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24 серпня 2022 року на День незалежності США виділило Україні
рекордний пакет допомоги на 2,98 млрд доларів. До неї ввійшли системи
протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси до них,
безпілотники та радари для забезпечення довгострокової самооборони.
"Подібні пакети сигналізують, що ми не просто надаємо допомогу Україні
прямо зараз, а це буде постійний потік допомоги, який розтягнеться на
багато місяців і років. Це кидає виклик Путіну, який сподівається, що може
просто перемолоти і перечекати", – пояснив заступник голови Міноборони
США.
24 серпня 2022 року бізнес-портал Ліга проаналізував найголовніші
цифри війни – про жертви, втрати, захоплені території, біженців і
економічні збитки.
За даними ООН, з 24 лютого до 22 серпня включно через воєнні дії
загинуло щонайменше 13477 осіб, з них 5587 цивільних і 7890 – отримали
поранення. Більшість втрат – від вибухової зброї, зокрема, артилерії,
балістичних ракет, реактивних систем залпового вогню або авіаударів.
На дату дослідження під окупацією перебуває 22% української території
або майже 132 156 кв.км. Ця цифра дорівнює сумарній площі територій
Чехії та Словаччини.
За даними ООН, з кінця лютого з України виїхало майже 9 млн осіб. З них
понад 3,84 млн людей отримали в країнах Євросоюзу статус тимчасового
захисту і близько 2,4 млн – повернулися в Україну (станом на 17 серпня).
Найбільше українців прийняли Польща (майже 1,3 млн осіб), Німеччина
(971 000) і Чехія (413 121). В росію й білорусію, за оцінками ООН, на 17
серпня було депортовано понад 2,2 млн українських біженців.
За підрахунками Міжнародної організації з міграції (МОМ), через війну
внутрішніми переселенцями стали понад 6,6 млн українців. Це – 15%
населення України й відсоток поступово зростає.
З початку війни, за підрахунками держпідприємства Прозорро.Продажі,
Збройні Сили України (ЗСУ) знищили ворожої техніки на $28 млрд.
За оцінкою Київської школи економіки, під час бойових дій пошкоджено 24
800 км дороги. Також постраждало або захоплено 388 заводів і
підприємств, 19 аеропортів, 206 000 одиниць транспорту, 2290 освітніх

закладів і 131 300 житлових будинків. Загальна сума прямих збитків від
руйнування інфраструктури на 22 серпня – $113,5 млрд.
30 серпня 2022 року в першому читанні був ухвалений закон «Про медіа».
Зокрема він передбачає:
● встановлює вимоги до прозорості структури власності суб'єкта у
сфері медіа:
● розкриття інформації:
● про структуру власності, що дає змогу встановити осіб, які мають
пряму чи опосередковану участь або можливість впливати на
управління;
● про ключових учасників медіа та всіх ключових учасників юридичних
осіб у ланцюжку володіння корпоративними правами;
● про характер взаємозв'язків між цими особами;
● відсутність трастів серед власників істотної участі у медіа на всіх
рівнях;
● відсутність зареєстрованих юридичних осіб в офшорах серед
власників істотної участі;
● розширює гарантії захисту дітей від шкідливого контенту:
провайдери несуть відповідальність за розповсюдження такого
контенту, а онлайн медіа мають інформувати про потенційну
шкідливість;
● змінює процедуру покарання за недотримання квот української
музики на радіо: якщо квоти недовиконуються більше, ніж на 10% від
встановленого рівня, порушник отримує попередження. За понад
п’ять таких порушень Нацрада може оштрафувати мовника;
● встановлює обов’язок та порядок спростування поширеної у ЗМІ
інформації. Заяву про спростування можна буде подати упродовж 20
днів з дня поширення інформації. Медіа має розглянути її впродовж
14 днів. ЗМІ можуть відмовитись від спростування, після чого особа
може звернутись до суду;
● визначає, що Перелік осіб, які створюють загрозу національному
медіа-простору України затверджує та веде Нацрада. Вона додає
особу до списку за зверненням РНБО, СБУ, поліції чи самої Нацради
у разі застосування щодо таких осіб санкцій, вчинення ними злочину,
відкриття кримінальних проваджень тощо;
● вперше впроваджується регулювання онлайн медіа;
● вводить механізм відповідальності для друкованих медіа. Нацрада
зможе розглядати скарги чи у рамках моніторингу ухвалювати
рішення щодо притягнення до відповідальності за порушення
закону, у т.ч. до тимчасового блокування веб-сайту;

● вводить механізм співрегулювання медіа, що дозволятиме
учасникам ринку без залучення Нацради виписувати деталізовані
кодекси мовлення і самостійно вирішувати частину проблем;
● удосконалює норми щодо передвиборчої агітації. Зокрема визначає,
що медіа мають поширювати повідомлення про перебіг виборчого
процесу без перекручування фактів, інформація про учасників
виборів висвітлюється без надання необґрунтованих переваг, а про
кандидатів та партії - збалансовано. Також визначає, що вимоги
виборчого законодавства щодо змісту, форми, маркування,
обмежень та джерел фінансування застосовуються до агітації в
інтернеті;
● забороняє роботу в Україні онлайн кінотеатрів країни-агресора
Проте, у деяких депутатів виникли застереження щодо цього
законопроекту, зокрема щодо:
● зменшення української пісенної квоти на радіо на 10%;
● повернення артистів-росіян на екрани через нівелювання Переліку
осіб, які створюють загрозу національній безпеці;
● скасування заборони на популяризацію органів російської влади та її
окремих представників у телепередачах і фільмах;
● скасування заборони на приниження та зневажання української
мови у фільмах;
● дозвіл телеканалам транслювати фільми російською;
● скасування заборони пісень російських виконавців.
30 серпня 2022 року прийнятий законопроект 7668-д щодо повернення
акцизів на паливо, зокрема:
1) на газ повертається акциз у розмірі 52 євро/1000;
2) акциз та ПДВ для альтернативних видів палива, з додаванням
біоетанолу, теж прирівнюється до 100 євро/1000 (зараз було як до війни:
162 євро/1000 літрів);
3) все інше (бензин та дизель) 100 євро/1000 літрів
Враховуючи, що світові ціни на нафту постійно знижуються вважаємо, що
прийняття донного законопроекту є доречним і своєчасним

