. Оглядачі не виключають, що для
Г. Корбана участь у цій виборчій кампанії – це ще й можливість розкрутити
новий політичний проект «УКРОП», у створенні якого, крім самого
Г. Корбана, беруть участь депутати А. Денисенко та В. Купрій, який
залишив фракцію БПП, а також ще один колишній заступник голови
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Дніпропетровської ОДА, а нині позафракційний народний депутат
Б. Філатов.
Журналісти звертають увагу на те, що на виборах в окрузі № 205
основними кандидатами стали політики, які не мають ніякого відношення до
Чернігова. С. Березенко – уродженець Вінниці, близько десяти років живе в
Києві, Г. Корбан живе і працює в Дніпропетровську. На боці першого може
зіграти адміністративний ресурс і образ кандидата від влади. Другий зможе
об'єднати навколо себе голоси більшості незадоволених політикою
П. Порошенка і його партії.
Дехто заздалегідь пророкує перемогу С. Березенку завдяки потужному
медійному ресурсу і підтримці влади. Наводиться приклад з колишнім
впливовим кандидатом в народні депутати по цьому округу В. Дубілем, який,
нібито, «спокійно переміг би і першого і другого».
Як інформують ЗМІ, у В. Дубіля на окрузі своя мережа, добре
організована і мотивована – близько 15 тисяч людей. С. Березенко лише
почав будувати свою мережу. Хоч нею і займаються кращі політтехнологи,
але максимум, на що він може розраховувати, – 12-13 тисяч людей. Г. Корбан
такого ресурсу не має.
Цікаву думку висловив політолог Ю. Палійчук, який вважає, що
склались цікаві обставини: спочатку Д. Шлемко відмовляється від
депутатського мандата і його місце зайняв В. Дубіль і таким чином відкрив
дорогу до перемоги на 205 окрузі С. Березенку, адже вся агітаційна мережа
В. Дубіля перейшла до С. Березенка, що забезпечить йому перемогу.
З цим можна погодитись лише частково, адже не варто не враховувати
можливості інших кандидатів, зокрема і Г. Корбана.
Окрім цього є й інші кандидати, які спроможні поборотись за
депутатський мандат при підтримці політичних сил, які викликають довіру в
суспільстві. Зокрема, з’їзд партії «Об’єднання «Самопоміч» вирішив
підтримати кандидатуру В. Зуба на проміжних виборах народного депутата в
окрузі №205 у Чернігові. Він родом із Чернігівщини, працював хірургом та
заступником головного лікаря Чернігівської обласної лікарні. Згодом міський
голова Львова А. Садовий запросив його на роботу до Львова. З 2006 року до
сьогодні В. Зуб займає посаду керівника управління охорони здоров’я
Львова. «Практика запрошення до Львова управлінців з інших міст
спрацювала у багатьох випадках, але Володимир Зуб – це одне з тих
кадрових рішень, яке вважаю особливо вдалим. Вірю, що він готовий
послужити на новому рівні і громаді свого рідного міста, і справі медичної
реформи у парламенті», – заявив лідер «Об’єднання «Самопоміч», міський
голова Львова А. Садовий.
В свою чергу В. Зуб вважає, що головним завданням у Верховній Раді
має бути реформа медичної галузі. «Ми маємо бідну медицину,
неврегульовані відносини між пацієнтом та лікарем, занепалу медичну науку.
Ми увіпхнули радянську медичну систему в капіталістичну економіку, і всі
бояться навіть приступити до її реформи на національному рівні. А це
питання здоров’я і життя людей – що може бути важливішим? Ну і я маю
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велике бажання передати досвід розвитку місцевого самоврядування, який
отримав за ці роки роботи у Львові, своєму рідному місту Чернігову», –
заявив кандидат в депутати.
Як інформують ЗМІ, в якості альтернативи двом політичним
важковаговикам також виступає кандидат від «Демократичного альянсу»
І. Андрійченко, військовослужбовець 13-го батальйону територіальної
оборони «Чернігів-1». Повідомляється, що на виборах в жовтні минулого
року І. Андрійченко фінішував третім, набравши 12,37 % голосів виборців,
що робить його серйозним конкурентом як для С. Березенка, так і для
Г. Корбана.
Колишні союзники «ДемАльянсу» на парламентських виборах з партії
А. Гриценка «Громадянська позиція» виставили на виборах свого кандидата
– О. Мельника, який може відібрати голоси не лише у свого колишнього
союзника, а й у провладного кандидата.
Окрім цього від Чернігова до парламенту як самовисуванець має намір
потрапити начальник навчального центру ЗСУ «Десна», колишній командир
93-ї бригади О. Мікац, який брав участь в обороні Донецького аеропорту. На
минулих виборах О. Мікац був кандидатом за списком «Правого сектора»,
проте партія не подолала п'ятивідсотковий бар'єр.
Серед кандидатів у депутати по 205 округу досить багато маловідомих
особистостей, яких називають технічними кандидатами. Використання
технічних кандидатів дає кілька можливостей для основних претендентів на
перемогу. Зокрема, вони відбирають голоси в певного кандидата і дають
можливість іншому кандидату (якому допомагають) обійти свого опонента.
Такі кандидати проводять достатньо активну виборчу кампанію. Часто
технічні кандидати працюють не на свій рейтинг, а на рейтинг основного
кандидата. Такими виступають в основному кандидати, які мають певний
рейтинг серед населення і наприкінці виборчої кампанії знімаються з виборів
на підтримку основного кандидата. Деякі технічні кандидати проводячи
«брудну» кампанію намагаються якомога більше «насолити» опоненту
основного кандидата.
Окрім цього на користь основного кандидата працюють технічні
кандидати завдяки збільшенню представництва в дільничних виборчих
комісіях «потрібних людей» основних кандидатів. Адже кожен кандидат має
право виставити своїх представників для формування ДВК, яке відбувається
шляхом жеребкування.
Також існує ймовірність збільшення кількості своїх довірених осіб та
спостерігачів. Кожен кандидат, згідно законодавства, має право реєструвати
довірених осіб та офіційних спостерігачів. Водночас на засіданні окружної та
дільничних виборчих комісій має право бути присутній лише один
представник кандидата. Таким чином робиться збільшення присутності
«потрібних людей» на дільницях особливо в день виборів і підрахунку
голосів. Саме офіційні спостерігачі окрім того, що мають право спостерігати
за виборчим процесом, можуть писати скарги, складати акти про порушення
тощо.
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Отже, виборча кампанія в 205 окрузі демонструє, що навіть після зміни
влади залишились ті ж проблеми, що були під час попередніх виборчих
кампаній. Ці вибори, ймовірно, використовуються як репетиція осінніх
виборів, які стануть важливим етапом в процесі стабілізації в Україні. Якщо
будуть остаточно внесені зміни до Конституції України і розширені
повноваження місцевих органів влади, то боротьба за депутатські мандати
місцевих рад буде лише загострюватись (На Чернігівщині визначили
керівництво
ОВК,
що
забезпечить
довибори
в
Раду
//
http://tsn.ua/politika/na-chernigivschini-viznachili-kerivnictvo-ovk-schozabezpechit-dovibori-v-radu-432246.html – 2015. – 03.06; Проміжні вибори у
205-му
окрузі
у
Чернігові
назначили
на
липень
//
http://espreso.tv/news/2015/05/28/promizhni_vybory_u_205_omu_okruzi_u_cher
nigovi_naznachyly_na_lypen – 2015. – 28.05; У штабі Березенка занепокоєні
діями
прокуратури
Чернігова
//
http://espreso.tv/news/2015/07/09/u_shtabi_berezenka_zanepokoyeni_diyamy_pr
okuratury_chernigova – 2015. 09.07; «Самопоміч» підтримала Володимира
Зуба
на
виборах
по
205
округу
у
Чернігові
//
http://24tv.ua/ukrayina/samopomich_pidtrimala_volodimira_zuba_na_viborah_
po_205_okrugu_u_chernigovi/n585788 – 2015. – 18.06; Вибори на 205 окрузі.
Корбан може сушити весла? // http://glavcom.ua/articles/29730.html – 2015.
– 04.06; Вибори в 205 окрузі в Чернігові під загрозою зриву // http://9channel.com/vibori-v-205-okruzi-v-chernigovi-pid-zagrozoyu-zrivu00089915.html – 2015. – 09.07; Для чого потрібні технічні кандидати на
виборах
у
205
окрузі
//
http://antikor.com.ua/articles/49415dlja_chogo_potribni_tehnichni_kandidati_na_viborah_u_205_okruzi – 2015. –
30.06; Томенко разочарован довыборами на 205-м округе //
http://hronika.info/politika/71764-tomenko-razocharovan-dovyborami-na-205m-okruge.html – 2015. – 19.07; Арсен Аваков проведет с рейдером Игоря
Коломойского и его главным противником по округу №205
профилактическую
работу
//
http://ukrrudprom.ua/news/Arsen_Avakov_s_provedet_s_reyderom_Igorya_Kolo
moyskogo_i_ego_gla.html – 2015. – 20.07).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
За період з початку своєї роботи Верховна Рада України нинішнього
скликання ухвалила втричі більше законодавчих актів, ніж парламент
сьомого скликання за аналогічний період. На цьому наголосив Голова
Верховної Ради України В. Гройсман, відкриваючи пленарне засідання
парламенту в п’ятницю, 17 липня. «Ми прийняли близько 250 законодавчих
актів», – сказав він.
В. Гройсман також від імені Верховної Ради особисто привітав усіх
громадян України, які сповідують іслам, зі святом Ураза-Байрам. Керівник
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парламенту також на знак особливої пошани до мешканців тимчасово
окупованих територій Криму, які сповідують іслам, проголосив вітання
кримськотатарською мовою (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.07).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман у п’ятницю, 17 липня,
обговорив
з
народними
депутатами-членами
депутатського
міжфракційного об’єднання «Єврооптимісти» перебіг конституційної
реформи.
В. Гройсман наголосив, що законопроект про внесення змін до
Конституції України в частині децентралізації влади відповідає кращим
європейським стандартам і отримав схвальну оцінку Венеціанської комісії.
Керівник парламенту також зазначив, що в законопроекті жодним чином не
йдеться про особливий статус деяких районів Донбасу, а передбачено, що
особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах
Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом. Під час
зустрічі йшлося про можливі терміни подальшого розгляду конституційних
змін (Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua).
– 2015. – 17.07).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман направив телеграму
співчуття Голові Великих Національних Зборів Туреччини пану Ісмету
Йилмазу.
«З почуттям глибокого суму українські парламентарії дізнались про
терористичний акт, що стався у місті Суруч в провінції Шанлиурфа та
призвів до численних людських жертв і значної кількості постраждалих», –
ідеться в телеграмі.
Від імені народних депутатів України та від себе особисто В. Гройсман
передав слова підтримки рідним і близьким загиблих та побажання
скорішого одужання потерпілим у результаті цієї трагедії (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 20.07).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про призначення
чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів у 2015 році».
Постановою призначено чергові вибори депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів (крім визначених пунктами 2, 3 цієї
Постанови) на неділю 25 жовтня 2015 р.
Відповідно до пункту 1 ч. 1 ст. 3 та ч. 5 ст. 8 Закону України «Про
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованій території України» чергові вибори депутатів усіх місцевих рад та
всіх сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях
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Автономної Республіки Крим та міста Севастополь відповідно до пункту
1 цієї Постанови не призначаються.
Чергові вибори депутатів усіх місцевих рад та усіх сільських, селищних,
міських голів відповідно до пункту 1 цієї Постанови не призначаються в
окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей,
які розташовані на територіях, визначених відповідно до Постанови
Верховної Ради від 17 березня 2015 р. «Про визначення окремих районів,
міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей», у яких запроваджується
особливий порядок місцевого самоврядування і які визнані тимчасово
окупованими територіями відповідно до Постанови Верховної Ради України
від 17 березня 2015 р. «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл
Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями».
У разі неможливості реалізувати та підготувати відповідно до положень
цього закону проведення місцевих виборів на окремих територіях Донецької
та Луганської областей у зв’язку зі здійсненням Російською Федерацією
збройної агресії проти України, неможливості дотримання стандартів
проведення виборів ОБСЄ, уникнення терористичної загрози, необхідністю
забезпечення безпеки громадян України Центральна виборча комісія приймає
рішення про неможливість проведення виборів відповідних місцевих рад та
всіх сільських, селищних, міських голів. Таке рішення невідкладно після
його прийняття подається до затвердження Верховної Ради України.
Вибори депутатів усіх місцевих рад та усіх сільських, селищних, міських
голів, які не були призначені відповідно до пунктів 2 і 3 цієї Постанови або
стосовно яких були прийняті рішення про неможливість їх проведення
відповідно до пункту 4 цієї Постанови, будуть призначені Верховною Радою
України у строки та порядку, передбачених законом за умов припинення
тимчасової окупації та збройної агресії Російської Федерації проти України, а
саме, виведення всіх незаконних збройних формувань, керованих,
контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських
окупаційних військ, їх військової техніки з території України, відновлення
повного контролю України за державним кордоном України, роззброєння
всіх незаконних збройних формувань та найманців, які діють на тимчасово
окупованих територіях України, відновлення конституційного ладу та
правопорядку на тимчасово окупованих територіях України, забезпечення
безпеки громадян України, які проживають на відповідних територіях
Автономної Республіки Крим та Донецької і Луганської областей та міста
Севастополь, що створить можливості для дотримання стандартів
проведення виборів ОБСЄ.
Центральній виборчій комісії в установленому законодавством України
порядку вжити заходів щодо фінансового та матеріально-технічного
забезпечення підготовки та проведення виборів, вказаних у пункті 1 цієї
Постанови, за рахунок коштів Державного бюджету України.
Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити заходів щодо
забезпечення фінансування чергових виборів депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів Державного бюджету
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України.
Ця Постанова набирає чинності з дня опублікування.
Проект Постанови зареєстровано за № 2148а (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.07).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про внесення змін до
календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України
восьмого скликання».
Народні депутати продовжили строк проведення другої сесії Верховної
Ради України восьмого скликання до 1 вересня 2015 р.
Також встановлено, що з метою вирішення питань, пов’язаних із
ситуацією в Україні, та необхідністю прийняття у зв’язку з цим Верховною
Радою України відповідних рішень, пленарні засідання Верховної Ради
України скликаються у разі необхідності Головою Верховної Ради України.
Згідно з Постановою, Голова Верховної Ради України у випадку,
передбаченому пунктом 2 цієї Постанови, має невідкладно (але не пізніш як
за три дні до дня проведення пленарного засідання) інформувати народних
депутатів України про час і місце проведення такого пленарного засідання.
Апарату Верховної Ради України у випадках, передбачених пунктами
2 та 3 цієї Постанови, необхідно забезпечити здійснення заходів, необхідних
для проведення пленарних засідань Верховної Ради України.
Відповідний проект Постанови зареєстровано за № 2374а (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 16.07).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про календарний план
проведення третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання».
Народні депутати затвердили Календарний план проведення третьої сесії
Верховної Ради України восьмого скликання.
Відповідний проект Постанови зареєстровано за № 2218а (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 16.07).

***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону
України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (щодо збільшення
видатків для потреб оборони і безпеки).
Законом збільшено видатки для фінансового забезпечення заходів з
проведення антитерористичної операції на суму 5299,1 млн грн у межах
затверджених загальних показників державного бюджету на 2015 р. за
рахунок скорочення видатків та кредитів по загальному фонду іншим
головним розпорядникам бюджетних коштів, а також зарахування до
загального фонду 200 млн грн (85 замість 15 %) плати за надання інформації
з державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції. Видатки
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пропонується спрямувати:
– 5140,4 млн грн – для невідкладних потреб Міністерства оборони у
зв’язку з продовженням заходів з мобілізації;
– 158,7 млн грн – для потреб інших силових структур з метою
забезпечення безперебійного харчування особового складу.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2381а (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких
законів України у сфері комунальних послуг».
Законодавчим актом узгоджено положення законів «Про житловокомунальні послуги», «Про державне регулювання у сфері комунальних
послуг», «Про теплопостачання» щодо основних засад встановлення тарифів.
Законом встановлено, що встановлення цін/тарифів на житловокомунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх
виробництво не допускається.
Згідно з актом, спори щодо формування та встановлення цін/тарифів на
житлово-комунальні послуги вирішуються в судовому порядку.
Законом встановлено, що порядок відшкодування втрат підприємств, що
виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та
їх оприлюднення органом, уповноваженим встановлювати тарифи,
визначається порядком формування тарифів.
Законом також визначається, що тарифи повинні враховувати
собівартість теплової енергії і забезпечувати рентабельність суб’єкта
господарювання. Рентабельність визначається органом, уповноваженим
встановлювати тарифи.
Документом передбачено, що встановлення тарифів на теплову енергію
нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на її виробництво,
транспортування та постачання не допускається.
Порядок відшкодування втрат підприємств, що виникають протягом
періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення
органом, уповноваженим встановлювати тарифи, визначається порядком
формування тарифів.
Спори щодо формування та встановлення тарифів на теплову енергію
вирішуються в судовому порядку.
Кабінету Міністрів України доручено:
– до 1 липня 2017 р. вжити заходів щодо відшкодування в повному
обсязі різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої
води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим
підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення,
що надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення,
яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії
та послуг із централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та
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постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися
органами державної влади чи органом місцевого самоврядування, до 1 січня
2016 р.;
– до 1 вересня 2015 р. привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом.
Законопроект зареєстровано за № 2029а (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 16.07).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про
внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України» (щодо
фінансування політичних партій)».
Законопроект № 2138а має на меті створити передумови для
впровадження державного фінансування політичних партій починаючи з
2017 р. Прийняття такого закону надасть можливість для врахування
видатків на державне фінансування статутної діяльності політичних партій у
проекті закону «Про Державний бюджет України на 2017 рік», а також у
законопроектах про Державний бюджет України на наступні роки.
Законопроектом пропонується внести зміну до ст. 87 Бюджетного
кодексу України, згідно з якою до видатків, які здійснюватимуться з
Державного бюджету України, будуть віднесені видатки на державне
фінансування статутної діяльності політичних партій, не пов’язаної з їхньою
участю у виборах, а також на відшкодування витрат партій на передвиборну
агітацію під час чергових та позачергових виборів народних депутатів
України
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 16.07).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
запобігання і протидії політичній корупції».
Законопроектом пропонується внести істотні зміни до законодавства
України з питань фінансування діяльності політичних партій.
Проектом, зокрема, передбачається запровадити державне фінансування
політичних партій (статутної діяльності політичних партій та компенсації
витрат на передвиборну агітацію); визначити розміри внесків фізичних та
юридичних осіб на користь партій; деталізувати положення законодавства з
питань фінансової звітності політичних партій про надходження та
використання коштів; забезпечити доступ громадськості до інформації про
джерела фінансування політичних партій тощо.
Проектом передбачено встановлення адміністративної відповідальності
за порушення порядку надання або отримання внеску на користь партії та
кримінальну відповідальність за порушення порядку фінансування
політичних партій.
Відповідні зміни пропонується внести до законів «Про політичні партії в
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Україні», «Про Рахункову палату», «Про вибори Президента України», «Про
вибори народних депутатів України», «Про запобігання корупції», до
Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального
кодексу.
Законопроект зареєстровано за № 2123а (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 16.07).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про Звернення
Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, національних
парламентів держав світу щодо створення міжнародного трибуналу для
судового переслідування осіб, відповідальних за злочин, пов’язаний зі
збитим літаком авіакомпанії Malaysian Airlines, що здійснював рейс
MH17 17 липня 2014 року».
Народні депутати затвердили Звернення Верховної Ради України до
Організації Об’єднаних Націй, національних парламентів держав світу щодо
створення міжнародного трибуналу для судового переслідування осіб,
відповідальних за злочин, пов’язаний зі збитим літаком авіакомпанії Malaysia
Airlines, що здійснював рейс MH17 17 липня 2014 р.
Голові Верховної Ради України доручено невідкладно направити текст
Звернення до Організації Об’єднаних Націй, національних парламентів
держав світу.
Постанова ухвалена з пропозицією голови Комітету у закордонних
справах Г. Гопко. Відповідний проект Постанови зареєстровано за № 2350а
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 16.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону
України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» (щодо
механізмів впливу на підприємства-боржники)».
Законом запропоновано не поширювати дію мораторію, встановленого
Законом України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна»,
на застосування примусової реалізації майна для погашення заборгованості
перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її
дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на
підставі ліцензії.
Закон ухвалено з урахуванням пропозицій.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2956 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 16.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення зміни до
статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» (щодо обсягу
декларованої інформації особами, уповноваженими на виконання функцій
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держави або місцевого самоврядування).
Таким законом до Закону України «Про запобігання корупції» вносяться
зміни, відповідно до яких встановлюється обов’язок осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, серед іншого,
зазначати в декларації за минулий рік інформацію про кошти та інші активи
(як в Україні так і за кордоном), бенефіціарними власниками (контролерами)
яких є вони та/або члени їхніх сімей.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2879 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 16.07).
***
Протягом другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання в
приймальні парламенту відбулися 16 особистих прийомів громадян, під
час яких відвідувачі зверталися з чутливими питаннями.
Як повідомили Інформаційному управлінню у відділі з питань звернень
громадян Апарату Верховної Ради України, прийоми відбувалися відповідно
до Графіка особистого прийому громадян головами парламентських
комітетів і депутатських фракцій, затвердженого розпорядженням Голови
Верховної Ради України.
Усього на особистих прийомах побували 702 відвідувачі, від яких
отримано 824 звернення, з яких 746 – письмових та 78 – усних. У своїх
зверненнях до народних депутатів України громадяни порушили
434 питання.
Відвідувачів приймальні Верховної Ради України найчастіше непокоїли
проблеми забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку,
реалізації прав і свобод громадян – 206 питань або 47,5 % загальної кількості
порушених питань, соціального захисту – 65 або 15 %, житлової політики –
35 або 8 %, аграрної політики і земельних відносин – 30 питань або 6,9 %.
Усі письмові звернення громадян, отримані під час особистих прийомів,
розглядалися і опрацьовувалися в секретаріатах парламентських комітетів та
депутатських фракцій у Верховній Раді України. За результатами особистого
прийому громадян головами комітетів Верховної Ради України, депутатських
фракцій у Верховній Раді України давалися відповідні доручення, які разом із
зверненнями громадян надсилалися до компетентних органів державної
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 20.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо упорядкування діяльності військовоцивільних адміністрацій».
Метою закону є забезпечення функціонування системи місцевого
самоврядування в умовах проведення антитерористичної операції, вирішення
нагальних питань місцевого значення шляхом тимчасового виконання
повноважень органів місцевого самоврядування відповідними військово17

цивільними адміністраціями на період проведення антитерористичної
операції на території Донецької та Луганської областей.
Закон визначає організацію, повноваження й порядок діяльності
військово-цивільних адміністрації, як тимчасовий вимушений захід з
елементами військової організації управління, для забезпечення безпеки та
нормалізації
життєдіяльності
населення
в
районі
проведення
антитерористичної операції, та не має наміру зміни та/або скасування
конституційно закріпленого права територіальних громад на місцеве
самоврядування.
Закон прийнято з поправкою народного депутата Ю. Луценка.
Законопроект зареєстровано за № 2662-1 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.07).
***
У Комітеті з питань національної безпеки і оборони відбулися
слухання на тему: «Територіальна оборона України в умовах гібридної
війни».
У заході взяли участь народні депутати, представники органів державної
влади, наукових установ, громадських організацій.
Під час слухань обговорено питання впливу засобів та методів
провадження гібридної війни на національну безпеку України та організацію
оборони держави; стан нормативно-правового та організаційного
забезпечення виконання завдань територіальної оборони, а також пропозиції
щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання у сфері
територіальної оборони; розвитку інституту проходження служби у
військовому резерві з метою підготовки громадян України до виконання
завдань територіальної оборони в адміністративно-територіальних одиницях,
планомірної підготовки резервістів для комплектування Збройних сил
України та інших військових формувань особовим складом; шляхи мотивації
громадян до проходження служби у військовому резерві, а також пропозиції
щодо вдосконалення питань організації проходження служби у військовому
резерві. Учасники слухань також обговорили питання організаційноправового формування національної системи сприяння Збройним силам
України та іншим військовим формуванням як складової частини оборони
України.
У виступах наголошувалося, що стан нормативно-правового та
організаційного забезпечення територіальної оборони потребує оновлення у
сфері правового регулювання.
Промовці наголошували на тому, що сьогоднішні реалії вимагають
пошуку нових шляхів і механізмів суттєвого оновлення системи
територіальної оборони України, підвищення її ефективності та
функціонування.
Учасники слухань також відзначали необхідність законодавчого
регулювання у сфері територіальної оборони з урахуванням особливостей та
досвіду сучасної гібридної війни. За їхніми словами, гібридна війна
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обумовлює перегляд плану формування збройних сил, і у першу чергу
утворення мобільних військових частин, які повинні відрізнятися від
стаціонарних. Це потребує і зміни мислення щодо типів загроз майбутніх
конфліктів та вибору шляхів протидії.
Наголошувалося також на тому, що територіальна оборона, із
врахуванням форм та методів гібридної війни, не зводиться до комплексу
військових заходів, а є багатогранною, загальнодержавною системою
воєнних, політичних, економічних і спеціальних заходів, які потребують
правового регулювання, зокрема щодо визначення: завдань територіальної
оборони, у т. ч. спеціальних; організаційних основ територіальної оборони,
заходів з підготовки та ведення територіальної оборони, а також порядку їх
здійснення, у тому числі заходів, які спрямовані на протидію методам
провадження гібридної війни.
На думку учасників слухань, в умовах гібридної війни також потребують
правового регулювання заходи в політичній, соціальній, економічній,
інформаційних сферах, адже забезпечення економічної та інформаційної
безпеки України є також однією з найважливіших функцій держави.
Удосконалення системи територіальної оборони України, на
переконання фахівців, є одним з найбільш економічних та доцільних
способів забезпечення та підтримання на високому рівні обороноздатності
держави.
Учасники слухань вважають, що у сфері організації територіальної
оборони доцільно розвивати інститут проходження служби у військовому
резерві, який має бути запроваджений з метою підготовки громадян України
до виконання завдань територіальної оборони в адміністративнотериторіальних одиницях, а також планомірної підготовки для
комплектування Збройних сил України та інших військових формувань
особовим складом.
На думку промовців, потребують законодавчого визначення шляхи
мотивації громадян до проходження служби у військовому резерві, а також
удосконалення питання організації проходження служби у військовому
резерві.
Такі організаційні підходи побудови територіальної оборони забезпечать
зміцнення обороноздатності держави, що надасть Україні можливість
стримувати агресора від намірів глибокого вторгнення, а також оперативно
забезпечити виконання завдань територіальної оборони та поставити значну
кількість підготовленого організованого резерву до складу Збройних сил
України й інших військових формувань.
Окрему увагу під час слухань було звернено на формування широко
розгалуженої громадської системи сприяння Збройним силам України та
іншим військовим формуванням для ефективної організації територіальної
оборони.
Учасники слухань висловили свої пропозиції щодо законодавчого
вдосконалення питань територіальної оборони країни в умовах гібридної
війни.
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Ці пропозиції будуть узагальнені комітетом у проекті Рекомендацій
комітетських слухань (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.07).
***
Голова Комітету у закордонних справах Г. Гопко і перший заступник
голови комітету І. Климпуш-Цинцадзе провели зустріч із міністром
закордонних справ та торгівлі Ірландії Ч. Фланаганом.
Головною метою зустрічі 17 липня було обговорення стану й перспектив
розвитку українсько-ірландського політичного діалогу в умовах
продовження агресії Російської Федерації проти України, реалізація спільних
зусиль Європейського Союзу щодо її припинення, а також забезпечення
необхідної допомоги Україні з боку Євросоюзу.
Під час зустрічі голова комітету Г. Гопко детально поінформувала
міністра закордонних справ Ірландії про роботу українського парламенту,
спрямовану на законодавче супроводження реалізації в Україні невідкладних
внутрішніх реформ. При цьому основний акцент було зроблено на
Конституційній реформі, яка передбачає впровадження європейської системи
децентралізації влади. Ірландський міністр високо оцінив підтримку
українським
парламентом
запропонованої
Президентом
України
конституційної реформи, наголосивши при цьому, що така масштабна
реформа повинна відповідати кращим європейським стандартам. Ч. Фланаган
також підкреслив важливість ухвалення українським парламентом пакета
економічних реформ, який забезпечує продовження важливої співпраці
України з міжнародними фінансовими організаціями, що надають нашій
державі необхідну підтримку.
Під час зустрічі перший заступник голови комітету І. КлимпушЦинцадзе, на прохання ірландської сторони, поінформувала про деталі
концепції децентралізації, зробивши при цьому особливий акцент на перших
результатах фінансової незалежності українських регіонів. Ч. Фланаган у
відповідь зазначив, що подібні процеси відбуваються в більшості
європейських країн, що створює необхідний баланс між регіональними й
центральними органами влади та забезпечує стабільний політичний процес
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 17.07).
***
Фракция «Самопомощь» отзывает депутата А. Гопко с должности
главы парламентского Комитета по иностранным делам в связи с ее
голосованием за проект изменений в Конституцию, предложенный
Президентом. Об этом сообщил глава фракции О. Березюк.
«В течение двух дней у нас проходили закрытые заседания фракции, где
обсуждалось это голосование, были очень тяжелые дискуссии. Фракция
приняла решение предупредить Анну Гопко о том, что она сделала
неправильно, и отозвать ее с должности руководителя Комитета по
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иностранным делам», – сказал О. Березюк.
Напомним, А. Гопко является единственным представителем фракции
«Самопомощь», которая проголосовала за данный законопроект (Четверта
Влада (http://4vlada.net). – 2015. – 18.07).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко провів нараду з представником України в
Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на
Донбасі Л. Кучмою та представниками України в її робочих підгрупах з
політичних, безпекових, соціально-економічних та гуманітарних питань.
Глава держави доручив аргументовано роз’яснювати сутність заходів,
які нині вживаються Україною, зокрема початок процесу внесення змін до
Конституції щодо ключової реформи – децентралізації. Ці конституційні
зміни, а також Закон про особливості місцевого самоврядування в окремих
районах Донецької та Луганської областей повністю відповідають
зобов’язанням України за Мінськими домовленостями, наголосив Президент.
Глава держави запропонував у роботі підгрупи з політичних питань
виходити з того, що подальше результативне обговорення питань організації
місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей
можливе лише після того, як буде надано чітку заяву про відмову від намірів
проводити псевдовибори 18 жовтня та 1 листопада. Президент зазначив, що
минулого року проведення фейкових виборів 2 листопада фактично зірвало
виконання Мінських домовленостей.
У роботі підгрупи із соціально-економічних питань Президент вважає
важливим обговорення питання відновлення водопостачання. Ідеться про
шість об’єктів: чотири в Донецькій та два в Луганській області. «Для нас
пріоритетом є те, щоб полегшити життя українцям, які опинилися на
окупованій території, і ці об’єкти можуть в подальшому спільно
використовуватися», – зазначив П. Порошенко.
Президент повідомив про своє доручення прискорити відкриття
гуманітарно-логістичних центрів, за що нині відповідають голови обласних
державних адміністрацій, у яких передбачити можливість функціонування
мобільних банківських установ, де люди зможуть купити їжу та ліки за
цінами, нижчими, ніж на окупованих територіях.
У роботі підгрупи з гуманітарних питань Президент зазначив, що
першим пріоритетом залишається невідкладне звільнення всіх заручників.
П. Порошенко повідомив, що під час останньої телефонної розмови в
«Нормандському форматі» порушував питання про прискорення звільнення
незаконно утримуваних громадян України, у тому числі – О. Сенцова та
Н. Савченко, без жодних додаткових умов.
Глава держави наголосив на важливості розблокування української та
міжнародної гуманітарної допомоги. «Вся гуманітарна допомога має
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надходити виключно через контрольовані Україною ділянки кордону з
повним митним оформленням», – сказав П. Порошенко.
Президент також відзначив доцільність долучення представників
провідних міжнародних організацій, включаючи Міжнародний комітет
Червоного Хреста, Управління Верховного комісара ООН з питань біженців,
до роботи мобільних груп з контролю гуманітарних вантажів. Віднині, згідно
з законом, спецпідрозділи матимуть розширені права щодо контролю
вантажів, що, зазначив глава держави, треба зробити якнайшвидше, щоб не
допустити криміналізації цих товарних потоків.
Щодо підгрупи з безпекових питань Президент привернув увагу до
істотного погіршення безпекової ситуації за останні дні внаслідок підвищеної
інтенсивності обстрілів, провокацій з боку незаконних збройних формувань
так званих «ДНР» та «ЛНР». Глава держави зазначив: «Україна наполягатиме
на забезпеченні безперешкодного доступу представників СММ ОБСЄ не
тільки до буферної зони, але й до тимчасово неконтрольованих ділянок
українсько-російського кордону». Актуальним є питання щодо створення
окремої, п’ятої підгрупи в рамках Тристоронньої контактної групи з питань
українсько-російського кордону (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua/news/prezident-provivnaradu-z-pidgotovki-do-chergovogo-zasidanny-35683). – 2015. – 20.07).
***
У вівторок, 21 липня, Президент П. Порошенко під час робочої
поїздки до Миколаївської області ознайомився з ходом тактичних
навчань Військово-Морських Сил України.
На швидкохідних катерах Президент у супроводі Командувача ВМС
віце-адмірала С. Гайдука вийшов у море та спостерігав за висадкою
морського десанту комбінованим способом на необладнане узбережжя.
Навчання проводилось в акваторії Бузького лиману на Миколаївщині за
участі підрозділів морської піхоти, сил спеціального призначення, надводних
кораблів і катерів ВМС України, а також літальних апаратів морської авіації
ВМС, Повітряних Сил і Сухопутних військ Збройних Сил України.
Відпрацьовувались практичні навички особового складу у динамічній
обстановці, максимально наближеній до реальної за всіма етапами висадки
морського десанту на необладнане узбережжя, захвату та утримання
плацдарму. Також відпрацьовувалась міжвидова взаємодія з моря та з
повітря. Мета навчань – підготовка підрозділів Військово-Морських Сил до
можливих сценаріїв розвитку подій на Приморському напрямку, зокрема
Маріупольському (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 21.07).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч із помічником Державного
секретаря США з питань Європи та Євразії В. Нуланд, яка перебувала з
візитом в Україні.
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П. Порошенко висловив вдячність за підтримку та допомогу з боку
Сполучених Штатів Америки в захисті та відновленні територіальної
цілісності України.
Глава держави наголосив, що Україна неухильно виконує Мінські
домовленості і робить все можливе для їх належної імплементації. Він
висловив сподівання, що США й надалі сприятимуть деескалації ситуації на
Донбасі, а також вирішенню таких нагальних питань, як повне припинення
вогню з боку бойовиків, відведення важкого озброєння, забезпечення
належного міжнародного моніторингу, звільнення всіх заручників, у тому
числі українських громадян, які незаконно утримуються в Росії, вільний
доступ міжнародної гуманітарної допомоги до постраждалих регіонів,
Співрозмовники обговорили хід конституційної реформи в Україні в
частині децентралізації. Помічник Державного секретаря привітала
Президента України з успішним голосуванням Верховної Ради за
направлення законопроекту про внесення змін до Конституції щодо
децентралізації влади до Конституційного Суду.
В. Нуланд підтвердила, що США підтримують підходи України до
подальшого врегулювання ситуації на Донбасі та продовжать активно
працювати з метою неухильного й повного виконання Мінських
домовленостей, а також надаватимуть необхідну допомогу (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-obgovoriv-z-pomichnikomderzhsekretarya-ssha-nulan-35661). – 2015. – 16.07).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
Віце-президентом США Д. Байденом.
Глава держави підтвердив неухильне виконання Україною Мінських
домовленостей та відзначив важливість їх належної імплементації всіма
сторонами, передусім у частині повного припинення вогню та відведення
важкого озброєння і звільнення заручників.
Глава держави поінформував про кроки України, спрямовані на
децентралізацію влади, та відповідні зміни до Конституції України, а також
роботу з підготовки до проведення місцевих виборів.
Віце-президент привітав рішення українського парламенту щодо запуску
конституційної реформи та підтвердив позицію США щодо повної підтримки
підходів України до подальшого врегулювання ситуації на Донбасі.
Д. Байден відзначив, що Сполучені Штати Америки й надалі
надаватимуть допомогу Україні в захисті її незалежності та територіальної
цілісності,
посиленні
обороноздатності,
підтриманні
економічної
стабільності та енергетичної безпеки, проведенні реформ на шляху
європейської інтеграції (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua/news/prezident-proviv-telefonu-rozmovuz-vice-prezidentom-ssha-35677). – 2015. –17.07).
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***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
Федеральним канцлером Німеччини А. Меркель, Президентом Франції
Ф. Олландом та Президентом Російської Федерації В. Путіним.
Президент України висловив занепокоєння продовженням ескалації на
Донбасі і закликав до повного виконання Мінських домовленостей.
П. Порошенко підкреслив, що Україна, на відміну від іншої сторони, виконує
Мінські домовленості.
Глава Української держави наголосив на необхідності безумовного й
негайного звільнення всіх заручників, у тому числі громадян України, які
незаконно утримуються на території Росії, зокрема О. Сенцова та
Н. Савченко.
Федеральний канцлер Німеччини і Президент Франції відзначили
важливість ухвалення українським парламентом змін до Конституції у
частині децентралізації влади.
Співрозмовники домовилися продовжити діалог наступного тижня
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-telefonnurozmovu-u-normandskomu-f-35675). – 2015. –17.07).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
Прем’єр-міністром Австралії Т. Ебботтом.
П. Порошенко висловив співчуття австралійському народові у зв’язку з
річницею збиття літака MH17 «Малайзійських авіаліній». Президент України
зазначив, що українці поділяють біль та скорботу кожного, хто втратив
близьких та рідних унаслідок цього жахливого злочину.
Т. Ебботт подякував П. Порошенку за сильний виступ з нагоди трагедії.
Президент України та Прем’єр-міністр Австралії детально обговорили
питання реалізації спільної ініціативи Австралії, Бельгії, Малайзії,
Нідерландів та України стосовно заснування міжнародного кримінального
трибуналу з метою притягнення до відповідальності винних у злочинах,
пов’язаних зі збиттям літака.
Співрозмовники домовилися тісно координувати цю важливу ініціативу,
зокрема на рівні глав зовнішньополітичних відомств.
Лідери України й Австралії наголосили, що, вирішуючи питання
утворення міжнародного кримінального трибуналу, міжнародна спільнота
має продемонструвати готовність надавати адекватну відповідь загрозам
безпеки цивільній авіації та міжнародному миру й стабільності загалом.
Співрозмовники обмінялися думками щодо деескалації ситуації на
Донбасі й обговорили питання подальшої допомоги Україні з боку Австралії
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-proviv-telefonnu-rozmovu-zpremyer-ministrom-avstr-35682). – 2015. – 20.07).
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***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
Прем’єр-міністром Нідерландів М. Рютте.
Глава Української держави висловив співчуття народові Королівства
Нідерланди у зв’язку з річницею збиття літака MH17 «Малайзійських
авіаліній». «Сьогодні, які і рік тому, наш народ засуджує цю трагедію і
висловлює підтримку й щирі співчуття родинам і близьким загиблих», –
наголосив Президент.
П. Порошенко і М. Рютте обговорили стан розслідування катастрофи та
домовилися й надалі вживати всіх необхідних заходів для реалізації спільної
ініціативи Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України стосовно
заснування міжнародного кримінального трибуналу з метою притягнення до
відповідальності винних у злочинах, пов’язаних зі збиттям літака.
У цьому зв’язку було домовлено доручити главам зовнішньополітичних
відомств «п’ятірки» узгодити спільні кроки для просування проекту
резолюції та статуту трибуналу в рамках Ради безпеки ООН.
Співрозмовники підкреслили, що цей злочин становить загрозу для миру
та міжнародної безпеки загалом і має бути належним чином розслідуваний, а
винні – покарані. «Безкарність у цій справі створює небезпечний прецедент»,
– додав Президент України (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua/news/prezident-provivtelefonnu-rozmovu-z-premyer-ministrom-nider-35676). – 2015. – 17.07).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
Прем’єр-міністром Малайзії Н. Разаком.
Глава Української держави висловив щирі співчуття малайзійському
народові у зв’язку з річницею збиття літака MH17 «Малайзійських
авіаліній». Президент наголосив, що український народ сприйняв цю
катастрофу як особисту трагедію і поділяє скорботу і печаль із сім’ями, які
втратили своїх рідних та близьких.
П. Порошенко і Н. Разак обговорили просування спільної ініціативи
Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України щодо заснування
міжнародного кримінального трибуналу з метою притягнення до
відповідальності винних у злочинах, пов’язаних зі збиттям літака.
Співрозмовники домовилися і надалі вживати скоординованих заходів у
цьому важливому для усієї міжнародної спільноти питанні.
«Наш моральний обов’язок перед пам’яттю жертв цієї жахливої трагедії
– забезпечити невідворотність покарання винних у збитті літака та запобігти
повторенню таких злочинів у майбутньому», – наголосив П. Порошенко.
Президент підкреслив, що Україна вважає Малайзію важливим
партнером та зацікавлена в розвитку політичного діалогу з цією країною
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-proviv-telefonnu-rozmovu-zpremyer-ministrom-malaj-35671). – 2015. – 17.07).
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***
Після розслідування всіх обставин збиття рік тому над Донбасом
літака «Малайзійських авіаліній» має постати питання про
відповідальність терористів, які вбили невинних людей, заявив
Президент України П. Порошенко.
В інтерв’ю телекомпанії CNN Президент наголосив, що Україна разом із
країнами, що найбільш постраждали в тій трагедії, – Нідерландами,
Малайзією та Австралією, – підтримує проведення міжнародного трибуналу,
який має бути схвалений Радою Безпеки ООН.
Президент зазначив, що одразу ж після трагедії Україна ініціювала
відкрите прозоре розслідування обставин того, що сталося, із залученням
експертів з Нідерландів, країни, яка втратила більше всього життів у тій
трагедії.
За словами Президента, нині, після року розслідування трагедії літака
MH-17, з’ясовано чотири факти: малайзійський «Боїнг» було збито
російською ракетою з російської ракетної установки «БУК» російськими
військовими з території, яка була окупована російськими військами та
підтримуваними Росією терористами (Офіційне інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/mizhnarodnijtribunal-maye-suditi-vinnih-u-tragediyi-malajzi-35665). – 2015. – 17.07).
***
Рада національної безпеки та оборони розглядає виконання Плану дій
щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.
Президент нагадав, що Європейська комісія до кінця 2015 р. має
узагальнити результати виконання Україною критеріїв Плану та підготувати
відповідну доповідь. Низка вимог Єврокомісії торкається питань
національної безпеки.
Зокрема, РНБО планує обговорити схему інтегрованого управління
кордонами. Насамперед, ідеться про обмін базами даних між
правоохоронними органами та спільний доступ до них, а також доступ до баз
Інтерполу із забезпеченням їхньої технічної сумісності та можливості
використання в режимі віддаленого доступу. «Маємо обговорити, як у
пунктах пропуску через державний кордон запровадити спільне
патрулювання та здійснення спільних перевірок з нашими європейськими
партнерами», – сказав Президент. Він нагадав, що вже є позитивний досвід
на придністровській ділянці українсько-молдовського кордону.
«Все це має вилитися у рішення “Про додаткові заходи щодо
запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом”,
де передбачено десятки оперативних завдань для ключових міністерств та
відомств, від яких залежить виконання плану. Насамперед, ідеться про МВС
та МЗС», – сказав глава держави (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua/news/rnbo-rozglyadayedodatkovi-zahodi-shodo-zaprovadzhennya-bezv-35686). – 2015. – 20.07).
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***
Рада національної безпеки та оборони обговорює подальші кроки для
запобігання загрозам національній безпеці та спробам дестабілізації
суспільно-політичної ситуації всередині України.
«Маємо вжити невідкладних заходів щодо запобігання та нейтралізації
загроз у сфері державної безпеки в умовах активізації зовнішнього втручання
з боку агресора, з боку Росії у внутрішні справи України, реалізації нею
сценаріїв, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації з
використанням кримінальних, етнонаціональних та соціально-економічних
чинників», – сказав Президент, відзначивши активізацію цих дій за останні
два тижні.
Глава держави наголосив, що факт збройного зіткнення, що відбувся на
території Мукачівського району Закарпатської області, свідчить про
необхідність кадрового оновлення й посилення державних адміністрацій,
територіальних органів МВС, Державної прикордонної служби, Державної
фіскальної служби та Служби безпеки України в Закарпатській області.
«Відповідні кадрові рішення вже були, висновки зроблені. І це лише
початок», – сказав П. Порошенко.
Президент наголосив, що від нового голови Закарпатської обласної
державної адміністрації Г. Москаля очікує подальших пропозицій щодо
наведення порядку в регіоні. «У Геннадія Москаля – повний карт-бланш і
прямий зв’язок зі мною вдень і вночі», – підкреслив глава держави.
Президент зазначив: «Перші результати та перші кроки голови ОДА
свідчать про те, що наведення порядку і подолання клановості, відсторонення
від корита контрабанди традиційних кланів, які існували на Закарпатті,
починає, нарешті, відбуватися» (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua/news/rnbo-gotuye-vidsichsprobam-destabilizaciyi-situaciyi-vsered-35685). – 2015. – 20.07).
***
Рада національної безпеки і оборони під головуванням Президента
розглядає питання «Про заходи щодо захисту національних інтересів
України в авіаційній галузі».
Президент зазначив, що розгляд цього питання обумовлений
неефективністю державної політики на національному ринку авіаційних
перевезень, що негативно позначається на перспективах його інтеграції у
європейський та міжнародний ринки. «Але головне – потерпають прості
громадяни, для яких ціни на польоти є захмарними. У світі космічний туризм
скоро коштуватиме дешевше, ніж квиток на окремих внутрішніх авіарейсах в
Україні», – зазначив П. Порошенко.
За словами Президента, ціна на послуги українських авіакомпаній є
досить великою порівняно з країнами Європи, де цивільна авіація – один з
основних і не надто дорогих видів пересування. Квиток у межах єврозони
коштує у 2–3 рази дешевше порівняно з вартістю квитка на схожі відстані в
27

Україні, де ціна квитка на внутрішніх лініях в одному напрямку може значно
перевищувати 150 дол. США – залежно від класу салону літака.
«Гроші скажені, ціна – неадекватна. Головна причина – монополізм,
який варто подолати, та недостатнє конкурентне середовище. Тому ті
рішення, які сьогодні маємо ухвалити, є частиною курсу на демонополізацію.
Авіаторів це теж стосується», – наголосив Президент (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-nagoloshuye-na-neobhidnostidemonopolizaciyi-rinku-35684). – 2015. – 20.07).
***
Президент
звільнив
усіх
керівників
районних державних
адміністрацій Закарпатської області.
17 липня глава держави підписав 12 розпоряджень про звільнення від
тимчасового виконання обов’язків голів райдержадміністрацій Закарпатської
області. Керівника ще одного, 13-го, району області ще не було призначено
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-zvilniv-usih-kerivnikiv-rajonnihderzhavnih-admini-35674). – 2015. – 17.07).
***
Президент П. Порошенко відзначив нагородами 60 військових
Збройних сил України та чотирьох співробітників Міністерства
внутрішніх справ посмертно. Відповідний Указ був підписаний главою
держави 17 липня.
Серед нагороджених – військові, які загинули в період із серпня 2014 р.
по лютий 2015 р., у тому числі в боях під Іловайськом та Дебальцевим.
Більшість нагороджених бійців були поховані в Запорізькій та
Дніпропетровській областях як невпізнані особи, пізніше їх ідентифікували
за результатами ДНК-експертизи, і вони були перепоховані в рідних місцях.
Указом Президента вісьмох військових посмертно нагороджено орденом
Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, 52 військових посмертно – орденом «За
мужність» ІІІ ступеня. Ще чотирьох загиблих співробітників МВС відзначено
орденом «За мужність» ІІІ ступеня (Офіційне інтернет-представництво
президента України (http://www.president.gov.ua/news/prezident-vidznachivnagorodami-64-vijskovih-ta-pravoohoronc-35678). – 2015. – 18.07).
***
Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Президент
провів нараду з керівниками правоохоронних органів Дніпропетровської,
Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської та Херсонської
областей. Президент наголосив на необхідності потужної та ефективної
координації дій у боротьбі зі злочинністю, корупцією та контрабандою в цих
південно-східних регіонах, які найбільше потерпають від близькості до зони
АТО.
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Глава держави зазначив, що на сьогодні ситуація в південно-східних
областях залишається чи не основним фактором нестабільності в державі.
«Сусідство» з територією, на якій вже більше року тривають бойові дії,
впливає на виток у незаконний обіг чималої кількості вогнепальної зброї та
боєприпасів. Особливо Президент привернув увагу до високого рівня
терористичної загрози, намагань дестабілізувати ситуацію, поширити
невдоволення діями владних структур і сформувати у громадян відчуття
неспроможності силових підрозділів навести порядок та забезпечити
надійний захист населення.
«Боротьба зі злочинністю, контрабандою та корупцією має бути
ключовим нашим пріоритетом, і на цьому внутрішньому фронті ми
переможемо», – наголосив Президент. Глава держави відзначив особливу
роль, яку відіграють у цій боротьбі нові свіжі кадри, які прийдуть за
результатами набору в нову поліцію, а також нової прокуратури,
реформованої відповідно до закону, який нещодавно набрав чинності та який
передбачає конкурсний відбір прокурорських кадрів.
Президент наголосив на необхідності координувати всі дії щодо
боротьби
з
контрабандою
в
південно-східному
регіоні
через
Антитерористичний центр при СБУ. Ідеться про створення мобільних груп у
складі прикордонників, військових, правоохоронців, податківців та
волонтерів, яким глава держави пообіцяв тверду підтримку. «Рішення щодо
забезпечення пальним, надання автомобілів приймаються, накази військовим
про супровід мобільних груп відповідним силовим прикриттям дані. Я
вважаю, що це реальний перехід від розмов, якими багато днів та тижнів
займалися, до реальних, конкретних дій. Ключова позиція – з нами є
підтримка суспільства, і, коли ми маємо підтримку суспільства, ніхто нас не
зупинить – ніякі корупційні оборудки, “криші”, схеми не зупинять рішучості
наших дій», – заявив глава держави.
Говорячи про облаштування логістичних центрів на лінії зіткнення,
Президент наголосив, що необхідно створити можливість українцям, які
опинилися на окупованих територіях і які потерпають від браку
найнеобхідніших товарів, придбати собі харчі, ліки «за українськими, а не
російсько-терористичними цінами».
Президент доручив забезпечити роботу пропускного пункту на межі з
Кримом. «Я даю доручення включити до складу прикордонників, які
працюють там, кримських татар. Службі безпеки України – відправити
посилену київську групу, щоб моніторили ситуацію щодо корупції.
Державній фіскальній службі – визначити питання щодо посилення там
кадрових позицій і сьогодні доповісти термін, коли ми там облаштуємо
логістичну зону, яка дозволить нам доглядати і забезпечити умови
українським громадянам, які перетинають лінію з окупованою територією», –
сказав Президент.
У нараді також взяли участь голова Служби безпеки України В. Грицак,
голова Державної прикордонної служби В. Назаренко, голова Державної
фіскальної служби Р. Насіров, заступник Генерального прокурора України
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Д. Сакварелідзе, заступники глави Адміністрації Президента А. Таранов та
Д. Шимків, радник Президента Ю. Бірюков, координатор волонтерського
руху «Народний тил» Г. Тука (Офіційне інтернет-представництво
президента України (http://www.president.gov.ua/news/prezident-u-krivomurozi-proviv-naradu-shodo-borotbi-zi-zloc-35672). – 2015. – 17.07).
***
Президент за підсумками відвідання металургійного комбінату
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та зустрічі з його власником
Л. Мітталом повідомив про намір цієї компанії у найближчі роки
інвестувати в розвиток підприємства 1,2 млрд дол. «Кривий Ріг стає
символом відродження української промисловості», – заявив глава держави
на зустрічі з трудовим колективом підприємства.
Президент зазначив, що у 2005 р. Кривий Ріг став символом прозорої
приватизації та ефективного залучення коштів до держбюджету завдяки
продажу «Криворіжсталі». За останні п’ять років інвестиції у розвиток
підприємства становили 1,9 млрд дол. Ці кошти були направлені на
модернізацію, забезпечення належних умов праці та конкурентоспрможності
української продукції. «Найсучасніші технології, методи управління,
менеджмент, найкращі стандарти охорони праці та вимоги щодо екології, які
ставив Український Уряд і яким чітко відповідає «Криворіжсталь», –
наголосив Президент.
Глава держави привітав працівників із професійним святом – Днем
металурга. Він також подякував керівництву підприємства і робітникам за те,
що завод в умовах війни демонструє, що може забезпечувати роботою
населення, продавати продукцію і забезпечувати валютні надходження в
країну, а також реалізовувати інвестиційні проекти.
Президент наголосив, що робота ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
яскраво демонструє довіру та оцінку ефективності дій влади. «Запуск
доменної печі виходить за межі суто заводської або корпоративної події. Це
дуже важливий прецедент для всієї України. Весь світ має знати, що сьогодні
інвестувати в Україну вигідно і безпечно», – сказав П. Порошенко.
Окремо глава держави подякував колективу підприємства за внесок у
захист і оборону України. За словами Президента, на сьогодні близько 300
працівників проходять службу в зоні проведення антитерористичної операції,
а 15 працівників підприємства віддали своє життя. «Цих людей вбив агресор,
який пішов на нас війною», – сказав Президент. Присутні вшанували
хвилиною мовчання пам’ять загиблих.
Президент висловив подяку керівництву «АрселорМіттал Кривий Ріг» за
те, що допомогли з працевлаштуванням дружини машиніста, старшого
сержанта 25-ї окремої парашутно-десантної бригади О. Чумаченка, який
загинув, захищаючи Донецький аеропорт. Ю. Карцева, дружина загиблого
захисника, звернулася до Президента з проханням допомогти
працевлаштуватися на підприємство, де раніше працював її чоловік. Під цим
зверненням підписалися 400 працівників «АрселорМіттал Кривий Ріг».
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«Дорога Юліє Сергіївно, я вітаю Вас, ви маєте роботу, тримайтеся, і я бажаю
Вам трудових успіхів», – сказав Президент.
Глава держави вручив державні нагороди робітникам підприємства.
У свою чергу Л. Міттал відзначив, що Президент, незважаючи на складні
часи, приділяє ретельну увагу економічним питанням. «Органи влади, як у
Києві, так і місцева влада, надають нам підтримку», – сказав він, додавши,
що сподівається на продовження ефективної співпраці (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/svit-maye-znati-sho-investuvati-v-ukrayinuvigidno-ta-bezpec-35669). – 2015. – 17.07).
***
Президент П. Порошенко під час робочої поїздки до
Дніпропетровської області в місті Кривий Ріг відвідав металургійний
комбінат ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
Глава держави провів зустріч із головою ради директорів сталеливарного
концерну ArcelorMittal Л. Мітталом, після якої П. Порошенко та Л. Міттал
взяли участь у церемонії урочистого запуску доменної печі № 6.
Глава держави ознайомився з роботою доменної печі, яку було
побудовано в 1961 р. У 2009 р. розпочалися проектні роботи з проведення
капітального ремонту печі, який у 2013 р. увійшов у активну фазу. У
результаті піч приведено до сучасних стандартів експлуатації, в тому числі –
екологічних. Інвестиції у ремонт печі становили 132 млн дол. (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-vzyav-uchast-u-ceremoniyizapusku-modernizovanoyi-35666). – 2015. – 17.07).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив провести перевірку
діяльності та держзакупівель ДП «Укренерго», а також службове
розслідування щодо неналежного виконання посадових обов’язків особами,
уповноваженими на виконання функцій держави в Міненерговугілля.
Державній фінансовій інспекції глава уряду дав доручення провести
ревізію фінансово-господарської діяльності та перевірку державних
закупівель ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» за період від
2 грудня 2014 року по теперішній час.
Інформацію про результати – подати на розгляд Кабінету Міністрів.
А. Яценюк доручив провести службове розслідування щодо неналежного
виконання посадових обов’язків особами, уповноваженими на виконання
функцій держави в Міненерговугілля, зокрема, щодо призначення посадових
осіб ДП «Укренерго» – заступників директора, головного інженера,
головного бухгалтера, керівника юридичної служби та осіб, які тимчасово
виконують їхні обов’язки (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
21.07).
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***
21 липня Прем’єр-міністр України А. Яценюк перебуває з робочою
поїздкою в Дніпропетровську.
Глава уряду разом із міністром юстиції України П. Петренком
ознайомився з роботою Дніпропетровського Центру надання безоплатної
правової допомоги. А. Яценюк підкреслив, що цей Центр сконцентрований
не тільки на допомозі малозабезпеченим, а й учасникам антитерористичної
операції: «Для того, щоб їх швидше реєстрували, швидше надавали земельні
ділянки, швидше і в повному обсязі надавали соціальні гарантії, яких вони
потребують».
20 липня представники Дніпропетровського Центру, управління юстиції
у Дніпропетровській області, представники медичних закладів та військових
формувань підписали меморандум, який забезпечить надання кваліфікованої
юридичної допомоги бійцям АТО.
Завдяки цьому кожен військовий, який брав участь в АТО, перебуває на
лікуванні в медичних закладах чи проходив службу у військових частинах
Дніпропетровщини зможе отримати безоплатний захист від адвокатів чи
консультацію.
Для надання такої допомоги буде створено виїзні бригади, які
виїжджатимуть
до
медичних
закладів
та
військових
частин
Дніпропетровської області.
А. Яценюк також зазначив, що за перші 13 днів роботи ста Центрів із
надання безоплатної правової допомоги по Україні до них звернулися понад
три тисячі громадян (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 21.07).
***
У системі надання пенсій, пільг та субсидій досі «мертві душі».
Необхідне створення єдиної системи реєстрації всіх пільговиків, наголосив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк під час засідання колегії Міністерства
соціальної політики України в понеділок, 20 липня.
«Чим швидше ми це зробимо, тим більш прозора буде система», –
наголосив він.
Окрім того, такий крок дасть змогу зекономити кошти державного
бюджету: «Той, хто не має отримувати пільгу, сьогодні витягує її з кишені
того, хто повинен цю пільгу отримувати. Це несправедливо».
Водночас глава уряду нагадав, що Кабінет Міністрів скасував спеціальні
пенсії: «Це також питання соціальної справедливості. Спецпенсії для
прокурорів, суддів, народних депутатів, нарешті, уперше за 23 роки
скасовані».
А. Яценюк зазначив, що за призначенням субсидій уже звернулися 1,6
млн сімей, тобто близько 5 млн громадян.
Основне завдання держави, сказав він, – у встановленні соціальної
справедливості: «Треба пройти ще один складний період. Ми ніколи не мали
таких проблем на ринку житлово-комунальних послуг, тому що ми зробили
перший крок до енергонезалежності та встановлення справедливих цін на
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енергетичні ресурси. І люди абсолютно об’єктивно вимагають від нас
соціальної справедливості».
«Той, хто не може заплатити, – отримає від держави субсидію. А тих, у
кого будинок в тисячу метрів, ми не будемо дотувати. Прийшов час їм
платити стільки, скільки вони повинні платити», – наголосив він.
Глава уряду звернувся до міністра соціальної політики України П.
Розенка задіяти в питанні надання інформування про субсидії місцеву владу:
«Це наша людська відповідальність в першу чергу як громадян країни за долі
мільйонів людей, які потребують соціальної допомоги». «У нас є 24,5
мільярда гривень. Той, хто потребує допомоги держави в оплаті за житловокомунальні послуги, її отримає», – додав він.
А. Яценюк нагадав, що були максимально спрощені заяви і декларації,
заповнення яких необхідно для отримання субсидії: «Зараз ми їх спростили
настільки, що вже не треба ні цифр писати, ні довідок брати. Просто
напишіть заяву і відправте або передайте в соціальну службу».
Глава уряду також дав доручення звернутися до НКРЕ «невідкладно
налагодити обмін інформацією з ліцензіатами – приватними і комунальними
компаніями, які надають житлово-комунальні послуги і послуги по
енергозабезпеченню»: «Ті, хто безпосередньо повинні бути зацікавлені в
отриманні грошей – не в обрахунку людей, а в правильному нарахуванні, – це
приватні і комунальні енергетичні компанії, зволікають з наданням
інформації.
Це
неприйнятно»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248344828&cat_id=2
44274130). – 2015. – 20.07).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив відповідним структурам
Мінсоцполітики
приділяти
максимум
уваги
реабілітації,
працевлаштуванню воїнів АТО, їх інтеграції в мирне життя, соціальній,
фінансовій та медичній допомозі. Про це він заявив на засіданні колегії
Міністерства соціальної політики України в понеділок, 20 липня.
«Це стосується кожного з вас, – звернувся він до присутніх на колегії
соціальних працівників. – Коли наступали російські війська, вони (воїни
АТО. – Ред.) взяли зброю в руки і пішли захищати країну. Коли вони
повернулися з фронту, тепер ми зобов’язані їх захищати. Це священний
обов’язок кожного громадянина країни, поважати і допомагати своїм
військам і своїм солдатам».
Він поставив вимогу працівникам соціальної сфери: «Повсякденна і
щоденна робота з учасниками АТО, із сім’ями загиблих, людська турбота. До
Дня незалежності пройти кожну сім’ю загиблого, максимум уваги до
кожного українського бійця. Повсякденна і щоденна робота, ще раз
підкреслюю», – наголосив глава уряду.
А. Яценюк підкреслив надзвичайну важливість роботи соцпрацівників «в
складні часи»: «Соціальна допомога і соціальна справедливість дозволяє
пережити
ці
складні
часи»
(Урядовий
портал
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(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248344685&cat_id=2
44274130). – 2015. – 20.07).
***
«Ми повинні стимулювати не реєструватися в службі зайнятості, а
створювати робочі місця і знаходити роботу через реєстрацію в новому
Національному агентстві з питань зайнятості», – наголосив Прем’єрміністр України А. Яценюк під час засідання колегії Міністерства
соціальної політики України в понеділок, 20 липня.
Реєструючись у службі зайнятості, нагадав він, людина кілька місяців
отримує виплати допомоги по безробіттю: «Нам потрібен механізм для того,
щоби людина, навпаки – могла і хотіла отримати роботу. А ми її повинні їй
дати».
«Ви повинні бути не бюрократичною державною структурою, а
фактично класичною компанією з human recourses», – сказав глава уряду.
А. Яценюк підкреслив, що Національне агентство з питань зайнятості
надаватиме сервіси тим, хто шукає роботу, хоче змінити роботу та пройти
перекваліфікацію: «тим, хто потребує змін у своєму робочому житті».
Глава уряду наголосив, що раніше для потреб служби зайнятості
витрачалися сотні мільйонів гривень, «на придбання комп’ютерної техніки в
десять разів дорожче, будівництво офісів, відмивання грошей і корупцію».
«Закривайте цю лавку. Позбавтеся від зайвих офісів, позбавтеся від
зайвих людей, від оплати в десять разів дорожче за програмне забезпечення,
що сьогодні далі є частиною корупції в системі. Почистіть все, що можете», –
наголосив А. Яценюк.
Глава уряду нагадав, що бюджет служби зайнятості близько 8 млрд грн:
«Якщо ці кошти правильно розподіляти, то вони можуть не тільки слугувати
як соціальні виплати, а як реальний механізм створення робочих місць».
Для цього, підкреслив А. Яценюк, потрібна, зокрема, співпраця
агентства з роботодавцями: «Нам треба зв’язувати їхню потребу з тим, що ми
можемо запропонувати».
Роботодавці, за його словами, «також повинні нести своє соціальне
навантаження», у тому числі по перекваліфікації та навчанню: «Треба, щоб
вони чітко сказали, які потреби їхніх компаній на десять років. Якщо ви
хочете розвивати бізнес, то основа бізнесу – це не інструменти і машини.
Основа бізнесу – це людина, яка має знання і вміє працювати».
А. Яценюк також наголосив на необхідності того, аби державне
замовлення було безпосередньо прив’язано до ринку праці (Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248344103&cat_id=2
44274130). – 2015. – 20.07).
***
Совет национальной безопасности и обороны утвердил новую
Проектную угрозу, которая учитывает изменения ситуации
34

безопасности в результате «агрессии России». Об этом говорится в прессрелизе, опубликованном СНБО, по результатам заседания, состоявшегося в
понедельник вечером (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3541735-snboopredelyl-novuui-veroiatnuui-uhrozu-v-yadernoi-sfere).
Согласно информации, СНБО рассмотрел вопрос «О Проектной угрозе
для ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов и
других источников ионизирующего излучения в Украине».
«По результатам рассмотрения вопроса утверждена новая Проектная
угроза, которая учитывает существенные изменения ситуации безопасности в
результате «агрессии России».
Ранее, Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия России
военной агрессией против Украины. Об этом в соцсети сообщил член
украинской делегации в Парламентской ассамблее, народный депутат Остап
Семерак (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 21.07).
***
Українська делегація на чолі з віце-прем’єр-міністром України В.
Вощевським на Асамблеї донорів у Лондоні домовилася про подальше
фінансування будівництва об’єкта «Укриття» на ЧАЕС із країнамидонорами. Про це заявив В. Вощевський під час брифінгу в Будинку уряду.
Такий результат досягнуто за підсумками засідань Асамблеї вкладників
Чорнобильського фонду «Укриття» та Асамблеї донорів Рахунку ядерної
безпеки, що відбулися 16 липня 2015 р. у Лондоні.
Разом із цим, як повідомив віце-прем’єр-міністр України В. Вощевський,
для фактичного завершення величезного проекту щодо будівництва нового
безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС залишилося зібрати
близько 30 млн евро.
«Будівництво першого пускового комплексу нового безпечного
конфайнмента має бути завершене у листопаді 2017 року та у повному
обсязі, відповідно до затверджених проектних рішень, щоб забезпечити
демонтаж існуючих нестабільних конструкцій до 2023 року», – зазначив В.
Вощевський.
Слід зазначити, що Держбюджет України на 2015 р. передбачає кошти в
обсязі 601,8 млн грн. Ці кошти, насамперед, передбачаються на реалізацію
проекту «Реконструкція головного корпусу II черги ЧАЕС (енергоблоки 3,4)
з підсиленням та герметизацією будівельних конструкцій, що виконують
функцію НБК».
Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр України В. Вощевський очолив урядову
делегацію на зустрічах донорів Чорнобильського фонду «Укриття», що
відбулися
16
липня
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248344085&cat_id=2
44274130). – 2015. – 20.07).
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***
До МЗС України запрошено посла Угорщини в Україні Е. Кешкеня.
Під час зустрічі перший заступник міністра закордонних справ України
Н. Галібаренко висловила занепокоєння української сторони у зв’язку з
опублікованим на сайті парламенту Угорщини протоколом засідання
комітету з питань національної безпеки.
У зв’язку з цим увагу посла було привернуто до безпрецедентних із часів
незалежності України висловлювань угорського міністра – керівника
канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Я. Лазара під час виступу на
згаданому засіданні щодо діяльності угорських спецслужб на території
України.
Було наголошено на неприпустимості здійснення угорськими
спецслужбами операцій на території України без погодження з українськими
партнерськими службами.
Були також спростовані звинувачення, висловлені на адресу МЗС
України щодо нібито перешкоджання угорській стороні в наданні допомоги
угорській національній меншині, яка компактно проживає на Закарпатті.
Н. Галібаренко висловила сподівання, що українсько-угорський діалог й
надалі розвиватиметься в дусі взаєморозуміння та добросусідства, які
традиційно притаманні відносинам між двома державами (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248345539&cat_id=2
44277212). – 2015. – 20.07).
***
20 липня 2015 р. відбувся брифінг у Будинку уряду щодо співпраці
уряду України та інституцій Організації з безпеки та співробітництва в
Європі (ОБСЄ).
У заході взяли участь: міністр інформаційної політики України
Ю. Стець, старший співробітник проектів координатора проектів ОБСЄ в
Україні Д. Ерліх та представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової
інформації Д. Міятович.
Під час брифінгу учасниками презентовано громадськості експертні
висновки та рекомендації, розроблені офісом представника ОБСЄ з питань
свободи ЗМІ до проекту Концепції інформаційної безпеки України, та
оголошено про подальші спільні ініціативи Міністерства інформаційної
політики та координатора проектів ОБСЄ в Україні щодо надання підтримки
урядові України в удосконаленні державної інформаційної та комунікаційної
політики.
На початку брифінгу міністр інформаційної політики України зазначив,
що в рамках Коаліційної угоди та на виконання Програми дій уряду,
Експертна рада при Міністерстві інформаційної політики напрацювала
важливий стратегічний документ – проект Концепції інформаційної безпеки
України, який пройшов експертну оцінку фахівців, залучених офісом
представника ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації
Д. Міятович.
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Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Д. Міятович, з якою було
встановлено відеоконференц-зв’язок з офісу у Відні, зазначила, що,
проаналізувавши проект Концепції, офіс передав його на опрацювання
провідним юридичним фахівцям, які наддали свої рекомендації до проекту.
Представник ОБСЄ підкреслила, що головним принципом у напрацюванні
рекомендацій до проекту документа було дотримання права на свободу слова
та вираження, що створює основу для реалізації інформаційних прав людини.
Під час свого виступу Д. Ерліх подякував за роботу МІП у напрямі
прозорості й відкритості влади. А також зазначив, що, маючи напрацьовані
офісом ОБСЄ рекомендації до проекту Концепції інформаційної безпеки
України, офіс Координаторів проектів ОБСЄ в Україні у свою чергу надалі
надаватиме необхідну підтримку в супроводі документа, напрацьованого
ЕРМІП з урахуванням рекомендацій інституцій ОБСЄ.
Міністр Ю. Стець на завершення додав: «У рамках співпраці
Міністерства інформаційної політики України та ОБСЄ в серії круглих столів
у Києві та регіонах, по обговоренню проекту Закону про інформаційну
безпеку України, Доктрини інформаційної політики України та Державної
програми розвитку інформаційного простору України, модератором
виступить народний депутат, один із провідних журналістів України,
Мустафа Найєм».
Нагадаємо, що 26 березня 2015 р. розпочала роботу Експертна рада при
Міністерстві інформаційної політики України з розробки Концепції
інформаційної безпеки та з питань розвитку інформаційного простору
України. Співголовою Експертної ради від МІП став Ю. Стець, співголовою
від громадськості було обрано доктора політичних наук, доцента кафедри
міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій Інституту
міжнародних відносин С. Даниленка.
Головною метою діяльності ЕРМІП стало напрацювання трьох
взаємодоповнюючих документів: проекту Закону про Концепцію
інформаційної безпеки, Доктрини інформаційної політики України та
Державної програми розвитку інформаційного простору України (Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248345226&cat_id=2
44276429). – 2015. – 20.07).
***
«Агросектор був і залишається найбільш привабливою галуззю для
інвестицій в Україні», – зазначив міністр аграрної політики та
продовольства України О. Павленко під час брифінгу на тему: «Інвестиції
в аграрну галузь. Підсумки першого Американсько-Українського бізнесфоруму у Вашингтоні» в Будинку уряду.
Під час інвестиційного форуму було розглянуто перспективи розвитку
АПК України, стратегічні проекти з реформування українського агросектору,
а також інвестиційна привабливість сільського господарства України.
У рамках робочого візиту до Вашингтона О. Павленко зустрівся з
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міністром торгівлі США П. Прітцкер, заступником міністра сільського
господарства США А. Тейлор, заступником держсекретаря з питань
економічного розвитку, енергії та навколишнього середовища США
К. Новеллі, з представниками Конгресу США, Торговельної палати США, а
також найбільших компаній – членів Американсько-української ділової ради,
які зацікавлені в залученні інвестицій в Україну.
Основним результатом робочої поїздки до США міністр О. Павленко
назвав готовність із боку американських компаній продовжувати інвестувати
в агропромисловий комплекс України.
Американські компанії, що уже налагодили роботу в Україні, такі як
AgCo, Cargill, Monsanto, DuPont Pioneer готові щорічно збільшувати
інвестування у вітчизняний агросектор. Також Ексімбанк США розглядає
можливість надання довгострокових кредитів Україні на придбання
сільгосптехніки на загальну суму 1 млрд дол. США.
«Процес реформування в аграрній галузі України позитивно оцінений
американською стороною. Сприятливий інвестиційний клімат є запорукою
для розвитку вітчизняного агросектору», – наголосив міністр.
Нагадаємо, що 13 липня поточного року у Вашингтоні відбувся перший
Американсько-український бізнес-форум, метою якого стало сприяння
поглибленню торговельно-економічних відносин між державами та
залученню американських інвестицій в економіку України (Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248345337&cat_id=2
44276429). – 2015. – 20.07).
***
Антимонопольний
комітет
України
розпочав
комплексне
дослідження ринків електричної енергії України.
Керуючись ст. 7, 16, 22 та 221 Закону України «Про Антимонопольний
комітет України», Антимонопольний комітет України направив суб’єктам
господарської діяльності, які отримали ліцензії з виробництва електричної
енергії, вимоги про надання інформації щодо господарської діяльності таких
суб’єктів.
Отримана інформація буде використана комітетом для визначення
відповідних меж релевантних ринків, становища суб’єктів господарювання
на таких ринках та, у разі необхідності, вжиття відповідних заходів,
спрямованих на розвиток конкуренції та припинення порушень
законодавства про захист економічної конкуренції.
Враховуючи викладене, просимо суб’єктів господарської діяльності, які
отримали вимоги, сприяти в отриманні комітетом інформації.
Будь-які роз’яснення та уточнення щодо вказаних вимог можна
отримати, звернувшись за електронною адресою: nechytailo@amcu.gov.ua
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248345981&cat_id=2
44277212). – 2015. – 20.07).
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***
Генеральный прокурор В. Шокин сократил на три тысячи
количество должностей в ГПУ. Об этом сообщил глава Генпрокуратуры В.
Шокин сегодня на брифинге в Киеве.
«Вступил в силу закон о прокуратуре. Моим приказом было сокращено
3 тысячи должностей всей ГПУ», – заявил он. Таким образом, по словам В.
Шокина, на сегодняшний день численность должностей в системе
Генпрокуратуры составляет почти 15 тысяч (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/3541887-v-hpu-sokratyly-try-tysiachyprokurorov). – 2015. – 21.07).

ПОЛІТИКА
ОБСЕ планирует увеличить количество наблюдателей в Украине до
600. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь Специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ М. Боцюркив, передает УНН .
«Сейчас мы нацелены на то, чтобы у нас было 600 наблюдателей», –
сказал М. Боцюркив. В настоящее время в распоряжении СММ находится
около 500 наблюдателей, из которых две трети на Востоке Украины, отметил
он.
Как сообщал УНН, ОБСЕ зафиксировала 2 тыс. взрывов в районе
Донецкого аэропорта за неделю.
Напомним, спикер миссии ОБСЕ в Украине М. Боцюркив во время
Атлантического совета в Вашингтоне сообщил, что на сегодняшний день в
Украине 1,3 млн человек являются внутренними переселенцами, по этим
показателям Украина вошла в десятку стран с наибольшим количеством
переселенцев (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2015. – 17.07).
***
Украина может получить положительные уроки из ситуации в
Грециии. Об этом в эфире Шустер Live заявила заместитель госсекретаря
США В. Нуланд, передает УНН.
«Украина должна не сбавлять темп реформ, поддерживать тесный,
конструктивный диалог с нами по необходимым в дальнейшем меры,
включая законодательные, судебные, с тем, чтобы пройти этот мучительный
период реформ максимально быстро, стабилизировать ситуацию», – сказала
она. После этого, убеждена В. Нуланд, станет возможным рост, которому
будут способствовать американские бизнесмены, когда начнут инвестировать
в Украину.
Она также заявила, что практически все лидеры Украины с момента
обретения независимости, тем или иным образом, или сами грабили народ
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Украины или способствовали такому грабежу (Українські Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/ru/news/1483503-v-ukrayini-ye-mozhlivistotrimati-pozitivni-uroki-z-situatsiyi-v-gretsiyi-v-nuland). – 2015. – 18.07).
***
В Минске 21 июля состоится очередное заседание трехсторонней
контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.
Начало заседания запланировано на 16:00 по киевскому времени, сообщила
пресс-секретарь Л. Кучмы (украинский представитель в группе) Д. Олифер
(http://korrespondent.net/ukraine/3541836-sehodnia-v-mynske-sostoytsiaocherednoe-zasedanye-kontaktnoi-hruppy).
«На повестке дня – итоги встреч рабочих подгрупп по безопасности,
гуманитарным, политическим и экономическим вопросам», – написала
Д. Олифер в своем Facebook. Заседание группы пройдет при участии главы
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе И. Дачича
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 21.07).

***
Посол США в Украине Д. Пайетт во вторник, 21 июля, планирует
посетить Закарпатскую область. Об этом сообщили в пресс-службе
американского посольства. «Посол встретится с руководством области, с
представителями гражданского общества и другими», – рассказали агентству
в американском диппредставительстве в понедельник днем. По данным
издания Mukachevo.net, в планах дипломата встреча с руководством области
и Ужгорода. Посол намерен услышать позицию местной власти
относительно ситуации в области после конфликта с «Правым сектором».
Напомним, из-за событий в Мукачево с участием «Правого сектора» в
Закарпатье сложилась сложная ситуация. Местных чиновников подозревают
в
причастности
к
контрабанде
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/3541565-posol-ssha-paiett-edet-na-zakarpate).
– 2015. – 20.07).
***
Россия внесла в Совет безопасности ООН свой вариант проекта
резолюции по расследованию катастрофы самолета Boeing над Украиной
в минувшем году, сообщил в понедельник постоянный представитель РФ
при ООН В. Чуркин.
20 июля российская сторона созвала совещание в СБ ООН для
обсуждения собственного проекта резолюции по расследованию крушения
авиалайнера под Донецком, рассказал В. Чуркин.
«Мы находимся в процессе консультаций. Мы представили свой
собственный проект резолюции. Мы созвали совещание в три часа дня,
чтобы обсудить это», – сказал В. Чуркин журналистам (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 20.07).
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***
Военные учения НАТО в Украине чреваты срывом мирного
урегулирования украинского кризиса, заявили 20 июля в МИД РФ.
«В Альянсе должны отдавать себе отчет, что подобные действия,
подогревающие реваншистские настроения киевской “партии войны”,
способны поставить под угрозу срыва наметившийся прогресс в мирном
урегулировании глубокого внутригосударственного кризиса в Украине», –
говорится в комментарии департамента информации и печати Министерства
иностранных
дел
РФ,
опубликованном
на
сайте
ведомства
(http://korrespondent.net/ukraine/events/3541713-moskva-uvydela-v-uchenyiakhnato-uhrozu-peremyryui-na-donbasse).
Кроме того, по мнению Москвы, учения являются «наглядной
демонстрацией взятого в Североатлантическом альянсе провокационного
курса на безоговорочную поддержку политики нынешних киевских властей
на юго-востоке Украины, в результате которой в регионе каждый день
продолжают гибнуть мирные жители».
Напомним, международные украинско-американские военные учения
«Сейбер Гардиан / Репид Трайдент-2015» (Saber Guardian / Rapid Trident2015) стартовали в понедельник на Яворовском полигоне во Львовской
области (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 20.07).
***
Во Львовской области стартуют международные военные учения. В
период с 20 по 31 июля на Львовщине будут находиться около 2 тыс.
военных из 18 стран.
Масштабные международные военные учения Saber Guardian или Rapid
Trident-2015 стартовали в понедельник, 20 июля, в Яворовском районе
Львовской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны
Украины. Старт учений ознаменовала торжественная церемония подъема
флагов Украины и США на территории центрального военного городка
Международного центра миротворчества и безопасности Академии
Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Во время занятий на учебных участках будет привлекаться
бронетехника и проводиться учебные стрельбы из стрелкового оружия, будут
осуществляться полеты вертолетов армейской авиации и прочие эпизоды
учений.
Ранее заместитель министра обороны Украины по европейской
интеграции И. Долгов сообщал, что кроме военнослужащих из США, в
составе боевых подразделений, которые будут принимать участие в учениях,
также военные из Великобритании, Польши, Румынии, Болгарии, Грузии и
Литвы (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 20.07).
***
Венгрия готова принять всех венгров Закарпатья, которые в случае
ухудшения ситуации будут вынуждены бежать через границу. Об этом
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заявил глава кабинета премьер-министра Венгрии Я. Лазар в интервью для
издания Napi Gazdasag.
«Если венгры вынуждены будут убегать – мы готовы помочь и принять
каждого из них; такой план венгерского правительства, которое готово к
худшему развитию событий», – заявил он. По его словам, правительство
Венгрии вводит новые программы помощи венграм Закарпатья. В частности,
будут профинансированы надбавки учителям, питание школьникам, а также
в случае необходимости предоставлена помощь органам управления.
Впрочем, по словам Я. Лазара, венгерское правительство обеспокоено
стрельбой на улицах Мукачево и намерено защитить венгров, которые живут
в Закарпатье. «От украинского государства мы ожидаем, что оно будет
гарантировать безопасность каждого венгра, нашего побратима и
гражданина», – отметил он (Главком (http://glavcom.ua/news/310708.html). –
2015. – 20.07).
***
Лидер «Правого сектора» Д. Ярош призвал «своих братьев по оружию
из ВСУ, Добровольческих батальонов, Нацгвардии, СБУ, МВД,
Погранслужбы не выполнять преступных приказов властных барыг». Об
этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН. «Вместе
остановим предателей из высоких кабинетов на Банковой, которые хотят
дестабилизировать ситуацию в тылу, сдать врагу наши территории,
уничтожить добровольческие и волонтерские движения... Долой власть
предателей!» – написал Д. Ярош.
Он также призвал присоединиться к Всеукраинскому вече в Киеве на
майдане Независимости 21 июля (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/ru/news/1483612-d-yarosh-zaklikav-brativ-po-zbroyine-vikonuvati-zlochinnikh-nakaziv-vladnikh-barig). – 2015. – 18.07).
***
М. Ланьо заверил членов ВСК по Мукачево, что «ПС» хотел его
ликвидировать.
18 июля члены Временной следственной комиссии Верховной Рады
Украины относительно событий в Мукачево опросили экс-«регионала»
М. Ланьо, который уверяет, что «Правый сектор» хотел его ликвидировать.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат
И. Мосийчук, передает УНН.
«Ланьо заявляет, что В. Балога является организатором бойни в
Мукачево и имел целью избавиться от “ПС”, который до этого
финансировал, одновременно скомпрометировав его как политика. Лица из
его окружения, у которых выявлено незаконное оружие, должны понести
наказание согласно закона, заявил Ланьо», – добавил И. Мосийчук.
В своих показаниях, по данным И. Мосийчука, экс-«регионал»
утверждает, что «контрабанду на границе контролирует СБУ, МВД и
председатель ОГА, а он не имеет к этому никакого отношения».
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«Заявляет, что ни он, ни его люди в бойне в Мариинском парке в ходе
Революции Достоинства участия не принимали. Сообщил, что его вчера
блокировали пограничники и минут 10 держали. Сегодня его семья уехала за
границу, а он остался. Считает, что ПС хотел его ликвидировать», – написал
И. Мосийчук.
Позже нардеп добавил, что М. Ланьо также сообщил ВСК по событиям в
Мукачево, что отзывает с должности своего помощника О. Фирцаха, который
объявлен в розыск СБУ за создание и функционирование нарколаборатории
вблизи Мукачево.
Ранее сообщалось о попытке М. Ланьо выехать из страны.
Как сообщал УНН, СБУ проверит причастность депутата М. Ланьо к
событиям в Мукачево. Об этом 16 июля сообщил во время брифинга
начальник главного следственного управления СБУ Г. Стафийчук, отвечая на
вопрос о причастности к конфликту в Мукачево депутата М. Ланьо
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua/ru/news/1483586m-lano-zapevniv-chleniv-tsk-schodo-mukachevogo-scho-ps-khotiv-yogolikviduvati). – 2015. – 18.07).
***
Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины
относительно событий в Мукачево 18 июля допросила главу
Закарпатского «Правого сектора» А. Сачко. Об этом на своей странице в
Facebook сообщил народный депутат И. Мосийчук, передает УНН.
«По словам Сачко, в бригаду «Блюка» (М. Ланьо. – Ред.) входили
“титушки”, которые во времена Революции Достоинства осуществляли
бойню в Мариинском парке. “ПС” Закарпатье сотрудничал с СБУ и собирал
информацию о контрабанде на границе в этой области», – написал
И.Мосийчук.
Кроме того, по словам А. Сачко, которого цитирует нардеп, «комбат ПС
Закарпатья Роман Стойко ранее в Революции Достоинства занимался
контрабандой, как и другие жители этого региона».
«Главный месседж, что полную информацию о контрабанде и полную
информацию о бойне в Мукачево 11.07.2015 года может предоставить комбат
ПС Закарпатья Роман Стойко», – добавил И. Мосийчук.
Нардеп также добавил, что прокуратура и другие следователи А. Сачко
не
допрашивали
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/ru/news/1483582-chleni-tsk-schodo-podiy-umukachevomu-rozpochali-dopit-golovu-zakarpatskogo-pravogo-sektoru). – 2015.
– 18.07).
***
Глава Одесской областной государственной администрации
М. Саакашвили заявил о наличии у него достаточных доказательств
причастности украинского бизнесмена И. Коломойского к контрабанде в
Одесском порту. «Я готов представить все доказательства... У нашей
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честной части правоохранителей есть серьезные доказательства – как
происходит отмывание денег, как не платятся налоги, как происходит
движение на таможне», – заявил М. Саакашвили в ходе итоговой программы
на телеканале 1+1 в воскресенье вечером По словам главы Одесской ОГА,
И. Коломойский ему «уже присылал угрозы». Также М. Саакашвили
рассказал, что в Грузии, в бытность его президентом, И. Коломойский уже
предлагал
взятку
членам
его
команды
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3541363-saakashvyly-zaiavyl-oprychastnosty-kolomoiskoho-k-kontrabande). – 2015. – 20.07).
***
Глава МВД А. Аваков направит в Чернигов следственно-оперативную
группу для обеспечения законности во время выборов.
По его словам, МВД имеет информацию о готовящемся к ночи выборов
вояже в Чернигов спортсменов-«туристов» от обоих ключевых кандидатов –
С. Березенко и Г. Корбана. Чтобы не допустить противостояния, министр
решил принять меры (http://korrespondent.net/ukraine/3541433-avakov-otpravytv-chernyhov-spetsnaz).
«Что делать мне – министру внутренних дел? Проводить специальную
полицейскую операцию? Вводить в Чернигов спецназ и Нацгвардию? У вас
достоинство есть? Учитывая происходящее на Черниговщине – нечто
подобное я вынужден буду сделать. Отвлечь сотни работников МВД и
жестко реагировать еще ДО дня голосования... Если не реагирует
Центризбирком – придется реагировать МВД. Такова наша функция.
И просьба потом не жаловаться», – написал он в Facebook.
Группа будет бороться с незаконной агитацией, подкупом,
нарушениями в ходе голосования.
Отметим, в Чернигове 26 июля пройдут довыборы в Верховную Раду.
Как сообщалось, команда помощника Коломойского Корбана в городе
раздавала перед выборами продуктовые пакеты (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 20.07).
***
Во время очередного заседания Оппозиционного правительства
обсуждались итоги работы украинской экономики и социального сектора
государства за последние полгода.
«Итоги работы экономики не то, что плачевны, они катастрофичны.
Специалисты пришли к мнению, что с 1995 года таких плачевных итогов не
было ни разу в украинской истории», – отметил, открывая заседание,
премьер-министр Оппозиционного правительства Б. Колесников. По
показателям экономического развития Украину уже обогнали Конго,
Гондурас, Папуа-Новая Гвинея, Нигерия и Гватемала.
«Экономика вошла в глубокую рецессию: обвальная девальвация и
галопирующая инфляция, закрытие промышленных предприятий и растущая
безработица привели к резкому ухудшению уровня жизни в стране, сделав
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миллионы украинцев нищими и поставив их на грань выживания. Украина
вплотную приблизилась к суверенному дефолту, за которым неизбежен
виток финансового кризиса и социальный хаос. Реальные зарплаты
обесценились в несколько раз. На фоне замороженных социальных
стандартов украинцы начали массово экономить на товарах первой
необходимости: еде, лекарствах, одежде», – отметил министр
экономического развития и торговли Оппозиционного правительства
Е. Мураев.
Он добавил, что по уровню экономического развития мы отстаем от
Беларуси в 3,2 раза, Казахстана – в 5,7 раз, Польши – в 6,5 раз, Литвы – в
7,3 раза. По прогнозу МВФ, в 2015 г. Украина войдет в топ-3 аутсайдеров из
180 стран мира по темпам роста экономики (Шостка.ИНФО
(http://www.shostka.info/shostka_news/boris_kolesnikov_itogi_raboty_ukrainsko
j_ekonomiki_za_polgoda_-_katastroficheskie). – 2015. – 16.07).
***
В центре Днепропетровска активисты общественного движения
«Гражданский патруль Днепропетровска» протестовали против
политики
Президента
Украины
П.
Порошенко
(http://korrespondent.net/ukraine/3541300-v-dnepropetrovske-neyzvestnye-napalyna-mytynh-protyv-poroshenko).
Во время акции на активистов напала группа неизвестных людей в
балаклавах. Демонстранты держали плакаты: «Порошенко-Вальцмана в
отставку!», «Повысьте пенсии, а не тарифы», «Днепр за справедливые
тарифы», «Тарифы ЖКХ = геноцид».
Сообщается, что нападавшие забросали участников акции дымовыми
шашками, уничтожили плакаты и избили нескольких активистов. Милиция
таким
действиям
не
препятствовала
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 19.07).

ЕКОНОМІКА
Национальный банк Украины планирует отменить Декрет о
валютном регулировании до I квартала 2016 г. Об этом на своей странице в
Facebook написал заместитель главы НБУ В. Рашкован.
Он сообщил, что в НБУ создана рабочая группа по либерализации
валютного регулирования под руководством О. Чурия.
«Так что уверен, что у нас получится не только внедрить МСФО до
конца года, но и к первому кварталу следующего года отправить в прошлое
ненавистный всем Декрет о валютном регулировании. И большинство
предприятий, предпринимателей и физлиц перестанут думать, как же им его
обойти», – отметил замглавы Нацбанка.
В июне НБУ принял решение продлить до 3 сентября 2015 г. действие
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административных ограничений на валютном рынке, несмотря на то что
многие банкиры ожидали определенных послаблений от регулятора.
Ранее глава НБУ В. Гонтарева подчеркивала, что документ устарел и
регулятор готов отменить его при внесении изменений в закон о
трансфертном ценообразовании.
Декрет о валютном регулировании был принят Кабинетом Министров
Украины в 1993 г. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 20.07).

***
Национальный банк Украины впервые начинает публиковать
подробную информацию о своих решениях по согласованию или запрету
приобретения существенного участия в банках, говорится в сообщении
регулятора.
Как отмечается, информация содержит наименование банка, в
отношении которого подано пакет документов на приобретение
существенного участия, наименование заявителя, сведения о размере доли
участия в банке, которую заявитель намеревается приобрести, суть решения
и его реквизиты.
«В дальнейшем такая отчетность будет публиковаться каждые полгода
(следующее опубликования запланировано на январь 2016 года)»,
сообщается на сайте НБУ.
С начала года Нацбанк позволил приобрести существенное участие в
12 банках и запретил приобретать существенного участия 25 заявителям в
15 банках.
Тридцать пять из 37 отказов НБУ заявителям в приобретении
существенного участия касались неплатежеспособных банков.
«Сейчас в большинстве случаев Национальный банк действительно
отказывал заявителям в приобретении существенного участия. Причины
отказа – заявители или не раскрывают своих конечных владельцев, или не
могут подтвердить свое имущественное состояние. Нацбанк не видит смысла
позволять покупать неплатежеспособные банки лицам, которые не могут
подтвердить свой имущественный состояние. Тем более не имеет смысла
продавать неплатежеспособный банк компаниям, которые не раскрывают
своих конечных собственников», – прокомментировал директор
Департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ
Л. Антоненко.
«Политика Национального банка Украины направлена на привлечение в
банковский сектор страны инвестиций, которые будут отвечать Основным
принципам эффективного банковского надзора, то есть основным базельским
принципам. В соответствии с этими принципами орган лицензирования
определяет и устанавливает приемлемость основных акционеров банка, в том
числе настоящих собственников (бенефициаров), анализирует прозрачность
структуры собственности инвесторов, источников происхождения их
капитала и способность акционеров оказывать при необходимости
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дополнительную финансовую поддержку банка», – пояснил Л. Антоненко
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 20.07).
***
За перше півріччя 2015 р. обсяг виконаних в Україні будівельних робіт
перевищив 20 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посилання на Державну
службу статистики України.
У січні – червні 2015 р. підприємства України виконали будівельних робіт
на суму 20,3 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні – червні 2015 р.
порівняно з відповідним періодом 2014 р. становив 71,7 %.
Слід зауважити, що дані наведені без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим, м. Севастополь та частини зони
проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, найбільший столичний забудовник ХК «Київміськбуд» цього
року планує збільшити обсяги будівництва на 20 % і здати до 360 тис. кв. м
житла. Усього холдинг планує цього року ввести в експлуатацію
27 новобудов (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2015. – 20.07).
***
Минэкономразвития работает над выполнением поручения Премьерминистра о создании офисов Торгового представителя за рубежом.
Вскоре продвижением торговых интересов Украины займутся зарубежные
офисы Торгового представителя Украины, а также почетные торговые
атташе. Об этом на своей странице в Facebook написала торговый
представитель Украины Н. Микольская.
«При всем уважении к представителям нашей дипломатии, но торговоэкономическими отношениями должны заниматься не дипломаты, а
специалисты по продвижению товаров и услуг на внешних рынках» –
подчеркнула она.
«Сейчас МЭРТ и я лично работаем над выполнением поручения Премьера
о создании офисов Торгового представителя за рубежом (как это
предусмотрено Положением, утвержденным КМУ)», – пишет торговый
представитель Украины.
Кроме того, в настоящее время рассматривается введение института
почетных торговых атташе (название приблизительное) – волонтеров,
которые готовы работать на иностранных рынках для продвижения
украинских товаров и услуг.
Соответствующие наработки и проекты нормативных актов
Минэкономразвития
представит
к концу лета
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 20.07).
***
Украина хочет покупать газ у Казахстана и Туркменистана.
Проблема заключается в том, что качать его надо через Россию. Поэтому
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Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует
просить Еврокомиссию помочь в переговорах с Россией о поставках газа из
Казахстана и Туркменистана в Украину. Об этом в Twitter написал начальник
управления евроинтеграции Минэнергоугля М. Бно-Айриян.
Напомним, что в конце марта на встрече с министром иностранных дел
Туркменистана Р. Мередовым Президент Украины П. Порошенко выразил
заинтересованность Украины в поставках туркменского газа. При этом с
2006 г. туркменский газ не поставляется в Украину по прямым контрактам с
Туркменистаном. Единственный путь поставки туркменского газа в Украину
лежит через территорию России. Позиция Москвы делает невозможным
транзит туркменского газа. Отметим, что в 2006-м между Россией и
Туркменией было подписано соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли
на 25 лет. Стороны договорились о покупке Россией всего туркменского газа
по самой выгодной для Туркменистана цене. В результате Украина потеряла
прямые поставки туркменского газа и начала закупать практически весь
необходимый газ у «Газпрома» (УРА-Информ (http://ura-inform.com). –
2015. – 17.07).
***
Аренда госимущества принесла бюджету 660 млн грн.
Фонд государственного имущества Украины с начала года направил в
бюджет 659,56 млн грн от аренды госимущества, что составляет 121 % от
годового плана, сообщила пресс-служба ФГИ.
При этом предусмотренный госбюджетом план поступлений от
арендных платежей в 2015 г. составляет 584 млн грн.
Ранее сообщалось, что ФГИУ за пять месяцев 2015 г. направил в бюджет
456,14 млн грн от аренды госимущества, что составляет 84 % от годового
плана.
8 июля глава Фонда государственного имущества Украины И. Билоус
сообщил, что приоритетными для приватизации в 2015 г. определены
ПАО
«Центрэнерго»,
Одесский
припортовый
завод
(ОПЗ)
и
шесть электроснабжающих компаний (облэнерго).
Премьер-министр Украины А. Яценюк уверен в том, что в новой волне
приватизации, которую начинает правительство, должны участвовать только
иностранные инвесторы (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
20.07).
***
Аграрії Дніпропетровщини зібрали перший мільйон тонн зерна.
На Дніпропетровщині скосили понад 345 тис. га зернових – виконано 40
% робіт зі збирання ранніх культур. Аграрії намолотили вже майже 1,1 млн т
зерна. Про це повідомили в департаменті агропромислового комплексу,
розвитку сільських територій та ринкового середовища Дніпропетровської
облдержадміністрації.
Ранні зернові в області збирають на площі 873,7 тис. га.
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Як повідомляють у департаменті, урожайність цього року зросла –
30,6 ц/га проти минулорічних 28,8 ц/га. Аграрії вже намолотили 255,5 тис. т
озимого ячменю, 689 тис. т озимої пшениці, 400 т озимого жита, 11,5 тис. т
гороху, 98,2 тис. т ярого ячменю, 620 т ярої пшениці, 100 т вівса та 63,3 тис. т
озимого
ріпаку
(Новый
формат
(http://nf.dp.ua/2015/07/ahrariyidnipropetrovshchyny-zibraly-pershyy-milyon-tonn-zerna). – 2015. – 20.07).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Пик уровня потребительской инфляции уже позади. Об этом заявила
глава НБУ В. Гонтарева.
По словам главы НБУ, за последний месяц индекс потребительских цен
в июне возрос на 0,4 %, что соответствует прогнозу Нацбанка.
«Мы ожидаем продолжения замедления инфляции в течение следующих
месяцев. Именно с целью закрепления этих положительных сдвигов в
денежно-кредитном рынке мы оставили учетную ставку неизменной. При
этом, в случае дальнейшего снижения инфляции мы сможем перейти к
снижению учетной ставки уже в ближайшее время», – добавила глава НБУ.
Напомним, учетная ставка сохраняется на рекордном уровне в 30 %. Это
делает дорогими кредиты, которые коммерческие банки берут у регулятора
(Утро-Украина (www.utro.ua). – 2015. – 17.07).
***
Падение промпроизводства в Украине в июне замедлилось до 18,1 %
Падение промышленного производства в Украине в июне 2015 г. по
сравнению с июнем 2014 г. замедлилось до 18,1 % с 20,7 % в мае. Об этом
сообщает Государственная служба статистики в пятницу, 17 июля
(http://korrespondent.net/business/economics/3540760-hosstat-otchytalsia-opadenyy-promproyzvodstva-v-yuine).
По ее данным, по отношению к маю этого года промпроизводство в
июне увеличилось на 1,5 %, а в целом за первое полугодие его падение к
аналогичному периоду прошлого года составило 20,5 %.
При расчете этих данных не учитывалась часть зоны АТО. Помимо
этого, как и в предыдущие кварталы 2014 г. и первые месяцы 2015 г.,
показатель дан без учета временно оккупированной территории АРК и
Севастополя.
В Донецкой области промпроизводство в июне упало на 46,6 %, в
Луганской – на 78 %, хотя показатели по обеим областям могут быть
уточнены.
Что касается остальных областей, то если в мае 2015 г. лишь три
области смогли добиться роста в промышленности по сравнению с маем49

2014, то в июне их число стало сразу девять.
Госстат зафиксировал позитивный показатель в Житомирской (25,2 %),
Черновицкой (19,6 %), Одесской (13,4 %), Сумской (12,7 %), Ровенской
(10,3 %), Волынской (4,8 %), Львовской (3,6 %), Херсонской (3,2 %) и
Киевской (2,1 %) областях (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 17.07).
***
Украина в июне 2015 г. сократила потребление природного газа по
сравнению с июнем 2014 г. на 26,1 %, – до 1,091 млрд куб. м. Об этом
сообщает Государственная служба статистики, передает УНИАН. По данным
Госстата, потребление газа в июне 2015 г. сократилось по сравнению с
предыдущим месяцем на 19,8 %.
Также, по данным службы, потребление угля в Украине за июнь 2015 г.
сократилось по сравнению с июнем 2014 г. на 32,7 %, – до 3,442 млн т, а по
сравнению с маем 2015 г. – сократилось на 5 %.
Потребление нефти в Украине за июнь 2015 г. сократилось по
сравнению с июнем 2014 г. на 75,2 %, – до 61,6 тыс. т, а по сравнению с маем
2015 г. – сократилось на 5,4 %.
Как ранее сообщалось, «Укртрансгаз» прогнозирует падение
потребления природного газа в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 20 %, – до
34 млрд куб. м.
По словам главы «Укртрансгаза» И. Прокопива, сокращение
потребления газа обусловлено отделением от энергосистемы Украины
оккупированных районов Донбасса и падением промышленного
производства (Версии.com (www.versii.com.ua). – 2015. – 17.07).
***
Державний бюджет України втратив 4 млрд грн через зниження
рентних ставок на видобуток природного газу. Про це в четвер, 16 липня,
на брифінгу повідомила заступник міністра фінансів України О. Макєєва,
передає кореспондент НБН.
«Точно розрахувати, якими будуть втрати бюджету дуже важко, тому
що на сьогоднішній день неможливо розрахувати нову базу оподаткування
нових інвестиційних проектів і невідомо, скільки їх буде. Але, звичайно, ми
говоримо про те, що втрати бюджету будуть близько 4 млрд грн», – заявила
О. Макєєва. Вона зазначила, що нові інвестиційні проекти, які можуть
з’явитися завдяки зниженню рентних ставок на видобуток природного газу,
компенсують втрати бюджету.
«Якщо б ці зміни не були проведені, то, можливо, у цьому році
надходження (державний бюджет – НБН) були б більше, але в наступному і в
2017 році був би негативний ефект», – заявив заступник голови правління
НАК «Нафтогаз України» С. Коновець (Незалежне Бюро Новин
(http://nbnews.com.ua/ua/news/155529/). – 2015. – 20.07).
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***
Долг неплатежеспособных банков перед НБУ достиг 37 млрд грн.
Задолженность неплатежеспособных банков Национальному банку
Украины по кредитам на 1 июня 2015 г. составляла 37,068 млрд грн,
увеличившись с начала года на 27,438 млрд грн. Об этом говорится в
аналитической записке Фонда гарантирования вкладов физических лиц
(ФГВФЛ).
Согласно документу, такой рост задолженности был связан с введением
временных администраций в банки: «Надра» (долг Нацбанку на 1 июня –
12,687 млрд грн), Дельта банк (9,325 млрд грн), Имэксбанк (3,471 млрд грн),
Златобанк (0,879 млрд грн), «Киев» (0,782 млрд грн), «Киевская Русь»
(0,456 млрд грн), Укрпрофбанк (0,198 млрд грн) и Укркоммунбанк
(0,047 млрд грн).
Всего
долг
перед
Нацбанком
на
начало
июня
имели
24 неплатежеспособных банка с активами (с учетом резервов) 84,53 млрд грн,
тогда как на начало года их было 17 с активами 38,668 млрд грн.
Для улучшения ситуации с погашением долга неплатежеспособных
банков по кредитам рефинансирования ФГВФЛ предлагает установить
предельные сроки согласования со стороны НБУ и условия реализации
залоговых активов, а также проводить не менее двух продаж таких активов
на открытых торгах и реализовывать права НБУ-залогодержателя по
согласованной цене с ФГВФЛ. Фонд уточняет, что на сегодняшний день он
осуществляет вывод с рынка 53 банков с балансовой стоимостью активов 316
млрд грн. Для эффективного проведения торгов имуществом этих банков
уполномоченные фонда сотрудничают с 12 организаторами торгов (Главком
(http://glavcom.ua). – 2015. – 20.07).
***
Дефицит Пенсионного фонда Украины уменьшился на 4 млрд грн – до
15,1 млрд грн. Об этом заявил председатель Пенсионного фонда Украины
А. Зарудный во время заседания коллегии Министерства социальной
политики Украины при участии Премьер-министра Украины А. Яценюка,
пишет РБК-Украина.
Он отметил, что принятие соответствующего законопроекта уменьшит
дефицит бюджета в следующем году еще на 7 млрд грн. Председатель ПФУ
напомнил, что в 2013 г. дефицит пенсионного фонда составил 13,8 млрд грн,
а в 2014 г. – 14,8 млрд грн. Присутствующий на заседании коллегии
А. Яценюк заявил, что на индексацию зарплат и пенсий в Украине
необходимо 12 млрд грн. «Напомню, мы должны провести индексацию
согласно принятому закону, с 1 декабря. В моих интересах как Премьера
найти средства ранее. Но найти, а не говорить», – отметил Премьер.
По его словам, эти средства могут быть получены от детенизации
экономики, увеличения доходов на таможнях, закрытия налоговых ям и
остановки «отмывания» НДС (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015.
– 20.07).
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***
В Украине большинство компаний зафиксировало зарплаты в гривне
без привязки к текущему курсу. Об этом заявила руководитель экспертноаналитического центра компании HeadHunter Украина Р. Березовская.
«Первое полугодие 2015 года ознаменовалось рядом потрясений на
финансовом рынке страны, в том числе резким скачком курса и падением
национальной валюты. Такая ситуация не могла положительно сказаться на
зарплатных предложениях для украинцев. Большинство компаний
зафиксировало зарплаты в гривне без привязки к текущему курсу. Зарплаты в
иностранной валюте или в гривневом эквиваленте по текущему курсу своим
сотрудникам могут предложить очень немногие. Это, в первую очередь,
аутсорсинговые IT-компании и крупные международные проекты.
Остальные же работодатели предлагают зарплату только в гривнях», –
отметила Р. Березовская.
Она добавила, что в последние полгода не наблюдалось значительных
изменений ни в зарплатной политике работодателей, ни в пожеланиях
соискателей к ожидаемой компенсации финансовых потерь вследствие
экономической ситуации в Украине.
«Средняя офисная зарплата по Украине составляет 3–4 тыс. грн, в Киеве
этот показатель несколько выше – 6–7 тыс. грн. С указанием зарплаты
публикуется не более 25 % всех вакансий. Самые высокие зарплаты, как и
раньше, предлагают программистам и руководителям, в том числе в сфере
продаж и развития бизнеса. В регионах к высокооплачиваемым специалистам
можно также отнести руководителей филиалов и региональных
представителей», – сказала руководитель экспертно-аналитического центра
компании
HeadHunter
Украина
(Новости
N
(http://novostin.org/news/read/90574.html). – 2015. – 19.07).
***
Канцлер ФРГ А. Меркель выступила против возможности списания
греческой задолженности. Об этом она заявила в интервью телеканалу
ARD, передает ТАСС.
«Это (списание долгов. – Ред.) невозможно в валютном союзе», – сказала
А. Меркель. В то же время она не исключила возможность продления сроков
погашения
кредитов
и
снижения
процентов
по
ним
(http://korrespondent.net/world/3541342-spysanye-dolhov-v-ramkakh-valuitnohosouiza-nevozmozhno-merkel).
Канцлер признала, что «вариант выхода Греции из еврозоны лежал на
столе переговоров». «Но мы выбрали другой путь», – сказала она. «Сейчас
важен результат», – отметила А. Меркель, указав, что партнеры Греции по
еврозоне приняли решение начать переговоры о новом пакете помощи.
«Мы, со своей стороны, прилагаем все усилия для того, чтобы они были
успешно завершены», – добавила она. По ее словам, это будут «жесткие
переговоры», нацеленные на то, чтобы те меры, которые являются частью
договоренностей с Афинами, действительно были реализованы. «Это будет
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непросто», – считает А. Меркель.
Она также подвергла критике нынешнее и предыдущие правительства
страны за промедление в реализации реформ.
Напомним, Греция и ЕС договорились о программе выхода из долгового
кризиса 13 июля. Афины получат 86 млрд евро в течение трех лет. В обмен
на эти деньги в стране должен быть введен режим экономии. Он
предусматривает преобразование налоговой и пенсионной систем, а также
приватизацию госсобственности на 50 млрд евро. В ходе референдума
5 июля 61,31 % проголосовавших греков высказались против этих мер
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 20.07).
***
Еврогруппа утвердила выделение Греции краткосрочного кредита в
размере 7,16 млрд евро. Об этом говорится в заявлении Еврогруппы,
опубликованном пресс-службой Совета ЕС.
«В соответствии с заявлением евро-саммита от 12 июля Еврогруппа
обсудила вопрос возможного краткосрочного финансирования для
обеспечения Грецией погашения долга МВФ и Банку Греции и выполнения
долговых обязательства в ближайшие недели. В этой связи, Еврогруппа
приветствует решение Совета о предоставлении краткосрочной финансовой
помощи Греции, используя до 7,16 млрд евро из фондов по-прежнему
доступных в рамках Европейского механизма финансовой стабильности
(ЕМФС)», – говорится в заявлении.
Напомним, 15 июля стало известно, что Европейская комиссия
предлагает выдать Греции краткосрочный кредит на сумму 7 млрд евро,
чтобы покрыть потребности в финансировании страны в июле с
использованием Европейского механизма финансовой стабильности (EFSM)
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 19.07).
***
Премьер-министр Греции А. Ципрас отправил в отставку 10 членов
правительства, которые проголосовавших против сделки с европейскими
кредиторами. Об этом сообщает ВВС.
Как отмечается, речь идет о министрах и их заместителях.
«Должности лишился министр энергетики и лидер левой платформы
правящей Сиризы Панайотис Лафазанис. Его должность займет Панос
Скурлетис, до этого возглавлявший министерство труда. Также стало
известно, что место ушедшей в отставку Нади Валавани на посту
замминистра труда займет Трифон Алексиадис. Валавани объяснила свой
уход несогласием с новыми договоренностями с Еврогруппой», – говорится в
сообщении.
Как сообщается, свои места удалось сохранить министру финансов,
министру внутренних дел и министру национальной обороны Греции
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 19.07).
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***
Греция 20 июля погасила просроченные долговые обязательства
перед Международным валютным фондом (МВФ) на 1,6 млрд SDR
(special drawing rights, специальные права заимствования, СПЗ), что
эквивалентно примерно 2 млрд евро, об этом говорится в сообщении фонда.
«Я могу подтвердить, что Греция сегодня выплатила МВФ
просроченную задолженность в полном объеме», – отметил официальный
представитель МВФ Д. Райс. Он подтвердил, что фонд «готов продолжить
оказание помощи Греции в ее усилиях по возвращению к финансовой
стабильности и росту».
Напомним, Греция пропустила два платежа по кредитам МВФ –
30 июня и 13 июля. Для их погашения в понедельник использованы средства
бридж-кредита на 7,2 млрд евро, выделенного Афинам странами Евросоюза
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 20.07).
***
В Греции дорожает жизнь: НДС на товары и услуги взлетел до 23 %.
В рамках соглашения Афин с кредиторами о предоставлении Греции
дальнейшей финансовой помощи с 20 июля в стране был существенно
повышен налог на добавленную стоимость (НДС) целого ряда товаров и
услуг, сообщает агентство Associated Press.
НДС увеличен с 13 % до 23 % на базовые продукты питания, включая
мясо и ряд мясопродуктов, растительное масло (кроме оливкового), какао
(бобы и порошок), уксус, соль.
Кроме того, с 20 июля поднят налог на продажу цветов, дров,
удобрений, инсектицидов, бумажных полотенец и других товаров
повседневного пользования.
Также греков ожидает подорожание услуг ресторанов и кафе,
похоронных бюро и некоторых образовательных учреждений, такси.
Стоимость проезда на общественном транспорте в Греции, как ожидается,
возрастет в начале августа.
В 2005 г. НДС на базовые продукты питания в Греции был равен 8 %,
однако с тех пор он неуклонно увеличивался.
Для сравнения: в Украине НДС установлен на уровне 20 %, тогда как в
России данная ставка – на отметке в 18 % (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/business/3541654-v-hretsyy-dorozhaet-zhyzn-nds-natovary-y-usluhy-vzletel-do-23). – 2015. – 20.07).
***
Китайский кризис может ударить по гривне – эксперты.
Кризис в Китае закончился, так и не успев начаться, но его последствия
еще могут отразиться и на Украине. Специалисты предполагают, что из-за
кризиса в Китае курс доллара в Украине может повыситься, пишет Domik.ua.
На долю Китая приходится 7,5 % украинского экспорта и 11 % импорта.
Эксперты также напоминают, что Китай остается для Украины важным
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партнером, и кризис в стране может поставить под угрозу дальнейшее
сотрудничество.
Если китайский кризис усугубится, это может сказаться на объемах
международной финансовой помощи. Директор экономических программ
Центра Разумкова В. Юрчишин уверен, что последствия кризиса скажутся на
экономической ситуации в Украине.
Проблемы на китайском фондовом рынке могут расшатать ситуацию на
мировых финансовых рынках, что приведет к укреплению позиций доллара.
А значит, доллар хоть немного, но все-таки подорожает и в Украине.
Напомним, в настоящее время курс доллара в Украине продолжает
плавный рост после резкого скачка. Стоимость американской валюты на
межбанковском валютном рынке уже перевалила за 22 грн. По прогнозам
экспертов, курс продажи безналичного доллара может колебаться до конца
июля в диапазоне 21,4–22,5 грн, наличного – 22,6–24 грн, после чего
остановится (Утро-Украина (www.utro.ua). – 2015. – 16.07).
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