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9 серпня 2022 року Національний банк України відніс банк "Січ" до
категорії неплатоспроможних, оскільки банк не сплатив заборгованості за
кредитами рефінансування через брак коштів. НБУ зазначає, що банк
"Січ" не погасив повністю заборгованості за кредитами рефінансування на
загальну суму 3,150 млрд грн у липні цього року. Заборгованість банку на 5
серпня склала 3,131 млрд. грн.
За даними НБУ, у серпні на
кореспондентських рахунках та інших високоліквідних активах у банку
залишилося 753,9 млн грн. "Невиконання зобов'язань перед кредитором
через відсутність ліквідності є підставою для віднесення банку до категорії
неплатоспроможних", – повідомили у НБУ. Внаслідок чого НБУ 5 серпня
був змушений задовольнити свої вимоги коштом цінних паперів банку, що
перебували в заставі. Регулятор також стверджує, що робота банку
характеризувалася неякісною системою корпоративного управління,
неефективною бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій, що
підтверджується збитковою діяльністю та негативною динамікою
нормативів капіталу фінустанови. Це другий банк, який визнаний
неплатоспроможний з початку війни
10 серпня 2022 року Кабінет міністрів України оголосив, що кредитори
України погодилися на два роки відмовитися від платежів за українським
держборгом. Це дасть змогу Мінфіну заощадити на виплатах близько $6
млрд у період до серпня 2024 року, зазначив міністр Сергій Марченко.
Окрім боргових зобов’язань уряду, до периметру угоди потрапили
облігації двох держкомпаній, що були забезпечені державними
гарантіями: «Укравтодору» ($700 млн зі ставкою 6,25% річних із
погашенням у 2028-му) та «Укренерго» ($825 млн, 6,875% річних, погашення
–
у
2026-му).
Інші
держкомпанії
мають
домовлятися
про
реструктуризацію/відстрочку окремо, зокрема, перемовини з кредиторами
вже веде НАК «Нафтогаз». Також зовнішні борги є в «Укрзалізниці»,
«Ощадбанку» та «Укрексімбанку».
10 серпня 2022 року За даними Держстату від 10.08.2022 р., інфляція на
споживчому ринку в липні 2022 р. порівняно з червнем 2022 р. становила
0,7%, з початку року – 18,2%. Базова інфляція в липні 2022 р. порівняно з
червнем 2022 р. становила 1,2%, з початку року – 12,7%. На споживчому
ринку в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли

на 0,8%. Найбільше (на 8,7%) подорожчали яйця. На 5,1–1,1% зросли ціни
на продукти переробки зернових, рис, свинину, сало, рибу та продукти з
риби, безалкогольні напої, хліб, масло. Водночас на 5,4–1,9%
подешевшали фрукти, яловичина та овочі. Ціни на алкогольні напої та
тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,8%,
алкогольні напої – на 0,8%. Одяг і взуття подешевшали на 3,5%, зокрема,
взуття – на 3,8%, одяг – на 3,2%. Ціни на транспорт знизилися на 0,3% в
основному через здешевлення палива та мастил на 4,4%. Водночас на
2,9% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті. У
сфері зв’язку ціни зросли на 2,1%, що пов’язано з подорожчанням
мобільного зв’язку на 4,1% і поштових послуг на 2,6%.
14 серпня 2022 року зареєстрований законопроект 7668 щодо касування
пільгового оподаткування пального: замість "нульової" ставки акцизу на
паливо встановлює акциз у розмірі "100 євро на 1000 літрів". Це
поширюватиметься на бензин моторний, інші бензини, нафтопродукти,
важкі дистиляти, скраплений газ, бутан, ізобутан. За розрахунками
народного депутата Ярослава Железняка, ініціатива призведе до
здорожчання бензину на 4-4.5 грн за літр. Проте за розрахунками АНТС,
при поточній ситуації на світових ринках, зокрема зменшення ціна бареля
нафти, такого скорочення можна буде уникнути.
15 серпня 2022 року Верховна Рада України прийняла законопроєкт
№7664 «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження
строку дії воєнного стану в Україні"», за яким воєнний стан продовжено з
05:30 23 серпня строком на 90 діб (тобто до 21 листопада 2022 р.), а також
законопроєкт №7665 «Про затвердження Указу Президента України "Про
продовження строку проведення загальної мобілізації"».
15 серпня 2022 року Верховна Рада України прийнятий законопроєкт про
внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022
рік". Законом збільшили видатки загального фонду державного бюджету
на 270 180,9 млн грн через здійснення додаткових внутрішніх запозичень.
Зокрема, передбачається збільшити видатки на:
● національну безпеку та оборону – 269 454,9 млн грн
● мобілізаційну підготовку галузей національної економіки України –
10,3 млн грн
● поповнення резервного фонду державного бюджету – 715,7 млн
гривень.

Видатки на національну безпеку та оборону по загальному фонду у сумі
269 454,9 млн грн з урахуванням пропозицій головних розпорядників
бюджетних коштів, будуть виділені у тому числі для:
● Міністерства оборони України (разом з Держспецтрансслужбою) –
241 162,7 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 145 360,1
млн грн
● системи МВС (Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія,
ДСНС) – 22 855,2 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 10
859,9 млн грн
● Головного управління розвідки Міністерства оборони – 2 216,8 млн
грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 2 011,1 млн грн
● Служби безпеки України – 2 458,7 млн грн, з них оплата праці (з
нарахуваннями) – 2 368,7 млн грн
● Управління державної охорони – 197,2 млн грн, з них оплата праці (з
нарахуваннями) – 169,6 млн грн
● Служби зовнішньої розвідки України – 139,3 млн грн, з них оплата
праці (з нарахуваннями) – 139,3 млн грн
● Адміністрації Держспецзв’язку – 425,0 млн грн, з них оплата праці (з
нарахуваннями) – 408,1 млн гривень.
Загальні видатки на безпеку та оборону у 2022 тепер становлять 1,2
трильйона грн.

