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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Виступ Президента на параді на честь
23-ї річниці Незалежності України
«Я єсть народ, якого Правди сила
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! –
а сила знову розцвіла»
Ці слова – проникливі, аж мороз шкірою. Із душі та серця великого
поета Тичини вони вирвалися 71 рік тому. Під час іншої, ще тієї війни. Та
вони такі злободенні, ніби сказані прямо сьогодні...
Шановні солдати і матроси!
Сержанти і старшини, офіцери, генерали і адмірали, ветерани!
Бійці добровольчих батальйонів та волонтери!
Воїни зведеного підрозділу учасників антитерористичної операції!
Дорогі співвітчизники!
Високоповажні закордонні гості!
Події останніх місяців стали для нас хоча й не оголошеною, але
справжньою війною. Вона, можливо, так і увійде в історію як Вітчизняна
війна чотирнадцятого року. Війна проти зовнішньої агресії. За Україну, за її
волю, за честь і славу, за народ. За незалежність.
«Вітчизняна» вона тому, що на захист Батьківщини піднялися всі – від
малого до старого. Боротьба за перемогу стала всенародним рухом, справою
всіх і кожного.
Переконаний: битва за Україну, за незалежність завершиться для нас
успішно – завдяки загальнонаціональній солідарності, помноженій на
мужність та героїзм наших воїнів.
За останні шість місяців у важких виснажливих боях народилося нове
українське військо. Воно сильне не лише зброєю та хистом, але й потужним
патріотичним духом. Словосполучення «захисник Вітчизни» перестало бути
абстрактним ритуальним висловом. Воно наповнилося конкретним змістом.
В багатому на подвиги літописі українського воїнства безліч битв і дат,
гідних стати Днем захисника Вітчизни. Я наголошую, Україна більше ніколи
не відзначатиме це свято за військово-історичним календарем сусідньої
країни. Ми будемо шанувати захисників своєї Батьківщини, а не чужої!
Мужність та героїзм, відвагу та самопожертву, відчайдушність та бойове
братерство наші воїни демонструють кожного дня, кожної години, кожної
миті.
Наші Збройні сили, Національна гвардія, прикордонна служба,
добровольчі батальйони заслужено успадкували військову славу
давньоукраїнських князівських дружин і Війська Запорозького, українських
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січових стрільців і вояків Української повстанської армії, армії Української
Народної Республіки і українців, які під час Другої світової війни захищали
Україну в лавах Червоної армії.
Правду про звитягу учасників антитерористичної операції золотими
літерами закарбують в українську військову історію.
Дякуючи всьому воїнству за вірність присязі, за служіння Україні, за
жертовний її захист, хотів би низько вклонитися кожній українській жінці.
Бабусі чи мамі.
Доньці чи дружині.
Сестрі чи подрузі.
Кожній, хто втратив чоловіка чи сина, онука чи брата. І всім тим, хто з
вірою в перемогу чекає на повернення свого рідного, найкращого, коханого.
Окрема подяка – активістам волонтерського руху. Особливо важливою
ваша допомога була в перші тижні агресії, коли ми отримали в спадок
державу без армії, без міліції, без спецслужб, без зброї.
Наш ворог довго й наполегливо тренувався, щоб напасти на Україну. А
от ми тоді не були готові до такого підступного віроломства. Двічі за 100
років українська політична еліта в приступі пацифістських ілюзій
недооцінила важливість зміцнення обороноздатності. У 17–20 роках
минулого століття нехтування військовою загрозою обернулося агресією зі
Сходу та втратою Україною незалежності.
На межі минулого та теперішнього століть ми знову наступили на ті ж
граблі. Ще раз повірили, що нібито світ став вегетаріанським. І навіть
добровільно позбулися ядерної зброї. А війна повторно прийшла з тієї
сторони горизонту, з якої її, за звичкою, не чекали.
Чи не вчили нас ще давньоримські мудреці: Si vis pacem, para bellum –
Хочеш миру – готуйся до війни.
Знищення терористами малайзійського літака. Вбивство ними ж
почесного консула Литви. Поява міжнародних найманців на службі в
терористів – все це зайвий раз свідчить, що агресія проти України вийшла за
межі двосторонніх відносин. Вона руйнує основи світового порядку. Гвалтує
міжнародне право. Ставить під загрозу європейську та глобальну безпеку.
Прямо у центрі Європи, у ХХI столітті зроблено зухвалу спробу без
оголошення війни перейти кордони суверенної країни. Світ неначе
повернувся в 30 роки минулого століття, в переддень Другої світової війни.
За тиждень, до речі, виповнюється 75 років від моменту її початку. Століття
Першої світової відзначили менше місяця тому. Третю ж – неможливо
допустити.
Війна взагалі не наша ініціатива. Вона нав’язана нам ззовні. Наш вибір –
мир, здійснення мирного плану для Донбасу, який я розробив і запропонував
ще в червні.
Кроки до миру не можуть, втім, бути односторонніми. Вони не мають
відбуватися за рахунок суверенітету, територіальної цілісності та
незалежності України.
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Вітчизняна дипломатія робить все можливе і навіть неможливе, щоб
знайти політичний спосіб врегулювання.
І ще. Україна дуже цінує підтримку з боку тих, хто продемонстрував, що
насправді є нашими друзями і партнерами – країн Європейського Союзу,
Сполучених Штатів Америки, інших держав. Друзі, з нами – весь світ, від
Канади до Австралії, від Швеції до Японії.
Ми довели спроможність захищати нашу державу. Очевидно, що в
зримій історичній перспективі над Україною постійно, на жаль, буде
військова загроза. З цим не лише треба навчитися жити. До захисту
незалежності треба постійно бути готовими.
Вже до кінця цього року буде виділено мільярди гривень на оновлення
озброєння та військової техніки. Зараз перед вами з Хрещатика прямо в зону
АТО прослідує колона нової, щойно закупленої, або випущеної, або
відремонтованої техніки. Згідно з планом на 15–17 роки, на переозброєння та
оновлення військової техніки заплановано виділити понад 40 млрд грн. Це
дозволить модернізувати, закупити нові та поставити у війська літаки,
вертольоти, бойові кораблі та катери.
І це лише скромний початок. Ми повинні, обов’язково повинні постійно
зміцнювати нашу армію. Бо хто шкодує грошей на своє військо, буде
годувати чуже.
Тільки ціною колосальних надзусиль всього народу зможемо захистити
незалежність, життя і безпеку кожного, наше право вільно жити на своїй
українській землі.
Понад 20 років приживалося наше синьо-жовте свято Незалежності – і
тепер насправді стало всенародним святом. Ще ніколи за 23 роки цей день не
був таким величним, як сьогодні. Ще ніколи люди не відзначали його так
щиро, як тепер, з українським прапором в кожному віконці, на кожному
балконі. І це незважаючи на важкі часи, які переживає країна.
За урочистістю та піднесенням свято Незалежності для нас, немов
Різдво. Бо це і є народження нової країни – України.
З Днем Незалежності вас, друзі!
Слава Збройним силам України!
Слава українському народу!
Слава героям!
Україні – слава!
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/31066.html). – 2014. – 24.08).
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Звернення Президента України з нагоди дострокового
припинення повноважень Верховної Ради
Дорогі співвітчизники!
Я вирішив достроково припинити повноваження Верховної Ради
сьомого скликання.
Вибори нового парламенту відбудуться на 26 жовтня 2014 р.
Це рішення я ухвалив у строгій відповідності зі ст. 90 Конституції
України.
З урахуванням очікувань переважної більшості громадян України та на
виконання власного слова, яке давав, балотуючись на посаду Президента.
Нагадаю, коаліція розпалася 24 липня. Нової протягом місяця, який на
це відведено Основним законом, – не створено. У такому випадку
Конституція дає Президенту право розпускати Верховну Раду.
Цим правом я і скористався. Бо це єдино правильне і відповідальне
рішення.
Опитування громадської думки засвідчують, що 80 % громадян
підтримують необхідність проведення позачергових виборів. Зрештою,
такою була і одна з головних вимог революції гідності.
Потужний суспільний запит на перезавантаження влади є більше ніж
очевидним.
Вибори – найкращий спосіб люстрації. І починати очищення слід з
найвищого законодавчого органу. Теперішній склад Верховної Ради
протягом півтора року був опорою Януковича. І більшість саме цих депутатів
ухвалювала диктаторські закони, які забрали життя «Небесної сотні». За це
треба нести відповідальність – і кримінальну, і політичну.
Чимало депутатів, які засідають або числяться в Раді – якщо не прямі
спонсори та спільники, то симпатики бойовиків-сепаратистів. Навіть на
оголошення мобілізації та на вимогу визнати ДНР і ЛНР терористичними
організаціями ледь-ледь «нашкребли» 232 голоси. А де решта?
Не секрет: «п’ята колона» складається з десятків нібито народних
депутатів. Тільки вони представляють інтереси явно не того народу, який їх
обирав.
Хіба таке можна терпіти?!
Хіба так можна виграти війну?
В цілому склад Верховної Ради не відповідає політичним настроям
української громади. Суспільство настільки швидко змінилося, що депутати
не встигають за його історичним поступом.
Від попередніх виборів минуло лише два роки. Але здається ніби сплили
десятиліття – настільки іншою стала країна.
Голосування 2012 р., коли обиралася ця Рада, не було ані чесним, ані
демократичними, ані прозорим. Воно просто не відповідало європейським
стандартам. Тому критично низьким виявися потенціал чинної Верховної
Ради. Це ще один аргумент на користь перевиборів.
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Адже наші вороги не лише диверсанти, терористи та найманці, які
прийшли з того боку українсько-російського кордону. Не меншої шкоди, ніж
«гради» чи «буки», завдають корупція, безробіття, бідність.
І ми маємо отримати перемогу на всіх цих фронтах одразу.
Я розглядаю перемогу на Донбасі і перемогу демократичних
реформаторських сил у Верховній Раді як взаємопов’язаний процес.
Так, позачергові парламентські вибори – частина мого мирного плану.
Ключовий його елемент – політичний діалог з Донбасом.
З ким, вибачте, говорити? З незаконними збройними формуваннями
спілкуватися можна лише за допомогою сили, поки вони не склали зброї. А
більшість тих, кого виборці обрали на парламентських виборах 12 року,
втратили авторитет та вплив на людей.
Багато хто з них не приїздить на свої округи. Не буває в лікарнях, не
опікується переселенцями. Не допомагає відбудовувати міста, зруйновані
терористами. Люди їх не бачать, а декого навіть і бачити не хочуть!
Тому ті, кого Донбас обере своїми депутатами через два місяці,
отримають мандат довіри й право представляти регіон в його контактах з
центральною владою.
Позачергові вибори не означають, що з чинної Верховної Ради
знімається відповідальність за долю країни. Депутати працюватимуть до
обрання нового парламенту. Головне, що їм ще треба зробити – це вже у
вересні ратифікувати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.
Як Президент гарантую, що вибори пройдуть чесно, демократично й
прозоро. В електоральній історії країни вони стануть такими ж взірцевими,
як і цьогорічні вибори Президента.
Виборчий бюлетень – це найпотужніша зброя в руках громадян, щоб
захистити країну. Жодного шансу «п’ятій колоні» та силам реваншу!
Закликаю виборців до високої явки, а демократичні політичні сили – до
походу на вибори єдиною, потужною проукраїнською та проєвропейською
командою. Лише за таких політичних умов ми зможемо змінити країну на
краще.
Закликаю всіх прийти на вибори та завершити розпочатий у червні
процес формування нової влади.
Слава Україні!
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/31081.html). – 2014. – 25.08).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Т. Гранчак, заввідділу СІАЗ НБУВ

З Днем Незалежності, Україно!
24 серпня Україна святкувала свій 23-й День незалежності. Цього дня в
Києві вперше за п’ять років відбувся військовий парад, який став, без
сумніву, кульмінацією святкування.
Урочистості розпочалися з виконання державного гімну України, з
промовою виступив Президент П. Порошенко. На головній площі країни
були присутні всі керівники держави. Командування парадом здійснював
командувач Сухопутними військами ЗСУ А. Пушняков. Серед парадних
розрахунків були 120 учасників антитерористичної операції на сході країни.
В параді, також, взяли участь курсанти військових навчальних закладів та
навчальних закладів МВС України, підрозділи всіх видів військ, що входять
до складу Збройних сил України, а також 49 зразків військової техніки.
У привітанні з Днем незалежності України Президент П. Порошенко
повідомив, що зараз країна народжується заново. Він пообіцяв, що в 20152017 роках на переозброєння та модернізацію української армії буде виділено
більше 40 млрд грн (близько 3,7 млрд дол.). Також Президент повідомив, що
Україна більше не буде відзначати День захисника вітчизни 23 лютого і
вибере для вшанування воїнів більш підходящу дату (нагадаємо, 23 лютого
1918 р. Рада народних комісарів Радянської Росії видала Декрет про
створення Робітничо-селянської Червоної армії, святковим цей день став у
1922 році).
П. Порошенко підкреслив, що «в осяжній історичній перспективі над
Україною постійно, на жаль, буде військова загроза ... І з цим не тільки
потрібно навчитися жити, до захисту незалежності нашої держави потрібно
завжди бути готовими».
Представлена на параді нова і модернізована техніка з параду
відправилась в зону АТО.
Крім військового параду, в Києві відбувся багатотисячний парад
вишиванок. У параді взяли участь представники 18 регіонів і міст. Криму не
було, заявок звідти на участь не подавали. Столичне святкування Дня
незалежності завершилось святковим феєрверком.
23-тю річницю незалежності відзначали і в інших містах і селах України.
В центрі Одеси вранці майже 1,3 тисячі людей у вишиванках створили
«живий ланцюг» на честь Дня Незалежності України. Люди, які зібралися на
Приморському бульварі, взялися за руки і стали в «живий ланцюг» від
пам'ятника Дюка до набережної на морському вокзалі Одеського морського
порту. Акція проходила під проливним дощем. У вишиванку навіть обрядили
символ Одеси – Дюка.
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Також в Одесі Потьомкінськими сходами пронесли 23-метровий прапор
України. Прапор тримали учасники традиційного параду вишиванок.
Патріотичні кольору або елементи національного костюма переважали і на
глядачах.

Дюк у вишиванці
Джерело: https://twitter.com/hashtag/%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0

Пізніше в Одесі пройшов військово-морський парад, перед початком
якого виступив Президент України П. Порошенко.
«Україна була, є і буде морською державою», – заявив П. Порошенко під
час свого виступу.
Президент України також зазначив, що, запорукою відродження слави
Військово-морських сил України стане не тільки їх технічне переоснащення.
«Головним у цьому є справжній український патріотичний бойовий дух», –
підкреслив П. Порошенко.
Крім того, глава держави запевнив, що Одеса з повним правом може
називатися морською столицею України, де базується не тільки військовий,
але й торговий флот країни.
В урочистому дійстві взяли участь понад півтисячі військових і 20
кораблів і катерів, серед яких і флагман вітчизняного флоту «Гетьман
Сагайдачний».
У Дніпропетровську понад 5 тисяч людей пройшли Ходою слави по
центру міста. Багато дніпропетровців, у тому числі волонтерів, прийшли з
дітьми, були одягнені у вишиванки і тримали в руках синьо-жовті прапорці.
Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять тих, хто загинув на
київському Майдані і в зоні АТО, відстоюючи суверенітет і європейський
вибір України. Дніпропетровці в свято продемонстрували небувалий
патріотизм і підтримку бійців АТО. Площею перед ОДА святковим
військовим
маршем
пройшли
підрозділи
військовослужбовців
Дніпропетровського гарнізону, бійці спецбатальйону «Дніпро» і учасники
АТО. Увечері на цій площі відбувся великий благодійний музичний марафон
за участю відомих українських виконавців – груп «ТІК», «ВВ» і Руслани.
У Харкові 24 серпня відбулось урочисте покладання квітів до монумента
на честь Незалежності України на пл. Конституції. У заході взяли участь
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заступник Харківського міського голови С. Горбунова-Рубан, представники
виконавчого комітету Харківської міської ради, депутати міської ради.
Крім того, на церемонії покладання квітів були присутні представники
духовенства, громадських організацій, працівники дипломатичного корпусу,
військові, керівники харківських вишів, працівники організацій та установ
міста, школярі, ветерани.
Мешканці міста прийшли на центральну площу Харкова у вишиванках із
національною символікою.
Влада міста заздалегідь прикрасила національною символікою 2,8 км
міської набережної. Там висадили жовто-сині квіти – чорнобривці і петунії у
формі національного прапора – його розмір 800 квадратних метрів. Таким
чином був встановлений рекорд України.
У Чернігові з нагоди Дня Незалежності України відбулася церемонія
покладання квітів та урочистий мітинг. На майданчику перед церквою
пройшла молитва за мир і спокій в Україні. Всі святкові заходи пройшли в
міському Парку культури та відпочинку. Зокрема, в місті відбувся
міжнародний фольклорний фестиваль національних культур «Поліське
коло», виставка квітів «Щастя краси» та мистецький фестиваль. Під вечір на
Красній площі відбувся святковий концерт.
День Незалежності урочисто відсвяткували і в Житомирі. Спочатку там
відбувся святковий мітинг, під час якого молодим людям, яким цього дня
виповнилося 16 років, керівники області та міста вручили паспорти громадян
України. Пізніше в парку культури імені Юрія Гагаріна відбувся благодійний
концерт на підтримку військовослужбовців. Під час концерту пройшов
благодійний аукціон з продажу робіт дітей з обмеженими можливостями
Вінничани відзначали День незалежності фестивалем сучасного
українського мистецтва «Подільська пектораль». На вінницькому Майдані
Незалежності відбулись урочисті заходи з нагоди свята, було представлено
ярмарок народних майстрів, різноманітні арт-майстерні та виставки. На сцені
звучали переважно патріотичні та народні пісні.
Окрім того, в рамках свята відбувся показ українського одягу від ТМ
«Вишиваний вернісаж», який ще раз нагадав про красу та символіку
традиційної української вишитої сорочки.
Концертна програма складалась з виступів академічного ансамблю пісні
і танцю Вінницької обласної філармонії «Поділля», заслуженого діяча
естрадного мистецтва Ю. Грицюка та дуету «Сузір’я».
Заслужений артист України С. Городинський презентував до свята свою
концертну програму «Українцям». Також на сцену виходили вихованці
Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Леонтовича.
На завершення урочистого вечору, сотні вінничан, які зібрались на
площі, приєднались до масового флешмобу, виконавши гімн України. Зі
сцени співав «Золотий голос Вінниччини» С. Городинський.
А завершив урочистості традиційний салют двадцятьма залпами на
честь 23-ї річниці Незалежності України.
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У Хмельницькому 24 серпня відбувся марш вишиванок, на який
зібралося близько тисячі осіб. Незважаючи на зливу, люди пройшлися в
національному одязі центральними вулицями міста, при цьому вони несли
50-метровий український прапор. Захід завершився молебнем по Україні та
загиблим бійцям на Донбасі.
Урочисто і з душею святкувався День незалежності у Львові.
Кульмінацією свята у місті став грандіозний концерт групи «Океан Ельзи»,
присвячений Дню незалежності. Ще до концерту Львів вражав своїм
святковим настроєм. Замість параду військової техніки у місті пройшов
парад трамваїв. Також у Львові відбувся марафонський забіг «За тверезу
націю». Учасники забігу збирали кошти на закупівлю амуніції військовим,
які знаходяться в зоні АТО.
Зі святом незалежності Україну привітали впливові світові лідери і
керівники різних країн.
Свої привітання зі святом українському народу висловили королева
Великобританії Єлизавета ІІ і Папа Римський Франциск, президент США
Б. Обама і президент Білорусі О. Лукашенко, президент Польщі
Б. Коморовський і президент Франції Ф. Олланд, Король Іспанії Феліпе VI,
Король Швеції Карл XVI Густав, імператор Японії Акіхіто, федеральний
президент Австрійської Республіки Х. Фішер, президент Словацької
Республіки А. Косичка, президент Туркменістану Г. Бердимухамедов,
президент Республіки Казахстан Н. Назарбаєв. Також свої привітання Україні
передали: президент Республіки Таджикистан Е. Рахмон, президент
Республіки Хорватія І. Йосіповіч, президент Португалії А. Каваку Сілва,
президент Республіки Бенін Я. Боні, президент Республіки Сінгапур Т.Тан
Кенг Йам і президент Мексиканських Сполучених Штатів Е. Пенья Ньєто та
ін.
Водночас, як звернули увагу ЗМІ, президент РФ В. Путін українське
свято проігнорував.
Проте, підконтрольні йому бойовики вирішили, наскільки їм дозволяла
можливість, зіпсувати святковий настрій українців, і провели в Донецьку
ганебний «парад військовополонених». «Парад ненависті», як охрестили цю
акцію ЗМІ, викликав широкий резонанс як в середині суспільства, так і за
рубежем.
У мережевому середовищу думки розділились. Деякі вважають, що
після цього Донецьк не заслуговує на гуманне ставлення; інші – переважно
прихильники ДНР – не бачать в цьому нічого ганебного – свою позицію вони
пояснюють сотнями убитих мирних громадян. Є й ті, хто вважає, що в
«колоні ганьби» йшли не солдати, а підставні люди.
Міжнародні правозахисники заявили, що акція, влаштована
проросійськими сепаратистами в Донецьку, порушує Женевську конвенцію,
яка вимагає гуманного і шанобливого ставлення до військовополонених.
На кадрах з Донецька видно, як центром міста проходить колона з
кількох десятків полонених у супроводі озброєних сепаратистів. У цей час
натовп на узбіччі скандує: «Фашисти». Прихильники самопроголошеної ДНР
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кидали в полонених яйця та пластикові пляшки з водою. За колоною
полонених проїхали поливні машини.
«Хода українських солдатів у Донецьку порушує заборону Женевської
конвенції на принизливе й образливе поводження, це образа гідності», –
написала на своїй сторінці у Twitter заступник директора регіонального
відділення правозахисної організації Human Rights Watch Р. Денбер.
У статті 3 Женевської конвенції, прийнятої після Другої світової війни,
яка застосовується до всіх збройних конфліктів, міститься категорична
заборона на «посягання на людську гідність, зокрема образливе і принизливе
ставлення».
Дана хода є очевидним порушенням цієї абсолютної заборони і може
розглядатися як воєнний злочин, написав на сайті HRW представник
організації О. Сольвенг.
З осудом влаштованої сепаратистами акції виступили також
представники німецького і чеського МЗС.
Німеччина засуджує бойовиків, які вивели на акцію публічного
приниження групу полонених з числа українських військ, повідомляє
агентство Reuters з Берліна з посиланням на речника німецького МЗС. За
словами речника, це може бути розтлумачене як злочин війни. «Цілком
імовірно, – сказав М. Шефер, відповідаючи на запитання журналістів, чи це
могло бути воєнним злочином. – Це просто гидко. Так не робиться».
Засудило проведення проросійськими бойовиками «параду українських
полонених» в Донецьку 24 серпня Міністерство закордонних справ Чехії,
назвавши це свідченням їхньої нікчемності. Як ідеться у заяві міністерства,
«порушення проросійськими бойовиками права полонених на гідне
ставлення у Донецьку було неприпустимим та нікчемним».
Крім цього, МЗС Чехії виступило із категоричним засудженням дій Росії
відносно України. «Чеська республіка звертається до РФ із закликом
припинити дії, які дестабілізують ситуацію на сході України, зокрема
поставки важкого озброєння і обстріл українських підрозділів», – йдеться в
заяві, опублікованій на сайті МЗС Чехії.
Зі свого боку міністр закордонних справ РФ С. Лавров не побачив у
«параді військовополонених» нічого неприпустимого. Про це очільник
російського зовнішньополітичного відомства сказав на прес-конференції в
Москві.
«Що стосується принизливого ставлення до військовополонених – це
нехай розбираються юристи. Я бачив цю картинку цього “параду”. Я не
побачив нічого такого, що хоч близько нагадувало знущання», – сказав
С. Лавров.
Він також додав, що Росія готується спрямувати в Україну новий
«гуманітарний конвой». За запевненням С. Лаврова, офіційна влада України
вже повідомлена про те, що Росія планує відправити ще один «гуманітарний
конвой» на Донбас, використовуючи колишній маршрут пересування колони.
Тим часом на звільнених від сепаратистів територіях люди по-новому
починають цінувати мирне життя в єдиній незалежній країні: у нещодавно
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звільнених від терористів Краматорську, Слов'янську, Артемівську
відзначали День незалежності. Сотні людей зібралися під українськими
прапорами.
Як йдеться у сюжеті спецвипуску ТСН до Дня Незалежності, жителі
Слов'янська зазначили, що для міста це дуже великий мітинг, бо після всіх
військових подій, люди досі бояться брати участь у масових заходах. Проте
настрій у людей був святковий. «Ми хочемо показати, що Слов'янськ – це
Україна, що тут є патріоти. І українською мовою розмовляють, і російською.
Ми підтримаємо єдність України, ми за єдину Україну», – каже жителька
міста.
Увечері в місті висадився «творчий десант» з Адою Роговцевою,
Ахтемом Сейтаблаєвим та Катериною Степанковою. Люди с захопленням
слухали виступаючих, йшли на діалог, задавали питання.
Творчі прояви і кроки назустріч одне одному «зшивають» країну і дають
їй шанс на майбутнє. Незважаючи на біль і втрати, військові дії, Україна
відзначила День свого народження, у цьому році – і як нація, що відбулася,
усвідомивши себе. Довгих щасливих років тобі, країно!
(Матеріал
підготовлено
з
використанням
інформації:
http://tsn.ua/ukrayina/u-sviti-svyatkuvannya-dnya-nezalezhnosti-ukrayininazvali-paradom-nezlamnosti-364728.html;
http://tsn.ua/ukrayina/u-slovyansku-miscevi-zhiteli-u-vishivankah-pokazali-scho-voni-za-ukrayinu364711.html; http://ru.tsn.ua/ukrayina/kak-ukraina-otmetila-den-nezavisimostiparady-marshi-vyshivanok-i-koncert-oe-383054.html;
http://ru.tsn.ua/ukrayina/kak-samye-vliyatelnye-politiki-mira-pozdravlyaliukrainu-s-dnem-nezavisimosti-383041.html;
http://www.newsru.com/world/24aug2014/paradkyiv.html;
http://ipress.ua/photo/harkiv_na_den_nezalezhnosti_usmishky_vyshyvanky_i_sy
nozhovtyy_prapor_81542.html;
http://www.myvin.com.ua/ua/news/events/29065.html;
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/08/140825_hrw_parades_ukraine_
it.shtml;
http://vesti.ua/donbass/66783-jeto-byla-specoperacija-nenavisti;
http://www.unn.com.ua/uk/news/1378831-chekhiyi-zaklikaye-rosiyu-pripinitidestabilizatsiyu-situatsiyi-na-skhodi-ukrayini).
Ю. Якименко, мл. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ

Партия «Батьківщина» накануне партийного съезда
Один из важных факторов, определяющих сегодня ход политических
процессов в Украине, – подготовка к внеочередным парламентским выборам
на фоне усугубляющегося кризиса в экономике и продолжения военных
действий на Донбассе.
Эксперты прогнозируют обострение политического противостояния
между основными участниками избирательной кампании, которое, как они не
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исключают, к ее началу перерастет в «войну всех против всех».
Среди предпосылок этого – конкуренция различных политических сил,
пытающихся заручится поддержкой одного и того же сегмента избирателей.
В частности, на общем электоральном поле придется бороться
пропрезидентскому проекту «Солидарность», «Свободе», УДАРу и
«Батьківщині».
«Ближе к выборам вчерашние союзники начнут извлекать все больше
скелетов из шкафов друг друга и противостояние станет открытым», –
прогнозирует политолог Е. Магда.
Обозреватели обращают внимание, что в последнее время уровень
политической активности лидера «Батьківщини» Ю. Тимошенко был
достаточно низким. Это было связано, в том числе с ее проигрышем на
президентских выборах. Сегодня же, когда правила, по которым будет
проходить парламентская избирательная кампания, практически определены
(депутаты пока что так и не смогли принять изменения в избирательное
законодательство), Ю. Тимошенко и ее партия демонстрируют готовность к
активизации.
Напомним, представители «Батьківщини» выступали за проведение
выборов по пропорциональной системе с открытыми списками. По словам
главы фракции «Батьківщина» С. Соболева, старый закон позволяет
«манипулирование с волеизъявлением избирателей, подкуп избирателей и
грубые нарушения в округах». Основой парламента, избранного по старым
правилам, по мнению политика, станет политическая коррупция. Тем не
менее партии придется считаться со складывающимися условиями и строить
свою избирательную кампанию, исходя их того, что правила для ее
участников останутся прежними.
Как отмечает политолог А. Палий, Ю. Тимошенко, адекватно оценивая
сегодняшнюю ситуацию в обществе и политикуме, понимает, что «сейчас не
ее время» и, соответственно, «приспосабливается к ситуации». «Она сидит в
засаде и ждет. Она может из нее выйти, когда что-то будет зависеть от нее. В
свое время Тигипко пять лет ждал. Ее стратегия – рассчитывать на ошибки
оппонентов», – заявляет эксперт.
«Она работала в привычном для себя формате “виртуалполитика”, хотя
был запрос на формат “реалполитик”, – считает политолог А. Золотарев. –
Если принимать во внимание присутствие в информационном поле, пиарстратегии, то она вполне правильно взяла паузу. В период войны не время
спрашивать, почему именно вдвое поднимают коммунальные услуги, почему
пояса затягивают простые украинцы, а не “жирные коты”. Все эти вопросы
возникнут осенью. Где-то тогда она и появится».
Косвенно подтверждают такие прогнозы и сами представители
«Батьківщини». «Я уже вижу, как активные пользователи соцсетей…
спрашивают: “Где Юля?”. Я думаю, надо подождать и дать новому
Президенту поработать…» – комментирует паузу в политической активности
Ю. Тимошенко депутат А. Павловский.
Ю. Тимошенко молчит, потому что потеряла влияние, заявляет экс13

депутат ВР Т. Черновил. «Стало понятно, что проиграла окончательно, когда
от нее массово начали уходить люди к Порошенко», – считает он. По его
мнению, партию «Батьківщина» у Ю. Тимошенко заберет А. Турчинов,
который «будет искать лучший доступ к Порошенко». «Приданым может
стать партия. Сейчас Тимошенко не контролирует ее. Даже во фракции
верны ей 20 из 86 человек», – говорит политик. По его словам,
Ю. Тимошенко сделала очень много ошибок. «Если бы не пошла на
президентские выборы, могла бы стать Премьером. Ей бы подыграли
“регионалы”, коммунисты, подключился бы Путин. Теперь Тимошенко
намного труднее организовать все это», – считает Т. Черновил.
Обозреватели также обращают внимание на растущие разногласия
между бывшими партнерами по коалиции, что заставляет представителей
партии
дистанцироваться
от
властных
структур,
одновременно
подготавливая почву для старта нового оппозиционного проекта. В этом
контексте некоторые эксперты рассматривают, в частности, недавнюю
отставку секретаря СНБО А. Парубия. Такой шаг политика называет
ожидаемым и предсказуемым политолог Агентства политического
консалтинга «Фабрика медиа» А. Курпас. «Руководитель СНБО – это
фактически фигура над всеми силовиками, но под Президентом. А с учетом,
что силовые структуры практически полностью контролируются людьми
Президента (только А. Аваков вроде бы играет в президентской команде, но
и свои связи в «Батьківщине» все еще не оборвал), то смысл быть
независимым главой СНБО (в смысле главой, от которого ничего не
зависит)?» – комментирует ситуацию эксперт.
При этом, по его мнению, сегодняшние поражения «Батьківщини» могут
обернутся ее победой к концу года: «Если выборы пройдут снова
непрозрачно и в парламент в очередной раз попадут одиозные фигуры, у
Тимошенко и компании появится отличный шанс сменить нынешнюю власть
на свою путем новой революции. Именно в таком контексте и нужен
А. Парубий как комендант нового Майдана». При всей спорности такого
прогноза, сложно не согласиться, что осторожная позиция Ю. Тимошенко
сегодня представляется достаточно взвешенным ходом. «Пускай политики
друг друга запачкают кровью и грязными схемами воровства денег. А вот
потом во всем белом появится Юлия Владимировна», – подводит итог своим
рассуждениям А. Курпас.
Обоснованность подобных заявлений подтверждается в том числе
сообщениями представителей «Батьківщини» о люстрации в партии. «Это
совершенно новое явление для украинской политики, поскольку ни одна
партия не проводила внутренней люстрации», – говорит политолог
К. Матвиенко, комментируя идущие внутри партии процессы. СМИ
сообщают, что в «черные» списки попали депутаты местных, районных и
областных советов, которые поддерживали инициативы тогдашней власти
или перешли во фракции Партии регионов.
По заявлению первого заместителя председателя Центрального штаба
«Батьківщини» И. Кириленко, за последнее время в результате проверок
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люстрационных комиссий в рамках программы «Родина начинается с тебя»
из партии были исключены более 700 депутатов разных уровней. В целом
количество исключенных из рядов «Батьківщини» превысило 1,5 тыс.
человек. И. Кириленко подчеркивает, что сегодня партийные люстрационные
комиссии действуют во всех областях, кроме Донецкой и Луганской, и
сообщает, что следующим этапом после люстрации внутри партии станет
люстрация во властных структурах по признакам коррупции и
сотрудничества с режимом В. Януковича.
«Самый высокий запрос общества после “революции достоинства” – это
радикальное
очищение
власти
от
коррупционеров,
предателей,
приспособленцев. К сожалению, этот запрос до сих пор не реализован.
Поэтому “Батьківщина” берет на себя обязательства не только инициировать,
но и довести до логического завершения люстрации в стране. Очистку всегда
надо начинать с себя. Поэтому процесс люстрации мы начинаем с партии
“Батьківщина”», – говорит политик.
Глава Киевской городской организации «Батьківщини» и лидер
одноименной фракции в Киевсовете В. Бондаренко, комментируя эту
инициативу, заявляет, что «Батьківщина» в последние годы «не отличалась
диалогом с киевлянами, социальными программами, вообще деятельностью,
понятной людям». «Сведение всей деятельности киевской городской
“Батьківщини” к организации митингов и флешмобов – только растрата
денег. Безусловно, Юлия Владимировна за период своего пребывания вне
Киева не могла активно повлиять на эти процессы, – считает он. – Поэтому
сегодня идет серьезная люстрация по всей Украине, а в Киеве идет смена
кадров».
«Решение “Батьківщини” о внутрипартийной люстрации очень
правильное, ведь длительное время партия боролась с режимом В. Януковича
и была его мишенью. Это необходимый этап развития политсилы, – говорит
профессор Киево-Могилянской академии А. Гарань. – Хорошо, что в
люстрационные комиссии привлечены представители общественности и
простые граждане, которые на местах формируют мнение о депутатах разных
уровней», – считает он.
Важным шагом, вызывающим уважение, назвал люстрацию в
«Батьківщине» также директор Агентства моделирования ситуаций В. Бала.
В ключе необходимости соответствия общественным запросам эксперты
рассматривают и другие формы политической активности «Батьківщини».
Среди них, помимо требований срочной ратификации Соглашения об
ассоциации с Евросоюзом и резких заявлений о политике России, широко
разрекламированная в СМИ сдача крови депутатами от «Батьківщини» для
украинской армии, а также сообщения о военных успехах батальона
территориальной обороны «Батьківщина» в зоне военных действий на
Востоке Украины.
Некоторую пользу имиджу партии может принести и разрыв ее
сотрудничества со спикером парламента А. Турчиновым и Премьерминистром А. Яценюком, которые, по прогнозам некоторых обозревателей
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СМИ, пойдут на выборы отдельно от «Батьківщини».
Справедливость таких прогнозов уже подтверждается информацией ряда
СМИ о том, что Премьер-министр А. Яценюк не получит места в
избирательном списке «Батьківщини» на досрочных выборах Верховной
Рады. Согласно информации, А. Яценюк требовал первое место в
предвыборном списке, подписания коалиции с Президентом еще до выборов
и выдвижения его на должность Премьер-министра.
«А. Яценюк, объясняя причины, по которым он должен возглавить
список, заявил, что не хочет, чтобы “Батьківщина” превратилась в партию
лузеров. На что Юлия Тимошенко ответила: так вы же камикадзе, какой
список?», – цитируют СМИ источник интернет-издания «Обозреватель».
Согласно информации, вместе с А. Яценюком ушли спикер парламента
А. Турчинов, министр внутренних дел А. Аваков, министр юстиции
П. Петренко, нардеп А. Иванчук и другие чиновники и партийцы из «Фронту
змін».
В тоже время, СМИ отмечают, что «Батьківщина» намерена поддержать
кандидатуру А. Яценюка на пост Премьера после перевыборов Верховной
Рады.
Таким образом, к выборам партия Ю. Тимошенко подойдет в
значительной степени обновленной. Более того, некоторые обозреватели
отмечают, что, по сути, экс-премьеру приходится строить свою партию
практически заново.
Говоря о перспективах участия А. Яценюка и А. Турчинова в выборах
отдельно от «Батьківщини», политолог В. Фесенко отметил, что информация
о возможном создании ими нового блока, скорее всего, близка к
действительности. «Речь идет о том, что это может быть как
самостоятельный проект, так и о том, что блок А. Яценюка может влиться в
более широкий блок П. Порошенко. Если речь идет о собственном блоке, то
Премьеру и его соратникам необходимо дистанцироваться от “Батьківщини”.
Уверен, что блок Яценюка – Турчинова, даже если он пойдет отдельно, будет
пропрезидентским проектом и в случае прохождения войдет в
президентскую коалицию. В любом случае это будет серьезный удар по
“Батьківщині”».
Политолог В. Карасев, напротив, считает, что «для Ю. Тимошенко это не
такая уж большая потеря». «Она А. Яценюка с А. Турчиновым все равно
вычистила бы, учитывая те игры за ее спиной, в которые они играли все
последние годы. Для нее это балласт: лучше набрать молодых люстраторов,
которые не будут играть в самостоятельные игры. А если блок А. Яценюка
войдет в парламент, то это может оказаться плюсом и для Ю. Тимошенко: не
такие уж и пропрезидентские А. Яценюк с А. Турчиновым, чтобы она не
могла с ними договориться», – прогнозирует эксперт.
Обозреватели
также
напоминают,
что
разногласия
между
А. Турчиновым и Ю. Тимошенко проявились еще накануне президентской
избирательной кампании. «У нас с Ю. Тимошенко состоялся непростой
разговор накануне старта избирательной президентской кампании. Я
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говорил, что ей, как мне кажется, не стоит баллотироваться. Она ко мне не
прислушалась, ну и я просто перестал активно советовать, вот и все», –
сообщил тогда А. Турчинов.
Эксперты отмечают, что политические оппоненты Ю. Тимошенко
сегодня стараются противопоставить ее усилиям по улучшению имиджа
партии ответные меры, призванные дискредитировать «Батьківщину» и ее
лидера в глазах избирателей. При этом то, насколько критика в ее адрес
обоснована, отходит на второй план. Так, в логику информационной
кампании против Ю. Тимошенко укладываются заявления некоторых
обозревателей и экспертов о ее деструктивной роли в развитии российскоукраинских отношений, что, в конце концов, привело к аннексии Крыма и
дестабилизации на Востоке Украины.
Главным виновником потери Украиной Крыма назвал Ю. Тимошенко
директор Института глобальной политики им. З. Кулыка С. Крыжановский.
По его мнению, полномасштабная АТО должна была начаться еще на
Крымском полуострове. Но Ю. Тимошенко, которая, по словам эксперта,
была завербована ФСБ еще в 1997 г., настаивала на заседании СНБО, чтобы
украинские военные не открывали огонь. Подобные оценки выполняют свою
функцию в информационной войне независимо от степени достоверности,
поэтому их количество с приближением выборов будет только возрастать.
В то же время положительную роль в укреплении рейтинга
Ю. Тимошенко наверняка сыграют появившиеся недавно в прессе заявления
председателя Государственной казначейской службы Т. Слюз о том, что
правительство Ю. Тимошенко никогда не тратило «киотские деньги», а дело
против политика было полностью сфальсифицировано и закрыто
Генеральной прокуратурой из-за отсутствия каких-либо нарушений с ее
стороны. «Это было полностью сфальсифицированное дело против
основного политического конкурента, это были своего рода как меры по
нейтрализации всех оппонентов Януковича – Азарова. Это были
исключительно политические репрессии против политического конкурента,
репрессии В. Януковича против Ю. Тимошенко. Это был мыльный пузырь,
который лопнул», – отметила Т. Слюз.
Она также напомнила, что, будучи народным депутатом, выясняла
ситуацию по «киотским деньгам» и подчеркнула, что казначейская служба и
правоохранительные органы располагают документами, подтверждающими,
что эти средства оставались на счетах со дня поступления до отставки
правительства Ю. Тимошенко. «Все средства, поступившие в 2009 г., так
называемые “киотские деньги”, – 320 млн евро были на учете и были
переданы новой власти Януковича – Азарова, – сообщила она. – Я хочу
предостеречь должностных лиц, как следственных, так и при
контролирующих
органах,
фальсифицировавших
дело
против
Ю. Тимошенко. Они все должны ответить, каким образом они
сфальсифицировали соответствующие акты и справки и каким образом были
сфальсифицированы эти дела».
Она также напомнила, что в 2010 г. Украину посетили представители
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японской стороны, которые засвидетельствовали, что «киотские средства» –
290 млн от Японии и 30 млн от испанской компании – сохраняются на
учетных счетах, на которые поступили в 2009 г. «После этого эти средства
использовали для своего обогащения приближенные к В. Януковичу
структуры. Поэтому здесь есть большое отличие Премьера Ю. Тимошенко,
которая привлекла эти средства, от правительства Януковича – Азарова,
которое использовало их не по целевому назначению», – подчеркнула
председатель Государственной казначейской службы.
Таким образом, имидж «Батьківщини» и ее лидера оказывается в
некоторой степени восстановленным, что, естественно, увеличивает ее
шансы на успех в избирательной кампании.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України О. Турчинов привітав співвітчизників
з Днем Незалежності України.
«Саме зараз, захищаючи свою країну, ми отримуємо свою справжню
незалежність. Через кров, через страждання та боротьбу народжується
непереможна нація. Нація патріотів. Сильних вільних людей, здатних
захистити свою країну та свої родини від ворога. Навіть такого, який
переважає чисельністю та зброєю.
Сьогодні народжується справжня Україна, яка є не просто
геополітичним формуванням на європейській карті, а є незламною державою,
гідною поваги всього цивілізованого світу.
В ці дні увага всього світу прикута до нашої країни і це невипадково,
тому що Господь обрав саме Україну, щоб вона стала центром змін ХХІ ст. З
нашої перемоги почнеться занепад агресорів та тоталітарних імперій у
новому тисячолітті.
Нехай Господь завжди буде з Україною і веде нас до перемоги,
освячуючи нашу незалежність та волю!
З Днем Незалежності!» – ідеться в привітанні (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 24.08).
***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов привітав співвітчизників
із Днем Державного прапора:
«Друзі, вітаю вас із Днем Державного прапора!
Нині наша країна та всі ми переживаємо нелегкі часи. Часи боротьби та
гартування нової якості держави, нової якості народу, нової якості стосунків
між державою та людьми. Тому настільки важливими для нас стали символи
держави: гімн, герб та синьо-жовтий прапор.
Жовтий та блакитний… Ці кольори – поєднання невичерпної волі до
свободи разом із постійним рухом вперед та наснагою до розвитку.
Сьогодні для всього світу наш прапор став впізнаваним символом
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боротьби за свободу, за правду, за гідність. Вірю, що разом ми переможемо
мракобісся минулого та зможемо переступити через імперську агонію та піти
вперед. Вірю, що над новою, вільною та європейською Україною завжди
гордо майорітиме наш жовто-блакитний прапор. Прапор перемоги.
Слава Україні!» (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 23.08).
***
У законі про люстрацію мають домінувати не партійні гасла, а
чітка позиція щодо очищення влади. На цьому наголосив Голова Верховної
Ради України О. Турчинов в інтерв’ю 5 каналу.
Керівник парламенту зазначив, що при доопрацюванні законопроекту до
другого читання потрібно «дуже прагматично підходити до вирішення цієї
важливої для суспільства проблеми».
На думку О. Турчинова, час для пошуку ворогів у 60–70-х роках
минулого століття вже минув, і нині потрібно «очистити владу від
деформації», яка сталася за роки незалежної України, зокрема під час
«керівництва країною Януковичем».
Відповідаючи на запитання, які політичні сили мають пройти процедуру
люстрації, Голова Верховної Ради висловив думку, що потрібно притягти до
відповідальності ті політичні сили, дії яких «фактично призвели до окупації,
агресії з боку Росії».
Також, на переконання О. Турчинова, у полі зору авторів закону мають
бути «питання корупції, неправосудних рішень, зловживання владою, терору
силових структур проти власного народу». «Усі ці питання треба у цьому
законі вирішувати комплексно, а не просто записати три-чотири гасла: хто
кого згадав, хто до кого має якісь претензії, чи для того, щоб прибрати
політичних опонентів. Все повинно бути чесно і об’єктивно», – підсумував
він (Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua).
– 2014. – 24.08).
***
Завдання керівництва Росії – знищити незалежну демократичну
Україну. Про це сказав Голова Верховної Ради України О. Турчинов в
інтерв’ю 5 каналу.
За його словами, Росія веде війну не для того, щоб захопити Донецьку чи
Луганську область. «Росію цікавить Україна саме як складова нової імперії,
про яку вони мріють», – наголосив він, пояснивши, що «подібні мрії – це
неадекватна формула сприйняття суспільства, це формула нав’язування нової
парадигми». О. Турчинов уточнив, що подібна поведінка «нав’язування
парадигми агресії та жорстокості» в новому столітті є дуже серйозною
небезпекою не тільки для нашої країни, а й для колективної безпеки в самій
Європі
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 24.08).
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***
Только украинская армия и Национальная гвардия способна
завершить войну на Востоке Украины, полностью освободив
территорию Луганской и Донецкой областей от террористов. Об этом в
эфире 5 канала заявил Председатель Верховной Рады А. Турчинов.
«Безусловно, надо вести дипломатические переговоры и консультации и
не прекращать путь мирного решения проблемы. Но скажу честно: я не верю,
что можно достичь результата именно в дипломатической плоскости, только
украинская армия и Национальная гвардия способна завершить эту войну,
полностью освободив территорию Луганской и Донецкой областей. Другого
реалистического варианта на сегодня, к сожалению, не существует», – заявил
А. Турчинов (gigamir (http://gigamir.net/news/politics/pub1028165). – 2014. –
25.08).
***
Закон о выборах в парламент нужно менять до выборов, а не во
время выборов. Об этом в эфире 5 канала заявил Председатель Верховной
Рады А. Турчинов.
Он подчеркнул, что избирательное законодательство Украины
нуждается в изменениях. «Очень важно принять изменения в
законодательство в парламенте», – отметил А. Турчинов.
Спикер парламента А. Турчинов говорит, что шансы изменить
избирательную систему до внеочередных парламентских выборов невелики.
«Шансов немного, что она (пропорциональная избирательная система с
открытыми списками) будет проголосована», – сказал спикер, передает
«Украинская правда».
А. Турчинов объяснил, что «политические силы уже в избирательной
кампании, они смотрят на законодательную деятельность через призму
избирательных интересов». «К большому сожалению, очень трудно в этих
условиях найти консенсус», – сказал спикер.
По мнению А. Турчинова, нынешняя каденция парламента, «скорее
всего, не успеет принять кардинальные изменения в законодательство» и
ограничится лишь техническими изменениями, которые необходимо принять
для того, чтобы технологически обеспечить избирательный процесс (gigamir
(http://gigamir.net/news/politics/pub1028165). – 2014. – 25.08).
***
Председатель Верховной Рады А. Турчинов допускает избрание
неполного состава Верховной Рады на внеочередных выборах. Об этом он
сказал в эфире 5 канала.
А. Турчинов пояснил, что сейчас «50 % парламента будет избираться по
пропорциональным партийным спискам. Именно пропорциональная
составляющая смешанной системы будет представлять все регионы, в том
числе и Крым», и в таком случае депутаты-мажоритарщики от Крыма
избраны не будут. «Может быть, что порядка 20 депутатов не будут избраны
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в парламент, но конституционное большинство – две трети парламента –
будет работать, и это главный признак дееспособности Верховной Рады», –
отметил он.
А. Турчинов выразил надежду, что в октябре военных действий на
территории Донбасса уже не будет или они будут сведены к минимуму: «Что
касается зоны проведения АТО, надеюсь, что к октябрю эта зона будет
ликвидирована или будет сведена к минимуму», – сказал он.
Он также сообщил, что в парламенте готовят к рассмотрению изменения
в избирательное законодательство, благодаря которым на территориях, где
могут происходить боевые действия, депутаты могли менять конфигурацию
округов, где бы «окружкомы могли спокойно работать» (gigamir
(http://gigamir.net/news/politics/pub1028165). – 2014. – 25.08).
***
Председатель Верховной Рады А. Турчинов уверен в том, что
Украине одновременно с евроинтеграцией необходимо интегрироваться и
в структуру НАТО.
«Я считаю, что процессы европейской интеграции должны быть
синхронизированы с процессами североатлантической интеграции. Именно
эти два направления развития, эти два направления реформирования и
экономики, и социальной сферы, и сферы правоохранительной, и оборонной
сферы приведут к тому, что Украина станет полноценным членом и
Европейского Союза, и НАТО», – сказал он.
По словам А. Турчинова, перспективу членства Украины в ЕС возможно
реализовать за пять лет. «Сегодня только система коллективной
безопасности, только система объединения усилий всех цивилизованных
стран может остановить агрессию и поставить агрессора на место», – сказал
спикер (Вести (http://vesti.ua/politika/66736-turchinov-prizval-skoree-sdelatukrainu-polnocennym-chlenom-nato). – 2014. – 24.08).
***
Представители депутатских фракций согласились, что Президент
Украины П. Порошенко может назначить досрочные парламентские
выборы. Об этом заявил лидер парламентской фракции УДАР В. Ковальчук.
По его словам, выборы могут состояться до конца октября 2014 г. Во
время встречи Президента с парламентскими фракциями речь шла о том, что
Верховная Рада должна работать до избрания парламента нового созыва.
Обсуждали и вопрос уменьшения расходов на избирательную кампанию
(ТСН
(http://ru.tsn.ua/politika/v-udare-govoryat-chto-deputaty-soglasilis-narospusk-rady-382841.html). – 2014. – 22.08).
***
Значительное количество депутатов Верховной Рады делает все
возможное, чтобы законопроект «Об очищении власти» № 4359а не был
принят парламентом. Об этом в пятницу, 22 августа, на пресс21

конференции заявил председатель Люстрационного комитета Е. Соболев,
передает корреспондент НБН.
«Сейчас все общество, без преувеличения, ждет принятия этого закона,
и очень много парламентариев делают все, чтобы он не был принят. Одна из
идей, которую озвучила депутат от Партии регионов А. Герман, – это
заговорить этот закон путем обращения к международным инстанциям», –
заявил Е. Соболев.
Также он отметил, что международный опыт проведения люстрации уже
был изучен во время подготовки законопроекта. «Хочу проинформировать
членов парламента, что международный опыт давно уже изучен. Больше
того, ...еще в апреле фонд “Открытый диалог” организовал открытую
конференцию в Киеве, где участвовали представители всех стран, которые
проводили люстрацию», – подчеркнул он.
Помимо этого, Е. Соболев сообщил, что данный законопроект при
помощи активистов уже переведен на восемь языков и разослан 25
европейским экспертам «для того, чтобы они не просто представили
международный опыт, а конкретно оценили наши идеи, насколько они
эффективны и стоят внимания».
Напомним, 18 июля народные депутаты
Ю. Деревянко
(внефракционный), Л. Емец («Батьківщина»), В. Чумак (УДАР) подписали в
ходе акции протеста под зданием парламента текст единого законопроекта о
люстрации, который предложили принять Верховной Раде в ближайшее
время.
По словам народного депутата Ю. Деревянко, данный законопроект
предусматривает тщательную проверку всех действующих чиновников во
власти на предмет их честности и некоррумпированости, а его действие
будет не одноразовым, а растянутым во времени.
12 и 14 августа активисты партий «Воля», «Свобода» и Автомайдана
собирались под зданием парламента с требованием принятия законопроекта
№ 4359а о люстрации.
14 августа народные депутаты приняли в первом чтении проект закона
№ 4359а «Об очищении власти» (о люстрации). За такое решение
проголосовали 252 народных депутата.
Народный депутат Украины Ю. Деревянко, председатель рабочей
группы по доработке законопроекта № 4359а «Об очищении власти» (о
люстрации) считает, что данная рабочая группа должна доработать документ,
чтобы он был принят ВР еще на этой сессии (Независимое Бюро Новостей
(http://nbnews.com.ua/ru/news/130156). – 2014. – 22.08).
***
Как сообщила народный депутат Украины от фракции УДАР
И. Геращенко, Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом будет
ратифицировано уже в сентябре этого года, причем нынешним составом
Верховной Рады.
«Иногда звучат вопросы: почему не подписывается Соглашение об
22

ассоциации? Только потому, что оно подписано, и уже работает. Благодаря
Президенту Украины удалось договориться, что оно работает в
экономической части, и ежемесячно Украина получает в бюджет, в котором
огромная дыра, 500 млн евро», – отметила И. Геращенко.
По ее словам, это те деньги, которые сейчас крайне необходимы на
нужды армии, для помощи переселенцам, восстановление инфраструктуры в
освобожденных от боевиков населенных пунктах (novostimira.com
(http://novostimira.com/novosti_mira_121896.html). – 2014. – 24.08).
***
Парламент может разрешить изменение на Донбассе границ
одномандатных округов, а также снизить расходы на внеочередные
выборы ВР.
Соответствующий проект закона был зарегистрирован главой Комитета
ВР по государственному строительству и местному самоуправлению
Д. Жванией.
Проект предусматривает, что из-за ситуации на Донбассе для
проведения выборов депутатов ВР в одномандатных округах, созданных в
Донецкой и Луганской областях, ЦИК имеет право в 15-дневный срок (с
момента вступления в силу закона) изменить границы и центры округов в
указанных областях согласно предложениям руководителей областных
государственных администраций.
Д. Жвания также предложил убрать из закона о выборах нормы,
предусматривающие финансирование из госбюджета агитации партий, а
также кандидатов в нардепы на ТВ, радио и в печатной прессе.
Кроме того, сокращается минимальный состав окружных, а также
участковых избиркомов, упраздняется обучение членов избирательных
комиссий и проведение агитации в печатных и электронных СМИ за счет
госбюджета.
Также ОГА могут изменять местонахождение окружных комиссий, а
ЦИК имеет право погашать неиспользованные бюллетени уничтожением их
изготовителем.
Кроме
того,
предоставляется
возможность
голосования
военнослужащих, представителей начальствующего или рядового состава,
которые выполняют задачи, в местах их временного пребывания.
Законопроект увеличивает срок регистрации кандидатов, сокращает
срок формирования окружкомов и участковых комиссий, а также изменяет
сроки на снятие с регистрации после заявления партии и кандидата. Также
корректируются сроки на регистрацию наблюдателей.
В день голосования, как указано в проекте, нельзя внести изменения в
списки избирателей. Также устанавливается норма о том, что выборы в
одномандатном округе считают несостоявшимися, если голосование на всех
участках округа не было организовано и проведено.
Проект также предлагает обязать ЦИК установить результаты выборов в
общегосударственном округе в независимости от числа избирательных
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участков или же округов, на которых прошло голосование, а также
независимо от числа участков, где голосование признали недействительным.
Если голосование на отдельном одномандатном округе не организовали
и не провели, то результаты выборов в общегосударственном округе
устанавливают по результатам голосования, установленным в других
одномандатных
округах
(Телеграф
(http://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/1440572-vr-mozhet-umenshitrashodyi-na-vyiboryi.html). – 2014. – 22.08).
***
У Комітеті з питань підприємництва, регуляторної та
антимонопольної політики було обговорено питання вирішення проблем
кредитних спілок.
Як наголосила під час виступу голова комітету О. Кужель, основною
причиною нездатності кредитних спілок України протидіяти негативному
впливу фінансової кризи 2009–2011 рр. стала недосконалість нормативного
поля, у якому спілки діяли у 2001–2004 рр., а також нездатність відповідних
державних установ ефективно застосувати доступні їм заходи впливу,
спрямовані на забезпечення належного нагляду за фінансовими установами
та недопущення втрати громадянами своїх заощаджень.
За словами доповідачів, документ містить пропозиції щодо визначення
загальних правових та організаційних засад подолання негативних наслідків
фінансової кризи, злочинних дій і бездіяльності посадових осіб державних
органів, що призвели до втрати доступності до своїх заощаджень
вкладниками кредитних спілок. Проектом, зокрема, передбачається:
створення спеціально уповноваженого державного органу, який
регулюватиме процеси ліквідації та реорганізації кредитних спілок;
визначення поняття шкоди, заподіяної кредитним спілкам України діями або
бездіяльністю державних органів у період та після фінансової кризи 2009–
2010 рр., її види, суб’єктів, що таку шкоду заподіяли, порядку її обчислення
та визнання кредитної спілки такою, що постраждала.
Згідно із документом, планується також створення уповноваженого
органу, який має реалізувати повноваження та нестиме відповідальність за
керування процесами ліквідації або відновлення платоспроможності
кредитних спілок.
У проекті визначаються основні етапи процедури ліквідації (відновлення
платоспроможності) кредитної спілки та повноваження суб’єктів цього
процесу, а також специфічні види відповідальності осіб, що діють в
юрисдикції цього закону, заходи впливу, які можуть ними застосовуватися,
та порядок розгляду спорів.
Учасники обговорення взяли також до уваги, що законопроект
створюється з метою внесення змін до чинного Закону України «Про
кредитні спілки», які регламентують процеси добровільної або примусової
реорганізації або ліквідації кредитної спілки та визначають суб’єкт цих
процесів; створення механізму реалізації функції керування процесом
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ліквідації кредитної спілки; часткового усунення суперечностей між
законодавством про кредитні спілки та про захист прав споживачів;
вирішення проблеми відсутності механізму захисту кредитних спілок від
ризику неадекватної ліквідності тощо.
За підсумками обговорення учасники вирішили вважати ініціативу щодо
розроблення законопроекту слушною, рекомендувати відповідним
структурам виконавчої влади подати пропозиції щодо порушених питань до
парламентського Комітету з питань підприємництва, регуляторної та
антимонопольної політики не пізніше кінця серпня для подальшого його
опрацювання робочою групою (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 21.08).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко прибув до Мінська, де візьме
участь у зустрічі високого рівня у форматі «ЄС – Україна – «Євразійська
трійка». Про це глава держави повідомив у Twitter, передає УНН.
«Щойно прибув до Мінська на зустріч у форматі «ЄС-Україна«Євразійська трійка», – йдеться у поівідомленні.
Як повідомлялося, основними темами зустрічі стануть імплементація
Угоди про асоціацією України з ЄС, питання енергетичної безпеки та
стабілізація ситуації на Сході України.
Крім того, участь у зустрічі візьме й президент Росії В. Путін.
За прогнозами вітчизняного МЗС, зустріч буде складною. «Мінськ буде
складним, і ми готові до дипломатичного бою. Президент налаштований
рішуче», – повідомив глава МЗС України П. Клімкін.
Як зазначається, відбудеться також ряд двосторонніх зустрічей.
Також у рамках мирної «дорожньої карти» на 30 серпня заплановано
візит глави Української держави до Брюсселя для участі в засіданні Ради
Європейського
Союзу
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 26.08).
***
23 серпня Президент України П. Порошенко взяв участь у церемонії
урочистого підняття Державного прапора України, яка відбулася на
Софійській площі в Києві.
У своєму зверненні до співвітчизників глава держави, зокрема,
наголосив: «Ми – мирний народ, але готові платити й платимо – потом та
кров’ю – за право жити під цим прапором, під цим небом і серед цих полів».
За словами Президента, «синьо-жовтий прапор став символом
спокійного життя, до якого українські Збройні сили повертають Донбас,
звільняючи його від терористів». «Державний стяг знову гордо майорить над
Слов’янськом і Краматорськом, Лисичанськом і Сєверодонецьком,
Артемівськом та Костянтинівкою. Миру чекають катовані бойовиками
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жителі Донецька та Луганська. І обов’язково дочекаються!» – запевнив
П. Порошенко.
Президент зазначив, що державна символіка органічно увійшла в
повсякденне життя людей. Синьо-жовті кольори стали предметом
національної гордості та знаком моди. Президент назвав «зворушливим» рух,
коли тисячі, сотні волонтерів на зібрані серед громадян гроші по всій Україні
фарбують в синє та жовте паркани й мости. «А мости через Дніпро – це не
просто дороги. Це – втілення єдності двох берегів нашої України», –
наголосив Президент.
Глава держави підкреслив, що сьогодні як народ українці – єдині та
могутні, як ніколи! «Ворог – сильний, жорстокий, підступний – загартував і
зцементував нас як ніхто», – заявив він. За словами Президента, за останній
рік кардинально зросла кількість тих, хто вважає себе патріотом України, хто
за вступ до Євросоюзу, за унітарний державний устрій, за українську мову –
як єдину державну.
Говорячи про мову, П. Порошенко зазначив, що багато хто в нас
говорить російською. «Але думають тут інакше, ніж у Росії», – сказав він,
висловивши впевненість, що тепер за мовною ознакою країну вже ніхто і
ніколи не розколе. «Принципово залишаючись на тій позиції, що єдиною
державною мовою має залишатися українська, маємо належно оцінити
внесок російськомовних громадян України в захист нашої спільної
Вітчизни», – зазначив глава держави.
Президент висловив впевненість у тому, що спільна воля більшості
мешканців України полягає в тому, щоб жити разом в єдиній, соборній,
унітарній, демократичній та європейській державі. «У минуле стрімко
відходить поділ України на Схід та Захід, Центр та Південь. Це значить, що
ми остаточно і безповоротно відбулися як нація, як український народ», –
заявив Президент.
Державний прапор України був урочисто піднятий, коли військовий
оркестр виконував Гімн України. Воїни Почесної варти пройшли перед
Президентом урочистим маршем.
Глава держави разом з родиною взяв участь у молитві за Україну, яку
відслужили в древньому Софійському соборі предстоятелі українських
церков.
23 серпня в Україні відзначається державне свято – День Державного
прапора, який встановлений Указом Президента Україні від 23 серпня 2004 р.
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 23.08).
***
Президент України П. Порошенко взяв участь у військовому параді
«Присягаємо тобі, Україно!» на честь 23-ї річниці Незалежності
України.
Урочистим маршем пройшли парадні розрахунки батальйону учасників
антитерористичної операції, роти Почесної варти, Київського військового
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ліцею
ім.
І.
Богуна,
Національного
університету
оборони
ім. І. Черняховського, окремого полку Президента України, Харківського
університету Повітряних сил ім. І. Кожедуба, зведеного парадного
батальйону Військово-Морських сил України, Військового інституту
телекомунікації та інформатизації, слухачів Національної академії
внутрішніх справ України, Національного університету цивільного захисту,
Прикордонних військ України.
Також Хрещатиком пройшла колона військової техніки, яку буде
відправлено в зону проведення антитерористичної операції. Зокрема, участь
у параді взяли бронетранспортери виробництва Кременчуцького автозаводу
«КрАЗ Когуар», українські бронетранспортери БТР 3Є, розроблений
Харківським заводом ім. Малишева БТР 4Є, зразки ПЗРК «Ігла»,
протитанкові гармати, реактивні системи залпового вогню «Смерч», зенітноракетні комплекси «Оса».
Звертаючись до співвітчизників, глава держави наголосив: «Ще ніколи
за 23 роки цей день не був таким величним, як сьогодні. Ще ніколи люди не
відзначали його так щиро, як тепер, з українським прапором в кожному
віконці, на кожному балконі. І це незважаючи на важкі часи, які переживає
країна.
Тільки ціною колосальних надзусиль всього народу зможемо захистити
незалежність, життя і безпеку кожного, наше право вільно жити на своїй
українській землі».
На майдані Незалежності відбулися виступи художніх колективів на
теми героїчних сторінок історії України.
Глава держави поспілкувався з учасником антитерористичної операції
О. Швецовим, який у складі 30-ї окремої механізованої бригади героїчно
виконував службовий обов’язок, захищаючи Батьківщину. О. Швецов
отримав поранення в бою за визволення від терористів Луганська. Президент
привітав воїна з Днем Незалежності та подякував йому за героїзм,
проявлений під час участі в антитерористичній операції (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 24.08).
***
24 серпня Президент України П. Порошенко поклав квіти до
пам’ятників Хрестителю Русі князеві Володимиру Великому, великому
поетові Т. Шевченку, голові Центральної Ради УНР М. Грушевському та
до пам’ятного Хреста героїв «Небесної сотні».
Квіти до пам’ятника Св. Володимиру також поклали Голова Верховної
Ради О. Турчинов, міський голова Києва В. Кличко, президенти України
Л. Кравчук, Л. Кучма, В. Ющенко, голова Київської обласної державної
адміністрації В. Шандра, представники Кабінету Міністрів, Адміністрації
Президента, громадськості.
На вул. Інститутській, де в лютому йшли запеклі бої між активістами
Майдану та силовиками, Президент разом з дружиною Мариною та дітьми
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вшанували пам’ять героїв «Небесної сотні».
Президент поспілкувався з людьми, які зібралися біля Хрещатика, щоб
побачити святковий парад. П. Порошенко привітав усіх зі святом. Люди
зверталися до Президента з проханням зробити все, щоб у країні
якнайшвидше настав мир. Вони висловлювали підтримку главі держави. «Ми
у вас віримо», – лунало навколо. На прохання одного з чоловіків також дати
йому пройти до Президента П. Порошенко попросив дати йому дорогу та
відзначив, що він прагне бути відкритим Президентом (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
24.08).
***
У 23-ю річницю Незалежності України Президент П. Порошенко
відвідав Одесу.
Президент узяв участь у військово-морському параді. Акваторією
Чорного моря пройшли ракетний катер «Прилуки», який був першим
виведений з анексованого Криму навесні 2014 р., артилерійський катер
«Скадовськ», катер морської оборони «Одеса», група кораблів загону
охорони прикордонників. У параді також були задіяні катери морської
охорони, рейдові тральщики «Генічеськ» і «Кіровоград», навчальний катер
«Нова Каховка», катери зв’язку, морські буксири.
Під час параду було відпрацьовано навчальну операцію із затримання
порушника морського кордону та знешкодження піратського угрупування, у
якій узяв участь фрегат «Гетьман Сагайдачний».
Глава держави поклав квіти до обеліску Невідомого матроса на алеї
Слави.
Глава держави вітав одеситів з Днем Незалежності та дякував за теплу
зустріч.
Президент відвідав Одесу разом з дружиною Мариною та молодшими
дітьми (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 24.08).
***
Україна була, є й буде морською державою, заявив Президент України
П. Порошенко на параді Військово-Морських сил України в Одесі.
За словами П. Порошенка, запорукою відродження й слави ВМС
України стане не лише їхнє технічне переоснащення. «Головним в цьому є
справжній український патріотичний бойових дух», – наголосив він.
Глава держави висловив подяку морякам, «які, попри переважаючі сили
супротивника, витримали його шалений тиск та не скорилися під час агресії в
Криму».
«Україна ніколи не забуде дій екіпажу тральщика “Черкаси”, що до
останнього маневрував та боронив свій корабель в бухті Донузлав. До
підручників військової історії обов’язково впишуть і героїчний вчинок
підрозділу авіаторів під командуванням полковника Мамчура. Разом з
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Військово-Морськими силами, виконуючи завдання по охороні морського
простору, вони в аеропорту “Бельбек” без зброї під синьо-жовтим стягом
рушили на загарбників, з мужнім поглядом в очах, співаючи Гімн України.
Такі ж безстрашні, як українські козаки, які на човнах-чайках перетинали
наше Чорне море», – зазначив Президент.
Звертаючись до одеситів, Президент зазначив, що Одеса з повним
правом може називатися морською столицею України. Згадавши про
Донецьк і Луганськ, глава держави сказав, що в тому, що бойовики та
сепаратисти не змогли розпалити в Одесі полум’я війни, – заслуга одеситів,
спокійних, урівноважених і мудрих людей.
Згадавши про події 2 травня в Одесі, П. Порошенко підкреслив, що
«події на Донбасі показали, яким непомітним може бути перехід від спокою
до війни. І як важко потім повертати мир».
Президент ще раз нагадав про свою позицію, що єдиною державною
мовою має залишатися українська. «Багато хто у нас говорить російською.
Але думають тут нею інакше, ніж в Росії, – сказав він. – Я впевнений, нам
усім потрібно відкинути міфологію минулих часів про уявний поділ країни
на російськомовних і україномовних.
Ми будемо жити всі разом, бо ми – єдиний народ. І це основний
здобуток держави за 23 роки незалежності України».
Глава держави привітав Одесу з 220-річчям заснування міста (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 24.08).
***
Україна у вересні ратифікує Угоду про асоціацію з ЄС і відразу
направить до Брюсселю відповідні ратифікаційні грамоти, заявив
Президент України П. Порошенко під час зустрічі з Верховним комісаром
ЄС К. Ештон. Він висловив переконання, що призначення парламентських
виборів не стане перешкодою для ратифікації Угоди про асоціацію та
наголосив, що текст Угоди залишиться незмінним, а її прийняття сприятиме
впровадженню справжніх реформ в Україні.
«Наша інтеграція до ЄС – це наш цивілізаційний вибір, який жодним
чином не спрямований проти когось. Навпаки, Угода позитивно вплине на
взаємини з усіма нашими сусідами, в першу чергу, в економічній сфері. Ми
зацікавлені в тому, щоб наші міжнародні партнери сприйняли наше
рішення», – наголосив П. Порошенко.
Президент України висловив сподівання, що консультації у форматі ЄСУкраїна-«Євразійська трійка», що пройдуть сьогодні у Мінську, сприятимуть
пошуку діалогу, в тому числі – в питаннях економічної співпраці. «Для нас
важливо, щоб наші сусіди усвідомили – підписання Угоди між Україною та
ЄС не несе для них ризиків і втрат. Ми зацікавлені у взаємовигідних
економічних взаєминах з усіма сусідами і партнерами», – наголосив
П. Порошенко.
Значну частину зустрічі П. Порошенка з К. Ештон було присвячено
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ситуації на Сході. Глава держави наголосив, що встановлення миру та
імплементація всіх пунктів мирного плану – його ключова мета. Він
поінформував Високого представника ЄС про загострення ситуації на
Донбасі, про бойові дії, які ведуть найманці проти української армії та
цивільного населення, а також про факт затримки 10 російських
військовослужбовців на території України. «Україна платить надто дорогу
ціну за свою незалежність і право самостійно обирати цивілізаційний шлях
розвитку», – заявив Президент.
Також П. Порошенко наголосив на необхідності звільнення всіх
заручників, зокрема, льотчиці Надії Савченко, яку утримують у російській
в’язниці. «Ми апелюємо до всього світу з проханням підтримати Україну і
сприяти тому, щоб Україна створила ефективну систему контролю над
кордоном з РФ, аби унеможливити проникнення через кордон зброї,
військової техніки і найманців. Тоді конфлікт буде вирішено протягом дуже
короткого часу», – заявив Президент.
П. Порошенко запевнив європейську сторону, що він як гарант
Конституції забезпечить проведення вільних, демократичних і прозорих
парламентських
виборів
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 26.08).
***
Україна зацікавлена у забезпеченні порядку на державному кордоні з
Білоруссю і готова пришвидшити процес його демаркації, заявив
Президент України П. Порошенко на зустрічі у Мінську з Президентом
Республіки Білорусь О. Лукашенком.
Президент П. Порошенко підкреслив, що розраховує на підтримку всіх
сусідніх держав, в тому числі Білорусі, у питаннях забезпечення суверенітету
та територіальної цілісності України.
Під час зустрічі сторони обговорили широке коло питань двосторонніх
взаємин у торгово-економічній сфері. Зокрема, міжгалузеву співпрацю та
розширення взаємин в енергетичному секторі.
Торкаючись питання ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом, яка має відбутися у вересні, П. Порошенко висловив
сподівання, що прийняття цього документу сприятиме проведенню реальних
реформ в країні та розвитку економічних взаємин з усіма партнерами та
сусідами.
Президенти провели зустріч у форматі «віч-на віч» перед
консультаціями у форматі ЄС-Україна-«Євразійська трійка». Глава
української держави відзначив роль Білорусі в організації цього саміту, який
є унікальний за своїм форматом.
«Ключова позиція сьогодні – це мир на Донбасі, який припинить
страждання людей», – наголосив П. Порошенко. Він також зазначив, що
врегулювання ситуації у Донецькій та Луганських областях сьогодні є
важливішим за економічні та енергетичні питання. «Пріоритетом є мир», –
сказав П. Порошенко.
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Глава держави висловив сподівання, що переговори дадуть можливість
не лише обговорити, а й вибудувати модель вирішення ситуації.
Президент Білорусі зазначив, що все зробив для того, щоб донести точку
зору Президента України до учасників сьогоднішніх подій, і ця зустріч є
результатом цієї роботи.
Зустріч спочатку пройшла у форматі «віч-на-віч», а згодом
продовжилася у розширеному складі. З української сторони у зустрічі взяли
участь міністр закордонних справ П. Клімкін, заступник Глави Адміністрації
Президента України В. Чалий, перший заступник міністра економічного
розвитку і торгівлі України А. Максюта
(Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
26.08).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
Президентом Європейської ради Г. Ван Ромпеєм.
П. Порошенко та Г. Ван Ромпей обговорили ситуацію в Україні
напередодні зустрічі Україна – ЄС – «євразійська трійка» в Мінську 26
серпня.
Глава Української держави висловив надзвичайне занепокоєння з
приводу перетину українського кордону російською бронетехнікою та наміру
Росії повторно направити в Україну так званий «гуманітарний» конвой.
Президент України закликав Президента Європейської ради вжити спільних
заходів, щоб зупинити війну в центрі Європи.
Співрозмовники домовилися, що українське питання може стати
предметом окремого обговорення главами держав та урядів країн ЄС 30
серпня.
Г. Ван Ромпей підтвердив готовність зустрітися з П. Порошенком 30
серпня в Брюсселі для детального обговорення ситуації та позиції
Європейського Союзу (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 25.08).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з федеральним
канцлером ФРН А. Меркель, яка перебувала в Києві з одноденним робочим
візитом.
Президент на початку зустрічі назвав символічним той факт, що візит
федерального канцлера відбувається в День Державного прапора України та
напередодні Дня Незалежності. П. Порошенко зазначив, що нині Україна
єдина, як ніколи, і проходить «дуже трагічний тест» у своїй історії.
Глава держави наголосив на тому, що, за останніми даними, рівень
підтримки громадянами незалежності на сьогодні навіть вищий, ніж у
1991 р., коли країна її здобула.
П. Порошенко назвав А. Меркель «добрим другом та сильним адвокатом
України» та зазначив, що за останні два місяці вони спілкувалися понад 20
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разів і це дуже допомогло Україні захистити свої інтереси.
Глава держави висловив подяку народу Німеччини за підтримку народу
України в його прагненні миру та демократії (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
23.08).
***
Президент України П. Порошенко за підсумками переговорів у Києві з
федеральним канцлером Німеччини А. Меркель повідомив про
започаткування спеціального фонду Європейського Союзу з відновлення
інфраструктури Донбасу загальним обсягом у 500 млн євро.
Президент назвав таку ініціативу «планом Меркель» за аналогією з
«планом Маршалла» з відновлення післявоєнної Європи.
На підсумковій прес-конференції після переговорів П. Порошенко також
повідомив, що Німеччина запропонувала прийняти на лікування 20
найважчих поранених у зоні антитерористичної операції за кошти німецького
уряду. «A friend in need is a friend indeed» (в перекладі «Друзі пізнаються в
біді»), – нагадав Президент прислів’я, яке є в багатьох мовах світу.
Президент відзначив значну роль канцлера в започаткуванні мирного
процесу для Донбасу. За його словами, А. Меркель, як ніхто, розуміє суть
цієї проблеми.
П. Порошенко наголосив, що завдяки міжнародним зусиллям вдалося
досягти того, що сьогодні 185 автомобілів з так званого «російського
гуманітарного конвою», які вдерлися на територію України, повернулися в
Росію. «Війна – не наш вибір, вона нав’язана нам ззовні. Наш вибір – мир і
мирний процес, імплементація мирного плану Президента на території
Донбасу», – заявив П. Порошенко.
За словами Президента, «настав час, коли ми маємо припинити говорити
про війну і почати говорити про мир». При цьому він додав, що це має
відбутися не за рахунок суверенітету, територіальної цілісності та
незалежності України.
Глава держави також зазначив, що Україна відчуває рішучу підтримку
Німеччини в питанні незаконної анексії Криму.
У свою чергу А. Меркель, заявила, що Німеччина не визнає анексії
Криму. «Це сталося з порушенням територіальної цілісності в Європі. Якщо
ми це визнаємо, у нас в Європі таке може статися. Тоді це стосуватиметься не
лише України, а й у кожній європейській країні можуть виникати претензії
до тих чи інших районів, що порушить мирне співіснування». Канцлер також
наголосила: «Наш наступний крок – зберегти Донецьк і Луганськ».
Канцлер заявила, що повністю підтримує мирний план Президента
П. Порошенка, і відзначила важливість досягнення припинення вогню з обох
боків та встановлення дієвого контролю над станом кордону (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 23.08).
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***
В Україні діє сувора заборона на експорт продукції подвійного або
військового призначення, заявив Президент Україна П. Порошенко під час
спільної прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини
А. Меркель.
Відповідаючи на запитання журналістів щодо публікації в ЗМІ про
можливість потрапляння до РФ з України продукції подвійного або
військового призначення, Президент України повідомив, що півтора місяця
назад Рада національної безпеки та оборони заборонила експорт до
Російської Федерації військової продукції та продукції подвійного
призначення. «Це рішення суворо виконується і дотримується українським
урядом», – наголосив він.
Президент наголосив, що після повідомлення в ЗМІ про нібито факт
порушення цього рішення він віддав доручення провести додаткове
розслідування СБУ. Керівник СБУ повідомив, що жодного підтвердження
факту експорту до Росії продукції українських підприємств військового та
подвійного призначення немає.
Президент зазначив, що дав окреме доручення Службі експортного
контролю уряду щодо суворого дотримання рішення РНБО України.
Глава держави висловив подяку європейським та американських
партнерам, «великій сімці» за підтримку України, у тому числі й через
механізми санкцій, і заявив, що Україна зобов’язується дотримуватися взятих
на себе зобов’язань (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 23.08).
***
Президент України П. Порошенко та федеральний канцлер
Німеччини А. Меркель провели спільну зустріч з міськими головами
Донецька, Запоріжжя, Києва, Луганська та уповноваженим Президента в
справах кримськотатарського народу.
Президент повідомив про розширення співпраці з Німеччиною та
Євросоюзом в облаштуванні українсько-російського кордону. П. Порошенко
звернув увагу на необхідність прискорення імплементації домовленостей у
цій сфері та вжиття конкретних кроків.
Глава держави закликав мерів українських міст більш активно
співпрацювати з німецькими містами-побратимами.
Учасники зустрічі поінформували А. Меркель про ситуацію в Україні
загалом та в кожному з представлених міст.
Міські голови Луганська С. Кравченко та Донецька О. Лук’янченко
розповіли канцлеру Німеччини про ситуацію у їхніх містах. Вони
підкреслили, що мешканці Донецької та Луганської областей на сьогодні
хочуть миру, а раніше були введені в оману російською пропагандою. За
їхніми словами, інфраструктура регіонів нині практично знищена.
Міський голова Києва В. Кличко звернувся до А. Меркель з проханням
підтримати ініціативу створення, спільно з Червоним Хрестом, польових
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госпіталів поблизу зони АТО. Потужностей стаціонарних лікарень не
вистачає для того, щоб надати допомогу всім військовим, постраждалим на
Сході України, тож польові госпіталі допоможуть врятувати не одне життя,
зазначив В. Кличко.
Уповноважений Президента в справах кримськотатарського народу
М. Джемілєв порушив питання українського Криму. За його словами,
практично всі татари «покладають великі надії на те, що вони скоро будуть
звільнені з окупації».
Федеральний канцлер Німеччини подякувала учасникам зустрічі за
надану інформацію та побажала мешканцям Донецької та Луганської
областей швидше повернутися додому, а всьому українському народу –
«сили для того, щоб перемогти» (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 23.08).
***
Президент України П. Порошенко продовжив телефонні
консультації з федеральним канцлером Німеччини А. Меркель.
П. Порошенко поінформував А. Меркель про погіршення ситуації на
Донбасі.
Співрозмовники окремо обговорили рішення Президента про дострокове
припинення повноважень Верховної Ради. Сторони погодилися, що це є
кроком назустріч очікуванням українського громадянського суспільства, а
також шляхом до зміцнення демократичних інститутів України.
П. Порошенко та А. Меркель також обмінялися думками щодо шляхів
мирного врегулювання ситуації на Донбасі напередодні мінської зустрічі у
форматі Україна – ЄС – «євразійська трійка» та скоординували подальші дії з
продовження міжнародного діалогу (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 24.08).
***
Президент України П. Порошенко провів консультації з віцепрезидентом США Д. Байденом.
П. Порошенко та Д. Байден обговорили ситуацію з порушенням
міжнародного права з боку Росії, яка направила свій «гуманітарний» конвой
до Луганська. П. Порошенко подякував США за реагування та підтримку
позиції України під час засідання Ради Безпеки ООН (22 серпня. – Ред.).
Співрозмовники домовилися координувати дії для подальшого реагування на
виклики та загрози, спричинені діями Росії.
Віце-президент США поінформував Президента України про готовність
США взяти участь у конференції донорів та інвесторів для України, яка
відбудеться восени в Києві. Він також повідомив про можливість збільшення
макроекономічної допомоги для України з боку США та про готовність
підтримати позицію України на засіданні Виконавчої ради МВФ 29 серпня з
метою виділення другого траншу за програмою stand-by.
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Д. Байден привітав П. Порошенка з Днем прапора та Днем Незалежності
України. П. Порошенко подякував, зазначивши, що це є також особливим
днем і для Д. Байдена, адже в окрузі Делавер, від якого він був обраний
американським сенатором, проживає велика кількість представників
української діаспори (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 23.08).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з міністром
закордонних справ Литви Л. Лінкявічусом.
Президент подякував Литві за підтримку України, зокрема фінансову на
відновлення Донбасу, і повідомив, що всі механізми для отримання та
максимально ефективного використання допомоги як від Литви, так і ЄС
створені.
Глава держави поінформував про підготовку до зустрічі в Мінську 26
серпня за участі представників ЄС і Білорусі, Казахстану та Росії.
«Інтенсивність діалогу буде дуже високою», – зазначив Президент, додавши,
що йтиметься насамперед про мир. «Я та український народ твердо стоїмо на
тому, що мирний план України має бути введений у дію, а Угода про
асоціацію з ЄС ратифікована вже у вересні», – наголосив глава держави.
«Литва займає провідне місце у серцях українців», – заявив Президент,
додавши, що з щирою вдячністю було сприйнято привітання президента
Д. Грибаускайте з Днем Незалежності України, яке вона зробила українською
мовою.
П. Порошенко наголосив, що Україна з нетерпінням чекає на візит
президента Литви, попередньо запланований на 24 листопада.
У свою чергу міністр закордонних справ Л. Лінкявічус заявив, що Литва
й надалі надаватиме Україні «політичну та моральну» підтримку.
Найближчим часом готується направлення літака з гуманітарною допомогою
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 22.08).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову із
засновником Фонду «Відкрите суспільство», міжнародним філантропом
Д. Соросом.
Президент Порошенко подякував Д. Соросу за підтримку України та її
демократичного розвитку. Зокрема, він високо оцінив діяльність в Україні
Міжнародного фонду «Відродження», який, поміж іншого, започаткував
діяльність дорадчих груп для органів державної влади з метою сприяння
реформам в Україні.
П. Порошенко та Д. Сорос обговорили ситуацію в Україні та приділили
особливу увагу розвитку подій на Донбасі. Президент зауважив, що
сьогоднішній перетин російським гуманітарним конвоєм кордону з Україною
в напрямку Луганська, усупереч домовленостям про оформлення вантажу
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згідно з українськими прикордонними та митними процедурами, а також без
погодження та супроводу Червоного Хреста, є грубим порушенням
міжнародних норм.
Також П. Порошенко та Д. Сорос обговорили запровадження
міжнародного фінансового механізму для підвищення інвестиційної
привабливості України, зменшення фінансових ризиків і пожвавлення
економічної діяльності (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 22.08).
***
Президент України П. Порошенко провів консультації з керівниками
фракцій і груп Верховної Ради, які, згідно з Конституцією, глава держави
проводить у зв’язку з достроковим припиненням повноважень
парламенту.
Президент зазначив, що протягом місяця після припинення існування
коаліції у Верховній Раді не було сформовано нової, тому згідно з
Конституцією є право достроково припинити повноваження парламенту.
Таке рішення приймається після консультацій з Головою Верховної Ради,
його заступниками та головами фракцій.
Президент наголосив, що час, відведений Конституцією на формування
нової коаліції, спливає 24 серпня. Рішення про припинення повноважень
Верховної Ради сьомого скликання не означатиме, що Верховна Рада
припиняє роботу, зазначив П. Порошенко.
Глава держави підкреслив, що існує надзвичайна важливість розгляду
ряду питань, насамперед ратифікації у вересні Угоди про асоціацію з
Європейським Союзом. «Я сподіваюся на активну роботу та швидку
ратифікацію з тим, щоб вже у вересні ратифікаційні грамоти були передані
до Європейської комісії в Брюссель», – сказав Президент.
Глава держави також наголосив на необхідності продовження
бюджетного процесу, зокрема внесення змін до бюджету 2014 р. та
затвердження бюджету на 2015 р.
Президент також висловив сподівання, що депутати повернуться до
розгляду виборчого законодавства, акцентувавши увагу на пропорційній
моделі виборів за відкритими списками.
Серед технічних виборчих питань глава держави відзначив необхідність
розгляду питання про зміну меж виборчих округів на території Донецької та
Луганської областей з тим, щоб захистити волевиявлення громадян.
Президент також закликав народних обранців «в умовах великих
навантажень на бюджет скоротити видатки на виборчу кампанію».
П. Порошенко назвав першочерговим пріоритетом забезпечення
прозорого відкритого виборчого процесу з рівними правами для виборців
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 22.08).
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***
Президент П. Порошенко на зустрічі в Мінську має намір
домовлятися про мир, оскільки «весь світ втомився від війни».
«Україна прагне миру», – заявив Президент під час робочої поїздки до
Миколаєва. Він повідомив, що 26 серпня він разом з «потужною командою»
у складі трьох високих представників ЄС «їдемо у Мінськ говорити про
мир».
Президент повідомив, що на зустрічі Україна «закликає забрати
бойовиків з України». «Впевнений, що нам це вдасться», – наголосив
П. Порошенко.
Президент України зазначив: «Для того щоб мати міцні позиції на
переговорах по миру, треба бути сильними – мати єдність народу, сильну
країну, сильну армію.
Ми здатні захистити суверенітет, незалежність, територіальну цілісність.
Сьогодні ми боремося за незалежність України. Ми з вами обов’язково
переможемо» (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 25.08).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон України «Про
внесення змін до Закону України “Про прокуратуру” щодо утворення
військових прокуратур», яким відновлюється діяльність військових
прокуратур у країні.
Закон № 1642-VII визначає порядок утворення, укомплектування та
матеріально-технічного забезпечення військових прокуратур, а також
соціального захисту їхніх працівників зі статусом військовослужбовців.
Згідно із Законом, до військових прокуратур належать Головна військова
прокуратура (на правах структурного підрозділу Генеральної прокуратури
України), військові прокуратури регіонів (на правах обласних), військові
прокуратури гарнізонів та інші військові прокуратури, прирівняні до
прокуратур міст і районів. Головну військову прокуратуру очолює заступник
Генерального прокурора України, головний військовий прокурор.
У випадках, коли в силу виключних обставин на певних
адміністративно-територіальних одиницях не діють органи прокуратури
України, які мають здійснювати там нагляд, за рішенням Генерального
прокурора України виконання їхніх функцій може покладатися на військові
прокуратури. Утворення, реорганізація та ліквідація військових прокуратур,
визначення їхнього статусу, компетенції, структури й штатів здійснюється
Генеральним прокурором України.
Військовими прокурорами та слідчими призначаються громадяни з
офіцерів, які проходять військову службу або перебувають у запасі та мають
вищу юридичну освіту.
13 квітня 2012 р. ухвалено Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з зв’язку з прийняттям Кримінального
процесуального кодексу України», п. 13 якого в Закон України «Про
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прокуратуру» внесено зміни, у тому числі вилучено положення щодо
військових прокуратур (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 22.08).
***
Напередодні Дня Незалежності Президент України П. Порошенко
підписав укази про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» понад 3
тис. багатодітних жінок, які народили та виховали до восьмирічного віку
п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому
законодавством порядку.
Відзначені цим почесним званням матимуть змогу отримати
передбачену чинним законодавством одноразову винагороду в розмірі понад
12 тис. грн (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 23.08).
***
Координаційний центр з впровадження економічних реформ при
Президенті України за ініціативою глави держави спільно з Кабінетом
Міністрів розпочали реалізацію реформи системи центральних органів
виконавчої влади, яка передбачає скорочення структури контролюючих
органів. Кабінет Міністрів ухвалив відповідну постанову, повідомив
представник Президента в Кабінеті Міністрів О. Данилюк.
«Це стане прикладом ефективної взаємодії Президента та Кабінету
Міністрів щодо реалізації реформ у країні, – наголосив представник
Президента в Кабміні. – У нас, коли почалася робота, існувало 75 органів
виконавчої влади, з них 56 мали контрольно-наглядові функції. Зараз
кількість центральних органів виконавчої влади зменшується до 59, з них
лише 27 – матимуть контрольно-наглядові функції. Це перший етап
реформи».
Він підкреслив, що на сьогодні діє мораторій на перевірки бізнесу, який
встановлено терміном на шість місяців. «Контролюючі органи не мають
права перевіряти бізнес, а якщо їм це потрібно, то на таку перевірку потрібна
згода Кабінету Міністрів», – наголосив представник Президента в уряді.
Також, за словами О. Данилюка, скорочено державні видатки на
функціонування контролюючих органів, більшість працівників яких
направлено у вимушені відпустки. «Це дозволяє нам у більш спокійних
умовах розробити нову нормативну базу, нову філософію роботи
контролюючих органів. Це вже будуть не репресивні органи», – підкреслив
він.
Представник Президента в Кабміні наголосив, що наступним кроком у
реалізації реформи стануть положення про роботу контролюючих органів, до
розробки яких залучатимуться донорські організації ЄС і США. «Це дуже
важлива реформа, результати якої бізнес відчує досить швидко», – наголосив
він
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 22.08).
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***
Незабаром Україна ліквідує частину своїх дипломатичних
представництв за кордоном. Про це на своїй сторінці у Facebook написав
заступник глави Адміністрації Президента України В. Чалий, передає УНН.
В. Чалий звернув увагу, що Україна має проблеми з відновленням
ротації дипломатів. «У нас інша проблема – як відновити ротацію дипломатів
в умовах економії державних коштів. Сумно, але змушені «по-живому»
різати генеральні консульства та посольства, незабаром прийдеться
оптимізувати структуру ЗДУ (читай – ліквідувати частину з них)», – написав
В. Чалий.
Також він повідомив, що Президент України П. Порошенко відновив
процес призначення послів країни за кордоном. За його словами, приємні
зміни очікуються вже цієї осені. «Уже призначені декілька послів. Очікуємо
на початку вересня агрімани у важливих країнах. Сподіваюсь, що, наприклад,
призначення послів України у Франції та Польщі, стануть приємною
новиною. З Німеччиною у нас немає серйозних причин поспішати. Та й
знайти адекватну заміну колишньому послу у ФРН, нинішньому міністру
П. Клімкіну не так і просто. Поки що на цьому напрямі немає провалів, про
що говорять результати візиту до України федерального канцлера Німеччини
А. Меркель», – ідеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Президент України П. Порошенко присвоїв
дипломатичні ранги надзвичайних і повноважних послів України в Литві,
Чехії
та
Туреччини
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 24.08).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк привітав громадян України з Дня
Незалежності.
«У день головного свята нашої країни поздоровляю і низько вклоняюсь
усім, хто вкладає в Україну свою працю та інтелект, хто боронить і захищає її
від ворога, хто примножує її багатства і славу.
Глибока шана тим, хто зустрічає свято на передовій – український народ
пишається вашою сміливістю, самопожертвою і патріотизмом.
У день національного свята ми звертаємося до пам’яті поколінь
українців, які пройшли цією землею перед нами, які боролися, творили і
наближали нашу незалежність. Ми порівнюємо себе з ними і прагнемо бути
гідними їх. Ми стаємо розумнішими, сильнішими, сміливішими. Ніколи ще
за роки нашої державності ми не піддавалися таким випробуванням. І ніколи
ще ми не були такими згуртованими і впевненими у своїх силах. Ніколи ще
нас не намагалися так дискредитувати. І ніколи ще ми не відчували таку
симпатію народів світу.
Український народ переміг диктатуру, яка здавалася нездоланною. Він
безсумнівно здолає не лише агресора та його поплічників, але й корупцію,
некомпетентність, нехлюйство.
У нас все вийде. Тому, що ми – народ. Тому, що ми у себе повірили.
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Ми йдемо важким шляхом, але у правильному напрямі. І обов’язково
утвердимося у тій частині світу, де людина наділена правом тільки тому, що
є людиною, де гідність і свобода особистості – реальна цінність, найбільш
пошанована суспільством.
Вічна пам’ять нашим воїнам, які полягли за свободу нашої країни.
Слава нашим героям!
Слава Україні!» – ідеться в привітанні (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 24.08).
***
У суботу, 23 серпня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся з
федеральним канцлером Німеччини А. Меркель, яка прибула до України з
візитом напередодні Дня Незалежності.
Глава уряду обговорив з федеральним канцлером питання стабілізації
ситуації на Сході України та відновлення територій, що постраждали від
керованих Росією терористів. А. Яценюк і А. Меркель відзначили важливість
рішучої консолідованої відповіді Європейського Союзу на російську агресію
та намагання Кремля дестабілізувати політичну та економічну ситуацію в
Україні.
Прем’єр-міністр України наголосив на незворотності європейського
вибору українського народу та в цьому контексті підтвердив важливість
ратифікації Верховною Радою Угоди про асоціацію з Європейським Союзом
вже у вересні. «Ми погодилися на технічні консультації з російською
стороною щодо імплементації Угоди в частині створення Зони вільної
торгівлі з ЄС, однак ми не почули від Росії переконливих аргументів щодо
будь-яких наслідків для російської економіки», – зазначив А. Яценюк.
Глава уряду також обговорив з федеральним канцлером Німеччини
питання енергетичної безпеки. «В Україні вітатимуть участь німецьких
енергетичних
концернів
у
розвитку
української
енергетичної
інфраструктури», – наголосив Прем’єр-міністр.
А. Яценюк привітав рішення німецького уряду щодо виділення
додаткових коштів на соціальні потреби людей, які постраждали від дій
керованих Росією терористів.
Прем’єр-міністр України також обговорив з А. Меркель практичні
аспекти використання анонсованої сьогодні допомоги Україні у розмірі 500
млн євро (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 23.08).
***
23 серпня відбулася зустріч Президента України П. Порошенка, віцепрем’єр-міністра України, міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства В. Гройсмана та міських голів
Донецька, Запоріжжя, Києва, Луганська та Львова з федеральним
канцлером Німеччини А. Меркель у рамках її робочого візиту до України.
Сторони обговорили питання припинення військової агресії у східних
регіонах України та перспективи відновлення інфраструктури Донбасу.
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А. Меркель повідомила про наміри Німеччини надати допомогу у
відбудові Сходу України. «Німеччина підтримує Україну у її намірах
подолати конфлікт з Росією. Ми прагнемо, щоб у найближчий час люди
повернулися у свої рідні міста для того, щоб жити у мирі», – наголосила
федеральний канцлер Німеччини.
Учасники зустрічі обговорили подальшу співпрацю в питаннях
облаштування й адаптації громадян, які були вимушені тимчасово покинути
домівки, що опинилися на контрольованих російськими терористами
територіях. «Україна розраховує на підтримку світової спільноти у питаннях,
пов’язаних із налагодженням системної допомоги щодо соціального
забезпечення тимчасово переміщених осіб», – зазначив під час зустрічі
В. Гройсман.
А. Меркель повідомила, що Німеччина планує надати Україні допомогу
в питанні вирішення проблем цих громадян (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 23.08).
***
«Угода про асоціацію з ЄС буде ратифікована цим складом
парламенту у вересні. Уряд зробив все для того, щоб не просто
ратифікувати Угоду, а й виконувати її», – підкреслив Прем’єр-міністр
України А. Яценюк у п’ятницю, 22 серпня, в інтерв’ю українським
телеканалам.
Глава уряду зазначив, що Росія намагалася загальмувати процес
ратифікації Угоди з ЄС, мовляв, Угода заважає російській економіці:
«Думаю, російській економіці заважає тільки російська військова агресія і
режим, який сьогодні є – уже сотні мільярдів доларів тікають з російської
економіки».
А. Яценюк нагадав, що проведені кілька раундів технічних консультацій
щодо Угоди про асоціацію за участі ЄС, України та РФ: «На кожне так зване
російське застереження у нас є два наших, які повністю нівелюють російську
позицію. Немає жодних підстав для Росії навіть піднімати голос про те, що
ця Угода має негативні наслідки для неї.
Усе готове до ратифікації Угоди з ЄС. Цей склад парламенту в вересні
ратифікує Угоду з Європейським Союзом».
У свою чергу, уряд України зробив все для того, «щоб не просто
ратифікувати Угоду, а й виконувати її». А. Яценюк нагадав, що 21 червня
Кабінет Міністрів прийняв рішення створити систему виконання Угоди з
Європейським Союзом. Був створений урядовий Офіс з питань європейської
інтеграції та представлені заступники міністрів з євроінтеграції, які пройшли
публічний конкурс (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.08).
***
Формат переговорів з Російською Федерацією може бути тільки один
– той, який започаткований у Женеві.
«Наші союзники – Сполучені Штати Америки, Європейський Союз,
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країни “великої сімки”. Країна-агресор – Російська Федерація. Тому єдино
прийнятний формат – це Женева: США, ЄС, Україна і Росія», – підкреслив
А. Яценюк в інтерв’ю українським телеканалам у п’ятницю, 22 серпня.
Для того щоб підготувати цей формат і вийти на рішення, глава уряду
вважає за необхідне «провести будь-які перемовини, використати всі шанси і
всі можливості для врегулювання цього конфлікту»: «Треба зупинити війну.
Треба зупинити Росію».
Відповідаючи на запитання журналіста стосовно майбутніх переговорів
у Мінську за участі російського президента, А. Яценюк підкреслив: «Мозком
я розумію, що треба розмовляти. Серцем я не можу зрозуміти, як з ними
(російською стороною. – Ред.) сідати за стіл переговорів. Тому дозволю собі
тут дуже холодний і прагматичний підхід – треба використати всі засоби і
методи, щоб зупинити російську військову агресію».
Він наголосив, що в української сторони є пакет вимог. Завдання номер
один, за словами глави уряду, – відновити контроль над кордоном: «Це дасть
можливість нам повністю відновити контроль над нашими територіями.
Російська влада повинна зупинити постачання зброї, що безпосередньо
пов’язано з відновленням контролю над кордоном; відкликати своїх
ГРУшників, ФСБешників і іншу агентуру, яка проникла в Україну не вчора, і
не позавчора – вони готувалися до цієї операції десятками років.
Можу сміливо вам сказати, що Росія запланувала цю агресію відразу
після помаранчевої революції 2004 р., тому що В. Путін відчув загрозу
персонально для себе і для свого режиму».
Глава уряду підкреслив, що Україні складно самостійно справитися з
російською військовою агресією: «Тому треба визначити, хто з нами і хто
проти нас. Проти нас Росія. Не російська країна, а російська держава, яка має
ядерну кнопку, яка вже не член великого клубу “вісімки”, але член великого
клубу ядерних держав, яка озброїлася до зубів» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.08).
***
Уряд
України
виділив
9,1
млрд
грн
на
забезпечення
антитерористичної операції. Про це повідомив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк у п’ятницю, 22 серпня, під час відвідання заводу компанії
«Практика», яка бронює техніку для АТО.
Цього дня на підприємстві відбулася передача бронеавтомобілів та іншої
броньованої техніки для підрозділів Національної гвардії та МВС, які беруть
участь в антитерористичній операції.
Глава уряду ознайомився із зразками бронетехніки, яку підприємство
виготовляє для АТО. Директор НВО «Практика» О. Висоцький розповів про
останні технологічні розробки підприємства.
А. Яценюк також поспілкувався з бійцями Національної гвардії,
присутніми на церемонії передачі броньованих автомобілів на базі КрАЗ для
підрозділів Нацгвардії та МВС. 26 серпня ці бійці відбудуть до зони АТО.
Прем’єр-міністр зазначив, що броньовані машини, виготовлені на
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підприємстві, рятують життя українським солдатам. За його словами, у зону
АТО відправиться кілька броньованих автомобілів, частина яких замовлена
Національною гвардією й оплачена з державного бюджету, а частина –
оплачена народним депутатом України.
А. Яценюк підкреслив: «Уже зараз тільки в Національну гвардію
поставлено більше ніж 200 машин. Шістсот одиниць бронетехніки замовлено
та буде поставлено до кінця року. Для Збройних сил відновлено 11 тис.
одиниць різного роду озброєнь і техніки, закуплені шоломи й бронежилети.
Замовлення підписані, гроші виділені, компанія здатна виготовляти
щотижня по одній броньованій машині мінімум. Ми забезпечили
фінансування, виготовлення і відновлення. Військове начальство повинне
забезпечити поставку і використання техніки в АТО» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.08).
***
Уряд України на засіданні в п’ятницю, 22 серпня, схвалив пакет
законопроектів, ухвалення та реалізація яких дасть змогу здійснити
найбільшу антикорупційну реформу в державі за весь час її існування.
Законопроекти
передбачають
створення
повноцінного
загальнодержавного механізму запобігання корупції, а також виявлення та
переслідування осіб, які вчинили найбільш небезпечні корупційні злочини.
Уряд звернувся до Президента України внести ці законопроекти як
невідкладні на розгляд Верховної Ради.
Проект закону «Про Національне антикорупційне бюро України»
передбачає створення спеціалізованого правоохоронного антикорупційного
органу – Національного антикорупційного бюро України. Основними
функціями новостворюваного Національного бюро будуть виявлення та
розслідування корупційних злочинів, які вчинені вищими посадовими
особами держави або становлять особливу суспільну небезпеку.
У свою чергу, компетенція Національного антикорупційного бюро не
поширюватиметься на приватний сектор: він розслідуватиме тільки
корупційні злочини, пов’язані із державним сектором або місцевим
самоврядуванням. Таким чином, антикорупційний орган не матиме права
втручатися у ведення бізнесу.
Однією з важливих функцій новостворюваного органу буде виявлення та
повернення до України активів, виведених корумпованими чиновниками.
Створення НАБ не тягтиме за собою збільшення загальної кількості
правоохоронців у країні, оскільки штатна чисельність антикорупційного
бюро формуватиметься за рахунок зменшення відповідної кількості
співробітників інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері боротьби з
корупцією.
Питання щодо створення окремого антикорупційного органу з
правоохоронними функціями випливає із зобов’язань України перед
міжнародними організаціями, такими як Група держав проти корупції
(ГРЕКО), Європейський Союз, Організація економічної співпраці та розвитку
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(ОЕСР), а також Міжнародний валютний фонд.
Крім того, створення незалежного антикорупційного органу є одним із
зобов’язань уряду відповідно до Програми його діяльності.
Також схвалено законопроект «Про запобігання корупції», метою якого
є створення ефективної системи запобігання корупції. Цей проект має
замінити чинний сьогодні, але неефективний Закон України «Про засади
запобігання і протидії корупції».
Законопроект, зокрема, передбачає запровадження широкого переліку
антикорупційних обмежень для осіб, які обіймають посади на державній
службі чи службі в органах місцевого самоврядування, створення чітких
правил поведінки чиновника з тим, щоб його дії завжди відповідали
публічному інтересу та очікуванням суспільства.
Із цією метою проект детально визначає, що таке конфлікт інтересів та
як повинен діяти публічний службовець з метою його уникнення. У тому ж
разі, якщо чиновник усе таки надаватиме перевагу приватному інтересу
перед інтересами служби, він буде притягнутий до адміністративної
відповідальності (а за певних умов – до кримінальної відповідальності) та
звільнений зі служби.
Також передбачається запровадження сучасного механізму фінансового
контролю за майновим станом публічних службовців – декларації
подаватимуться в електронній формі, оприлюднюватимуться у відкритому
реєстрі, а також підлягатимуть перевірці незалежною установою.
У разі, якщо спосіб життя чиновника явно не відповідає його доходам,
передбачається можливість проведення детальної перевірки як доходів, так і
витрат такого чиновника, а також притягнення його до відповідальності,
якщо підтвердяться факти незаконного збагачення чи вчинення іншого
корупційного правопорушення.
Ще однією важливою новелою законопроекту є позбавлення можливості
участі в державних закупівлях компаній, в яких відсутні антикорупційні
програми або які внесені до Єдиного державного реєстру осіб, притягнутих
до відповідальності за корупційні правопорушення.
Проект закону України «Про запобігання корупції» передбачає також
широкий спектр норм щодо відповідальності за порушення антикорупційних
обмежень для чиновників, а зміни до Кримінального кодексу
унеможливлюватимуть пом’якшення кримінальної відповідальності чи
звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили корупційні
злочини.
Проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо визначення кінцевих бенефіціарних власників
(контролерів) юридичних осіб та публічних діячів» передбачає розкриття
інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб (фізичних
осіб, які фактично контролюють компанії) при здійсненні їх державної
реєстрації.
Це дасть змогу запобігти утворенню фіктивних компаній, в тому числі в
офшорах, з метою відмивання одержаних злочинним шляхом доходів. Відтак
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корупціонери будуть позбавлені ще одного механізму, який дає змогу
використовувати отримані в незаконний спосіб прибутки.
Крім того, цей законопроект створює ще один механізм розшуку та
повернення до України незаконно виведених активів корумпованими
чиновниками.
Усі згадані законопроекти були розроблені Міністерством юстиції
спільно з експертами громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ»
та отримали схвальні відгуки міжнародних і вітчизняних експертів
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.08).
***
На засіданні уряду 27 серпня Кабінет Міністрів представить План
відродження України – кроки, які необхідно зробити в короткостроковій
перспективі. Про це повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у
п’ятницю, 22 серпня, в інтерв’ю українським телеканалам.
Щодо кроків, які вже зроблені урядом, А. Яценюк підкреслив, що
Кабінет Міністрів на 25 тис. скоротив неефективний чиновницький апарат:
«Ми скоротили витрати на утримання всього державного апарату, в тому
числі продали автопарки, заборонили літати чартерами. Ми провели реформи
в енергетичному секторі та прийняли закон про реформу газотранспортної
системи, який 23 роки ніхто не міг прийняти».
Він також зазначив, що за останній період часу Україна скоротила
споживання природного газу на 30 %: «Приймаю те, що частина цього
споживання природного газу скорочена у зв’язку з військовими діями. Проте
найбільша цифра – це Західна та Центральна Україна. Люди усвідомили, що
треба економити. Наші засоби стали ефективними».
А. Яценюк також нагадав, що уряд України ініціював скорочення
кількості податків з 22 до 9, і висловив сподівання, що цей законопроект буде
ухвалений ще нинішнім складом парламенту.
Крім того, уряд пропонує провести бюджетну децентралізацію:
«Передаємо частину податків вниз і разом із податками ми передаємо
частину відповідальності. Це справедливо». «Ми перейшли до фінальної
стадії безвізового режиму. А для цього були прийняті десятки законів і
зроблена дуже важка робота», – сказав він.
Уряд схвалив три законопроекти щодо боротьби з корупцією, які
«сьогодні відправлені Президенту для невідкладного внесення до
парламенту». «Країна в фактичному стані війни. У нас військова економіка,
тому в нас є витрати, які ми взагалі не очікували», – сказав глава уряду та
нагадав, що 21 серпня уряд України прийняв рішення про додаткове
виділення 9 млрд грн на національну безпеку та оборону.
Частину коштів на потреби нацбезпеки та оборони було отримано за
рахунок підвищення рентних платежів і податків українським олігархам:
«Три місяці я витратив на те, щоб підняти рентні платежі на нафту, газ,
корисні копалини, тому, що не могли “протягнути” через парламент. Але
протягнули».
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Глава уряду також нагадав, що уряд був змушений встановити
півторавідсотковий податок на доходи громадян: «Щоправда, з цих коштів,
які ми отримуємо – 8 млрд грн з додаткових податків з найбільш
прибуткового бізнесу та 3 млрд грн від українських громадян, – будемо потім
віддавати» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.08).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк звернувся до всіх учасників
політичного процесу: перед парламентськими виборами підписати угоду
про формування нової парламентської коаліції, яка повинна об’єднатися
тільки біля однієї мети – суверенна, незалежна, європейська держава.
Про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам у п’ятницю, 22 серпня.
Він зазначив, що на виборах «є тільки одна програма – всі повинні
об’єднатися навколо програми суверенної європейської країни».
«Що треба робити? Який план реформ? Велосипед уже давно
придумали. Ми його навіть підписали. Це Угода про асоціацію з
Європейським Союзом. Там 700 сторінок, і на кожній сторінці кожен пункт –
це реформа, яка повинна бути проведена», – підкреслив глава уряду.
Тому, за його словами, у Верховній Раді повинна бути сформована
«проукраїнська, проєвропейська, потужна більшість».
«Що робити – написано. Угода підписана Президентом, Угода підписана
урядом. Тепер її треба виконувати. Нам треба вибороти мир і нам треба
рухати країну вперед», – підсумував А. Яценюк (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.08).
***
Прем’єр-мiнiстр А. Яценюк повідомив, що «Нафтогаз» зарезервував
3,1 млрд дол. на рахунках НБУ для закупівлі росiйського газу. Про це він
заявив в iнтерв’ю українським телеканалам.
«Ми зарезервували 3,1 млрд дол. на рахунках Нацбанку для закупівлі
газу», – повідомив А. Яценюк. За його словами, для нормального
проходження осiнньо-зимового перiоду Україні необхiдно придбати ще
близько 5 млрд куб. м росiйського газу.
Прем’єр також заявив, що у вереснi очiкується проведення газових
переговорiв на рiвнi мiнiстрiв енергетики України та РФ за участю
єврокомiсара Г. Еттiнгера (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014.
– 23.08).
***
Кабинет Министров подготовил на рассмотрение СНБО перечень
документов о введении санкций в отношении Российской Федерации как
государства, около 65 юридических и 176 физических лиц, большинство из
которых граждане РФ. Об этом сообщил министр юстиции П. Петренко на
брифинге в Киеве в пятницу, 22 августа.
«Мы ожидаем подписания закона о санкциях и, как сторона, сделавшая
предложения о введении конкретных санкций против РФ и ее граждан, в том
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числе высоких должностных лиц, будем инициировать этот вопрос на
ближайшем заседании СНБО», – сказал глава Минюста.
Он подчеркнул, что агрессивные действия со стороны России
продолжаются, а этот закон создал правовую базу для применения мер для
государств-агрессоров.
Министр уточнил, что часть санкций после их введения может быть
обнародована, в первую очередь экономических, а часть мер может иметь
закрытый характер, что соответствует европейской практике.
«Что касается персональных санкций в отношении отдельных
физических лиц, то эти санкции могут быть введены и не обнародоваться и
фактически применяться государством против конкретной персоны, которая
или нежелательная на территории Украины, или против которой
применяются меры по блокированию активов или ограничению ее
деятельности на территории Украины», – пояснил глава Минюста.
Как сообщал «Минфин» ранее, в Евросоюзе не хотели бы продолжать
санкционную политику в отношении России, и не исключают отзыва
действующих мер при условии стабилизации на Востоке Украины
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 22.08).
***
Кабинет Министров предлагает сократить количество не
подлежащих приватизации объектов почти на две трети – с 1478 до 543.
Это предусмотрено правительственным законопроектом «О внесении
изменений в Закон Украины “О перечне объектов права государственной
собственности, которые не подлежат приватизации”», зарегистрированным в
Верховной Раде под номером 4541а, сообщает пресс-служба Кабмина.
Сообщается, что в случае принятия законопроекта, будет снят запрет на
приватизацию предприятий ликеро-водочной, спиртовой, энергетической и
угольной
отраслей,
предприятий
машиностроения,
авиационной
промышленности.
Кроме этого, предполагается новый подход к привлечению инвесторов в
стратегические предприятия. В частности, предлагается утвердить перечень
объектов
права
государственной
собственности,
государственные
контрольные пакеты акций которых в размере 60 % не подлежат
приватизации, а остальные приватизируются по решению Кабинета
Министров и Совета национальной безопасности и обороны.
Напомним, ранее «Минфин» сообщал о планах Фонда госимущества до
конца года приватизировать предприятие «Азовмаш» (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 23.08).
***
МВФ потребовал перевести аграриев на общий режим уплаты НДС.
Об этом говорится в утвержденном Кабмином проекте «Письма о
намерениях правительства и Нацбанка к МВФ» и проекте обновленного
меморандума, который Украина направит на заседание совета директоров
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МВФ 29 августа. Обновленный Меморандум Украины с МВФ в сфере
бюджетной политики предусматривает отдельный «структурный маяк» – то
есть обязательное к выполнению требование.
Как отмечается, это – вопрос с уплатой налога на добавленную
стоимость в аграрном секторе. Согласно этому «маяку», Украина обязуется
максимально приблизить режим уплаты аграриями НДС к общему режиму.
Подать предложения по решению этого вопроса Кабмин, согласно
Меморандуму, должен до 30 сентября. Но похоже, он решил идти с
опережением графика: на днях Министерство финансов уже презентовало
свое видение того, как менять систему уплаты НДС в сельском хозяйстве.
Согласно презентации ведомства, на спецрежиме уплаты НДС должны
остаться лишь те предприятия, годовой объем выручки которых не
превышает 20 млн грн, а в пользовании находится не больше 3 тыс. га земли.
С учетом этих факторов, перейти на общий режим уплаты НДС должны
будут меньше 10 % сельскохозяйственных предприятий – главным образом
крупнейшие производители (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
24.08).
***
Правительство Украины обязалось внести изменения в недавно
принятый закон о реструктуризации валютных ипотечных кредитов. Об
этом говорится в утвержденном Кабмином проекте «Письма о намерениях
правительства и Нацбанка к МВФ» и проекте обновленного меморандума,
который Украина направит на заседание совета директоров МВФ 29 августа.
В частности, МВФ потребовал отменить мораторий на взыскание
банками залогового имущества. Вместе с тем должны также быть приняты
изменения, призванные одновременно и усилить позиции банков, и защитить
пострадавших владельцев валютной ипотеки.
Согласно договоренностям Киева с фондом, парламент должен отменить
мораторий на взыскание залогового имущества. Кабмин, взамен, – до конца
сентября подготовить и провести через ВР изменения в недавно принятый
закон о реструктуризации валютных ипотечных кредитов: так, чтобы
защитить пострадавших владельцев ипотеки в валюте, но одновременно
усилить и позиции банков в вопросе взыскания залогового имущества.
В фонде считают, что право на реструктуризацию должны иметь те
украинские граждане, что живут в объектах недвижимости, отданных в
залог; чья сумма оставшегося к погашению кредита на конец декабря 2013 г.
не превышала 1 млн грн, и которые могут доказать, что действительно имеют
финансовые сложности, а не просто уклоняются от уплаты кредита под
надуманным предлогом (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
25.08).
***
Розширення співробітництва між Україною та ООН у питаннях
надання гуманітарної допомоги обговорили під час зустрічі віце-прем’єр48

міністр України – міністр регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства В. Гройсман і В. Амос, заступник
Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, координатор
надзвичайної допомоги.
В. Амос відзначила високий рівень відкритості та готовності до
співпраці з боку української влади, що дає змогу чітко ідентифікувати ті
проблеми, в яких Україна потребує допомоги.
Сторони обговорили можливості розширення експертної допомоги,
зокрема щодо направлення представників ООН для роботи у східних
областях України та в рамках регіональних штабів з питань соціального
забезпечення громадян, які переміщуються з районів проведення АТО.
Учасники зустрічі також розглянули питання надання технічної
допомоги на створення системи обліку внутрішньо переміщених осіб.
У зв’язку зі зростанням наслідків військової агресії по відношенню до
України В. Гройсман і В. Амос обговорили необхідність корегування
Попереднього плану реагування ООН на гуманітарну ситуацію в Україні.
Згідно з документом, за оцінками ООН, на найбільш нагальні потреби до
кінця поточного року необхідно спрямувати близько 33 млн дол. США
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.08).
***
В умовах завершення активної фази АТО держава має гарантувати
безпеку всім учасникам навчально-виховного процесу – дітям,
студентству, педагогам і батькам. І не лише на звільнених територіях, але
й по всій Україні. На цьому наголосив віце-прем’єр-міністр України О. Сич
21 серпня 2014 р. під час проведення наради щодо готовності освітніх
закладів країни до 2014–2015 навчального року.
Віце-прем’єр-міністр привернув увагу до представників профільних
відомств до можливих провокацій та терористичних загроз, пов’язаних із
великими скупченнями людей у дитсадках, школах і вишах з нагоди
відзначення Дня знань і доручив посилити охорону в усіх без винятку
навчальних закладах країни.
«Обласні держадміністрації спільно з МВС та СБУ мають у тижневий
строк забезпечити створення спеціальних міжвідомчих комісій із посилення
громадського порядку в місцях перебування дітей дошкільного віку, учнів і
студентської молоді, а також оперативне інформування силових та інших
структур у разі виникнення екстремістських і терористичних загроз», –
підкреслив О. Сич (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.08).
***
21 серпня, віце-прем’єр-міністр України, міністр регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
В. Гройсман провів зустріч з міністром закордонних справ Королівства
Нідерланди Ф. Тіммермансом.
Сторони обговорили питання відновлення інфраструктури східних
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областей України. Ф. Тіммерманс наголосив на готовності Нідерландів
надавати допомогу у відбудові Донбасу і на двосторонньому рівні, і на рівні
співробітництва в рамках ЄС та ООН. Також міністр закордонних справ
Нідерландів запропонував допомогу в організації роботи в Україні
міжнародних експертів у сфері реструктуризації вугільних шахт.
Учасники зустрічі висловили надію на скоріше відновлення другої фази
пошукової операції на місті катастрофи літака Boeing 777. В. Гройсман і
Ф. Тіммерманс відзначили високий рівень співпраці та спільної довіри між
Королівством Нідерланди та Україною і висловили сподівання, що
використають досвід такої співпраці не лише для подолання наслідків
катастрофи літака, але і як платформу для розширення подальшої взаємодії
обох країн (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 21.08).
***
МИД
Украины
заявил
о
поддержке
суверенитета
и
территориальной целостности Грузии.
Украина не признает легитимность прошедших в Абхазии так
называемых президентских выборов, которые были проведены вопреки
принципам международного права, ценностей демократии и прав человека 24
августа 2014 г. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба
Министерства иностранных дел Украины.
«Украина подтверждает свою полную поддержку суверенитета и
территориальной целостности Грузии в рамках признанных международным
сообществом границ и политику непризнания независимости Абхазии и
Южной Осетии», – сказано в заявлении.
МИД отметил, что Украина выступает за урегулирование конфликта на
территории Грузии на основе принципов и норм международного права.
Как известно, 25 августа президент России В. Путин поздравил
Р. Хаджимбу с избранием президентом Абхазии.
НАТО и ЕС также отказались признавать выборы в Абхазии
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 25.08).
***
Заява МЗС України: терористи мають понести відповідальність за
вбивство Почесного консула Литви.
22 серпня була підтверджена інформація щодо викрадення та вбивства
почесного консула Литовської Республіки у Луганську М. Зеленця. Ця
трагедія стала наслідком злочинних дій підтримуваних Росією терористів. За
останній час від їхніх рук зазнали страждань мешканці Донбасу, загинули
сотні громадян України та інших держав світу.
Висловлюємо наші співчуття родині загиблого та дружньому
литовському народу.
Докладемо зусиль для того, щоб винні у цьому злочині понесли
відповідальність (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.08).
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***
22 серпня міністр закордонних справ України П. Клімкін провів
переговори з міністром закордонних справ Литовської Республіки
Л. Лінкявічюсом, який перебував в Україні з візитом.
У центрі уваги переговорів була ситуація на Сході України, зокрема
провокативні та агресивні дії Росії, яка, в порушення домовленостей та норм
міжнародного права, незаконно переправила через українсько-російський
кордон т. зв. «гуманітарний конвой».
Л. Лінкявічус погодився, що це питання має стати предметом
невідкладного розгляду на засіданні Ради Безпеки ООН і запевнив, що Литва,
як непостійний член РБ, підтримає відповідне звернення України.
П. Клімкін висловив вдячність литовській стороні за рішучу та
послідовну підтримку територіальної цілісності, суверенітету та
недоторканності кордонів України, а також євроінтеграційного курсу нашої
держави.
Під час зустрічі було також обговорено практичні заходи в контексті
імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Литовський міністр
підтвердив готовність і надалі надавати активну допомогу в реалізації
євроінтеграційного курсу України (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2014. – 22.08).
***
Уперше з початку бойових дій на Донбасі російські бойові
вертольоти Мі-24 обстріляли українських прикордонників.
Про це під час брифінгу у вівторок, 26 серпня, повідомив речник
Інформаційного центру РНБО А. Лисенко.
«Українських прикордонників вперше за час конфлікту обстріляли
некерованими реактивними снарядами два бойові вертольоти Мі-24 РФ», –
сказав він.
А. Лисенко повідомив, що у результаті цього обстрілу загинули 4
прикордонників,
троє
поранено
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/26/7035806/). – 2014. – 26.08).
ПОЛІТИКА
Президент США Б. Обама привітав Президента та народ України з
23-ю річницею незалежності України.
«З часу здобуття незалежності у 1991 р. Україна пройшла через численні
випробування, і Сполучені Штати завжди були поруч. Протягом цього
періоду дві наші нації працювали спільно задля зміцнення миру, демократії
та економічного зростання в Україні та за її межами», – говориться в
привітанні американського Президента.
Б. Обама зазначив, що минулий рік був водночас обнадійливим і
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непростим для України. «Але і в кращі часи, і в найскладніші моменти люди
в Україні мають знати, що Сполучені Штати є партнером і другом. Ми
рішуче підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України, ми
рішуче підтримуємо право України обирати своє власне майбутнє. У цьому
зв’язку мені було приємно бачити підписання Вашим урядом Угоди про
Асоціацію з Європейським Союзом. Ця подія стала значним кроком на шляху
побудови більш демократичної, процвітаючої та справедливої України», –
йдеться в привітанні.
Президент Б. Обама заявив, що Сполучені Штати Америки цінують свою
дружбу з народом України та сподіваються на продовження співробітництва
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 24.08).
***
Папа Римський Франциск передав свої поздоровлення Президенту
України П. Порошенко з нагоди 23-ї річниці незалежності України.
Голова Римської католицької церкви висловив Президенту та всім
українцям «сердечні побажання благополуччя та миру». «У нинішній
ситуації я хочу побажати, щоб український народ зміг прямувати дорогою
розвитку, примирення та миру. Прошу Всемогутнього Бога, щоб Він щедро
поблагословив усіх мешканців країни, а також керівників, даруючи їм ласку
жити у злагоді та братерстві» (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 24.08).
***
Королева Великої Британії Єлізавета ІІ привітала Президента
України та Український народ з Днем Незалежності.
«З великим задоволенням надсилаю Вам, Ваше Високоповажносте, мої
привітання та найтепліші поздоровлення з нагоди відзначення Вашого
Національного свята, разом з моїми найкращими побажаннями народові
України доброї вдачі та щастя у цьому році», – йдеться у тексті вітальної
телеграми від Королеви (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 24.08).
***
Президент Французької Республіки Ф. Олланд привітав Президента
України та Український народ з Днем Незалежності.
У своєму посланні Ф. Олланд наголосив: «У ці важкі години, які долає
Україна, хотів би надіслати Вам, а також українському народові, мої палкі
привітання з нагоди національного свята, яке позначає 23-річницю
української незалежності. Висловлюю всьому народу України побажання
миру та процвітання».
Президент Франції відзначив: «У контексті нинішньої кризи, яка
спонукала нас до численних контактів протягом останніх місяців, хотів би
нагадати Вам про відданість з боку Франції, а також Європейського Союзу,
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незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах
кордонів, визнаних міжнародної спільнотою».
«Франція лишатиметься поруч з Вами, аби супроводжувати Вас на
шляху значних реформ, які є необхідними у відповідь на прагнення, які
висловлює уся українська громада. Висловлюю також побажання, аби зв’язки
дружби та довіри, які єднають наші країни, й надалі зміцнювались», –
говориться в привітанні (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 24.08).
***
Президент Республіки Польща Б. Коморовський привітав
Президента України та Український народ з Днем Незалежності
України.
У вітальному листі Б. Коморовський висловив глибоку занепокоєність
безпековою ситуацією в Україні і передав побажання якнайскорішого
відновлення миру та стабільності на всій українській території. Президент
Б. Коморовський запросив Президента П. Порошенка відвідати Польщу з
офіційним візитом (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 24.08).
***
На адресу Президента України П. Порошенка надійшли вітання від
лідерів іноземних держав з Днем Незалежності України.
Главу держави привітали Король Іспанії Феліпе VI, Король Швеції Карл
XVI Густав, Імператор Японії Акіхіто, Федеральний президент Австрійської
Республіки Г. Фішер, Президент Словацької Республіки А. Кіска, Президент
Туркменістану Г. Бердимухамедов, Президент Республіки Казахстан
Н. Назарбаєв, Президент Республіки Таджикистан Е. Рахмон, Президент
Республіки Хорватія І. Йосіпович, Президент Португалії А. Каваку Сілва,
Президент Республіки Бенін Я. Боні, Президент Республіки Сінгапур Тоні
Тан Кенг Йам, Президент Мексиканських Сполучених Штатів Енріке Пенья
Ньєто (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 24.08).
***
Голова ОБСЄ Д. Буркхальтер в рамках зусиль по врегулюванню
конфлікту закликав до децентралізації України. Про це він заявив у
понеділок, 25 серпня, у Берліні, передає УНН з посиланням на Deutsche
Welle.
«Я ще в червні дав зрозуміти Президенту України П. Порошенку, що
ОБСЄ і раніше готова підтримувати такі формати переговорів», – заявив
Д. Буркхальтер.
«Ми до цього готові. Але цього повинна захотіти Україна», – додав він,
маючи на увазі що мали місце раніше круглі столи, в яких брали участь
представники центрального уряду в Києві і східних регіонів України.
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Голова ОБСЄ підкреслив, що український уряд має дати людям
перспективу, почавши дебати про нову Конституцію та децентралізації
країни і додав, що діалог в будь-якому випадку є єдиною можливістю
розрядити конфлікт між урядом у Києві та проросійськими сепаратистами на
Сході України.
«Без стабільного діалогу великий ризик ескалації логіки санкцій», –
попередив він (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2014. – 25.08).
***
Євросоюз засудив «парад захоплених українських військових», який
терористи провели 24 серпня у Донецьку. Про це заявив офіційний
представник Європейської зовнішньополітичної служби, передає УНН.
За словами офіційного представника, це пряме порушення міжнародного
права. «Це неприпустимо і є порушенням міжнародного права, відповідно до
якого ніхто не може бути підданий принизливому або принижуючому
гідність ставленню», – заявив представник ЄВС.
Нагадаємо, напередодні сепаратисти провели вулицями Донецька
полонених українських військових.
Раніше заступник директора міжнародної правозахисної організації
Human Rights Watch Р. Денбер зазначила, що «парад полонених», який
бойовики ДНР провели у Донецьку, є порушенням Женевської конвенції.
Також нагадаємо, міністр оборони України В. Гелетей зазначив, що так
званий парад полонених у Донецьку є викликом не тільки для України, але й
для всього світу.
Цю акцію засудила й ряд іноземних політиків.
Разом з тим голова МЗС РФ С. Лавров не побачив знущань над
військовими в «параді полонених» у Донецьку (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 25.08).
***
В Евросоюзе рассказали, о чем намерены говорить в Минске.
Возглавляемая верховным представителем по иностранным делам
К. Эштон делегация Евросоюза на саммите Таможенный союз – Украина в
Минске 26 августа рассчитывает обсудить политические проблемы и
проблемы безопасности, а также подтвердить свою обеспокоенность по
поводу гуманитарной ситуации в Восточной Украине, сообщила Европейская
внешнеполитическая служба 25 августа.
В коммюнике, распространенном в понедельник, 25 августа, в Брюсселе,
напоминается, что Евросоюз в Минске будут представлять глава дипломатии
ЕС К. Эштон, заместитель председателя Еврокомиссии и еврокомиссар по
энергетике Г. Эттингер и член ЕК по вопросам торговли К. де Гухт.
Представители ЕС рассчитывают на дискуссию с российской и
украинской сторонами, которая будет иметь целью создание нового
политического импульса для поиска политического и надежного решения для
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ситуации в Украине, отмечают в Брюсселе.
ЕС намерен обменяться мнениями с Россией и Украиной о реализации
Соглашения об ассоциации Украина – ЕС, в том числе о глубокой и
всеобъемлющей зоне свободной торговли, и еще раз объяснить, почему это
соглашение является позитивным фактором для всего региона.
Делегация ЕС планирует также подготовить продолжение в сентябре
переговоров по энергетике в трехстороннем формате. Их целью остается
поиск решения в газовом споре при посредничестве Еврокомиссии и в
соответствии с заключениями Совета ЕС от 15 августа (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 25.08).
***
Россия готова участвовать в урегулировании ситуации в Украине в
любом формате. Главное, чтобы он «не подменял содержание». Об
этом заявил глава МИД РФ С. Лавров.
Он подчеркнул, что Россия готова к работе «как угодно, в любом
формате – и к контактам на уровне “нормандской четверки” (РФ, Франция,
Германия, Украина), и в женевском формате (РФ, Украина, США, ЕС)».
С. Лавров заверил, что Россия выступает за поиск гармонизации в
отношениях между Украиной, Таможенным союзом, зоной свободной
торговли СНГ и с ЕС по экономическим вопросам. «Мы за то, чтобы искать
пути гармонизации в отношении Украины и с Таможенным союзом, и с
зоной свободной торговли СНГ, и с Европейским Союзом в сфере
экономики. Убеждены, что при наличии доброй воли, при наличии желания
руководствоваться нормами ВТО, другими нормами международного права,
вытекающими из подписанных и действующих соглашений, можно
договариваться по всем этим вопросам», – сказал он (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 25.08).
***
Министр иностранных дел России С. Лавров заявил, что Москва
считает информацию западных СМИ о пересечении российскими
войсками границы с Украиной проявлением «информационной войны»,
передает РИА «Новости». Об этом он сообщил в интервью изданию Russia
Beyond the Headlines.
В качестве примера он привел недавние заявления Киева о том, что
«украинская артиллерия уничтожила колонну бронированной техники,
которая якобы выдвинулась в Украину из России». «При этом две
британские газеты даже сообщили, что их сотрудники стали очевидцами
этого вторжения. Однако не было представлено никаких доказательств
достоверности этих сведений, и даже Государственный департамент США не
смог подтвердить информацию об этом инциденте», – добавил С. Лавров.
Напомним, в ночь на 15 августа журналист The Guardian Ш. Уокер
сообщил, что стал свидетелем того, как колонна российской военной техники
пересекла границу Украины. Въезд российской бронетехники в Украину
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подтвердили в штабе АТО и в НАТО. Позже в Совбезе Украины сообщили,
что уже уничтожили часть техники, въехавшей из России.
В Минобороны России опровергли данные сообщения.
США заявили, что не могут подтвердить сообщения о проникновении
российской военной колонны на территорию Украины (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 26.08).
***
Около 20 человек, которых сепаратисты 24 августа вывели в центр
Донецка для «парада военнопленных», были опознаны. Об этом сообщает
«Комсомольская правда в Украине».
«Сейчас (по состоянию на день 25 августа) уже опознаны около 20
человек. Эти люди есть в опубликованных нами списках солдат и офицеров,
по освобождению которых мы ведем переговоры», – рассказал КП
руководитель Центра по освобождению военнопленных В. Рубан
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 25.08).
***
Всеукраинское объединение «Батьківщина» будет участвовать в
досрочных парламентских выборах. Политический совет партии
единогласно проголосовал за сохранение единства партийной команды,
которая была сформирована накануне выборов 2012 г., и решил идти на
досрочные парламентские выборы. Такое решение было принято на
заседании Политического совета партии, которое состоялось в понедельник,
25 августа, сообщает пресс-служба партии.
«В своем выступлении лидер партии Ю. Тимошенко подчеркнула
необходимость обновления партийного списка “Батьківщины” путем
привлечения максимально широкого круга представителей гражданского
общества. Политсовет партии принял решение поддержать А. Яценюка на
должность Премьер-министра Украины по результатам формирования
коалиции в новом парламенте», – говорится в сообщении.
Кроме того, «Батьківщина» единогласно выступила за объединение с
демократическими проевропейскими партиями в следующем парламенте.
Решение о формах сотрудничества будет принято по итогам выборов
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 26.08).
***
На політраді партії «Батьківщина» Прем’єр-міністру України
А. Яценюку було відмовлено у першому місці у виборчому списку. Про це
УНН повідомляє з посиланням на «Обозреватель».
Повідомляється, що А. Яценюк вимагав перше місце в передвиборчому
списку, підписання коаліції з Президентом ще до виборів і висунення його на
посаду Прем’єр-міністра. «А. Яценюк, пояснюючи причини з яких він
повинен очолити список, заявив, що не хоче, щоб „Батьківщина”
перетворилася на партію лузерів», – сказано у повідомленні. Ю. Тимошенко
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відповіла: «Так ви ж камікадзе, який список?», – інформує джерело
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 26.08).
***
Депутат Верховной Рады Г. Москаль и ряд других членов
«Батьківщини» были исключены из рядов партии за нарушение устава,
заявляют в пресс-службе политсилы.
В пресс-службе напомнили, что 29 марта съезд партии единогласно
проголосовал за выдвижение лидера «Батьківщини» Ю. Тимошенко
кандидатом на пост Президента Украины.
«Устав партии определяет, среди прочего член партии должен
“содействовать победе кандидатов от партии на выборах в органы
государственной власти и местного самоуправления, вести за них агитацию
среди населения”», – говорится в сообщении.
Вместе с тем в партии напомнили, что Г. Москаль, будучи членом
«Батьківщини», не только вел агитацию за другого кандидата на пост
Президента, но и стал его официальной доверенным лицом в 71-м
территориальном избирательном округе. Поэтому политсовет «Батьківщини»
решил, «что дальнейшее пребывание Г. Москаля в рядах партии нелогично».
Как известно, во время президентских выборов Г. Москаль был
доверенным лицом П. Порошенко в 71-м округе.
Ранее Г. Москаль сообщил, что его в понедельник уведомили об
исключении из партии «Батьківщина» и всех ее руководящих органов.
Политик отметил, что на просьбу объяснить, по какой причине его
исключили, ему сказали, что заседание было закрытым, и объяснений никто
давать не будет (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
25.08).
***
Комуністи звинувачують апарат ВР у навмисному затягуванні
розгляду позову КПУ.
У четвер, 21 серпня, відбулося перше попереднє засідання Окружного
адміністративного суду за позовом КПУ і народного депутата А. Мартинюка
до апарату Верховної Ради України та голови парламенту О. Турчинова про
неправомірний розпуск парламентської фракції КПУ. Про це УНН
повідомляє з посиланням на прес-службу партії.
У КПУ переконані, що «відповідач, усвідомлюючи незаконність
прийнятого рішення, навмисно затягує розгляд справи, намагаючись відвести
від відповідальності спікера ВР О. Турчинова».
Під час першого засідання були заслухані клопотання всіх сторін і після
чого, погодившись з проханням представника апарату ВР, суддя
М. Добрянська перенесла засідання на 11:00 23 вересня.
«Суддя відмовилася прийняти як доказ незаконності рішення про
внесення змін до Регламенту ВР подані Компартією відеоматеріали, на яких
зафіксовані факти неперсонального голосування депутатами парламентської
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більшості», – йдеться у повідомленні (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 22.08).
***
Президиум ЦК Компартии Украины заявляет, что все показания о
причастности КПУ и ее руководства к финансированию террористов
являются плодом фальсификации, санкционированной главой Службы
безопасности Украины В. Наливайченко.
Как говорится в заявлении президиума ЦК, обнародованном на сайте
Компартии, 24 августа глава СБУ публично заявил о том, что «на допросах
руководители коммунистических ячеек, которые арестованы на Донбассе по
решению судов, и по материалам СБУ, и других правоохранительных
органов, дают четкие показания» о финансировании террористов и поставки
им оружия.
«Президиум ЦК КПУ заявляет, что это наглая и заведомая ложь, за
которую предусмотрена не только административная, но и уголовная
ответственность. Никаких признательных показаний наши незаконно
задержанные товарищи не давали, поскольку ни лично они, ни руководство
Компартии Украины не причастно к финансированию и поддержке
терроризма», – говорится в заявлении.
Президиум ЦК КПУ также заявляет о том, что задержания членов КПУ
осуществлялось по политическим мотивам, проходили с грубыми
нарушениями законов Украины и имеют все признаки преступлений,
связанных с похищением людей и незаконным лишением их свободы.
В Компартии считают, что методы работы украинской спецслужбы и
принципы, которыми руководствуется В. Наливайченко, превращают СБУ в
«политическую полицию». Также в КПУ заявили, что их партийцы
«выступают за территориальную целостность, за мир и порядок в Украине»
(Телеграф
(http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/1446058-v-kpu-nazvalipokazaniya-odnopartiytsev-plodom-falsifikatsii.html). – 2014. – 25.08).
***
23 серпня у Харкові на площі Свободи відбувся мітинг, який був
заборонений рішенням суду.
Проросійськи налаштовані мітингувальники в кількості максимум 150
осіб, в основному члени КПУ та інших лівих організацій зібралися в сквері
біля пам’ятника Визволителям Харкова. Про це у своєму Facebook написав
радник міністра внутрішніх справ А. Геращенко, передає УНН.
«Формально вони робили те ж, що ми робили на Майдані – проводили
зустріч громадян під відкритим небом. Зброї або кийків у них не було. Усе
фіксувалося на відео», – написав А. Геращенко.
Він також нагадав, що комуністичної партія в Україні досі не
заборонена. Поки йде розгляд в суді клопотання Мін’юсту, ГПУ, СБУ про її
заборону на підставі антиукраїнської діяльності. «Хотілося б почути рішення
суду до початку виборчої кампанії! Три людини які вийшли на цей мітинг з
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прапорами “Новоросії” або республіки “Південного Сходу” були негайно
затримані, їх особи встановлені і взяті на замітку», – сказано у повідомленні
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 23.08).
***
Українські молодіжні громадські організації звернулися до
Президента з вимогою якнайшвидшої ратифікації Угоди про асоціацію з
ЄС. Про це в Артемівську під час розгортання найбільшого прапору України
повідомив голова «Батьківщини молодої» І. Крулько, передає УНН з
посиланням на прес-службу партії.
Він підкреслив, що це є головним національним інтересом України та
головною санкцією проти В. Путіна, з реалізацією якої не можна зволікати.
«Україна об’єдналася у прагненні європейського вибору. Однак його
реалізацію з невідомих причин заморожено. Щодня за цей вибір гинуть
громадяни України. Тому молодь ще раз нагадує Президенту, що вся Україна
чекає ратифікації негайної Угоди про асоціацію з ЄС», – підкреслив
І. Крулько (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014.
– 24.08).
***
22 серпня в Одесі біля Потьомкінських сходів одесити запалили
свічки в пам’ять про загиблих у боротьбі за єдність України. Зі свічок і
лампадок біля пам’ятника Дюку виклали контури географічних кордонів
України, включаючи Крим, передає УНН.
Більше сотні людей прийшли з українськими прапорами, квітами та
свічками, щоб вшанувати пам’ять патріотів. Свічок було стільки, що їх
вистачило і на те, щоб викласти з них Україну, і на те, щоб замінювати
згорілі свічки новими. Тому Україна «горіла» безперебійно протягом усієї
акції (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
22.08).
ЕКОНОМІКА
Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ)
подготовило обновленный прогноз макроэкономического развития
Украины на 2015–2017 гг.
Согласно последней версии подготовленного МЭРТ «Прогноза
экономического и социального развития Украины на 2015 год», при
пессимистичном сценарии развития экономики, по результатам 2015 г. ВВП
Украины достигнет 1757,5 млрд грн; при оптимистичном сценарии –
1821,1 млрд грн.
Рост инфляции (индекса потребительских цен) составит, соответственно,
8,7 или 9,8 % (декабрь к декабрю); уровень безработицы – 10,2 и 9,8 % при
пессимистичном и оптимистичном сценарии, соответственно.
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В 2016 г. ВВП Украины, согласно прогнозу МЭРТ, возрастет на 2,5 или
4,5 % (пессимистичный и оптимистичный сценарий); в 2017-м рост
экономики ускорится до 3 или 4,5 % соответственно.
При этом в 2017 г. размер экономики Украины однозначно перешагнет
порог в 2 трлн грн, достигнув 2 137,3 млрд грн или 2 366,8 млрд грн
соответственно.
«Прогноз экономического и социального развития Украины» ежегодно
готовится Министерством экономического развития и торговли, и является
основанием для верстки государственного бюджета на следующий год.
Согласно Бюджетному кодексу Украины, правительство обязано подать
готовый проект государственного бюджета на следующий год не позднее 15
сентября (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 24.08).
***
Министерство финансов Украины на внеплановом аукционе по
первичному размещению трехлетних облигаций внутреннего госзайма
смогло привлечь 401,57 млн грн под 16,5 % годовых, удовлетворив одну из
двух поданных заявок.
Как сообщается на сайте ведомства, оно отклонило еще одну небольшую
заявку на 10 млн грн, которая была подана по ставке 18,95 % годовых, по
которой неделю назад Минфин продал неизвестному нерезиденту облигации
с погашением через 2,7 года.
Минфин не уточнял причин проведения внепланового аукциона, однако
на семи плановых во вторник и четверг ему удалось продать облигации всего
на 300 млн грн.
Неделей ранее НБУ также провел внеплановый аукцион, на который
выставил двух-семилетние облигации, и благодаря повышенной до 18,98 %
годовых ставке привлек свыше 2 млрд грн. Как позднее уточнили Премьер
А. Яценюк и министр финансов А. Шлапак, эти облигации через Deutsche
Bank приобрел иностранный инвестор.
По словам министра финансов, он вложил в них около 150 млн дол. и
планировал докупить облигации еще на 100 млн дол.
Последний результативный аукцион по продаже трехлетних ОВГЗ
прошел 6 мая, тогда ставка размещения была равна 15 % годовых
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 22.08).
***
В течение января – июля общий внешнеторговый оборот Украины
составил 64,7 млрд дол. США.
Наше государство осуществляло экспортно-импортные операции с
партнерами из 210 стран мира, сообщили в пресс-службе Государственной
фискальной службы Украины доля экспорта товаров в страны СНГ составила
29 %, а импорта – 34 %, тогда как в страны Европейского Союза 33 и 37 %
соответственно.
По статистике Государственной фискальной службы, за указанный
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период Украина экспортировала товары на 33,5 млрд дол. США. Больше
всего украинские товары пользовались спросом в странах ЕС. Экспорт из
Украины в эти страны составил почти 11 млрд дол. США.
Главными потребителями украинских товаров среди европейских стран
в январе – июле 2014 г. стали Польша, Италия, Германия и Венгрия. Объемы
поставок в эти страны составили 16, 15, 9 и 9 % от общего объема
украинского экспорта в ЕС соответственно.
В страны Таможенного союза товары экспортированы на более чем
8 млрд дол. США, в том числе в Российскую Федерацию – 80 % от общего
экспорта в страны ТС. Также 12 и 8 % товаров соответственно было
экспортировано в Беларусь и Казахстан.
В разрезе категорий наибольшим спросом пользуются черные металлы и
изделия из них, продукция машиностроительной отрасли и зерно.
Импорт товаров в Украину за семь месяцев составил 31,2 млрд дол.
США, из которых почти 12 млрд дол. США – это импорт из стран
Европейского Союза. В частности, из Германии – 24 % украинского импорта
из ЕС, Польши – 15 %, Италии – 8 % и Венгрии – 5 %.
Также наша страна импортирует товары из стран Таможенного союза.
Так, в январе – июле текущего года с этими странами были проведены
импортные операции на сумму 10,3 млрд дол., среди них 75 % из Российской
Федерации, 23 и 2 % из Беларуси и Казахстана соответственно. Большую
долю
украинского
импорта
составляют
минеральные
топлива,
фармацевтическая продукция и продукция машиностроения (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2014. – 25.08).
***
«Нефтегаз Украины» вернул «Газпрому» средства за июльский
транзит природного газа, сообщает пресс-служба НАК. В компании
считают, что данный платеж был осуществлен безосновательно.
«НАК “Нефтегаз Украины” не приняла 10,54 млн дол., перечисленные
ОАО “Газпром” в качестве доплаты за транзит российского газа по
территории Украины в июле, и вернула платеж отправителю. Сложившаяся
ситуация связана с разночтениями между компаниями относительно
определения размера ставки транзита по территории Украины», – говорится в
сообщении.
Как сообщалось, с начала апреля российская сторона настаивает на
изменении цены газа для Украины с 268,5 дол. за 1 тыс. куб. м до 486 дол. за
1 тыс. куб. м, тогда как украинская сторона считает одностороннее
изменение цены необоснованным. «Газпром» перечислил аванс за услуги по
транзиту, исходя из повышения цены, тогда как, по расчетам «Нефтегаза»,
аванс еще не был израсходован в полном объеме.
Напомним, в конце июля «Нефтегаз Украины» предложил «Газпрому»
пересмотреть контракт об объемах и условиях транзита природного газа
через территорию страны с 2009 по 2019 г. (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 26.08).
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***
На 21 августа сельхозпроизводители собрали 35 млн т зерна на
площади 9,6 млн га. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства
аграрной политики и продовольствия.
Согласно информации Минагрополитики, уже намолотили пшеницы –
24,3 млн т зерна, ячменя – 9,3 млн т, ржи – 454 тыс. т. Пшеница обмолочена
на 98 % запланированных площадей.
Кроме того, аграрии намолотили гречки – 67 тыс. т, проса получили
97 тыс т. Подсолнечника намолочено 106 тыс. т, сои намолочено 43 тыс. т
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 22.08).
***
Shell отложила разведку сланцевого газа на Донбассе.
Shell отложила начало работ по бурению первой разведочной скважины
на Юзовской площади (Харьковская и Донецкая области) в связи с форсмажорной ситуацией на месторождении. Об этом сообщили в украинском
представительстве компании.
В Shell добавили, что за последнее время не раз переносили начало
работ, все же надеясь уложиться в оговоренные договором временные рамки.
«Однако на момент уведомления о наступлении обстоятельств форс-мажора
стало очевидно, что невозможность приступить к работам в ближайшее
время помешает нам выполнить обязательства в установленные сроки», –
уточнили в пресс-службе.
В то же время в Shell подчеркнули, что компания продолжит выполнять
все свои обязательства, на которые не влияет обстановка на Юзовском
участке (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 25.08).
***
В Украине объем производства продукции (работ, услуг) лесного
хозяйства в фактических ценах (без НДС) за январь – июнь 2014 г. по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос на 2,5 % – до
3 млрд 453,8 млн грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики
Украины (Госстат).
В то же время за шесть месяцев 2013 р. объемы таких работ составили
2 млрд 935,2 млн грн. Таким образом, этот показатель возрос на 17,67 %.
Из них объем продукции лесозаготовок за отчетный период составил
3 млрд 200,8 млн грн.
Объем заготовки ликвидной древесины за шесть месяцев составил 7 млн
960,6 тыс. куб. м, показав рост по сравнению с январем – июнем 2013 г. на
2,5 %, в том числе от рубок главного пользования – 4 млн 219,9 тыс. куб. м,
показав рост на 5,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, по итогам І квартала 2014 г. объем производства
лесхозпродукции в Украине возрос на 16,6 % и составил 1,65 млрд грн
(Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 25.08).
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***
Гірники ДП «Макіїввугілля», незважаючи на розташування деяких
шахт у безпосередній близькості до зони ведення бойових дій, протягом
липня виконали місячний план видобутку вугілля на 80,6 %. Про УНН
повідомили в прес-службі ДП «Макіїввугілля».
До плану місяця не добуто 41 тис. 495 т. Зокрема, на шахті ім. Бажанова
план виконано на 102 %, на шахті «Холодна Балка» – на 104,2 %, на шахті
«Калинівська-Східна» – на 55,0 %, на шахті «Бутівська» – на 55,8 %, на шахті
«Чайкіно» – на 87,4 %; ш/у ім. С. М. Кірова – на 86,2 %, на шахті
ім. С. М. Кірова – на 109,7 % , на шахті «Ясинівська-Глибока» – на 32,0 %; на
шахті «Північна» – на 100 %.
Як повідомляв УНН, макіївські шахтарі з початку року видали на-гора
майже 1,4 млн т вугілля (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 25.08).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Міжнародна рейтингова агентство Fitch знизило довгостроковий
рейтинг дефолту емітента України в національній валюті з «B-» до
«CCC», або «надзвичайно спекулятивного» рівня, при цьому РДЕ в
іноземній валюті підтверджено на рівні «CCC». Про це повідомляється в
прес-релізі агенції, передає «Інтерфакс-Україна».
Рейтинг пріоритетних незабезпечених облігацій України в іноземній
валюті підтверджено на рівні «CCC», в національній валюті – погіршено з
«B-» до «CCC».
Стеля рейтингу України залишена на рівні «CCC», короткостроковий
рейтинг в іноземній валюті – «C».
Основні припущення Fitch при рейтингуванні України на поточний
момент: Київ і далі буде отримувати кредити Міжнародного валютного
фонду та підтримку від Євросоюзу та інших багатосторонніх міжнародних
блоків та організацій, при цьому Україна «уникне повномасштабного
вторгнення».
Зниження рейтингу відображає вплив триваючих у країні процесів
політичної трансформації, боротьби з сепаратистами, негативний вплив
нестабільності на Сході України та суперечок з Росією на економіку,
мовиться в повідомленні.
За оцінками Fitch, реальний ВВП України скоротиться на 6,5 % у 2014 р.,
що набагато гірше за лютневий прогнозу агенції. У 2015–2016 рр. зростання
економіки буде нульовим.
Fitch відзначає падіння експорту з України до Росії в I півріччі на 24 % і
ризик енергетичного дефіциту.
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Рейтинги України також враховують ослаблення нацвалюти та
погіршення якості активів банківської системи.
Подальше зниження рейтингів можливе в результаті загострення
політичної чи економічної напруги до рівня потенційного дефолту.
Підвищення оцінки кредитоспроможності України залежить від
відновлення політичної стабільності, здійснення узгоджених з МВФ
економічних реформ, поліпшення показників зовнішньої ліквідності
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 23.08).
***
Подавший в отставку министр экономики П. Шеремета считает,
что экономический спад в Украине не закончится в этом году, а
продолжится как минимум еще два года. Об этом он сказал на брифинге,
сообщает РБК-Украина. Министр экономики не верит оценкам департамента
макропрогнозирования.
«Работая с департаментом макроэкономического прогнозирования,
получил прогнозы: рост в 2015 г. прогнозируется между 0,3 и 0,2 %, а в
2016 г. по их прогнозам – около 3 %. [Но] если мы упадем в этом году на 6–
7 %, то с такой тенденцией нам нужно будет три-четыре года, чтобы выйти
на тот ноль, который у нас был в 2013 г.», – сказал П. Шеремета.
Напомним, что, по оценкам правительства, в первом полугодии падение
ВПП составило 3 %, причем во ІІ квартале темпы сокращения экономики
были на уровне 4,7 %.
Кабмин ожидает, что по итогам года спад составит 6–6,5 % (Левый берег
(http://lb.ua). – 2014. – 25.08).
***
Банковская система Украины в январе – июле текущего года
получила 2 млрд грн убытка из-за неплатежеспособных банков, без
которых прибыль банковской системы составила 3,2 млрд грн,
сообщается на сайте Национального банка Украины.
По информации регулятора, на финансовый результат банковского
сектора Украины за январь – июль существенно повлияли убытки банков,
которые отнесены к категории неплатежеспособных и в которых Фонд
гарантирования вкладов физических лиц ввел временные администрации, а
также вооруженная агрессия и временные перерывы в работе банковских
учреждений на территории проведения АТО в Донецкой и Луганской
областях.
«Учитывая это, за январь – июль 2014 г. банковский сектор получил
отрицательный финансовый результат в размере 2 млрд грн, но без учета
убытков банков с временной администрацией прибыль банков Украины
составила 3,2 млрд грн», – говорится в сообщении (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 22.08).

64

***
Доля просроченной задолженности по кредитам украинских банков в
июле по сравнению с июнем 2014 г. возросла на 0,9 п. п. – до 10,8 %,
сообщается на сайте Национального банка Украины.
Согласно сообщению, в январе – июле доля просроченной
задолженности возросла на 3,1 п. п. по сравнению с началом года. По данным
НБУ, в июле банки снизили объем предоставленных кредитов на
11,770 млрд грн, или 1,19 % – до 980,757 млрд грн, с начала года рост
кредитов составил 69,355 млрд грн или 7,61 %.
Ранее «Минфин» сообщал, что по данным НБУ в июле также
увеличилась
доля
проблемных
кредитов
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 25.08).
***
«Терра банк» признан неплатежеспособным. С 22 августа Фонд
гарантирования вкладов вводит временную администрацию в «Терра банк».
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Такое решение было принято на основании решения Нацбанка Украины
о признании «Терра банка» неплатежеспособным. Временная администрация
будет действовать до 22 ноября 2014 г.
«Терра банк» до этого года принадлежал бизнесмену Р. Цыплакову,
известному как друг В. Януковича-младшего. Раньше в этом году Фонд
гарантирования вкладов принял в управление его Пивденкомбанк.
В марте появилась информация, что Р. Цыплаков продал «Терра Банк»
С. Клименко, который контролирует около 50 компаний из разных отраслей.
«Терра Банк» входит в число средних учреждений, его активы на момент
сделки составляли почти 4,4 млрд грн.
Стоит отметить, что с недавних пор Нацбанк получил полномочия
признавать неплатежеспособными не только обанкротившиеся банки, но и
те, которые подозреваются в сепаратизме. По неподтвержденным данным,
первым таким банком стал «Украинский. финансовый мир».
«Терра Банк» стал 16 неплатежеспособным банком с начала года (Левый
берег (http://lb.ua). – 2014. – 22.08).
***
Найближчим часом вугільна промисловість України буде
паралізованою через те, що В. Янукович та його команда приватизували
вугільні пласти навколо працюючих державних шахт на Донбасі. Про це
УНН повідомляє з посиланням на прес-службу нардепа О. Бригинця.
Про це народний депутат України О. Бригинець дізнався після однієї із
зустрічей з шахтарями Донбасу, де він разом із головою Конфедерації
вільних профспілок України М. Волинцем перебував із робочою поїздкою як
член комітету по відновленню української державності на Донбасі та в
Криму.
До нардепа надійшло звернення від Державного підприємства
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«Селидіввугілля», яке залишається одним із двох підприємств, що й досі в
повному обсязі працюють на Донбасі.
«2012 р. Державною службою геології та надр України за заявами
товариств “Шахта “Росія” і “Шахта № 1-3 “Новогродівська” (які входять до
об’єднання Державного підприємства “Селидіввугілля”) були надані
спеціальні дозволи на користування надрами. Простішими словами пласти
вугілля, які перебувають навколо державних шахт, на будівництво та
технічне переоснащення яких із державного бюджету було спрямовано
635,8 млн грн, приватизували. Виходить, що шахта належить державі, а
вугілля навколо приватне», – пояснив О. Бригинець.
Як розповіли шахтарі, ділянки надр, надані вказаним товариствам у
користування, безпосередньо поєднані гірничими роботами з ділянками надр
державних шахт. «Через це держпідприємство залишилися практично без
підготовлених запасів вугілля, придатних до відпрацювання, а залишкових
запасів вистачить максимум до кінця 2015 р. за умови видобутку його на
рівні існуючих виробничих потужностей», – наголосив О. Бригинець.
Нардеп звернувся до Прем’єр-міністра України, СБУ та Генпрокуратури
з проханням втрутитися у цю ситуацію, яка загрожує енергетичній безпеці
України та є фактом багатомільйонної крадіжки у держави (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 22.08).
***
Залишки енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти у
споживачів і постачальників упали вдвічі порівняно з минулим роком. Про
це повідомив народний депутат, член депутатської групи «За мир та
стабільність» В. Олійник, повідомляє УНН.
За його словами, запаси кам’яного вугілля на сьогодні становлять лише
30 % від необхідного мінімального обсягу. «В Україні кам’яне вугілля є
основним джерелом для вироблення електроенергії. На сьогоднішній день
запаси кам’яного вугілля катастрофічні. Їх недостатньо навіть на
забезпечення електроенергією соціальної сфери. Крім того, є тривожні
сигнали зі Сходу України про те, що більшість шахт, де видобувають це
кам’яне вугілля, до початку опалювального сезону не зможуть забезпечити
достатні обсяги через відсутність умов нормальної роботи», – сказав політик.
Він також зазначив, що уряду вкрай важливо найближчим часом знайти
можливість імпортозаміщення енергоресурсів. «У нас залишився місяць аби
забезпечити ТЕЦ кам’яним вугіллям і мазутом. Інакше нас чекатиме надто
важка зима. Інформації щодо шляхів виходу з енергетичного колапсу від
уряду досі не поступало. Ми хочемо почути від уряду як вирішено питання з
заміщенням українського вугілля та чого нам чекати взимку. Ми вважаємо,
що люди заздалегідь мають підготуватися до найскладнішої зими в їхньому
житті. Бо, на жаль, якою б ефективною не була інформаційна кампанія
«Енергетична незалежність України», вона не обігріє людей взимку», –
резюмував
В.
Олійник
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 22.08).
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***
Украина уменьшила импорт природного газа в I полугодии на 8,9 % –
до 3 млрд 949 млн 637,1 тыс. дол. по сравнению с аналогичным периодом
2013 г. без учета Крыма и Севастополя. Об этом сообщает Государственная
служба статистики.
По информации Госстатистики, в январе – июне 2014 г. Украина в целом
закупила 14 млрд 500 млн 698,6 тыс. куб. м.
Напомним, в I полугодии 2013 г. Украина импортировала на 35,6 %
меньше – на общую сумму 4 млрд 333 млн 783,8 тыс. дол. (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 24.08).
***
Долг предприятий перед «Нефтегазом» возрос.
По состоянию на 19 августа задолженность предприятий-должников
перед НАК «Нефтегаз Украины» увеличилась на 2,6 млн грн и составляет
19,8 млрд грн, сообщили в пресс-службе НАК «Нефтегаз Украины».
Также сообщается, что долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ,
использованный для производства тепловой энергии составляет 89 % от
общей суммы задолженности, долг ТЭЦ за природный газ, использованный в
производстве электроэнергии, – почти 10 %, долг прямых промышленных
потребителей – около 1 %.
Как отмечают в компании, ПАО «Киевэнерго» уменьшило
задолженность лишь на 0,3 %.
«Несмотря на отключение от газоснабжения большинстве своих
предприятий, ПАО “Киевэнерго” уменьшило задолженность лишь на
5,9 млн грн, что составляет 0,3 % от общего долга этой компании за
потребленный природный газ. НАК “Нефтегаз Украины” еще раз
подчеркивает, что отключение от газоснабжения предприятий ПАО
“Киевэнерго” происходит исключительно из-за невыполнения ими условий
договора поставки и из-за задолженности за потребленный природный газ,
которая составляет 96 % от общего долга города Киева», – отмечают в
компании (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014.
– 21.08).
***
Резкое снижение курса гривни могут остановить жесткие
административные меры или интервенции Национального банка
Украины (НБУ), считают опрошенные агентству «Интерфакс-Украина»
эксперты.
«Надо или применять очень жесткие административные ограничения
или удовлетворять спрос рынка. Спрос на валюту в стране превышает
предложение. И не только со стороны бизнеса, но и населения. За июнь –
июль население сняло со счетов почти 1,3 млрд дол.», – сказал начальник
отдела стратегического планирования Укрсоцбанка А. Мирзазаде.
Директор по финансовым рынкам казначейства Фидобанка Р. Бондарь в
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свою очередь отметил, что девальвационное давление на гривню может
уменьшиться в результате изменения тактики проводимых НБУ интервенций
на межбанке.
«Правильное планирование и изменение сути уже проводимых
интервенций НБУ могло бы успокоить рынок и изменить текущую
тенденцию девальвации национальной валюты. Также положительное
влияние на рынок может оказать принятие МВФ решения о выделении
Украине второго транша кредита», – сказал он.
По оценке Р. Бондаря, более глубокая коррекция курса гривни наиболее
вероятна после стабилизации ситуация на Востоке страны, где в настоящее
проводится антитеррористическая операция.
Председатель правления банка «Хрещатик» Д. Гриджук, в свою очередь,
отметил, что введение 100 % обязательной продажи валютной выручки
должно способствовать укреплению курса гривни в ближайшей перспективе.
«Стабилизация курса гривни в ближайшее время возможна при условии
сохранения объема экспортной выручки, усиления валютной дисциплины с
целью недопущения спекулятивных сделок и продолжения рыночных
преобразований на финансовом рынке», – добавил банкир.
Как сообщалось, 11 апреля обновлен исторический минимум
межбанковского курса гривни: во время торгов отдельные котировки
достигали уровня 13,9 грн/дол.
В Международном валютном фонде считают, что курс гривни на уровне
10–13 грн/дол. соответствует фундаментальным показателям Украины в
среднесрочной перспективе. В свою очередь, Минфин прогнозирует средний
курс гривни в 2014 г. на уровне около 12 грн/дол. (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 23.08).
***
В «Промэкономбанке» и «Пивденкомбанке» продлены временные
администрации.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок временной
администрации в «Промэкономбанке» на один месяц, до 22 сентября.
Информация об этом размещена на сайте фонда.
Сообщается, что ведомством найден инвестор, который получит часть
активов и обязательств неплатежеспособного «Промэкономбанка». Сам банк
15 августа сообщил фонду о готовности подписать договор, но попросил
перенести срок в пределах 28 дней в связи с тем, что центральный офис
«Промэкономбанка» расположен в зоне проведения антитеррористической
операции, что усложняет сопровождение его активов и обязательств.
Также Фонд гарантирования вкладов продлил срок временной
администрации в «Пивденкомбанке» на один месяц, до 25 сентября. Фонд
сообщает, что также нашел инвестора и намерен заключить с ним договор о
передаче части активов и обязательств 15 сентября (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 22.08).
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***
Курс євро впав до мінімального майже за рік рівня, так як судячи з
коментарів голови ЄЦБ, центробанк може пом’якшити політику
наступного тижня. Про це пише «Рейтер».
Євро подешевшав на 0,28 % до 1,3205 дол., раніше впавши до
1,3185 дол. – мінімальної позначки з вересня 2013 р. Індекс долара до кошика
основних валют піднявся на 0,22 % до 82,521.
Голова Європейського центрального банку М. Драгі підтвердив, що
центробанк готовий відповісти всіма йому способами на уповільнення
інфляції. Наступна нарада ЄЦБ відбудеться 4 вересня (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 25.08).
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