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Для опалювального сезону достатньо 
10 мільярдів кубів газу 

Порошенко подав заявку 
на членство в ЄС
Гарант на церемонії підписання Угоди про асо-
ціацію зробив заяву, що містить юридичне фор-
мулювання про перспективу членства держави 
в Євросоюзі: «У контексті цього підписання я 
хотів у односторонньому порядку декларувати. 
Укладаючи Угоду з ЄС, Україна як європейська 
держава, що поділяє спільні цінності демократії 
і верховенства права, наголошує на своїм суве-
реннім виборі на користь майбутнього членства 
в ЄС згідно зі ст. 49 Угоди про асоціацію ЄС». 

Із зони проведення АТО 
переселено понад 21,5 тисячі осіб 
Найбільше громадян на цей момент розмістилося у Києві, 
Київській, Запорізькій, Харківській, Одеській та Дніпро-
петровській областях. Від  початку  антитерористичної  
операції  з  території Донецької  та  Луганської  областей,  
станом  на  ранок  26 червня, силами  Міжвідомчого  коор-
динаційного  штабу  до  інших  регіонів  України  переміщено  
та  розселено  понад  21,5 тис.  громадян  України.  Про  це  
повідомили  у  прес-службі  ДСНС.  Серед відселених:  дітей 
— 8724,  інвалідів  та осіб похилого віку — 1404 особи. 

Генерал-лейтенант СКІПАЛЬСЬКИЙ: 

На жаль, Україна приречена проти-
стояти тероризму і після війни на 
Донбасі, чим би ця війна не закінчи-
лася. При цьому ймовірними ціля-
ми терористів може бути не лише 
Південний Схід, а й будь-яке місто 
в Центрі чи на Заході. Також немає 
жодного сумніву, що Росія про-
довжить допомагати терористам, 
оскільки Путін уже неодноразово 
показав, що як ніхто зацікавлений 
у максимальній дестабілізації в 
Україні. 

За свою 23-річну історію Україна 
ще не стикалася з загрозою теро-
ризму всерйоз, тому говорити про 
готовність спецслужб протидіяти 
новітнім «православним бомбістам» 
не доводиться. Отже, силовики му-
ситимуть докласти чимало зусиль, 
аби звести старання терористів на-
нівець. 

«Можливість терористичних 
актів в Україні потрібно було про-
гнозувати ще в перший день агре-
сії Росії в Криму. Я прогнозую, що 
після закінчення війни на Донбасі 
Україна перетвориться на суб’єкт, де 
будуть впроваджуватися терорис-
тичні акти. Це будуть акти помсти 
і прояви ворожих дій з боку невдо-
волених», — ділиться думкою гене-
рал-лейтенант СБУ  Олександр Скі-
пальський . 

Він впевнений, що теракти, які 
вже відбулися, — «це не випадко-
вість, а тільки маленька частина пла-
ну». «Напевно, були прояви і такі, 
які ми не завважили, — збиті літаки, 
падіння вертольотів тощо… Вороги 
України будуть робити все, щоб у 
країні відбувалися диверсійні і теро-
ристичні акти», — зазначив він. 

На думку генерала, щоб запо-
бігти майбутнім терористичним 
атакам, Україні, безумовно, потріб-
но «спокійно, та послідовно впро-
ваджувати ідеологію війни, яку, на 

жаль, вона не зуміла зробити з пер-
ших днів». 

Другий напрямок протидії те-
роризму, на думку експерта, — це 
робота з правоохоронною систе-
мою, «щоб і спецслужби, і вся сис-
тема працювали на безпеку держа-
ви. Президент повинен приділити 
цьому дуже велику увагу, підняти 
рівень кадрового забезпечення. Під-
силити свою структуру відповідни-
ми фахівцями, людьми з досвідом, 
які знають, як це робити». 

Дуже серйозною проблемою в 
контексті боротьби з тероризмом 
лишається засилля в лавах україн-
ських спецслужб великої кількос-
ті агентів Кремля. Те, що за часів 
Януковича вітчизняні спецслужби 
цілеспрямовано нищили, а агентів 
активно перевербовували на бік 

Білокам’яної, давно ні для кого не 
секрет. Більшість подвійних агентів 
нікуди не поділася і зараз продовжує 
свою підривну діяльність.

Крім очищення своїх лав, не 
менш важливим, як вважає Скі-
пальський, є і створення власної 
агентури в стані ворога. «Діяльність 
із проникнення — розвідувальна 
та контррозвідувальна — мусить 
бути настільки потужною, що ми 
обов’язково повинні мати інформа-
цію з боку тих структур, які здійсню-
ють тероризм. Якщо у нас не виста-
чить розуму та вміння проникнути 
у ворожі штаби і ми не отримува-
тимемо інформацію звідтіля, то ми 
не вирішимо проблему успішної бо-
ротьби з тероризмом», — упевнений 
Скіпальський. 

17,5
стільки тисяч залізничників 
звільнять із роботи вже цього 
року. Це один із кроків із ре-
формування «Укрзалізниці». До 
2015-го компанія об’єднає шість 
українських залізниць і стане 
акціонерним товариством. 

3

Україні для нормального прохо-
дження опалювального сезону 

у 2014–2015 роках необхідно мати 
близько 10 мільярдів кубометрів 
природного газу у своїх підзем-
них сховищах. Про це заявив на-
чальник управління контролю за 
розрахунками за реалізований 
природний газ НАК «Нафтогаз 
України» Владислав Яковлєв. 

«Для того щоб нормально 
пройти опалювальний сезон, нам 
необхідно 10–10,2 млрд кубів газу, 
аби Україна була в теплі», — сказав 
Яковлєв. 

За даними системи відобра-
ження інформації Асоціації євро-

пейських операторів підземних 
газових сховищ, запаси газу в укра-
їнських підземних сховищах ста-
ном на 1 липня 2014 року станов-
лять 14,2 млрд кубометрів. 

Як повідомлялося, переговори 
про врегулювання цінового питан-
ня між НАК «Нафтогаз України» 
та «Газпромом» тривали з початку 
червня, останній їх раунд відбувся 
в Києві 14–15 червня. 

Переговори закінчилися нічим, 
і, як підкреслив глава уряду Украї-
ни Арсеній Яценюк, усі запропо-
новані компроміси були свідомо 
відхилені російською стороною ви-
ключно з політичних мотивів. 

Штаб АТО: Силовики авіаударом знищили 
до тисячі терористів 

Американські сухпайки продавали 
«наліво» по 600 грн 

В результаті авіаудару сил АТО 
по базах терористів біля Кра-

маторська знищено кількасот бо-
йовиків. Про це повідомили у шта-
бі АТО. 

«Наразі інформацію про точ-
ну кількість знищених терористів 
на базах їх дислокації біля Кра-
маторська надати важко. До по-
чатку активної фази АТО там, за 
даними розвідки, було понад пів-
тори тисячі бойовиків. У результа-
ті авіаудару знищено кількасот.  Ця  
цифра  може  варіюватись  у  межах  
800–1000 терористів. Решті вдалося 
розбігтися. Треба остаточно зачис-
тити район, аби можна було пораху-
вати втрати бойовиків», — зазначив  
співрозмовник  агентства УНН  у 
штабі  АТО.

Актуально

Міністерство внутрішніх справ 
за дорученням Генпроку-

ратури встановило факти неза-
конного продажу американських 
сухпайків, що мали бути передані 
українській армії. Про це повідо-
мили у ГПУ. 

Зокрема, за результатами цієї 
перевірки встановлено три таких 
факти. 

Так, у Миколаївській області 
задокументовано факт реаліза-
ції громадянином через Інтернет 
45 комплектів сухих пайків, які 
він придбав у начальника продо-
вольчого складу однієї з військо-
вих частин. Відомості за вказаним 
фактом внесені в Єдиний реєстр 
досудових розслідувань за ст. 198 
КК України (придбання, отриман-
ня, зберігання чи збут майна, одер-
жаного злочинним шляхом). 

В Одеській області встанов-
лено факт реалізації приватним 

підприємцем п’яти упаковок су-
хих пайків американського вироб-
ництва (МRЕ), придбаних ним за 
ціною 3000 грн (600 грн за кожну 
упаковку) у військових, які на-
правлялися на полігон у Микола-
ївську область. 

Крім того, Головним слідчим 
управлінням МВС України вне-
сено відомості в ЄРДР за фактом 
розкрадання службовими особа-
ми Міністерства оборони Украї-
ни за попередньою змовою з пра-
цівниками ТОВ «Воєнторг ДіСі» 
комплектів вказаних сухих пайків 
за ч. 5 ст. 191 КК України (привлас-
нення, розтрата майна або заволо-
діння ним шляхом зловживання 
службовим становищем). 

Наразі триває досудове роз-
слідування. Робота з викриття за-
значених правопорушень продо-
вжується. 

У західних областях 3 липня 
прогнозують хмарну погоду з до-
щами та грозами. Температура 
повітря вночі +10...+12 °C, вдень 
+20...+22 °C. 4 липня помірна 
хмарність, переважно без опадів. 
Уночі +11...+13 °C, денна темпера-
тура +21...+22 °C. 5 липня світи-
тиме сонце, без істотних опадів. 
Температура вночі +13...+15 °C, 
вдень +25...+27 °C. 

У північних регіонах 3 лип-
ня буде похмуро, пройдуть гро-
зові дощі. Температура вночі 
+13...+15 °C, вдень +23...+25 °C. 
4 липня хмарно з прояснення-
ми, опади можливі лише міс-
цями. Вночі +12...+14 °C, вдень 
+22...+24 °C. 5 липня синопти-
ки прогнозують ясну погоду, 
без опадів. Нічна температура 
+13...+15 °C, денна +25...+27 °C. 

У Києві 3 липня буде хмар-
но, йтиме дощ. Нічна температу-
ра +12..+14 °C, денна +22...+24 °C. 

4 липня синоптики прогнозують 
змінну хмарність, буде сухо. Вно-
чі +13...+15 °C, вдень +23...+25 °C. 
5 липня ясно, світитиме сонце. 
Температура вночі +14...+16 °C, 
вдень +25...+27 °C. 

У східних регіонах 3 липня 
буде сонячно, опадів не передба-
чають. Уночі +14...+16 °C, вдень 
+27...+29 °C. 4 липня похмуро, 
пройдуть дощі з грозами. Нічна 
температура +12...+14 °C, вдень 
+25...+27 °C. 5 липня хмарно з 
проясненнями, без опадів. Уночі 
+15...+17 °C, вдень +29...+31 °C. 

У південних областях 3 лип-
ня прогнозують ясну погоду, 
без опадів. Температура вночі 
+15...+17 °C, вдень +26...+28 °C. 
4 липня буде хмарно з про-
ясненнями, йтиме дощ. Уночі 
+14...+16 °C, вдень +25...+27 °C. 
5 липня похмуро, дощитиме. Ніч-
на температура +15...+17 °C, денна 
+29...+31 °C. 

 ПОГОДА

Теракти — маленька частина плану Росії

94€ 
за тону

0%

$1571

Кукурудза

15%

0%

Труби

$1302

5%

0%

Прокат

$1141

20%

0%

Шоколад

$471

35%

0%

Легкові автомобілі

$209

80%

0%

Курятина

$112

15%

0%

Сири

$344

65%

0%

Свинина

$93

20%

0%

Телеапаратура

$158

15%

0%

Шпалери

$299

6,4%

0%

$783

Олія соняшникова, сира

3,7%

0%

$800

Комплекти проводів

14%

7%
$358

Телеапаратура

95€ 
за тону

0%
$393

Пшениця

10%

0%

Вагони

$1571

Умовні позначення:

0% 0%

7,5%

0%

Літаки

$305

10%
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1. Ставка ввізного мита до ЄС за умови створення ЗВТ з ЄС
2. Існуюча ставка мита до ЄС/МС
3. Обсяг експорту в 2012 р., $ млн
4. Ставка ввізного мита до МС за умови створення ЗВТ з ЄС

1 2 3 4

Можливості 
вступу до ЄС

Ризики підвищення 
мита до МС

Експортні товари, торгівля якими зазнає найбільших змін при вступі до вільної торгівлі з ЄС

Нові можливості

Товари, на експорт яких 
буде знижено ставки 

ввізного мита до країн ЄС

Товари, на експорт яких буде 
підвищено ставки ввізного 

мита до країн Митного союзу

Ризики

Що отримають українці від асоціації з Євросоюзом


