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У ЦЕНТРІ УВАГИ

26 серпня відбулася зустріч у форматі
Україна – ЄС – «євразійська трійка»
26 серпня в Мінську відбулася зустріч у форматі Україна – ЄС –
«євразійська трійка» (Білорусь, Казахстан, Росія) для обговорення питань,
пов’язаних з імплементацією Угоди про асоціацію України з ЄС, питань
енергетичної безпеки та стабілізації ситуації на Донбасі.
Як заявив Президент України П. Порошенко журналістам за підсумками
переговорів з лідерами Білорусі, Казахстану, Росії та представниками
Європейського Союзу, зустрічі в Мінську привели до певних результатів.
«Головна наша мета – це мир. Ми вимагаємо рішучих дій, які здатні
принести мир на українську землю», – заявив український Президент.
Під час зустрічі обговорювалося ключове питання: закриття українськоросійських кордонів для унеможливлення переміщення техніки, найманців і
боєприпасів. Наголошувалося на важливості консультацій прикордонників
для реалізації цього завдання.
Президент повідомив, що за результатами переговорів мають
розпочатися консультації між начальниками генеральних штабів. «Ми
домовилися, що через тристоронню контактну групу проведемо консультації
для того, щоб якнайшвидше перейти на режим двостороннього припинення
вогню, контроль за яким буде здійснюватися представниками моніторингової
місії ОБСЄ», – поінформував він.
За словами Президента, сторони погодилися з необхідністю активізації
діяльності тристоронньої контактної групи.
У свою чергу високий представник ЄС К. Ештон зазначила, що головне
на сьогодні – мир й безпека та припинення військових дій, а також
знаходження шляхів забезпечення безпеки українсько-російських кордонів.
Вона повідомила, що під час обговорення економічних аспектів
імплементації Угоди між Україною та ЄС щодо зони вільної торгівлі
відбулася «позитивна дискусія».
П. Порошенко акцентував на тому, що під час усіх зустрічей у Мінську
йшлося про імплементацію мирного плану Президента України з
урегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. «Ми наполягли на
тому, щоб у першу чергу було досягнуто домовленість про забезпечення
свободи для українських громадян, які незаконно утримуються, – повідомив
Президент. – Логіка мирного плану врешті-решт була підтримана всіма без
винятку главами держав», – зазначив П. Порошенко.
У контексті обговорення імплементації Угоди між Україною та ЄС щодо
зони вільної торгівлі було домовлено про початок консультацій на рівні
експертів, які забезпечать мінімізацію наслідків імплементації цієї Угоди для
країн-сусідів.
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Президент повідомив, що 6 вересня відбудуться переговори з
енергетичних питань за участі міністрів палива й енергетики України, Росії
та Європейського Союзу. 30 серпня в Брюсселі Україна поінформує
керівників ЄС про подальші дії щодо імплементації Угоди.
Водночас, як зауважили оглядачі, російською стороною був зроблений
наголос не на необхідності мирного врегулювання ситуації на Донбасі, а на
можливих економічних втратах Росії від імплементації Угоди Україна – ЄС.
Останнє супроводжувалося намірами відкоригувати Угоду України з
Євросоюзом відповідно до власних інтересів.
Про те, що РФ має намір вийти з конкретними пропозиціями щодо
можливої корекції базової Угоди й додатка до неї до міністерської зустрічі
12 вересня, повідомив міністр економічного розвитку РФ О. Улюкаєв.
«Ідеться про конкретні поправки, які ми повинні внести в текст додатка і, я
не виключаю, і в текст базової Угоди», – сказав він.
У свою чергу помічник президента РФ А. Білоусов не виключає, що
експертні консультації можуть привести до коригування тексту базової
Угоди по асоціацію України з ЄС та додатка до нього. «Ми в стислі терміни
постараємося подивитися ті пункти Угоди про асоціацію України та ЄС, які
викликають стурбованість і несуть у собі ризики для Росії, і постараємося за
цими пунктами знайти якісь розв’язки. Аж до можливого внесення змін до
тексту Угоди або її додатків», – повідомив він журналістам.
Єврокомісар з торгівлі К. Де Гюхт у свою чергу підтвердив журналістам
у Мінську проведення тристоронньої зустрічі РФ, України і ЄС з
імплементації Угоди про асоціацію та вільної торгівлі 12 вересня в
бельгійській столиці.
Очікується, що зустріч в Брюсселі відбудеться на рівні міністрів, де РФ
представлятиме глава Мінекономрозвитку О. Улюкаєв, Україну – глава МЗС
П. Клімкін, ЄС – євроомісар з торгівлі К. Де Гюхт.
Отже, як і восени минулого року напередодні революції гідності Росія
ставить формат відносин з Україною в безпосередню залежність від
зовнішньополітичного вектора України. І ситуація на Донбасі в цьому
контексті виглядає виключно як додатковий важіль впливу на українське
керівництво, а отже, найближчим часом навряд чи варто очікувати мирного
розв’язання конфлікту. При цьому РФ намагається максимально
дистанціюватися від участі у врегулюванні військового протистояння.
Так, президент РФ В. Путін заявив, що під час зустрічі з Президентом
України П. Порошенком не обговорювалося питання про припинення вогню
на Сході України. Про це він сказав журналістам за підсумками візиту в
Білорусь. «Ми говорили з усього комплексу російсько-українських відносин,
перш за все, звичайно, з питань економічної взаємодії, з урахуванням того,
що ми і на розширеній зустрічі говорили насамперед про це, але, зрозуміло, і
про ту ситуацію, яка склалася в Україні. Безумовно, цю тему ми не могли
обійти. Говорили про необхідність якнайшвидшого припинення
кровопролиття, про необхідність переходу до політичного врегулювання тих
проблем, усього комплексу проблем, з якими Україна зіткнулася на
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південному сході країни», – сказав В. Путін, якого цитує прес-служба
Кремля.
Він запевнив, що Росія, зі свого боку, робитиме все для цього мирного
процесу, якщо він розпочнеться. «У цьому зв’язку досягнуто домовленості –
це було вже в широкому форматі, ми на двосторонній зустрічі це
підтвердили, – про те, що контактна група повинна якнайшвидше відновити
свою роботу, може бути тут, у Мінську», – сказав В. Путін.
На запитання, чи говорили вони з П. Порошенком, на яких умовах може
бути припинений вогонь на Донбасі, В. Путін відповів: «Ні. Ми предметно не
розмовляли стосовно цього. Відверто кажучи, ми не можемо говорити про
якісь умови припинення вогню, про можливі домовленості між Києвом,
Донецьком і Луганськом. Це не наша справа, це внутрішня справа самої
України. Ми можемо тільки сприяти тому, щоб створити обстановку довіри в
перебігу цього можливого і, на мій погляд, вкрай необхідного переговорного
процесу. Ми про це говорили. Говорили про те, де це можливо, що Росія
могла б зробити для того, щоб забезпечити цей процес. А якихось умов ми,
Росія, не висували. Ми не можемо цього робити, не маємо на це жодного
права. Це справа самої України, це справа Донецька, Луганська».
Можна впевнено прогнозувати, що позиція, зайнята Кремлем стосовно
України та шляхів вирішення конфлікту на Донбасі, навряд чи зустріне
підтримку з боку українського керівництва, а отже, не варто очікувати
досягнення компромісу в цьому питанні.
У зв’язку з цим примітно, що напередодні зустрічі в Мінську Президент
України П. Порошенко у своїй заяві стосовно розпуску парламенту
недвозначно заявив, що частиною його мирного плану є діалог з Донбасом.
Утім він зауважив, що «з незаконними збройними формуваннями
спілкуватися можна лише за допомогою сили, поки вони не склали зброї, а
більшість тих, кого виборці обрали на парламентських виборах 2012 р.,
втратили авторитет та вплив на людей». Отже, справжній діалог з Донбасом
можливий лише після проведення дострокових виборів до Верховної Ради.
«Ті, кого Донбас обере своїми депутатами через два місяці, отримають
мандат довіри й право представляти регіон у його контактах з центральною
владою», – підсумував Президент.
Що ж до зовнішньополітичної орієнтації України та її державного
устрою, то в Мінську П. Порошенко висловив переконання, що ніхто з
учасників зустрічі не ставить під сумнів незалежність України й право її
народу самостійно визначати своє сьогодення й майбутнє. «Ми нікому не
нав’язуємо і не хочемо, щоб хтось нав’язував нам форму внутрішнього
устрою або інтеграційного напряму зовнішнього розвитку. Український
народ зробив свій вибір на користь унітарної, демократичної, європейської
держави, – підкреслив він. – Україна є відповідальним членом міжнародного
співтовариства і вимагає поваги до свого суверенітету, територіальної
цілісності і кордонів відповідно до загальноприйнятих норм міжнародного
права».
Глава держави підкреслив, що метою його візиту до Мінська було
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зробити все можливе, щоб припинити кровопролиття й дати можливість
почати складний процес пошуку політичного компромісу (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31081.html).
–
2014.
–
25.08;
(http://www.president.gov.ua/news/31088.html).
–
2014.
–
26.08);
(http://www.president.gov.ua/news/31092.html). – 2014. – 27.08; Главком
(http://glavcom.ua/news/229408.html), (http://glavcom.ua/news/229396.html). –
2014. – 27.08).

28 серпня – старт виборчої кампанії
з виборів до Верховної Ради
Указ про розпуск Верховної Ради опубліковано в «Офіційному віснику
Президента України», тож виборча кампанія з виборів до парламенту стартує
сьогодні, 28 серпня.
Раніше голова Центральної виборчої комісії М. Охендовський роз’яснив,
що, відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів
України», процес позачергових виборів депутатів починається з дня,
наступного за днем опублікування Указу Президента України про
достроковий розпуск парламенту.
Відповідно до Закону, висування кандидатів у народні депутати
починається з першого дня виборчого процесу, тобто вже 28 серпня.
Нагадаємо, Президент України П. Порошенко достроково припинив
повноваження Верховної Ради сьомого скликання й призначив позачергові
вибори
на
26
жовтня
(Телеканал
новин
24
(http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?zavtra_startuye_viborcha_kampaniya
&objectId=478875). – 2014. – 27.08).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Н. Тарасенко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Візит А. Меркель до Києва
як знак солідарності з Україною
23 серпня Україну з офіційним візитом відвідала канцлер Німеччини
А. Меркель. Вона прибула на запрошення Президента України
П. Порошенка, висловлене під час телефонної розмови з главою німецького
уряду. Востаннє з офіційним візитом А. Меркель була в Києві 21 липня
2008 р. за президентства В. Ющенка.
Те, що найвпливовіший лідер ЄС приїхала в Україну напередодні Дня
Незалежності і в розпал конфлікту з Росією, надало цьому візиту певної
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знаковості. Відвідання А. Меркель Києва, а не Москви, напередодні
тристоронніх переговорів ЄС – Україна – МС у Мінську 26 серпня показало,
що Німеччина та вся Європа однозначно на боці України і, схоже,
А. Меркель готова стати головним посередником у врегулюванні ситуації.
Як зауважив екс-посол Німеччини в Україні Д. Штюдеманн, «візит до
Києва федерального канцлера А. Меркель напередодні Дня Незалежності
України має символічне значення і є важливим політичним сигналом.
Незалежність України є основною передумовою для миру, безпеки й
добробуту в Європі» (http://m.day.kiev.ua/uk/article/den-planeti/nimechchinaprokidaietsya-krashche-pizno-nizh-nikoli).
«На цій дуже небезпечній стадії неоголошеної війни на Сході України і у
вирішальний момент надзвичайно необхідних реформ політичних інститутів
на основі верховенства права та контрольних механізмів з боротьби з
корупцією та використання службового становища в корисних інтересах
візит канцлера А. Меркель буде дуже плідним і корисним», – висловив
упевненість німецький дипломат.
За його словами, Німеччина на двосторонній основі і як член ЄС
допоможе досягти цих цілей політично, фінансово та матеріально-технічно.
Питання про військову допомогу має бути вирішено в рамках ЄС і НATO.
Поставку німецької зброї виключено з принципових причин. Але існує
широкий спектр можливостей військової допомоги, починаючи від навчаннятренування до логістики. «Німеччина і ЄС єдині в тому, щоб зробити все, аби
Україна стала позитивним прикладом демократії та соціально орієнтованої
ринкової економіки на пострадянському просторі. Цілком очевидно, візит є
сигналом до Москви поважати територіальну цілісність України й
утримуватися від будь-якого втручання у внутрішні справи іноземних
держав», – зазначив Д. Штюдеманн.
Експерт Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP)
Ш. Майстер зауважив, що «цей візит, подібно символічному візиту
А. Меркель до Риги, говорить про зміни в німецькій східній політиці:
німецькі політичні керівники визнали, що поряд з Росією є багато інших
східних сусідів і що за таких умов німецька зовнішня політика має
віддалитися від акцентування уваги насамперед на Росії і тепер повинна
вкладати більше коштів у такі країни, як Україна. Це підтримка нинішнього
керівництва України й зрозумілий сигнал Москві, що Німеччина на боці
Києва»
(http://m.day.kiev.ua/uk/article/den-planeti/nimechchina-prokidaietsyakrashche-pizno-nizh-nikoli).
Німецький політолог відзначив також, що однією з цілей візиту
А. Меркель до України була спроба зрозуміти, на які компроміси готова йти
Україна і яким може бути розв’язання конфлікту з Росією. Це була така собі
підготовка до зустрічі П. Порошенка і В. Путіна в Мінську
(http://podrobnosti.ua/power/2014/08/23/990181.html).
Значення візиту А. Меркель для України дуже велике, це – ознака
підтримки під час конфлікту з Росією, погоджується виконавчий директор
Центру дослідження міжнародних відносин М. Капітоненко. З іншого боку,
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зазначає експерт, цей візит важливий і для Німеччини, тому що А. Меркель
перебуває нині в складній ситуації через очевидний дефіцит ініціативи в
спільній зовнішній політиці ЄС. Німеччина, яка нині позиціонує себе як одна
з держав-лідерів ЄС, уже не вперше намагається робити кроки з
врегулювання ситуації в Україні. Від самого початку збройного конфлікту на
Донбасі та кризи у відносинах між Україною та Росією Німеччина
намагається виступати головним «миротворцем» і посередником у
розв’язанні цих проблем. За час президентства П. Порошенка канцлер
Німеччини стала його головним партнером і радником на міжнародній арені.
З нею він провів найбільше переговорів і телефонних розмов.
А. Меркель постійно намагається також вплинути на російського
президента В. Путіна. У десятках телефонних розмов, а також під час
особистих зустрічей, наприклад під час чемпіонату світу з футболу в
Бразилії, А. Меркель вимагала від В. Путіна вплинути на сепаратистів на
Сході України. Вона неодноразово закликала його поважати територіальну
цілісність України та застерігала від продовження потоку бойовиків і зброї
через російсько-український кордон. Запровадження з боку ЄС третього
етапу економічних санкцій проти Росії, які попри втрати для національної
економіки підтримав і німецький уряд, підтвердило чітку позицію
А. Меркель на підтримку України. Утім очевидно, що для Німеччини є певна
межа погіршення відносин з Росією, за яку вона не готова переступити
сьогодні. Зважаючи на це, важливо знайти такий вихід із ситуації, який би не
зашкодив остаточно двостороннім німецько-російським відносинам. Тому, як
пояснює М. Капітоненко, Берлін не може робити заяви про підтримку
України військами чи постачанням зброї, чи просто більш жорсткою
дипломатичною позицією щодо Росії. Отже, очікувати подібних результатів
від візиту А. Меркель до Києва експерт не радив. За його словами, візит
такого рівня до столиці України напередодні Дня Незалежності носить
символічний характер, демонструючи підтримку Німеччиною України в ці
важкі часи.
З іншого боку, зауважує експерт, цей візит важливий для самої
Німеччини, для її ролі у Євросоюзі, оскільки означатиме перехоплення
ініціативи з Брюсселю Берліном. Брюссель нічого такого протягом усього
часу не зробив на підтримку України або просто впливу на цю ситуацію не
продемонстрував. Тому справа повертається до державного рівня, не
інституціонального – як це намагався робити ЄС. Саме дипломатія між
найбільшими столицями Європи вирішуватиме долю конфлікту
(http://m.day.kiev.ua/uk/article/den-planeti/nimechchina-prokidaietsya-krashchepizno-nizh-nikoli).
Сумніви щодо вірогідності ухвалення важливих рішень чи
проголошення чітких заяв під час візиту А. Меркель до України 23 серпня
висловлював і політолог К. Бондаренко. «Вона приїздить перед Днем
Незалежності та оголошенням Президента про розпуск парламенту. Це буде
більш політичний візит, аніж визначальний», – прогнозував експерт
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(http://gazeta.ua/articles/politics/_merkel-v-ukrayini-ne-prijmatime-rishenpolitolog/576185).
Варто також зазначити, що напередодні візиту канцлера Німеччини до
Києва висловлювалися прогнози, що він не принесе негайного завершення
війни, але може просунути процес пошуку виходу з конфлікту на фінальну
стадію. Про це, зокрема, повідомляло радіо «Свобода». «Візит А. Меркель до
Києва – знак підтримки Києва, але вона говорить мовою компромісів. У Ризі
18 серпня А. Меркель пообіцяла, що НАТО дасть адекватну відповідь на
виклики на Сході України, але виключила постійний контингент військ
країн-членів НАТО в Балтії. Спираючись на це, деякі експерти прогнозували,
що Меркель приїде до Києва з пропозицією, яка вимагатиме від обох сторін
піти
на
поступки»,
–
ідеться
на
сайті
радіостанції
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/26546833.html).
Візитові А. Меркель передувала також гаряча дискусія українських
експертів-міжнародників та оглядачів в українській пресі. Детонатором
суперечок стала публікація в британській Independent про нібито існуючий
таємний план Меркель – Путін, який передбачає відмову Києва від намагань
повернути анексований Москвою Крим і повернення до ідеї федералізації
України в обмін на згоду Москви на українську євроінтеграцію та більш
справедливі ціни на газ.
Утім А. Меркель уже у своїй вступній заяві спростувала закиди щодо
існування плану нового розподілу Європи. Вона наголосила, що її візит до
України є доказом підтримки територіальної цілісності держави. Канцлер
дала зрозуміти, що її відвідини Києва не випадково збіглися із 75-ю річницею
«Пакту Молотова – Ріббентропа». «Моя присутність тут показує, що
змінилося і що дві країни можуть змінювати політичні відносини. Німеччина
не хоче створити нову політичну біду, бо вона дуже добре вивчила свою
історію», – заявила А. Меркель.
Переговори А. Меркель і П. Порошенка тривали щонайменше на
півгодини довше від відведеного протоколом зустрічі терміну. Підсумкова
прес-конференція за їхніми результатами відбулася надворі перед Будинком з
химерами, де відбувалася зустріч.
За підсумками переговорів Президент України П. Порошенко повідомив
про домовленість з А. Меркель про створення спільного фонду для
відновлення Донбасу та виїзд на лікування до ФРН коштом німецької
сторони 20 важкопоранених українських військових. П. Порошенко вважає
досягненням переговорів з А. Меркель започаткування спеціального фонду,
який буде проголошений на донорській конференції у ЄС. Від нього Київ
очікує отримати 500 млн євро на відновлення інфраструктури Донбасу. «Ми
всі пам’ятаємо “план Маршалла” з відновлення післявоєнної Європи. Я
сьогодні можу сказати, що це “план Меркель”», – сказав П. Порошенко.
А. Меркель зі свого боку додала, що ці кошти будуть виділені у формі
приватних інвестицій в інфраструктуру Донбасу для відновлення шкіл,
забезпечення водопостачання, розміщення внутрішньо переселених українців
і лікування поранених.
8

Свою підтримку Україні А. Меркель засвідчила не лише обіцяними
грошима, а й визнавши територіальну цілісність і неподільність України.
Канцлер спростувала думку про те, буцімто вона підтримує федералізацію
України. За словами А. Меркель, фактично вона закликала надати регіонам
більше прав та обов’язків. «Німеччина виступає за децентралізацію. Але є
певні труднощі: якщо ми говоримо про німецьку федералізацію, то в Україні
це розуміється по-іншому. Федералізація може зашкодити цілісності
України. Те, що в нас мається на увазі під федералізацією, в Україні
називається децентралізацією, і це те, чого прагне Президент України», –
сказала А. Меркель.
Не менш категорично прозвучала заява А. Меркель про те, що
Німеччина не визнає анексії Криму Росією і вбачає в цьому порушення
світового порядку, встановленого після Другої світової війни. «Це відбулося
з порушенням територіальної цілісності в Європі, і якщо цей принцип ми
визнаємо, то тоді в нас в усій Європі таке може відбуватися. Тоді це
торкнеться не тільки України, а й у кожній європейській країні можуть
виникати претензії до тих або інших районів, що порушить мирне
співіснування в Європі», – наголосила А. Меркель.
Лідери ФРН та України висловили також сподівання на те, що
переговори в Мінську за участі України, ЄС та трійки країн Митного союзу
сприятимуть розв’язанню кризи на Донбасі. А. Меркель наголосила, що
виступає за вирішення конфлікту дипломатичним шляхом. «Ми підтримуємо
мирні переговори, які пройдуть у Мінську, і сподіваємося, що на них буде
прогрес хоча б на крок уперед», – зазначила вона.
За словами А. Меркель, наразі всі необхідні пропозиції з урегулювання
готові, за ними настає черга активних дій. Вона вважає, що на сьогодні
головною перепоною на шляху до припинення вогню між українськими
силовиками та озброєними угрупованнями проросійських сепаратистів є
недостатній контроль на українсько-російському кордоні.
Канцлер Німеччини звернулася до Росії з вимогою долучитися до
мирного врегулювання ситуації у Східній Україні разом з українською
владою. «Для успіху потрібні дві сторони. Не можна досягнути миру
самотужки. Я сподіваюся, що перемовини з Росією приведуть до успіху», –
заявила вона. Водночас А. Меркель не виключила посилення санкцій проти
Москви в тому разі, якщо в процесі врегулювання ситуації не буде досягнено
прогресу
(http://www.dw.de/меркель-не-виключає-нових-санкції-протимоскви/a-17873524;
http://www.dw.de/канцлерка-німеччини-привезла-докиєва-план-меркель-для-україни/a-17873749).
П. Порошенко також заявив про відданість ідеї відновлення миру й
підтримав слова А. Меркель про необхідність припинення постачання зброї
та найманців сепаратистам Донбасу через російський кордон. «Заберіть
найманців з української землі, і дуже скоро там настане мир та спокій», –
заявив він.
Разом з тим П. Порошенко заявив, що він готовий до співпраці з
європейськими партнерами щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
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«Але не ціною суверенітету, територіальної цілісності та незалежності
України», – застеріг Президент України.
Після зустрічі з П. Порошенком А. Меркель поспілкувалася з Прем’єрміністром України А. Яценюком. Під час зустрічі обговорювалося питання
енергетичної безпеки. «В Україні вітатимуть участь німецьких енергетичних
концернів у розвитку української енергетичної інфраструктури», –
підкреслив А. Яценюк.
Крім того, вони обговорили практичні аспекти використання
анонсованої допомоги Україні в розмірі 500 млн євро, ситуацію на Донбасі й
ратификацію угоди з ЄС.
Прем’єр-міністр України наголосив на незворотності європейського
вибору українського народу і 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.
Сторони також обговорили питання стабілізації ситуації на Сході України.
Президент П. Порошенко та федеральний канцлер Німеччини
А. Меркель зустрілися також з мерами українських міст. На зустрічі були
присутні міські голови Києва, Луганська, Донецька, Львова й Запоріжжя, а
також лідер кримськотатарського народу М. Джемілєв. З ними А. Меркель і
П. Порошенко обговорювали шляхи укріплення місцевого самоврядування та
підтримку конституційної реформи стосовно децентралізації.
Експерти позитивно оцінили візит А. Меркель в Україну. Під час візиту
до Києва пролунали «дуже важливі і позитивні сигнали», вважає політолог
О. Гарань. Такими сигналами, на його думку, були заклики до поваги
суверенітету України, наміри створити фонд для підтримки відновлення
інфраструктури Донбасу та спростування того, що ЄС може змиритися з
анексією Криму Москвою. «Я думаю, А. Меркель ясно показала в Києві, з
ким солідаризується Німеччина», – зазначив експерт. На його думку,
озвученими могли бути далеко не всі теми, які були предметом обговорення
між канцлером Німеччини та Президентом України.
З цим погоджується й київський політолог С. Таран. «У Мінську будуть
оприлюднені пропозиції із розв’язання українсько-російської війни», –
спрогнозував він. Водночас той факт, що А. Меркель у Києві висловила
однозначну підтримку територіальної цілісності України, у тому числі
підтвердила приналежність Криму Україні, слід розглядати не лише як думку
самої канцлерки, а й позицію усіх політиків Євросоюзу, переконаний
експерт. На думку С. Тарана, намір ФРН підтримати відбудову Донбасу
зводить нанівець стратегію Росії з винищення донецької та луганської
інфраструктури, аби спровокувати економічний колапс України. «Тепер ця
стратегія
вже
не
буде
втілена»,
–
вважає
С.
Таран
(http://novosti.vsetke.com/n/3838709).
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Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки
Центру ім.. О. Разумкова О. Мельник вважає, що візит німецького канцлера є
підтвердженням того, що Україна має сьогодні унікальну можливість
використовувати для реалізації курсу на інтеграцію з ЄС підтримку
ключових світових лідерів. Особливо важливим є візит А. Меркель у
контексті того, що недавно її та всю Німеччину звинувачували в
проросійській позиції. Приїзд же німецького канцлера в Київ, а він ще й до
всього є спонтанним і не був раніше запланований узагалі, є потужним
сигналом про підтримку Берліном позиції Української держави в конфлікті з
Росією.
На думку наукового директора Інституту євроатлантичного
співробітництва О. Сушка, приїзд А. Меркель говорить про те, що ЄС має
єдину лінію стосовно України, а Німеччина є провайдером цієї, достатньо
жорсткої лінії. Ще кілька місяців тому ніхто не міг уявити, що поміркований
Берлін може зайняти таку безкомпромісну позицію відносно Росії. Тим
більше що нині наростає критика дій уряду щодо протистояння з Москвою в
самій Німеччині, особливо з лівого партійного флангу. Тим не менше
А. Меркель демонструє готовність надавати Україні максимальну допомогу
(http://www.dsnews.ua/politics/chi-priveze-merkel-mir-v-ukrayinu19082014150000).
«Результати візиту А. Меркель досить позитивні, і для нас важливо, що
це відбувається напередодні Дня Незалежності, у 75-ту річницю “пакту
Молотова – Ріббентропа”. Німеччина нині намагається перекреслити те, що
вона тоді ділила Європу, і показує, що винесла уроки. З боку Німеччини ми
бачимо спробу м’якою силою вирішити цей конфлікт, підштовхнувши
сторони до перемир’я і деескалації, поширюючи на Росію санкції. Але поки
що на російську сторону це не діє, і вона продовжує ескалацію. Але також є
сила НАТО, членами якого є Німеччина й США, і вона також повинна брати
участь у вирішенні конфлікту. Якщо на Росію продовжуватимуть тиск
санкціями, з використанням військових сил, до чого готуються США й
НАТО, то Росія може піти на перемир’я. Якщо ж цього не буде, то РФ може
саботувати домовленості й продовжити поставляти озброєння, як вона у
великих обсягах робить зараз», – зазначив політолог О. Палій
(http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/itogi-vizita-angely-merkel-ukrainagotovitsya-k-peregovoram-v-minske-546610.html).
За його словами, якщо Україні вдасться отримати 500 млн євро, у країни
з’явиться можливість відновити життєво важливі об’єкти на Сході України.
«П’ятсот млн євро – це велика сума. Для відновлення тепло- і
водозабезпечення, реконструкції ключових об’єктів функціонування міст
цього вистачить, а решта руйнувань будуть відбудовуватися по ходу. Але для
того, щоб люди змогли там жити, цих грошей вистачить з головою.
Німеччина зараз хоче, щоб визнали її важливу участь у відновленні миру, бо
75 років тому вона з СРСР розпалювала війну, а зараз виступає в іншій
іпостасі. Для Німеччини це сьогодні є можливістю утвердити своє моральне
лідерство в Європі», – пояснює О. Палій.
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Пропонований Німеччиною варіант урегулювання кризи на Донбасі, на
думку експерта, прийнятний. «Німці кажуть про те, що потрібно встановити
контроль за українсько-російським кордоном і потрібно перемирєя, в умовах
якого будуть вестися переговори. На кордоні будуть розміщені спостерігачі
ОБСЄ або ООН, які збережуть контроль над містами. Українська сторона
пропонує відштовхуватися від женевських домовленостей, щоб було
роззброєння всіх незаконних формувань, буде амністія для тих, хто не
вчинив страшних злодіянь, не грабував і не вбивав. Російські бойовики
будуть прибрані, після чого в Україні відбудеться конституційна реформа,
завдяки якій місцевим радам будуть дані більші повноваження. Нелегітимні
ДНР і ЛНР, члени яких прибули з РФ і з автоматами захопили держустанови,
повинні бути ліквідовані, але Росія намагається з них зробити якийсь су’єкт.
Ця ситуація не зрозуміла, коли іноземці там зараз із себе зображають
Донбас», – каже О. Палій.
Водночас політолог К. Бондаренко бачить у пропонованих А. Меркель
варіантах врегулювання української кризи вміння німецького канцлера
балансувати між США і РФ. «А. Меркель сьогодні приїхала з чітким
посилом: миру необхідно досягати за допомогою компромісу. Цей сигнал
вона передала П. Порошенку і він дуже важливий перед зустріччю
П. Порошенка з В. Путіним 26 серпня. Так що я думаю, що суть візиту в
тому, щоб передати консолідовану думку ЄС з приводу того, як далі
необхідно розвивати ситуацію в Україні. А. Меркель є постійним
комунікатором між президентом США Б. Обамою та президентом РФ
В. Путіним. Вона між ними балансує, розуміючи, що Німеччина не може
віддати перевагу ні одній, ні іншій стороні. Німеччина занадто залежна від
партнерських відносин з обома країнами. У цій ситуації вона може дати
сигнали українському керівництву відносного того, чого чекати найближчим
часом. П. Порошенко задумається після сьогоднішньої зустрічі і буде
приймати для себе остаточне рішення щодо поведінки в Мінську,
враховуючи думку А. Меркель», – відзначив К. Бондаренко.
Політолог В. Карасьов назвав візит А. Меркель до Києва не тільки
демонстрацією підтримки Німеччиною України, а й ключовим етапом перед
Мінською тристоронньою зустріччю. Він припускає, що А. Меркель знала
про позицію, яку займатиме В. Путін на зустрічі, і намагалася з
П. Порошенком узгодити компромісний план, який може бути прийнятий
26 серпня в Мінську.
Утім, дипломат Р. Безсмертний дотримується протилежної думки – він
вважає, що А. Меркель ні про що з В. Путіним не домовлялася перед своєю
поїздкою до Києва. «Кремль намагається популяризувати в світі інформацію
про те, що Берлін узгоджував свою позицію з Москвою, але нічого цього не
було. На сьогодні там намагаються якось зберегти економічне
співробітництво, яке на межі повного розвалу. І це спричинить поглиблення
економічної кризи не тільки в Росії, в Європі, але і в світі», – наголосив
Р. Безсмертний.
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Політолог В. Небоженко у свою чергу вважає, що з боку канцлера
Німеччини заява про підтримку територіальної цілісності України та
невизнання анексії Криму – не гра слів, адже Німеччина дійсно не
зацікавлена в ослабленій та поділеній Україні. Таку однозначність політолог
В. Небоженко пояснює кількома факторами. По-перше, на його думку, це
відлуння Другої світової війни, коли Німеччина і сама анексовувала
території, виступаючи агресором, яким наразі є Росія. Таким чином, визнання
А. Меркель статусу Криму – це принципова позиція, яку висловив би будьякий німецький канцлер, додає експерт.
«Німеччина принципово дотримується Ялтинського міжнародного
договору, що передбачає незмінність кордонів. Якби будь-яка країна,
наприклад, Туреччина, напала і відібрала би у Росії Кубанську область, то
А. Меркель теж захищала б ображеного В. Путіна. Німеччина зараз має
значну воєнно-політичну вагу, тож аби її не боялись, вона змушена постійно
повторювати: «Ми не дозволимо ні собі, ні будь-кому іншому міняти карту
Європи», – вважає політолог.
По-друге, на його думку, А. Меркель починає розуміти, що В. Путін
більше не контролює російську «воєнщину». Таким чином, канцлер подає
В. Путіну децентралізацію як примарний шанс визнати політичнотериторіальний устрій України та відступити. «Не варто думати, що В. Путін
зараз цар, який розпоряджається всією Росією, – наголошує В. Небоженко. –
Можливо, до цієї війни так і було, але наразі великий потік несанкціонованої
зброї, і російські добровольці заходять на територію України і без вказівок
В. Путіна. І зробити з цим він уже нічого не може. У нього немає сил
зупинити війну. Це доведеться робити Україні та міжнародній спільноті».
Політолог додає, що «не варто думати, буцімто В. Путіну дуже
сподобалась новина про приїзд А. Меркель до Києва напередодні зустрічі в
Мінську». На його думку, цей візит дасть канцлеру більший простір для
дипломатичних маневрів, аніж матиме В. Путін на майбутніх переговорах.
Крім того, це означає, що Україна та Німеччина матимуть спільну точку зору
на вирішення конфлікту, зокрема – відновлення українсько-російського
кордону та зупинення війни.
«Крім того, тези А. Меркель про те, що не можна закривати очі на
проблему Криму, а також що війна має бути зупинена за участю як України,
так і Росії, змусять В. Путіна замислить, чи варто взагалі летіти на зустріч до
Мінська, якщо приятельська Німеччина виступає проти його інтересів», –
додав експерт.
Разом з тим В. Небоженко висловив переконання, що покладати великі
сподівання на зустріч П. Порошенка з В. Путіним у Мінську не варто. Для
України ці переговори будуть способом продемонструвати Заходу готовність
дослухатися до його рекомендацій. А для Заходу, наголошує політолог, це
хороший шанс, аби змусити В. Путіна визнати свою відповідальність
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/26546833.html).
Візит А. Меркель до України став предметом обговорення багатьох
німецьких ЗМІ. Канцлер А. Меркель під час візиту до Києва
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продемонструвала солідарність з Україною, але не зробила ворога з Москви.
Таким чином вона підготувала добре підґрунтя для зустрічі у Мінську,
вважають оглядачі (http://golosukraine.com/publication/politika/svit/30544-ukiyevi-spodivayutsya-na-plan-merkel/#.U_r6PcV_uuk;
http://www.dw.de/німецька-преса-путін-втратив-у-німеччині-довіренуособу/a-17874760).
У візиті А. Меркель до України напередодні свята Незалежності багато
символізму, і в Німеччині вважають, що канцлер розуміє це і свідомо пішла
на такий крок. Особливо важливий сигнал спостерігачі бачать щодо Росії і
демонстрації того, чию сторону Берлін приймає у конфлікті на Донбасі.
«А. Меркель посилає потужний та позитивний сигнал. Німеччина
прокидається – краще пізно, ніж ніколи» – відзначив Е. Лукас, заступник
головного редактора журналу The Economist.
У цьому ж руслі впливовий журнал Der Spiegel написав: «Зустрічі та
переговори канцлера А. Меркель з Президентом П. Порошенком, Прем’єром
А. Яценюком та іншими українськими керівниками мають символічне
значення. Навряд чи ця поїздка викличе задоволення у Москві. А. Меркель
усвідомлює ризики, особисті та політичні, пов’язані з цим візитом. Але,
взявши на себе провідну роль у налагодженні діалогу Києва та Москви,
А. Меркель і міністр закордонних справ Німеччини Ф.-В. Штайнмаєр,
послідовно рухаються в обраному напрямку».
Мюнхенська Süddeutsche Zeitung пише: «А. Меркель у Києві не дала
звабити себе до нових гострих слів у бік Росії. Вона говорила про
солідарність з Україною, але не сіяла ворожості до Росії. Вона лишає двері
відкритими, не грюкає ними. Тому вона й не трубить, як генеральний
секретар НАТО Расмуссен, який часто висловлюється так, ніби хоче додати
ще більше масла у вогонь. Те, що А. Меркель неохоче агітує, зрозуміла річ.
Однак, певно, вона розуміє і те, наскільки важливим часом є словесне
“роззброєння”».
Видання Staubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung коментує: «А. Меркель
думає наперед – оминаючи війну та конфлікт ЄС і Росії. Їй, так само як і
німецькій економіці, не вигідна довготривала сварка з Росією. Зараз не на
часі провокувати. Момент потребує деескалації. Посередниця А. Меркель
зробила свій внесок у процес її досягнення – більшою мірою, ніж інші західні
політики. Тепер черга за В. Путіним і П. Порошенком. У вівторок у
Мінську».
Бременська Weser-Kurier пише: «Канцлеру А. Меркель це вдалось: під
час свого важкого візиту до України – першого від початку кризи – вона
обрала правильний тон. У ситуації, коли спіраль санкцій та взаємних
покарань може призвести до нищівної торгової війни з Росією, вона
усвідомлює, що сила Німеччини може полягати в її посередницькій ролі.
“Самотужки досягнути миру неможливо”», – сказала вона в Києві та тим
самим дала зрозуміти, що подальші санкції поки що не стоять на порядку
денному. За допомогою цієї розумної тактики вона проклала шлях до
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деескалації перед важливою зустріччю українського Президента
П. Порошенка та його російського візаві В. Путіна.
Цей шлях – єдиний, який обіцяє успіх. Адже, зі стратегічної точки зору,
вирішення конфлікту неможливе без участі Росії. Країни ЄС, передусім
Німеччина, мають чинити вплив на Москву за допомогою дипломатичних
інструментів з тим, щоб та припинила будь-яке втручання в Україну та
підтримку сепаратистів на сході озброєнням і фінансами. У відповідь
Україна має просувати децентралізацію, аби надати меншинам ширше право
голосу під час ухвалення рішень. Тоді можна буде зберегти територіальну
цілісність України. Німецьким інтересам не відповідають нові погрози та
довгострокова ізоляція Росії», – ідеться в коментарі Weser-Kurier.
Південно-німецька Münchner Merkur коментує: «Канцлер не лише
“сильний адвокат України”, як вважає Президент П. Порошенко, але й
адвокат Європи. Ще ніколи це не було видно так чітко, як під час двох її
поїздок – у суботу до України та в неділю до Іспанії. В обох випадках
результатом став “план Меркель”. У боротьбі за Україну це означає
намагання тримати Європу вкупі, не піддаватись тискові з боку США та,
насамперед, не прагнути одноосібних домовленостей Берліна з авторитарною
Росією за спиною східноєвропейських сусідів».
Allgemeine Zeitung Mainz відзначає: «Український Президент
П. Порошенко говорив про Німеччину як про “впливового друга” і “сильного
адвоката”. Такими німців бачать політики і в інших регіонах світу.
Послідовна підтримка України – це те враження, яке залишила канцлерка
після свого візиту до Києва. Таким чином вона задокументувала той факт, що
німці закріпили свої позиції на Заході та серед верхівки ЄС. В. Путін втратив
важливу довірену особу. Дні “петербурзьких діалогів”, чоловічої дружби та
кабінетних консультацій позаду. Російський президент багато програв у
своєму покері за Україну. Відсутність довіри буде відігравати ключову роль
під час його перших перемовин з українським колегою П. Порошенком у
Мінську».
Отже, візит федерального канцлера Німеччини А. Меркель до Києва у
розпал україно-російського конфлікту став сильним сигналом для всіх його
сторін. Глава німецького уряду демонстративно стала на бік П. Порошенка.
Своїм візитом за день до Дня Незалежності України А. Меркель чітко
продемонструвала, що суверенітет і право на самовизначення України треба
поважати – у тому числі й Москві. Вона пообіцяла значну фінансову
підтримку, яка має бути використана передусім для відбудови зруйнованої
інфраструктури Східної України та для забезпечення всім необхідним
переселенців. Канцлер Німеччини та Президент України були одностайні в
тому, що розв’язання конфлікту має бути здійснене політичним шляхом,
зокрема П. Порошенко і надалі буде реалізовувати свій мирний план для
східних регіонів держави, який передбачає, зокрема, пропозиції
децентралізації. Та йому, як і А. Меркель, зрозуміло, що реалізувати подібні
плани можна лише тоді, коли до мирного врегулювання долучиться Росія.
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ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Председатель Верховной Рады Украины А. Турчинов подписал
принятый парламентом Закон № 4453а о санкциях против России,
который подал Кабинет Министров, и направил его на подпись
Президенту Украины П. Порошенко. Об этом сообщает официальный сайт
парламента.
Напомним, Верховная Рада 14 августа приняла в целом проект закона о
санкциях против России. За такое решение проголосовали 242 народных
депутата. В целом к документу было подано 15 поправок, 11 из них были
учтены профильным комитетом.
По словам главы Минюста П. Петренко, Украина на основании
принятого закона планирует ввести санкции против 65 компаний и
176 физических лиц. «Суть закона заключается в создании правовых
механизмов применения как секторальных, так и персональных санкций к
тем лицам и странам, которые поддерживают оккупацию Украины,
выступают против суверенитета и территориальной целостности Украины,
которые финансируют и поддерживают терроризм и сепаратизм», – сказал
он.
Глава Минюста добавил, что закон дает правовую базу для применения
соответствующих санкций со стороны Украины к государству-агрессору.
Правительство также подготовило предложения и полный пакет документов
для СНБО, как органа, который и вводит санкции. «Речь идет о конкретном
перечне компаний, это около 65 компаний, которые причастны к
антиукраинским действиям, и 176 физических лицах, в основном граждан
Российской Федерации, которые причастны к недружественным действиям
по отношению к Украине. Предложения готовы и должны быть рассмотрены
СНБО сразу после вступления в силу закона о санкциях», – сказал он.
По решению СНБО часть лиц и компаний, против которых введут
санкции, будет открыта. «А часть мероприятий может быть не обнародована.
Это европейская практика... Что касается персональных санкций против
конкретных лиц, то они могут быть введены и не обнародоваться», – отметил
чиновник.
Текст закона на сайте парламента отсутствует. Об этом сообщает
«ЛІГАБізнесІнформ» (Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2014. – 27.08).
***
Партія регіонів не підтримує ідеї проведення завчасних виборів до
українського парламенту. Однак, попри це, візьме участь у перегонах, адже
вірить у те, що в новообраному парламенті фракція Партії регіонів зможе
посісти «серйозне положення». Разом з тим перший заступник голови
фракції Партії регіонів М. Чечетов прогнозує, що кількісно «регіоналів» у
стінах парламенту не побільшає. Про це він сказав у коментарі УНН.
Нардеп висловив думку членів політичної сили, що з достроковими
парламентськими виборами не варто поспішати. «Ми вважаємо, що в
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інтересах країни нині доцільно спочатку повернути мир на Сході, внести
зміни до Конституції у частині централізації влади і передачі повноважень
влади на місцях, а вже потім проводити вибори», – зазначив він.
Він також додав, що «регіонали» не голосуватимуть за внесення змін до
державного бюджету (задля виділення коштів на проведення перегонів) і за
зміни до виборчого законодавства. «У нас війна йде на Сході, у нас
економічна війна (курс долара вже майже 15 грн), а тепер ще й політична
війна, якою є ці вибори. Тому ми не підтримуємо це. І ми не прийматимемо
участі в голосуванні по законам щодо виборів, оскільки ми вважаємо, що
проведення виборів зараз, поки не встановлений мир у країні, не відповідає
національним інтересам», – зазначив М. Чечетов (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 26.08).
***
Перший заступник голови фракції Партії регіонів М. Чечетов
вважає, що найбільш прийнятною для проведення позачергових
парламентських виборів є змішана виборча система. Про це він сказав у
коментарі УНН.
«Змішана система передбачає подвійну персоніфікацію відповідальності.
При змішаній системі є політична сила, яка відповідає за ситуацію в країні,
це партія-переможець, яка формує більшість. З другого боку, є конкретний
кандидат у конкретному окрузі, який відповідає за ситуацію на конкретній
території. Це подвійна персоніфікація відповідальності. Тому змішана
система є найбільш прийнятною», – зазначив він.
Нардеп додав, що «регіонали» не голосуватимуть за внесення можливих
змін до виборчого законодавства (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 26.08).
***
Верховній Раді рекомендують створити люстраційний трибунал.
Таку думку висловили експерти на другому засіданні робочої групи з
підготовки законопроекту «Про очищення влади» (№ 4359а).
Цей законопроект, підготовлений народними депутатами на чолі з
Ю. Дерев’янко, прийняли в першому читанні 14 серпня. У зв’язку з тим, що
текст іще «сирий», законопроект вирішили доопрацювати.
На другому засіданні ряд експертів висловили ідею створення
люстраційного трибуналу, який займався б судовим розглядом у рамках
люстрації чиновників.
Так, А. Шумський з фонду «Відкритий діалог» запропонував у ст. 15
законопроекту (Оскарження рішень органів перевірки) уповноважити
Адміністративний суд відповідальним органом в оскарженні рішень
перевірки. «Але тут доцільніше говорити про створення спеціального
люстраційного трибуналу, який займався б справами цього виду», – сказав
А. Шумський.
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Цю ідею підтримав і доцент кафедри конституційного права
Нацуніверситету ім. Ярослава Мудрого Ф. Веніславський. Він вказав, що
не може бути колективної відповідальності, як це передбачено в
законопроекті. «Сам факт приналежності до певної групи посадових осіб у
певний період часу не може бути підставою, щоб ця особа не мала права
взагалі займати цю посаду. Це порушує конституційні права і свободи і
принцип презумпції невинуватості», – пояснив Ф. Веніславський.
Виходом з цього, на його думку, якраз і може стати створення
спеціалізованих люстраційних судів. Це відповідає ст. 125 Конституції
України, яка передбачає право створення спеціалізованих судів. Хоча тут,
звичайно, є проблема з кадровим потенціалом, вважає доцент.
Замість спецсудів і трибуналів, інші експерти пропонують
використовувати «люстраційні комітети». Так, член Харківської
правозахисної групи Б. Захаров запропонував використовувати деякі норми
із законопроекту про люстрацію, поданого народними депутатами
В. Пацканом та І. Луценко (№ 4570-2). Ідеться про розд. ІІ із законопроекту
про люстрацію: створення незалежного органу – люстраційного комітету.
Проти цього виступила О. Галабала з новоствореної партії «Воля».
Вона, замість створення люстраційного комітету або трибуналу,
запропонувала додати до повноважень Нацагентства з питань державної
служби процедурні фінансові інструменти й прописати перевірку тих, хто
перевіряє (перевірка перевіряючих була однією з активно обговорюваних тем
у робочій групі. – Прим.). Нагадаємо, згідно із законопроектом, Нацагентство
держслужби здійснює контроль і координацію за реалізацією перевірки
чиновників. «Ці дві речі фактично замінять цей орган. А якщо зараз в
проголосований в першому читанні законопроект вводити новий
люстраційний комітет, то нам доведеться міняти багато статей», – пояснила
експерт.
У дискусію втрутився ще один експерт, який запропонував узяти норму
про люстраційний комітет із законопроекту Пацкана – Луценка, і створити в
рамках Нацагентства по держслужбі структуру всередині агентства. І тоді, за
його словами, не буде порушено Конституції і з’явиться незалежний орган
для люстрації чиновників.
Але крапку в обговоренні цієї теми поставив інший експерт, який вказав,
що в законопроекті передбачено створення незалежного органу в рамках
Нацагентства.
Нацагентство з питань державної служби створює центральну та
територіальні комісії з перевірки, у які обов’язково включаються на
громадських засадах з правом голосу не менше одного представника
громадськості та одного представника ЗМІ, говориться в законопроекті.
«Тому створювати штучний орган, якому передати повноваження вже
існуючого органу, не потрібно», – підсумував експерт (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2014/08/27/332909). – 2014. – 27.08).
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***
Під час другого читання закону про люстрацію «Батьківщина»
наполягатиме, щоб у законі не передбачалося створення спеціального
люстраційного органу. Про це в коментарі УНН сказав співавтор
законопроекту про люстрацію, народний депутат «Батьківщини» Л. Ємець.
«Якщо ми пропишемо створення окремого органу в законі про
люстрацію, то процес люстрації ніколи не почнеться. Адже створення цього
органу затягне процес люстрації. Подивитися на люстраційний комітет
Ю. Луценка, який так і не почав працювати, на Антикорупційний комітет
Т. Чорновол, який так і не почав боротися з корупцією…» – сказав Л. Ємець.
Він зазначає, що протягом місяця після ухвалення та підписання
Президентом закону про люстрацію вона буде проведена всередині
державних органів, де працюють чиновники, судді, політики. «Процедурою
передбачено 1–1,5 місяця після прийняття закону – що за цей час перевірка
почнеться та закінчиться. За цей час будуть перевірені всі державні
службовці, судді, ті люди, які план ють йти на місцеві вибори та вибори до
Верховної Ради. Автоматично не пройдуть люстраційну перевірки учасники
розгону Автомайдану та Євромайдану, ті, хто були замішані в
фальсифікаціях виборів та перебували на керівних посадах в уряді
В. Януковича», – зазначив Л. Ємець (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 27.08).
***
Відмовившись створювати люстраційний орган у рамках закону про
люстрацію влади, депутати порушують рекомендації Парламентської
асамблеї Ради Європи. Про це під час засідання робочої групи з
доопрацювання законопроекту про люстрацію влади сказав представник
організації «Демократичний альянс» М. Черкасенко, передає УНН.
«Ми з робочою групою експертів запропонували поправки до закону про
очищення влади. Ми вважаємо цей закон таким, який ще потребує суттєвих
змін. Головне зауваження в експертів щодо відсутності в цьому
законопроекті створення органу, який має здійснювати люстрацію. Обов’язок
щодо здійснення перевірки покладається на керівників усіх державних
органів, працівники яких піддаються люстрації. До цього процесу
залучається багато державних органів у відповідності до їхньої компетенції,
які мають здійснювати перевірки, вже передбачені законодавством. Тобто,
фактично, вони дублюють такі перевірки, які вже показали свою
неефективність», – зазначив експерт.
М. Черкасенко також додав, що більшість експертів вважають
передбачений у проекті закону механізм люстрації неефективним. «Ми в
цьому проекті не бачимо цілісного, зрозумілого механізму для здійснення
перевірки. Створення такого органу не передбачає, що необхідність його
створення та роботи передбачається в рекомендаціях Парламентської
асамблеї Ради Європи. ПАРЄ вимагає чітко в законі виписати створення
такого органу, коло осіб яких мають туди обирати, критерії роботи, порядок
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прийняття рішень і т. д.», – підкреслив експерт (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 27.08).
***
После заседания согласительного совета Верховной Рады Украины
1 сентября в 13:00 депутаты в рамках рабочей группы попытаются
окончательно доработать текст закона о люстрации ко второму
чтению. Об этом 27 августа после заседания рабочей группы по доработке
законопроекта о люстрации власти сказал руководитель рабочей группы,
соавтор законопроекта Ю. Деревянко.
«Следующее заседание рабочей группы состоится 1 сентября в 13:00,
после заседания согласительного совета Верховной Рады. Мы к этому
времени сможем получить и систематизировать все правки. Тогда будет
согласована позиция групп, фракций и соавторов законопроекта», – сообщил
Ю. Деревянко.
По его мнению, заседание рабочей группы (27 августа. – Ред.), на
котором общественные организации раскритиковали текст закона, является
«возможностью выслушать замечания от общественности». «На заседании
мы услышали много дельных замечаний от экспертов и представителей
общественности. Конечно, закон не безупречен. И если его захотят завалить,
то смогут привести миллион аргументов, чтобы это делать. До 29 августа
будут сведены предложения ко второму чтению этого закона. Все депутаты
сегодня и так декларируют желание проголосовать за закон», – сказал
Ю. Деревянко (PRESIDENT.ORG.UA (http://president.org.ua/news/news355592). – 2014. – 27.08).
***
Голова Національного банку України В. Гонтарева має бути
відправлена у відставку й понести відповідальність за катастрофічне
падіння курсу гривні. Про це заявив народний депутат, член парламентської
фракції Партії регіонів, голова Київської міської організації ПР Н. Шуфрич в
ефірі програми «Факти» на телеканалі ICTV.
«На тлі збройного протистояння на Сході України ми вже бачимо першу
реакцію на указ про розпуск парламенту – страшне зростання курсу долара і
знецінення гривні», – цитує Н. Шуфрича прес-служба партії.
Депутат нагадав, що Партія регіонів уже шість місяців не при владі. За
цей час гривня подешевшала майже у два рази (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 27.08).
***
У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звільнення з
посади голови Національного банку України В. Гонтаревої, повідомляє
УНН.
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Відповідний документ за № 4545а зареєстровано сьогодні нардепом
Н. Шуфрічем. Головним комітетом з розгляду проекту постанови визначено
Комітет з питань фінансів і банківської діяльності.
Також його мають розглянути комітети з питань Регламенту,
депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України та з
питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Зазначимо, що супровідні документи наразі на офіційному веб-сайті ВР
не оприлюднені (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2014. – 28.08).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко у зв’язку з різким загостренням
ситуації в Донецькій області скасував робочий візит до Турецької
Республіки.
«Я прийняв рішення скасувати робочий візит до Турецької Республіки у
зв’язку з різким загостренням ситуації в Донецькій області, зокрема в
Амвросіївці та Старобешеве, оскільки фактично відбулося введення
російських військ в Україну», – заявив Президент.
П. Порошенко повідомив, що сьогодні буде скликано засідання Ради
національної безпеки і оборони для розробки плану подальших дій. «Місце
Президента сьогодні в Києві», – наголосив глава держави.
Україна терміново ініціюватиме скликання засідання Ради Безпеки ООН.
«Світ має дати оцінку різкому загостренню ситуації в Україні», – сказав
Президент.
За його словами, Україна звернеться до своїх європейських партнерів із
закликом скликати надзвичайне засідання Ради Європейського Союзу.
Президент відзначив, що прийняв рішення скасувати візит, незважаючи
на сім запланованих двосторонніх зустрічей, які планувалися в рамках
урочистостей з нагоди вступу на посаду Президента Турецької Республіки
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 28.08).
***
Президент України П. Порошенко закликав усіх присутніх на
зустрічі Україна – ЄС – «євразійська трійка» підтримати мирне
врегулювання ситуації в Луганській і Донецькій областях.
«Переконаний, що сьогодні єдино можливим інструментом припинення
кровопролиття та забезпечення постконфліктної реконструкції Донбасу є
мирне врегулювання. Закликаю усіх учасників зустрічі розглянути і по
можливості прийняти це у якості основи для врегулювання ситуації», –
сказав глава держави під час засідання.
Президент заявив, що готовий обговорювати різні варіанти, які
21

забезпечать стратегію мирного майбутнього для України та для всієї Європи.
Першочерговою умовою стабілізації ситуації на Сході України, на думку
П. Порошенка, є встановлення ефективного контролю на російськоукраїнському кордоні. «Необхідно зробити все, щоб зупинити поставки
техніки та озброєння бойовикам», – підкреслив він, зазначивши, що такий
контроль можливий тільки за умови залучення місії ОБСЄ до моніторингу та
верифікації кордону.
Глава держави також закликав невідкладно звільнити всіх заручників. У
тому числі тих громадян України, які перебувають за межами її території.
«Ці кроки відкриють шлях до мирного врегулювання і початку відновлення
Донбасу», – висловив переконання Президент.
П. Порошенко зазначив, що влада вже сьогодні розглядає варіанти
відновлення регіону та його розвитку після врегулювання ситуації й
досягнення миру. Міжнародне співтовариство також підтримує ці наміри й
зусилля, підкреслив він. «Наші іноземні партнери готові зробити конкретні
пропозиції під час донорської конференції по Україні, яка запланована на
осінь цього року», – сказав Президент, запросивши й усіх присутніх взяти в
ній участь.
Водночас П. Порошенко наголосив, що реалізація цих ініціатив стане
можливою тільки після вжиття рішучих кроків щодо деескалації конфлікту
на Донбасі (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 26.08).
***
Президент України П. Порошенко провів дискусію з Президентом
Російської Федерації В. Путіним щодо імплементації Угоди про асоціацію
на високопрофесійному рівні, повідомив в ефірі телеканалу ICTV міністр
закордонних справ України П. Клімкін.
«Дискусія була дуже складною, але цікавою. Я дійсно пишаюся тим,
яким чином її вів Президент України, знаючи Угоду так, як людина, яка вела
переговори, яка відчуває Угоду і яка знає, що робити з Угодою далі», –
зазначив П. Клімкін.
Він підкреслив, що визначальним принципом для України є мир,
деескалація ситуації на Донбасі. «Головне – чітке розуміння, що потрібно для
того, щоб виконати мирний план Президента України, – наголосив
П. Клімкін. – Я сподіваюсь, що ми можемо і повинні знайти рішення. Це мир,
деескалація, але це рішення, ціною якого не є компроміси. Неодмінною
передумовою є єдина демократична європейська Україна. А всі інші питання
можуть
обговорюватися»
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 26.08).
***
Президент України П. Порошенко висловив переконання, що в
Мінську вирішується не лише питання врегулювання ситуації в
Луганській і Донецькій областях, а й доля всієї Європи.
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«Сьогодні в Мінську, безумовно, вирішується доля світу і доля Європи.
Саме так я оцінюю потенціал нашої зустрічі. Ми повинні разом знайти єдино
правильне рішення, від якого залежить мир на континенті», – сказав глава
Української держави під час виступу на зустрічі Україна – ЄС – «євразійська
трійка».
Президент висловив переконання, що ніхто з учасників зустрічі не
ставить під сумнів незалежність України й право її народу самостійно
визначати своє сьогодення й майбутнє. «Ми нікому не нав’язуємо і не
хочемо, щоб хтось нав’язував нам форму внутрішнього устрою або
інтеграційного напряму зовнішнього розвитку. Український народ зробив
свій вибір на користь унітарної, демократичної, європейської держави, –
підкреслив він. – Україна є відповідальним членом міжнародного
співтовариства і вимагає поваги до свого суверенітету, територіальної
цілісності і кордонів відповідно до загальноприйнятих норм міжнародного
права».
Глава держави підкреслив, що мета його візиту до Мінська сьогодні –
зробити все можливе, щоб припинити кровопролиття й дати можливість
почати складний процес пошуку політичного компромісу.
Президент України подякував президенту Білорусі О. Лукашенку за
запрошення зустрітися й реалізувати домовленості.
Глава Української держави висловив окремі слова вдячності
європейським представникам – високому представнику ЄС з питань
закордонних справ та політики безпеки К. Ештон, європейському комісару з
питань енергетики Г. Оттінгеру і європейському комісару з питань торгівлі
К. де Гухту – за відгук на ініціативу зустрічі та участь у ній (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 26.08).
***
Президент України П. Порошенко на зустрічі в Мінську з
президентом Казахстану Н. Назарбаєвим висловив переконання, що
українсько-казахські відносини мають великі перспективи в багатьох
сферах.
Президент України зауважив, що покладає великі надії на зустріч у
форматі Україна – ЄС – «євразійська трійка», яка спрямована на відновлення
миру на Донбасі.
П. Порошенко подякував Н. Назарбаєву за підтримку України в боротьбі
за незалежність і суверенітет Української держави. «Я знаю Вашу тверду
принципову позицію. Дякую за рішучі дії і підтримку в питанні захисту
суверенітету і територіальної цілісності України, встановленні миру», –
сказав Президент.
Н. Назарбаєв зазначив, що дуже схвильований ситуацією на Донбасі. На
його переконання, необхідно докласти усіх зусиль для якнайшвидшого її
врегулювання. «Вважаю головним, щоб Ви прямо говорили віч-на-віч з
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В. Путіним», – зауважив Н. Назарбаєв. І для Росії, і для України, на його
думку, настав час істини, адже «далі це кровопролиття тривати не може».
Президент Казахстану зазначив, що врегулювання ситуації стане
можливим тоді, коли компроміс підтримають обидві сторони. «Необхідно
знайти точки дотику, щоб припинити війну», – наголосив він.
Н. Назарбаєв підкреслив, що Казахстан готовий надати Україні
підтримку – гуманітарну допомогу під егідою Червоного Хреста.
Президент Казахстану зазначив, що його країна налаштована на
розвиток двостороннього співробітництва з Україною. Він підкреслив, що в
цьому контексті «для Казахстану не є перешкодою Угода про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом».
Президент України зазначив, що форма взаємодії та побудови моделі
співробітництва між зоною вільної торгівлі України та Європейського
Союзу, з одного боку, і країнами Митного союзу, з іншого боку, має зняти усі
бар’єри в розвитку торговельних відносин. «Ми маємо значний потенціал
взаємовідносин в цьому напрямі», – зазначив П. Порошенко (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 26.08).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
президентом Європейської Ради Германом Ван Ромпеєм, під час якої
обговорювались результати зустрічі Україна – ЄС– «Євразійська трійка»,
що відбулась у Мінську 26 серпня.
Президент України подякував Президенту Європейської Ради за високий
рівень делегації Євросоюзу та змістовну підтримку України під час зустрічі у
Мінську. П. Порошенко відзначив особливу роль Високого Представника ЄС
з питань закордонних справ та політики безпеки К. Ештон, віце-президента
Європейської Комісії Г. Оттінгера та Єврокомісара з питань торгівлі Карела
де Гухта.
Співрозмовники погодились, що зустріч у Мінську мала певні позитивні
результати у пошуку шляхів мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
П. Порошенко та Герман Ван Ромпей також дали оцінку результатам
зустрічі у Мінську у контексті підготовки до засідання Європейської Ради
30 серпня, а також обговорили можливість включення українського питання
до порядку денного (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 27.08).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з главою
Європейської Комісії Ж.-М. Баррозу.
Співрозмовники обговорили підсумки зустрічі Україна – ЄС –
«Євразійська трійка», що відбулась у Мінську 26 серпня. П. Порошенко
подякував Ж.-М. Баррозу за особисті зусилля в забезпеченні високого рівня
участі Європейського Союзу у зустрічі у Мінську.
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П. Порошенко та Ж.-М. Баррозу визнали як продуктивну подальшу
участь Євросоюзу у багатосторонніх переговорах.
Президент України підтвердив готовність провести зустрічі з
президентом Європейської Ради та главою Європейської Комісії під час
візиту до Брюсселю 29–30 серпня (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 27.08).
***
27 серпня Президент України П. Порошенко продовжив телефонні
консультації з федеральним канцлером Німеччини А. Меркель.
Під час обговорення П. Порошенко охарактеризував результати
багатосторонньої зустрічі в Мінську як позитивні сигнали, які можуть дати
початок мирному врегулюванню ситуації на Донбасі. Серед них знаходження
спільних підходів до проблеми контролю за кордоном, конкретні кроки в
питанні звільнення заручників, побудова діалогу щодо торговельних
відносин.
Співрозмовники погодилися, що логіка мирного плану Президента
П. Порошенка знайшла підтримку серед учасників зустрічі в Мінську. Саме
бачення, викладене в мирному плані, може стати основою для практичних
кроків з деескалації, зокрема для роботи тристоронньої робочої групи із
представниками Донбасу, кандидатури яких будуть запропоновані
найближчим часом.
Також П. Порошенко та А. Меркель обговорили подальший
міжнародний формат для переговорів, зокрема можливість їх продовження у
нормандському або женевському форматі для роботи над мирним
врегулюванням за результатами мінської зустрічі (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
27.08).
***
Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом будет передано на
ратификацию в Верховную Раду в средине сентября. Об этом заявил
Президент Украины П. Порошенко на Х внеочередном съезде партии
«Солидарность» в Киеве, 27 августа.
«Никакой отсрочки ратификации Соглашения об ассоциации быть не
может. И это уже дальше, до 12 сентября, как мы и договорились с
руководителями стран Европейского Союза, что это последняя дата, когда
мы завершим консультации по зоне свободной торговли, углубленной и
всеобъемлющей», – сказал П. Порошенко. Он также отметил, что такие
консультации будут «резко интенсифицированы» для обеспечения защиты
интересов Украины. П. Порошенко подчеркнул, что основная цель – в 2020 г.
перспектива
членства
Украины
в
ЕС
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 27.08).
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***
На официальном сайте Президента Украины обнародован указ о
досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и
назначении внеочередных выборов (Електронні Вісті (http://elvisti.com). –
2014. – 27.08).
***
Президент Украины П. Порошенко подписал указ № 691/2014 о
введении в действие решения СНБО от 27 августа 2014 года «О мерах по
усовершенствованию государственной военно-технической политики».
Данный указ обнародован на сайте главы государства в четверг, 28 августа.
Единственный обнародованный пункт предписывает «принять меры по
прекращению экспорта в Российскую Федерацию товаров военного
назначения и двойного использования с целью их военного конечного
использования Российской Федерацией, за исключением космической
техники, которая применяется для исследований и использования космоса в
мирных целях в рамках международных космических проектов».
Как сообщал Корреспондент.net, ранее в СНБО заявили, что возле села
Победа Старобешевского района Донецкой области развернут штаб
батальонной тактической группы Вооруженных сил РФ, а в сам город
Амвросиевка зашло пять БТР и один КамАЗ с живой силой
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 28.08).
***
Президент Украины П. Порошенко подписал указы о ликвидации
Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере
энергетики (НКРЭ) и Национальной комиссии, осуществляющей
госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг).
Президент также подписал указы о создании Национальной комиссии,
осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и
коммунальных услуг (НКРЭКУ) и утвердил ее персональный состав,
состоящий из главы и шести членов комиссии.
Вышеуказанные решения закреплены указами № 692-695 от 27 августа
2014 года, тексты которых обнародованы поздно вечером в среду.
Главой создаваемой комиссии назначен В. Демчишин, ее членами –
В. Евдокимов, Р. Машляковский, А. Герус, А. Ткаченко, В. Тарасюк и
Ю. Ковалив.
Кабинету министров Украины поручено в двухмесячный срок
обеспечить вопрос передачи НКРЭКУ соответствующих бюджетных
поступлений и решить вопрос о размещении комиссии.
Комиссии по ликвидации НКРЭ и Нацкомуслуг возглавили
Ю. Андрийчук и В. Кальченко (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2014. – 28.08).
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***
Президент П. Порошенко доручив провести серйозну роботу з
підготовки до участі України у вересневому саміті НАТО, повідомив
заступник глави Адміністрації Президента України В. Чалий.
«Ми очікуємо, що це буде дуже важлива подія. Продовжується
опрацювання всіх напрямів по широкому спектру питань взаємодії між
Україною та НАТО», – зазначив В. Чалий.
За словами заступника глави АП, ухвалення річної національної
програми «Україна–НАТО» цього року затягнулося, і напередодні саміту
Президент доручив активізувати цю роботу.
В. Чалий відзначив важливу роль партнерства між Україною та НАТО у
розбудові системи безпеки в Європі.
Заступник глави АП підкреслив, що питання підготовки до саміту НАТО
обговорювалися під час візиту Генерального секретаря Андерса Фог
Расмуссена до України.
Він висловив сподівання, що результати саміту НАТО підсилять
можливості України у сфері безпеки.
Обговорюється можливість залучення допомоги НАТО для реабілітації
поранених воїнів антитерористичної операції. «НАТО готово допомагати
фінансово лікуванню, закупівлі протезів для наших солдатів. У нас є
гуманітарний аспект взаємодії з НАТО», – зазначив він (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
27.08).
***
Україна планує залучити фінансову допомогу європейських донорів
для облаштування українсько-російського кордону, повідомив на брифінгу
заступник глави Адміністрації Президента України В. Чалий.
«Успіх облаштування кордонів з Молдовою, ефективна реалізація
роботи EUBAM показує, що ми можемо вже зараз запропонувати розпочати
цю роботу», – зазначив В. Чалий.
За словами заступника глави АП, кордон України з Росією повинен бути
захищений від нелегального перетину. «Без цього ми навряд чи зможемо далі
реалізувати своє бачення взаємодії в широкому розумінні», – підкреслив він.
В. Чалий нагадав, що велика ділянка кордону не контролюється. «Треба
забезпечити контроль по лінії кордону», – зазначив заступник глави АП,
нагадавши, що демаркацію українсько-російського кордону також ще не
завершено (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 27.08).
***
Під час зустрічі в Мінську чимало її учасників підтримало
доцільність проведення позачергових виборів до українського парламенту.
Зокрема, чимало європейських політиків розцінюють ці перегони як
можливість сформувати представництво східних регіонів країни на
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законодавчому рівні. Про це під час прес-конференції сказав заступник глави
Адміністрації Президента України В. Чалий, передає кореспондент УНН.
«Практично всі партнери і в Європі, і в Мінську підтвердили, що вибори (до
ВРУ. – Ред.) – це позитивний крок, який дає можливість сформувати на
законодавчому рівні представництво областей Сходу України, зокрема
Донбасу», – зазначив В.Чалий (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2014. – 27.08).
***
Уповноважений Президента України з мирного врегулювання
конфлікту в Донецькій і Луганській областях І. Геращенко повідомила у
Facebook, що Президент України П. Порошенко провів у Мінську сім
зустрічей у різних форматах, передає УНН.
«П. Порошенко мав сьогодні сім зустрічей у різних форматах: і один на
один, і у форматі Україна – ЄС – “євразійська трійка”. Щодо зустрічі з
президентом РФ В. Путіним, то вона тривала у форматі тет-а-тет близько
двох годин», – повідомила вона.
За словами І. Геращенко, день почався й закінчився зустріччю
Президента з високим представником ЄС з питань закордонних справ і
політики безпеки К. Ештон.
«Курс України в ЄС залишається незмінним. ЄС, незважаючи на
специфічні відносини з Мінськом, направила делегацію до О. Лукашенка,
щоб заявити про підтримку суверенітету України й нашого народу», –
зазначила
І.
Геращенко
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 27.08).
***
Одним із вірогідних елементів стримування російської агресії повинен
бути розгляд питання про заморожування всіх російських активів і
зупинку всіх банківських транзакцій РФ в ЄС, США та країнах Великої
сімки – до моменту виведення Росією своїх збройних сил, техніки і
агентури з території України. Про це заявив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк у четвер, 28 серпня.
Глава уряду наголосив, що Україна здатна справитися з російськими
терористами і найманцями, яких підтримує Росія: «Але Україні вкрай
складно справитися з російською армією і з Росією як ядерною державою,
яка озброєна до зубів. А ще до того ж деякі європейські країни мають з ними
військові контракти на постачання зброї, яка буде використовуватися і
використовується проти України, проти Європи і світу».
А. Яценюк підкреслив, що Росія суттєво наростила свою військову
присутність на території України: «Ситуація надскладна. Я до неї хочу
підійти з дуже холодним розумом і гарячим серцем. В поточних умовах
вважаю за необхідне, щоб наші західні партнери невідкладно скликали
надзвичайне засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй».
Також, за його словами, відповідні надзвичайні зібрання повинні
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відбутися в Організації безпеки і співробітництва в Європі та Європейському
Союзі на рівні міністрів закордонних справ ЄС.
Він підкреслив, що введені проти РФ санкції «не дали результату по
деескалації ситуації в Україні«: «В таких обставинах одним із вірогідних
елементів стримування російської агресії повинен бути розгляд питання про
заморожування всіх російських активів і зупинку всіх банківських транзакцій
Російської Федерації в країнах-членах Європейського Союзу, Сполучених
Штатах Америки та країнах Великої сімки. Заморозити російські активи і
фінанси до моменту виведення Росією своїх збройних сил, техніки і
агентури».
«Ситуація дійсно дуже складна. Честь українським воякам, які боронять
і захищають нашу державу», – наголосив А. Яценюк.
«В. Путін цілеспрямовано розпочав війну в Європі. Це знає весь світ і
приховати це неможливо. Тому зараз від світу потрібні дієві і ефективні
кроки», – сказав глава уряду (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. –
28.08).
***
Для стабілізації валюто-обмінного курсу України Міністерство
фінансів продає в резерви Національного банку України 340 млн дол. США.
Про це в четвер, 28 серпня, повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк.
Він зазначив, що військова ситуація «абсолютно об’єктивно має вплив
на економіку України, тому що українська економіка стала військовою
економікою».
«Але сьогодні вранці ми прийняли рішення: для стабілізації валютообмінного курсу України Міністерство фінансів продає в резерви
Національного банку України 340 млн дол. США. Це збільшить резерви
Національного банку і додатково надасть можливість стабілізувати валютообмінний курс», – наголосив глава уряду (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 28.08).
***
У тристоронніх консультаціях в України та ЄС спільна позиція – дії
Росії загрожують як військовій, так і глобальній енергетичній безпеці.
Про це сказав на засіданні уряду в середу, 27 серпня, Прем’єр-міністр
України А. Яценюк.
Глава уряду підкреслив, що ситуація в енергетиці складна: «Ми знаємо
про плани Росії взимку взагалі перекрити транзит газу, навіть на країничлени Європейського Союзу. І саме для цього їхнім (російським. – Ред.)
компаніям дані вказівки максимально закачувати газ у сховища на території
Європи».
А. Яценюк повідомив, що уряд накопичив у сховищах 15 млрд куб. м
газу. На противагу 5 млрд куб. м, які були в газових сховищах півроку тому:
«Ми знаємо про плани Росії, мета яких – фактично відключити Україну від
всіх енергетичних ресурсів».
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Уряд також займається диверсифікацією постачання вугілля, «адже
Російська Федерація і їхні найманці бомблять і руйнують шахти, з яких
видобувається енергетичне вугілля».
А. Яценюк нагадав, що українська сторона подала позов на російський
«Газпром» до Стокгольмського арбітражного суду з вимогою відшкодування
6 млрд дол. США.
Глава уряду зазначив, що Верховна Рада України ухвалила закон про
реформування газотранспортної системи України, і повідомив, що звернувся
до федерального канцлера Німеччини А. Меркель і західних партнерів з тим,
щоби провести публічний конкурс щодо залучення іноземних інвесторів в
оперування українською газотранспортною системою.
Також, за його словами, НАК «Нафтогаз України» повідомив російський
«Газпром» про необхідність перегляду ставок по транзиту російського
природного газу територією України.
А. Яценюк підкреслив, що проходять тристоронні консультації на рівні
Європейського Союзу, України і Росії: «Між Європейським Союзом і
Україною є спільна позиція – дії Росії загрожують як глобальній військовій
безпеці, так і глобальній енергетичній безпеці.
Ми запропонували чіткий ринковий підхід. Є два варіанти. Перший –
приймається спільний підхід України і Європейського Союзу. Другий – ця
справа буде вирішуватися виключно Стокгольмським арбітражним судом.
Наша позиція чітка і незмінна. Підходи щодо енергетичної безпеки
висловлені Російській Федерації в спільному баченні між Україною і
Європейським Союзом».
А. Яценюк зазначив, що очікується наступний раунд консультацій між
міністром енергетики та вугільної промисловості України Ю. Проданом,
комісаром ЄС з питань енергетики Г. Оттінгером і російськими посадовцями
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 27.08).
***
Позиція Кабінету Міністрів щодо Угоди про зону вільної торгівлі між
Україною та ЄС є незмінною: «Жодних збитків для російської економіки
від зони вільної торгівлі немає і бути не може». Про це заявив на засіданні
уряду в середу, 27 серпня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк.
«Вчорашні слова В. Путіна про те, що збитки для Росії становитимуть
3 млрд дол., нагадали мені слова В. Януковича, що йому треба було
160 млрд дол. для ратифікації Угоди з ЄС. Я так розумію, що вони з одного
“джерела” черпали інформацію, – зазначив він. – На кожне питання, яке є в
росіян, ми даємо дві відповіді, підтверджуючи повну неспроможність і
безпідставність російських претензій».
А. Яценюк зазначив, що 12 вересня в Брюсселі очікується останній
раунд високих політичних консультацій на тристоронньому рівні: «Але це не
має ніякого відношення до ратифікації Угоди. Угода повинна бути
ратифікована у вересні цим складом парламенту» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 27.08).
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***
Угода про асоціацію має бути ратифікована у вересні діючим складом
парламенту. Про це заявив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні
уряду, передає кореспондент УНН.
«Ми очікуємо на останній раунд високих політичних консультацій, які
відбудуться 12 числа у Брюсселі на тристоронньому рівні, але це жодним
чином не стосується ратифікації Угоди. Угода повинна бути ратифікована у
вересні цим складом парламенту», – зазначив А. Яценюк (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 27.08).
***
Уряд розпочинає перший етап реформи державних контролюючих
органів.
«Зараз найкращий час для скорочення, ліквідації і реорганізації низки
контролюючих органів», – сказав, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів
у середу, 27 серпня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк. Глава уряду
повідомив, що на першому етапі заплановано скоротити кількість
контролюючих функцій практично вдвічі – із 1032 до 680. Із контролюючих
центральних органів влади, яких сьогодні 56, залишиться 27.
Він висловив вдячність робочій групі громадських активістів і
представників бізнес-спільноти, які займалася розробкою реформи: «Такі
рішення приймаються тільки під тиском, у першу чергу суспільства. Навіть
якщо всередині уряду буде дискусія з приводу доцільності чи недоцільності,
як глава уряду зразу заявляю: це рішення вже прийнято і назад дороги немає.
Перший етап – скорочення і реформа контролюючих органів».
А. Яценюк наголосив на необхідності прийняти це рішення невідкладно,
«щоб новий уряд України, який буде сформований після виборів, діяв уже за
новими правилами»: «І щоб кожен з нас внукам не тільки показував у
трудовій книжці запис, що був членом Кабінету Міністрів України, а
розказував, що ми для країни таки багато що зробили» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 27.08).
***
Шлях до зупинки війни – відновлення контролю над кордоном,
припинення поставки озброєнь із РФ, контроль ОБСЄ.
«Єдина країна, яка не знає, що війна розв’язана безпосередньо
Російською Федерацією, – це сама Росія. Принаймні такий висновок можна
зробити зі слів президента Путіна», – наголосив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк на засіданні уряду України в середу, 27 серпня.
Глава уряду нагадав, що 26 серпня в Мінську відбулися тристоронні
консультації з врегулювання ситуації на Сході України. Він зазначив, що
«немає жодних надмірних очікувань» від цих зустрічей, «але нам треба
пройти повністю весь шлях, весь можливий переговорний шлях для того,
щоб встановити мир».
«Шлях до зупинки війни лежить тільки в одній площині – відновлення
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контролю над українсько-російською частиною кордону. Росія зупиняє
поставки озброєнь і обстріли української території, ОБСЄ контролює
виконання цих домовленостей», – наголосив А. Яценюк.
Єдиний формат досягнення домовленостей, за словами глави уряду, –
«США, Європейський Союз, Україна і Російська Федерація як країнаагресор, яку треба змусити виконувати міжнародне право і свої міжнародні
зобов’язання» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 27.08).
***
Уряд готовий надати Нацбанку повну підтримку для невідкладної
стабілізації ситуації на валютному ринку. «Потрібні швидкі й ефективні
рішення для економіки країни, щоб застабілізувати ситуацію на валютному
ринку», – сказав Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду
України в середу, 27 серпня.
А. Яценюк підкреслив, що для української економіки прийнятний курс –
на рівні 12 грн.
Він наголосив, що як глава уряду готовий надати «всецілу підтримку»
Національному банку України для невідкладної стабілізації ситуації на
валютному ринку: «Усе, що треба зробити від уряду, ми робимо. Програма з
Міжнародним валютним фондом працює, закони приймаються. Ми як уряд
не виходимо на ринок, ми покриваємо свої потреби власними ресурсами.
І переконаний, що Національному банку вистачить професіоналізму для того,
щоб застабілізувати ситуацію. Зрозуміло, що ця ситуація також пов’язана, в
першу чергу, з війною і з російською військовою агресією».
Прем’єр-міністр зазначив, що він уже провів зустріч з головою
Національного банку України й ще відбудеться один раунд консультацій з
Національним банком.
А. Яценюк також нагадав, що 29 серпня уряд України очікує рішення
Ради директорів Міжнародного валютного фонду про виділення додаткового
траншу допомоги Україні: «Це дасть можливість Україні збільшити
золотовалютні резерви і відповідним чином позитивно впливати на курс»
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 27.08).
***
Зброя і військова техніка зі складів Міноборони передаватиметься
для АТО протягом 48 год.
У зв’язку зі зволіканням виконання численних доручень Прем’єрміністра України у вівторок, 26 серпня, було скликано термінове засідання
Кабінету Міністрів України, на якому ухвалено ряд рішень:
1. Про передачу зброї і військової техніки зі складів Міноборони для
потреб армії, Національної гвардії та збройних формувань, які беруть участь
в антитерористичній операції, невідкладно – протягом 48 год з моменту
заявки керівництва АТО.
2. Про негайний ремонт і модернізацію без додаткових погоджень і
дозволів всієї військової техніки ІІІ–ІV категорій, яка належить Міноборони
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та є на виробничих потужностях Державного концерну «Укроборонпром».
3. Про невідкладне викуповування Міністерством оборони і
Національною гвардією всієї військової техніки, яка виготовляється
ДК «Укроборонпром» та є на його складах, і негайне поставлення її в зону
бойових дій.
Крім того, затверджено рішення та придбано нові бойові вертольоти для
подальшого направлення в зону АТО (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua).
– 2014. – 26.08).
***
Уряд схвалив на своєму засіданні проект закону України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення
розрахунків за енергоносії, а також для погашення позик, отриманих від
міжнародних фінансових організацій», розроблений Мінрегіоном.
Проект
передбачає
удосконалення
розрахунків
підприємств
централізованого водопостачання та водовідведення за спожиту електричну
енергію, а також визначає механізм для забезпечення погашення позик,
отриманих від міжнародних фінансових організацій. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства В. Гройсман.
«Ми пропонуємо ввести для водоканалів спецрахунки (рахунки зі
спеціальним режимом використання). На ці рахунки надходитиме плата за
рахунку
водопостачання
і
водовідведення,
кошти
на
такому
розподілятимуться винятково за встановленими нормативами, з нього не
може бути стягнуто кошти, зупинено проведення операцій. Саме з цих
рахунків водоканали будуть розраховуватись за спожиті енергоносії та
сплачувати за міжнародними позиками», – зазначив він.
За словами В. Гройсмана, введення спецрахунків надає реальну
можливість забезпечити з боку водоканалів стабільну оплату за енергоносії
та погашення позик від міжнародних фінансових організацій.
На сьогодні, зазначив віце-прем’єр, рахунки зі спеціальним режимом
використання запроваджено у сфері теплопостачання. Уповноваженим
банком, який обслуговує подібні рахунки, визначено ПАТ «Державний
ощадний банк України» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. –
27.08).
***
Кабінет Міністрів України схвалив вдосконалений проект закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
підвищення
рівня
корпоративного
управління
в
акціонерних
товариствах», розроблений Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, на своєму засіданні, що відбулося 20 серпня 2014 р.
«Перш за все зазначу, що однією з новацій запропонованого нами
документа є впровадження процедури, коли мажоритарні акціонери при
зосередженні ними 95 % акцій набувають права вимагати від решти
33

акціонерів продажу належних їм акцій, а водночас міноритарії мають
продати свої пакети цінних паперів мажоритаріям. Так, важливим моментом
є встановлення справедливої ціни акцій, і цей законопроект прописує умови
її визначення з дотриманням інтересів усіх акціонерів», – повідомив голова
комісії Д. Тевелєв.
За його словами, на жаль, наразі на практиці, у випадку придбання
акціонером великого пакета акцій, дрібні акціонери повністю виключаються
із процесів, які впливають на роботу компанії, і прийняття рішень на зборах.
Крім того, при зосередженні в руках одного акціонера такого пакета
ліквідність міноритарного пакета може знизитися й дрібним акціонерам буде
складно реалізувати свої акції за вигідною ціною на публічному ринку. Так,
проблема паритетного врахування інтересів власників великих пакетів акцій і
міноритаріїв у законодавстві багатьох країн значною мірою вирішується
шляхом застосування такого права на обов’язковий викуп акцій, як сквіз-аут
(squeeze-out). Ця процедура спрямована на захист міноритарного акціонера,
якому як компенсація пропонується викуп належних йому акцій за
справедливою ціною.
Зазначимо, що також процедура сквіз-аут спрямована на
унеможливлення рейдерского захвату підприємств. Так, за захистом своїх
порушених прав до суду може звернутися будь-який акціонер, навіть власник
однієї акції, який буде незадоволений невеликим технічним огріхом у
процедурі ухвалення рішень загальними зборами акціонерів тощо. Потім
може бути застосована рейдерська схема втягування акціонерного товариства
в судові спори, які створюють перепони в управлінні підприємством.
«Запропонований механізм обов’язкового продажу акцій міноритарним
акціонером акціонеру – власнику 95 і більше відсотків акцій унеможливлює
такі випадки. Таким чином, ця ініціатива комісії направлена не лише на
дотримання паритету в захисті інтересів міноритаріїв і мажоритаріїв, а й на
захист прав та інтересів інвесторів, що є пріоритетним завданням
регулятора», – резюмував Д. Тевелєв (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2014. – 27.08).
***
МЗС закликає до проведення 30 серпня спеціального позачергового
засідання Європейської Ради по Україні. Про це йдеться в заяві постійного
представника України при ЄС К. Єлісєєва, розміщеній в Facebook.
Як зазначає Представництво України при ЄС, К. Єлісєєв звернувся до
керівництва ЄС за дорученням Президента України.
«Станом на вчора Росія почала неприкрите військове вторгнення на
територію України. Наша щира спроба запропонувати руку миру Росії в
Мінську отримала цинічну посмішку у відповідь. У той же вечір ми стали
свідками перетину кордону України кортежами з російською військовою
технікою і спорядженням», – говориться у заяві.
«Досить потурання і умиротворення агресора!», – закликає К. Єлісєєв.
За його словами, солідарність повинна стати абсолютною і безумовною.
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Вона повинна матеріалізуватися в подальших рішучих суттєвих санкціях і
великомасштабній військовій і технічній допомозі Україні для того, щоб
зупинити агресора.
«Від початку російської агресії в лютому Рада затвердила 11 висновків і
Європейський парламент ухвалив 4 резолюції із закликом Росію поважати
територіальну цілісність України. Хіба це не було достатньо, щоб зрозуміти,
що слова не мають значення для Кремля?» – відзначає представник України
при ЄС.
«Напередодні 75-річчя від початку Другої світової війни, невдала спроба
запобігти ще одній війні, може виявитися набагато трагічнішою
і
шкідливішою для репутації Євросоюзу, ніж нездатність розподілити
портфелі між державами-членами», – вважає він.
Як відомо, 30 серпня запланований позачерговий саміт ЄС (засідання
Європейської ради). Однак наразі офіційно він присвячений не українському
питанню, а розподілу ключових посад у виконавчій владі ЄС (Українська
правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/08/28/7025430/). – 2014.
– 28.08).
***
Украина готова покупать у России газ по 320 дол. за 1 тыс. куб. м
летом и по 385 дол. за 1 тыс. куб. м в пиковый зимний период. Об этом
журналистам заявил министр энергетики и угольной промышленности
Ю. Продан.
«Наша позиция такая же, как и позиция еврокомиссара, связана с ценой,
которая формируется на летний период порядка 320 дол. за 1 тыс. куб. м и
385 дол. в пиковый зимний период. А потом будет формироваться зимняя
цена независимо от того, сколько мы будем брать в летний и пиковый
период. Скорее всего, мы будем говорить об этой общей позиции 6
сентября», – заявил Ю. Продан.
При этом он отметил, что позиция Украины и ЕС в том, чтобы до
урегулирования спора в Стокгольме стороны должны найти промежуточный
компромисс, пока арбитраж в Страсбурге определится с ценой.
Напомним, Украина рассчитывает до конца 2014 г. получить решение
Стокгольмского арбитража по газовому спору с Россией. НАК «Нефтегаз»
требует в Стокгольмском арбитраже обязать РФ «установить справедливую
рыночную цену на газ» (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
27.08).
***
концепцію

А. Аваков представив
реформування ОВС голові
консультаційної місії ЄС.
Під час зустрічі з місією ЄС сторони обговорили питання цивільної
безпеки українського народу, ситуацію на Сході України, а також детально
зупинилися на новітній концепції реформування органів внутрішніх справ,
яку очільник правоохоронного відомства А. Аваков представив голові
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консультаційної місії Європейського Союзу К. Міжею.
Що стосується стратегічних поглядів на реформування, вони
перебувають на двох рівнях. Перший рівень – на рівні уряду та Кабінету
Міністрів, другий – на рівні міністерства. «Є загальна концепція, яка
підтримується рівнем Кабміну. У рамках якої прийнято рішення, щоб робота
всіх міністерств і відомств країни була максимально наближена до роботи
європейських відомств по всій території об’єднаної Європи. Це стосується і
системи судів, прокуратури і МВС у цілому. У рамках підписаних угод з ЄС
було прийнято рішення щодо введення в кожному міністерстві відповідного
департаменту та профільного заступника з євроінтеграційних процесів», –
зазначив А. Аваков.
За словами очільника правоохоронного відомства, декілька днів тому
таке рішення було прийнято й щодо Міністерства внутрішніх справ.
Заступником міністра з питань євроінтеграції було призначено Т. Авакяна.
Основні ключові напрями роботи підрозділу перебувають на стадії
формування. «Я сподіваюся, що ви допоможете нам сформулювати
правильні акценти, виходячи з вашого досвіду. Ми не збираємося
розтягувати цей етап. Уже за декілька днів сподіваємося сформулювати
основні пріоритети в діяльності департаменту, – зазначив голова
правоохоронного відомства.
Щодо другого етапу реформування А. Аваков розповів К. Міжею про те,
що у МВС понад три місяці вже працює комісія з реформування
правоохоронного відомства. Проведено ряд зустрічей. Серед членів комісії,
крім міністра та працівників ОВС, також і відомі громадські діячі, один з них
Є. Захаров, ряд міжнародних експертів (Франція, Германія, Польща, США)
тощо. «У рамках цієї комісії було обговорено ряд моделей, тактичних та
стратегічних рішень, для того щоб напрацювати ту концепцію, яка буде
затверджена. Новітня концепція передбачає повну зміну філософії
функціонування Міністерства внутрішніх справ, – зазначив міністр. – Наразі
ми обираємо серед двох компонентів. Ми віддаємо перевагу керованості та
якості».
У свою чергу голова консультаційної місії Європейського Союзу
К. Міжей виказав свою підтримку щодо реформування правоохоронного
відомства та сподівання на подальшу плідну співпрацю. «Перший крок
зустрічі був направлений на ефективну та продуктивну співпрацю, – зазначив
К. Міжей. – Позитивне розуміння, у якому відбулася ця зустріч, дуже вагоме,
адже МВС України є одним з координаторів питання відносно цивільної
безпеки громадян України» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. –
27.08).
***
Міністр внутрішніх справ України А. Аваков зустрівся із делегацією
Ради Європи.
Про роботу української міліції щодо забезпечення прав громадян, які
знаходяться в зоні конфлікту, тимчасове переселення людей, в тому числі
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дітей зі сходу нашої держави, а також реформування відомства йшлося під
час зустрічі міністра внутрішніх справ України А. Авакова із Директором з
питань прав людини Генерального Директорату з питань прав людини і
верховенства права Ради Європи К. Джиакомопулосом.
Зокрема, міністр зупинився на відновлені законних прав та інтересів
громадян, які проживають у зоні проведення АТО. За словами міністра, дуже
серйозна робота проводиться правоохоронцями щодо створення та
функціонування транзитних пунктів для тимчасового переселення громадян.
«Я хотів би наголосити на тому, що у нас не існує фільтраційних таборів
для біженців, у нас є транзитні фільтраційні пункти, через які громадяни
можуть тимчасово виїхати до інших регіонів держави. І, якщо вони не
можуть цього зробити за кілька годин, то у цих транзитних пунктах
громадяни можуть перебувати певний час. Звісно, правоохоронці у таких
пунктах проводять перевірки осіб і, якщо у когось виявляють зброю, інші
заборонені предмети, чи особа перебуває у розшуку, то її відповідно
передають до правоохоронних органів», – повідомив А. Аваков.
Керівник правоохоронного відомства розповів представникам Ради
Європи, що в Україні уже створено центральний орган виконавчої влади,
який займається питаннями переселення громадян як з Криму, так і з зони
проведення АТО.
У свою чергу К. Джиакомопулос зазначив, що мета Ради Європи
допомогти Україні у цей складний час провести усі необхідні реформи та
відповідно виконати усі міжнародні зобов’язання.
«Наша мета – не критикувати, а допомагати. У нас є кілька напрямків, де
би ми хотіли з вами тісно співпрацювати. Це реформа судової системи та
правосуддя, а також реформування МВС, зокрема, створення незалежних
органів розслідування», – звернувся представник Ради Європи.
Пан Крістос також повідомив, що найближчим часом відбудеться
засідання Міжвідомчої дорадчої групи щодо розслідування подій на Майдані
та закликав представників МВС долучитися до роботи групи, а також про
проведення наприкінці вересня Міжнародної конференції з цього питання,
куди буде залучено багато експертів: «Завдання міжвідомчої дорадчої групи
– не контролювати чи критикувати, а радити як краще розслідувати. Адже
там залучені фахівці, які уже мали досвід розслідування подібних злочинів та
подій».
Під час зустрічі сторони також обговорили зміни до законодавства
України, що стосуються дотримання основних прав людини. Зокрема,
йшлося, про зміни строків превентивного затримання в зоні проведення АТО
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 27.08).
***
Україна має вести воєнний стан і розірвати дипломатичні відносини
з Росією. Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ
А. Геращенко у своєму Facebook.
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«Держава Україна має без зволікання показати свою позицію стосовно
агресії Росії. Розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією», –
написав він.
«Ввести де факто воєнний стан без юридичних хитрощів і провести
повну мобілізацію всіх наявних економічних і кадрових ресурсів для
проведення воєнних дій з видворення військ РФ із України», – підкреслив
А. Геращенко.
На його думку, Україна має «привселюдно звернутися персонально до
кожної країни від яких ми хочемо одержати допомогу із проханням нам її
виявити й у такий спосіб визначиться з ким ця країна – з Україною, з
агресором, або її хата скраю».
Крім того, «щоб зупинити Путіна країнам ЄС і в першу чергу Німеччині
потрібно прийняти рішення про відмову від закупівлі в Росії нафти, газу, лісу
й інших природних ресурсів».
«Припинити видачу будь-яких кредитів, а ще краще заморозити активи
російських державних компаній як спонсорів тероризму - на податки
сплачені ними купуються набої, які вбивають наших солдатів і мирних
А.
Геращенко
(Українська
правда
громадян»,
–
вважає
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/28/7036015/). – 2014. – 28.08).
***
Будь-яка українська продукція може бути конкурентоспроможною
на європейському ринку. Про це міністр І. Швайка повідомив журналістам
під час робочої поїздки на Тернопільщину.
Зокрема, за словами І. Швайки, подолання корупції в цьому питанні
головне завдання: «Якщо великий іноземний виробник втретє або вчетверте
заходить на українську землю, кажучи про велику корупційну складову під
час попередніх спроб, то про яку плідну співпрацю могла взагалі йти мова?!
Сьогодні ситуація докорінно змінилася. Ми готові до конструктивного
діалогу заради економічної потужності нашої держави», – сказав міністр
аграрної політики та продовольства України.
Також І. Швайка відзначив науковий потенціал вітчизняного аграрного
сектору. Велику кількість ідей, які вже сьогодні напрацьовано, треба втілити
в життя: «Дуже прикро, коли сьогодні ми використовуємо селекційні
можливості інших країн, маючи всі необхідні напрацювання для власної
селекції», – зауважив І. Швайка, оглядаючи яблуневі садки одного з
підприємств Тернопільщини (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. –
27.08).
***
На сьогодні ми переходимо від дослідного режиму на промисловий
рівень у сфері енергозаміщення. Про це міністр аграрної політики та
продовольства І. Швайка повідомив у коментарі одному з телеканалів. За
словами міністра, аграрна галузь може не тільки годувати людей, але й
забезпечити необхідним сьогодні газом.
38

«За 3-4 роки ми можемо вийти на рівень 50-відсоткового заміщення того
газу, який ми купували у Росії», – розповів І. Швайка. За його словами, наразі
існує до 3 млн га земель, непридатних для розвитку рослинництва. Саме на
цих землях можна вирощувати ту культуру, яка даватиме суху речовину,
наприклад, ті ж самі пелети. За словами міністра, на сьогодні в Україні вже
близько 4,5 тисячі гектарів дослідних та виробничих плантацій верби та
інших біоенергетичних культур.
«Завдяки розвитку цієї енергозберігаючої програми, можна опалювати
адміністративні та житлові будівлі», – зазначив І. Швайка.
Міністр вкотре наголосив на потужному дослідницькому потенціалі
вітчизняної науки, втім, наразі українським науковцям необхідно навчитися
вигідно продавати свій продукт (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2014. – 28.08).
***
Налог на армию намерены продлить до 2016 г.
Министерство финансов Украины в ходе обсуждения проекта
Госбюджета на 2015 г. решило подготовить предложения о продлении срока
действия военного сбора в размере 1,5 % на весь 2015 г., сообщается на сайте
министерства. «Было решено подготовить предложения относительно
изменений
в
налоговое
законодательство,
которые
обеспечат
дополнительные поступления в бюджет для обеспечения боеспособности
страны и восстановления разрушенной инфраструктуры восточных регионов,
в том числе за счет продления срока действия военного сбора», – говорится в
сообщении.
Министр финансов А. Шлапак заявил, что расходы в 2015 г. можно
будет увеличить исключительно по статьям социальных стандартов, военных
нужд и на обслуживание долга.
Коллегия также решила согласовать показатели проекта Госбюджета2015 с экспертами Международного валютного фонда, а также
проконсультироваться со всеукраинскими ассоциациями органов местного
самоуправления.
Минфин напомнил, что правительство, в соответствии с Бюджетным
кодексом, должно внести проект Госбюджета в Верховную Раду до
15 сентября.
Напомним, 31 июля Верховная Рада Украины согласилась с
предложением Кабинета Министров ввести временный, до 1 января 2015 г.,
общегосударственный 1,5-процентный сбор в фонд оплаты труда – «военный
сбор» (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 26.08).
***
Всемирный банк выделит Украине на реформу здравоохранения
324 млн дол. Об этом во время брифинга заявил заместитель главы
Администрации Президента Украины Д. Шимкив, передает телеканал
«112 Украина».
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«Мы очень надеемся, что Министерство здравоохранения сможет
представить проект для совета директоров Всемирного банка, так как это
кредит в 324 млн дол., который банк готов выделить для 10 областей», –
добавил Д. Шимкив.
Он подчеркнул, что данный проект направлен на практическое
реформирование охраны здоровья (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2014. – 26.08).
***
Міністерство молоді та спорту України і Світовий конгрес
українських молодіжних організацій (СКУМО) підписали Меморандум про
співпрацю.
Міністр молоді та спорту України Д. Булатов і голова СКУМО М. Гочак
скріпили підписами документ, у якому, зокрема, ідеться про подальшу
реалізацію спільних молодіжних програм, а також проведення спільних
фізкультурно-оздоровчих заходів, інформаційних кампаній про анонсування
спільних програм та утворення єдиного інформаційного простору,
проведення конференцій, семінарів та інших заходів щодо розвитку програм,
окрема частина яких стосується української молоді діаспори (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 26.08).
***
За соціальними виплатами, які забезпечує Міністерство соціальної
політики та управління соціального захисту в регіонах України, на
сьогодні звернулися 107 447 громадян, які виїхали з Донецької та
Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь. Про це повідомила
міністр соціальної політики Л. Денісова на брифінгу в Клубі Кабінету
Міністрів 26 серпня.
Зокрема, з Донецької області виїхало 63 106 осіб, з Луганської області –
31 263 особи, з АР Крим і м. Севастополь – 13 078 осіб.
Міністр додала, що майже 50 тис. переселенців звернулися до органів
Пенсійного фонду України щодо переведення пенсійних справ за місцем
тимчасового перебування. «Усім їм забезпечується виплата пенсій, бо вони
звернулися до органів Пенсійного фонду».
Міністр також повідомила, що на сьогодні до управлінь соцзахисту
звернулося 8670 осіб щодо продовження нарахування допомоги при
народженні дитини. До центрів Соціальної служби сім’ї, дітей та молоді
звернулися 12 340 родин переселенців.
Крім того, вона додала, що державні центри зайнятості працевлаштували
1185 переселенців зі Сходу України, а загалом у центри зайнятості
звернулося 7,6 тис. осіб (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. –
26.08).
***
«Якщо ми будуємо державу завтрашнього дня, державу для молоді,
то ніхто, крім неї, не збудує її такою, якою вона її хоче бачити. Якщо ми
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сьогодні стверджуємо, що дуже складно працює державна управлінська
машина, то ніхто її не відрегулює так, як це можуть зробити молоді,
креативні, енергійні особистості». Про це віце-прем’єр-міністр України
О. Сич заявив 26 серпня 2014 р. в Івано-Франківську на офіційному відкритті
Світового конгресу українських молодіжних організацій у рамках Форуму
української молоді діаспори, у якому взяли участь представники української
діаспори з понад 30 держав світу.
Віце-прем’єр-міністр України від імені уряду привітав учасників форуму
й побажав успіхів у спільній справі творення засад нової української
держави. «Щиро бажаю, аби наші громади і країни їх перебування не зазнали
такої біди, яку сьогодні переживає Україна. Упевнений, що Україна віддасть
сторицею Європі те, з чим Європа наразі йде до України», – резюмував
О. Сич, звертаючись до учасників форуму.
Як відомо, у рамках проведення форуму заплановано підписання
Меморандуму про співпрацю між СКУМО та Міністерством молоді та
спорту України, презентація відеофільму В. Ілащука «Листи з Майдану»,
міжнародної фотовиставки «Обличчя Майдану», показ колекції етноодягу, а
також проведення панельних дискусій, присвячених ролі молоді в сучасних
державотворчих процесах, стану інформаційного простору, збереженню та
розвитку української національної спадщини (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 26.08).
***
У Мінекономрозвитку проведено нараду щодо правових аспектів
торговельної політики України та Російської Федерації в контексті
укладання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і
формування Євразійського економічного співтовариства.
Засідання відбулося в рамках підготовки до тристоронніх консультацій
Україна – ЄС – РФ за участі експертів Міністерства економічного розвитку і
торгівлі, Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції,
Міністерства освіти та науки України, а також провідних наукових
економічних інститутів країни (Національного інституту стратегічних
досліджень, Інституту економіки та прогнозування НАНУ, Науководослідного економічного інституту Мінекономрозвитку).
Під час наради обговорювалися питання подальшого розвитку та
сценарії змін торговельних відносин між Україною та Росією. Також були
представлені заходи, які б могли компенсувати негативний вплив погіршення
економічного співробітництва з РФ (з можливим поширенням на відносини з
усіма країнами-учасницями Митного союзу) на окремі експортноорієнтовані
галузі та регіони України, які значною мірою залежать від доступу на ринок
країн Митного союзу.
Крім того, експерти порушили питання правового статусу України в
Співдружності Незалежних Держав і перспективи подальшого формату
участі України в зоні вільної торгівлі з країнами СНД у зв’язку з підписанням
Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною. Великої уваги
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було надано обговоренню питань щодо наслідків створення Євразійського
економічного союзу, до якого входить Росія, Казахстан, Білорусь, для
двосторонніх торговельних відносин України з державами ЄАЕС, зокрема
Росією.
За результатами наради прийнято підсумковий документ, який разом з
відповідними аналітичними матеріалами направлено до Кабінету Міністрів
України (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 27.08).
ПОЛІТИКА
Головуюча в ОБСЄ Швейцарія скликає екстрене засідання постійної
ради організації через ситуацію в Україні.
З такою ініціативою виступив представник Швейцарії при ОБСЄ
Т. Гремінгер, повідомляє Twitter швейцарського представництва ОБСЄ.
Як повідомляється, у центрі уваги засідання буде ситуація в Україні.
Відбудеться воно у віденській штаб-квартирі ОБСЄ об 11 годині за
місцевим часом (12 за Києвом).
Як відомо, Прем'єр А. Яценюк попросив західних партнерів скликати
термінове засідання Ради безпеки ООН через військову агресію Росії на
Сході
України
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/28/7036019/). – 2014. – 28.08).
***
Речник Європейської комісії у Києві Д. Стулік заявив про початок
агресії Росії проти України та попередив про небезпеку «страусиного
підходу». Відповідну заяву Д. Стулік зробив на своїй сторінці у Facebook,
пише «Радіо Свобода».
«Запам’ятайте сьогоднішній день, 27 серпня. Сьогодні почалася відкрита
російська агресія на українську територію. Це правда, що ця агресія
відбувалася тривалий час, починаючи з Криму, але тепер стало очевидно,
кримський сценарій відбувається і на материковій Україні», – написав
Д. Стулік.
«Страусиний підхід найменше допоможе у цій ситуації. Завтра ми
можемо зіштовхнутися з повномасштабною війною. А післязавтра ми, у
деяких частинах Заходу, можемо стати суб’єктами подібної агресії», –
зазначив Д. Стулік.
«Сьогодні ми, європейці, хто вірить у чіткі цінності, гасла і принципи,
повинні усвідомити, що ми також українці», – наголошує Д. Стулік.
Однак згодом він видалив цей пост зі своєї сторінки. У Євркомісії
назвали таку заяву Д. Стуліка його приватною думкою. «Це повідомлення
представляє його приватну думку і, таким чином, не може бути представлене
в якості офіційної позиції», – зазначається на сторінці представництва ЄС в
Україні
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/28/7036017/). – 2014. – 28.08).
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***
Присутність російських військ в Україну є «нестерпним» та
«неприйнятним», і Євросоюз не може з цим миритись.
Про це заявив президент Франції Ф. Олланд на зустрічі із французькими
дипломатами у Парижі у четвер,28 серпня, пише Deutsche Welle.
«Якщо з'ясується, що російські військові присутні на українській землі,
це буде нестерпно і неприйнятно», – заявив він.
За його словами, Європа навіть може посилити санкції проти Росії.
«Європа буде зберігати (санкції. – ред.) і навіть збільшуватиме їх, якщо
ескалація зростатиме», – наголосив Ф. Олланд.
При цьому він додав, що хотів би уникнути такого розвитку ситуації,
тому що санкції не відповідають «ані нашим інтересам, ані інтересам Росії».
«Росія не може сподіватися на те, що у ХХІ столітті вона усе ще буде
потугою, яка не поважає правил», – заявив Ф. Олланд.
Як відомо, напередодні російські війська вторглися в Україну на півдні
Донецької області, та захопили кілька населених пунктів (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/28/7036024/). – 2014. – 28.08).
***
Міністерство закордонних справ Литви рішуче засуджує очевидне
вторгнення на територію України збройних сил Російської Федерації.
Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті відомства.
«Такі дії, початі Російською Федерацією, є грубим порушенням
фундаментальних принципів міжнародного права і домовленостей,
досягнутих на міжнародних зустрічах», – говориться у повідомленні.
«Ці дії відкрито порушують суверенітет України та її територіальну
цілісність, підривають безпеку в усьому регіоні», – заявило литовське МЗС.
Литва закликає Росію до негайного виведення військових сил, озброєння
і обладнання з суверенної території України, а також до припинення
підтримки в будь-якій іншій формі збройних сепаратистів на сході України.
«Безсумнівно, постійно зростаючі потоки зброї та збройних груп
бойовиків з території Російської Федерації на схід України, а також дії
російських збройних сил всередині України отримають адекватну відповідь з
боку міжнародного співтовариства та його інститутів», – говориться у заяві.
Нагадаємо, напередодні російські війська вторглися в Україну на півдні
Донецької області, під їх контролем – Новоазовськ (Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/08/28/7025425/). – 2014. –
28.08).
***
Події на сході України є війною.
Про це заявив сьогодні міністр закордонних справ Латвії Е. Рінкевічс на
своїй сторінці в Twitter.
За його словами, вторгнення Росії в Україну повинне бути розглянуте
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радою Безпеки ООН як акт агресії, і дії ООН мають бути «відповідними»
(Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/08/28/7025427/). – 2014. –
28.08).
***
Рада оборони регіону вводить план «Б» і включає в нього Запорізьку
область та прилеглі території в Донецькій області.
Про це «Українській правді» заявив заступник голови Дніпропетровської
облдержадміністрації Г. Корбан, говорячи про засідання Ради Оборони
регіону.
«На засіданні буде введено план "Б". Деталі розкрити не можу – це
секретна інформація», – зазначив він.
«Ми запросили керівництво Запорізької області і включаємо їх в план
"Б". Ми технічно взяли на себе забезпечення цієї області, тому що вона
слабша і ми бачимо, що вторгнення може бути перш за все по лінії саме
Запорізької області», – сказав він.
«Тому ми беремо на себе кураторство цієї області і прилеглі території,
зокрема Маріуполь і все, що за ним», – наголосив Г. Корбан.
Водночас Г. Корбан наголосив, що якщо російські військові зайдуть на
землю Дніпропетровської та Запорізької областей, в Росію поїдуть тисячі
гробів з вантажем «200».
«У випадку агресії з боку Російської Федерації і дружніх їй терористів з
Донецької області, в Росію поїдуть тисячі "вантажу 200". Щоб всі росіяни
нарешті отямились і тверезо подивилися на керівництво своєї країни», –
зазначив Г. Корбан.
«Російська Федерація просто здригнеться від кількості "вантажу 200",
які поїдуть у випадку вторгнення», – підкреслив він (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/28/7036047/). – 2014. – 28.08).
***
Маріуполь зміцнює захисні споруди, волонтери почали формувати
партизанські загони для захисту на випадок вторгнення росіян чи
проросійських бойовиків.
Про це пише маріупольський сайт «0629», зазначаючи, що минула ніч у
Маріуполі пройшла спокійно й ситуація не змінилася.
За повідомленням волонтерських організацій, представники яких
перебували на блокпостах разом із військовими, спроб штурму міста
бойовики не чинили.
Розміщення сил на мапі військових дій не змінилася.
Як повідомив голова Новоазовської райадміністрації О. Сидоренко,
Новоазовськ перебуває в оточенні танків із ДНРівськими триколорами.
Траса
Маріуполь-Новоазовськ
контролюється
українськими
військовими.
Українські війська станом на 9:50 перебували в селі Безіменне.
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Між тим Маріуполь зміцнює захисні споруди. Вранці 28 серпня до міста
підійшла додаткова колона нової бронетехніки із Запоріжжя.
Волонтери почали формувати партизанські загони. Сотні людей уже
зараз готові зі зброєю в руках захищати рідне місто від російського
вторгнення.
«Ми багато чого можемо, якщо об'єднаємося. Не можна допустити, щоб
Маріуполь був знищений», – кажуть активісти волонтерського руху.
Свою позицію за мир вони пропонують голосно заявити всім
маріупольцям, вийшовши на мітинг.
«Путін повинен побачити, що ми проти військової агресії», – заявили
активісти.
Мітинг за мир відбудеться 28 серпня, о 18:00, на площі під постаментом
демонтованого пам'ятника Леніну (р-н «1000 дрібниць») (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/28/7036023/). – 2014. – 28.08).
***
Президент В. Путин по итогам переговоров в Минске заявил, что
Россия поможет наладить диалог между властями Украины и
сепаратистами. Однако сначала, по словам В. Путина, украинскому
правительству необходимо пойти на заключение перемирия.
Президент Украины П. Порошенко в свою очередь заявил, что для
урегулирования военного конфликта на востоке страны вскоре будет
разработана «дорожная карта». При этом, подчеркнул П. Порошенко,
прекращение огня должно быть двусторонним.
По словам В. Путина, Россия не выдвигала и не может выдвигать
условий по урегулированию ситуации в Украине. Как отметил президент
России, условия прекращения огня в Украине во время встречи в Минске не
обсуждались.
Российский президент В. Путин на встрече с украинским Президентом
П. Порошенко заявил, что кризис в Украине нельзя разрешить силовым
путем. «Готовы обменяться мнениями по сложившейся в Украине острой
кризисной ситуации, которую, уверены, нельзя разрешить путем дальнейшей
эскалации силового сценария, без учета насущных интересов юго-восточных
регионов страны, без мирного диалога с их представителями», – сказал
В. Путин.
Переговоры в белорусской столице проходили при участии глав России,
Белоруссии, Казахстана и Украины, а также представителей Евросоюза.
Президент России В. Путин и Президент Украины П. Порошенко провели
также личную встречу за закрытыми дверями, которая продолжалась около
двух часов.
Пресса отмечает, что П. Порошенко выступал в Минске на русском
языке. Кроме того, все обратили внимание на то, что российский и
украинский президенты пожали друг другу руки.
Во время переговоров Президент Украины призвал участников принять
его мирный план для урегулирования ситуации на Донбассе.
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В. Путин вновь озвучил официальную позицию Москвы, сказав, что
кризис в Украине нельзя разрешить силовым путем. При этом В. Путин в
очередной раз дистанцировался от сепаратистов, которые противостоят
украинской армии на юго-востоке страны (Електронні Вісті
(http://elvisti.com). – 2014. – 26.08; 27.08).
***
Совокупный ущерб экономике России от реализации соглашения об
ассоциации Украины с Евросоюзом может составить более
100 млрд российских рублей (около 2,77 млрд дол.). Об этом президент
России В. Путин заявил в Минске, выступая на встрече президентов
Беларуси, Казахстана, России, Украины и высоких представителей ЕС, как
передает Белта.
Напомним, трехстороння встреча в формате Украина – ЕС –
Таможенный союз в Минске началась 26 августа около 15:00 по киевскому
времени. На встрече присутствовали Президент Украины П. Порошенко,
президент Беларуси А. Лукашенко, президент России В. Путин, президент
Казахстана Н. Назарбаев, а также три комиссара ЕС – по внешней политике
К. Эштон, по энергетике Г. Эттингер и по торговле К. де Гухт
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 26.08).
***
Росія пропонує Україні та ЄС три ключові поправки в Угоду про
асоціацію.
Про це пишуть «Ведомости» з посиланням на російського
високопосадовця.
По-перше, запропоновано переглянути параметри і терміни зниження
Україною мит на товари з ЄС. За словами співрозмовника «Відомостей»,
знижувати їх треба поступово, Росію хвилюють мита на товари, на які
припадає 4 млрд дол. з 16 млрд дол. загального товарообігу.
По-друге, має бути змінене технічне регулювання – техрегламенти ЄС
«набагато жорсткіші». РФ ввжає, що внаслідок цього доступ російських
товарів на український ринок припиниться. Варто зазначити, що ЄС
неодноразово заявляв, що це побоювання є значною мірою міфізованим.
По-третє, на думку РФ, потрібна уніфікація або взаємне визнання норм
фітосанітарного контролю: у Росії три форми видачі сертифікатів, а в ЄС –
одна.
Для вирішення другої і третьої проблем «може знадобитися перехідний
період», вважає федеральний чиновник.
По суті, виконання наведених пропозицій РФ означатиме не лише
повний перегляд Угоди про асоціацію в частині зони вільної торгівлі, але й
перегляд внутрішніх торгівельних правил Євросоюзу.
Як відомо, у Європейському союзі відкидають можливість того, що
предметом тристоронніх консультацій Україна – Росія – ЄС стане перегляд
тексту Угоди про асоціацію, або її складових.
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Україна також категорично відмовилася змінювати цю угоду на догоду
Росії
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/28/7036032/). – 2014. – 28.08).
***
На Востоке Украине, в результате вооруженного конфликта между
силовиками и пророссийскими сепаратистами, погибли с середины
апреля уже не менее 2 200 человек. Об этом сообщил Верховный
комиссариат ООН по делам беженцев вечером 26 августа.
В документе отмечается, что за период с 16 июля по 17 августа в
Украине ежедневно гибли в среднем по 36 человек. Не менее 468 человек
находятся в плену у сепаратистов.
В докладе также отмечается, что вооруженные группировки в Украине в
попытке укрепить свою власть прибегают к казням, пыткам и похищениям
людей, гуманитарная ситуация в регионе ухудшается, и каких-либо
признаков деэскалации конфликта не видно. Представители Украины и
России никак не прокомментировали этот доклад ООН. Об этом сообщает
Deutsche Welle (Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2014. – 27.08).
***
Дострокові вибори Верховної Ради обійдуться держбюджету у
986 млн грн. Про це на брифінгу заявив голова Центрвиборчкому
М. Охендовський, передає кореспондент УНН.
«ЦВК вже зробила розрахунки і ми виходимо на суму 986 млн грн», –
сказав голова Центрвиборчкому, нагадавши, що відповідні видатки не
передбачені у бюджеті
Він зазначив, що Центрвибочком планує звернутися до Кабміну
стосовно виділення цих коштів після того як буде опубліковано указ
Президента України П. Порошенко про дострокове припинення повноважень
Верховної Ради.
Водночас голова комісії нагадав, що у Верховній Раді було
зареєстровано законопроект про зміни до виборчого законодавства в разі
ухвалення яких видатки на вибори можна буде скоротити на 140 млн грн за
рахунок зокрема скорочення витрат на агітацію за рахунок бюджету
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 27.08).
***
Глава ЦИК М. Охендовский рассказал, когда стартует
избирательная кампания в Верховную Раду.
Так, он сообщил, что в Украине избирательная кампания в парламент
начнется на следующий день после официальной публикации указа
Президента Украина П. Порошенко о досрочном прекращении полномочий
Верховной Рады. «Изменение установленного законом срока подготовки
выборов уже во время избирательного процесса чревато его
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фундаментальной
дезорганизацией
и
представляется
крайне
маловероятным», – сказал М. Охендовский.
По его словам, внеочередные парламентские выборы будут проходить в
соответствии с действующим законом «О выборах народных депутатов
Украины» от 17 ноября 2011 г. В частности, после избирательной кампании
2012 г., в закон были внесены изменения, основанные на рекомендациях
Венецианской комиссии и ряда международных миссий по наблюдению за
теми выборами.
Как сообщил М. Охендовский, с организационной точки зрения, закон
вполне пригоден для подготовки и проведения очередных выборов
депутатов. «На это отводится 90 дней. А вот особенности подготовки и
проведения внеочередных выборов, избирательный процесс которых на треть
короче и может длиться от 59 до 53 дней, на мой взгляд, требуют ряда
изменений», – сообщил глава ЦИКа.
Он также сообщил, что в изменениях нуждаются и сроки регистрации
кандидатов, создания окружных избирательных комиссий и некоторых
других избирательных процедур. «Например, регистрация кандидатов в
депутаты на внеочередных выборах начинается с первого дня избирательного
процесса и заканчивается за 25 дней до дня голосования. А печать
избирательных бюллетеней – и для голосования в общегосударственном
округе (за партийные списки) и для каждого одномандатного округа –
необходимо закончить за семь дней до дня голосования. На весь процесс
печати – всего 17 дней. При подготовке же очередных выборов на это
отводится 46. Для своевременного изготовления бюллетеней на
внеочередных выборах, регистрацию кандидатов необходимо заканчивать
хотя бы за 33 дня до дня голосования», – сказал М. Охендовский.
Также, по его словам, по действующему закону представления
кандидатур в состав окружных комиссий должны быть внесены в ЦИК не
позднее, чем за 53 дня до дня голосования. При определенных условиях
первый же день избирательного процесса может совпасть с последним днем
этого срока, что, очевидно, недопустимо с точки зрения реализации
гарантированных законом прав политических партий. С другой стороны, так
задолго до дня голосования работы у окружных комиссий практически не
будет – кандидатов они не регистрируют, а участковые комиссии создаются
за 15 дней до дня голосования. Выплачивать же освобожденным членам
окружных комиссий и привлеченным специалистам заработную плату при
этом нужно. Приблизив момент создания окружных комиссий ко дню
голосования, по мнению М. Охендовского, можно было бы сэкономить до
пяти миллионов гривен.
В то же время, по словам председателя ЦИК, многие предложения
Центризбиркома учтены в зарегистрированном в Верховной Раде 20 августа
законопроекте № 4531а. «ЦИК рассчитывает на скорейшее рассмотрение
этого законопроекта и вступление соответствующего закона в силу. При этом
мы надеемся, что он будет поддержан всеми фракциями и депутатскими
группами, поскольку предмета для политических дискуссий в нём нет –
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только технические изменения, необходимые для качественной подготовки
выборов со значительным – около 140 млн – сокращением расходов
государственного бюджета на их финансирование», – сообщил
М. Охендовский (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
26.08).
***
Усі проєвропейські демократичні партії мають об’єднатися під
«Блоком Петра Порошенка», щоб разом йти на парламентські
перевибори. Про це під час позачергового з’їзду партії «Солідарність», яку
перейменувано на «Блок Петра Порошенка» сказав Президент України
П. Порошенко, передає кореспондент УНН.
«Має перемогти не лише наша партія, а всі проєвропейські демократичні
сили. Бажано, щоб вони перемогли, об’єднавшись в єдиний політичний “Блок
Петра Порошенка”. Блок усіх політичних сил», – закликав Президент.
Він звернувся до всіх нинішніх парламентських партій нещодавно
розпущеної коаліції з проханням об’єднатися під своєю політичною силою.
«Не можна, щоб внутрішні чвари знищили нашу країну», – сказав
П. Порошенко (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2014. – 27.08).
***
Під час з’їзду партії «Солідарність» за пропозицією новообраного
голови партії Ю. Луценко її перейменували в «Блок Петра Порошенка»,
передає кореспондент УНН.
«Пропоную перейменувати партію “Солідарність” у “Блок Петра
Порошенка”. Це наше запрошення до УДАРу, “Батьківщини”, усіх інших
демократичних сил до єднання для нашої перемоги на фронті та на виборах»,
– сказав Ю, Луценко. «Підемо разом з Президентом. За програму, яку
підтримала більшість людей, ми готові йти до перемоги», – запропонував він.
Зазначимо, що «за» перейменування проголосували всі 125 присутніх
делегатів з’їзду.
Як інформував УНН, делегат з’їду Ю. Луценко розповів, що
П. Порошенко не планує займати керівну посаду в «Солідарності» і
передвиборчий список партії ще не формувався.
Нагадаємо, раніше А. Гриценко заявляв, що керівники опозиційних
партій «Фронт змін», «Громадянська позиція», Європейська партія України
та Українська республіканська партія «Собор» ведуть переговори про
створення нової партії, до якої увійдуть ці чотири політсили.
Як повідомлялося, політтехнолог Т. Березовець висловив сумніви щодо
того, що П. Порошенко фінансуватиме нову політичну партію, яку планують
створити на базі опозиційних сил (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 27.08).
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***
Після позачергового з’їзду президентської партії «Солідарність»
почнуть формувати виборчий список партії. Про це під час позачергового
з’їзду партії «Солідарність» сказав делегат В. Філенко, передає УНН.
Він зазначив, що після сьогоднішнього з’їзду розпочнеться підбір
кандидатів у виборчий список, який буде затверджено на наступному з’їзді.
Дата проведення наступного з’їзду поки не відома. «У партію
Президента захоче йти багато людей. Якщо ми не поставимо фільтри, то
налізе багато тих, хто може зсередини з’їсти партію. Треба зараз обережно
ставитись до прийому в партію людей», – сказав В. Філенко (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 27.08).
***
Екс-прем’єр Ю. Тимошенко закликала Президента П. Порошенка
негайно запровадили військовий стан у Донецькій та Луганській
областях. Про це вона заявила журналістам 28 серпня в Києві, повідомляє
УНН.
За словами Ю. Тимошенко, в ніч на четвер Росія здійснила військове
вторгнення на територію України. «Вночі відбулося вторгнення російської
армії… Ми не можемо називати те, що відбувається на Сході України,
терористичною акцією. Треба чесно сказати, що Росія розв’язала війну», –
наголосила вона.
У зв’язку з цим Ю. Тимошенко закликала негайно запровадити
військовий стан на території Донецької та Луганської областей. Це, на її
думку, посилить обороноздатність держави. Також екс-прем’єр закликала
Президента взяти на себе всі важелі управління обороною. «Потрібно
скликати надзвичайне засідання ВР і затвердити Указ про запровадження
військового стану», – додала Ю. Тимошенко, зазначивши, що потрібно також
звернутися до урядів інших держав щодо надання Україні військової
допомоги.
Як повідомлялося, за словами політолога Т. Березовця, введення
воєнного стану не входить до плану Президента України.
Нагадаємо, радник Президента України Ю. Луценко заявив, що воєнний
стан на Донбасі нічого не дасть українським військовим. (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 27.08).
***
Частина помітних політиків серед членів «Батьківщини» не
зійшлися в думці щодо майбутніх парламентських виборів і ролі партії в
політичному процесі. Про розкол у політсилі повідомив міністр внутрішніх
справ України А. Аваков, повідомляє УНН.
За його словами, відбулося засідання політради на якому стало зрозуміло
про розбіжність у думках з ключових питань.
А. Аваков пише про них. Зокрема йдеться про те, що раніше розглядався
варіант створення нової народної коаліції, яка в складний для країни час
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об’єднає всі демократичні політсили. Далі, як повідомив А. Аваков, було
запропоновано вже в рамках цієї парадигми провести злиття ряду партій,
зокрема «За Україну!» та Європейської партії. З повідомлення А. Авакова
випливає, що злиття передбачалося провести на основі «Батьківщини».
«Чітко позиціонувати майбутні вибори – як інструмент виконання волі
народу, інструмент формування виконавчої структури цієї волі. Вертикалі
Верховна Рада – Народна коаліція – уряд. Прийнявши парадигму, що по суті
– майбутні вибори це вибори Прем’єр-міністра та уряду. Це чесне та
прагматичне формулювання – те, що треба в наш непростий час», – написав
А. Аваков щодо ще одного пункту обговорення.
За словами міністра передбачалося, що список об’єднаної політсили
очолить кандидат на посаду Прем’єр-міністра А. Яценюк. «При тому що
лідером партії, звичайно, залишалася б Ю. Тимошенко. Ця ідея, до речі,
вперше була висунута самою Юлією Владимирівною – і висувати на
прем’єрство А. Яценюка, і пропонувати йому перше місце в списку», –
написав А. Аваков.
Однак, як повідомив А. Аваков це призвело до гострої дискусії та
протистояння. «Хто пішов? Турчинов, Яценюк, Аваков, Денисова, Петренко,
Гриневич, Головко, Матейченко, Пашинський, Парубій, Пишний, Бурбак,
Хміль, Апостол, Ємець, Лунченко... Що далі? Будемо будувати Україну –
вільну та щасливу. Нехай з різних позицій, але разом!» – написав А. Аваков
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 27.08).
***
Народний депутат С. Пашинський спростував інформацію про свій
вихід з партії «Батьківщина». Про це він сказав в ексклюзивному
коментарі УНН.
«Наразі в ВО “Батьківщина” усе спокійно. Я не виходив з
ВО “Батьківщина”, я покинув зі своїми колегами в знак протесу політраду», –
сказав він, коментуючи повідомлення ЗМІ про розкол фракції.
Починається процес дострокових парламентських виборів, який пройде в
надзвичайно складних умовах. За словами С. Пашинського, кампанію треба
провести дуже швидко, організовано, щоб не розхитувати стабільність у
нашій державі. «Для цього було запропоновано вже зараз з нашими
партнерами по Майдану підписати проект коаліційної угоди, так як ми
робили у 2012 р.», – сказав С. Пашинський.
За його словами, О. Турчинов порушив на політраді два важливих
питання. «По-перше, про те, що якщо ми йдемо на вибори, то ми повинні
домовитись про створення коаліції демократичних сил, виписати правила
гри. І друге питання, яке було поставлено, це про те, що висунути
А. Яценюка першим номером у нашому списку», – зазначив нардеп.
На жаль, сказав С. Пашинський, жодне питання за п’ять годин так і не
було поставлено на голосування. Через що майже половина політради її
покинула і більше не брала участі. «Я не бачу можливості, необхідності
збиратися повторно, враховуючи тональність. Ми поставили два державних
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питання, якщо наші колеги не мають можливості навіть поставити їх на
голосування, ми ж просили просто поставити на голосування. Відповідно ми
будемо думати як далі нам діяти», – резюмував С. Пашинський.
Нагадаємо, як написав у своєму блозі міністр внутрішніх справ
А. Аваков, у партії «Батьківщина» стався великий розкол. З партії йдуть
майже всі ключові політики (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 27.08).
***
При нинішніх прохідному бар’єрі та виборчій кампанії новим
політичним силам пробитися в парламент буде неможливо. Про це під
час прес-конференції заявив керівник Центру «Третій сектор» А. Золотарьов,
передає кореспондент УНН.
«Під час виборчої кампанії буде білий інформаційний шум, тим більше
на тлі війні, люди будуть орієнтуватися на те, що добре знайомо, відомо.
Тому я не рекомендував би викидати великі кошти на медіа, зовнішню
рекламу. Це буде абсолютно неефективне», – сказав він.
Велику роль під час виборчої кампанії, за його словами, зіграє
мобілізація власного електорату політичних сил і для багатьох
мажоритарників. Другий фактор – адмінресурс. Він не буде таким
безмежним як у 2012 р., але він був, є і буде.
«Коротка виборча кампанія дає фору тим кандидатам, у яких на руках
організаційний, фінансовий, адміністративний ресурс. Пробитися новим
політичним силам у парламент з існуючими бар’єром і термінами виборчої
кампанії буде неможливо», – зазначив експерт.
Нагадаємо, голова Верховної Ради О. Турчинов не виключає, що до
парламенту не буде обрано лише близько 20 народних депутатів (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 27.08).
***
На парламентських виборах будуть представлені дві ліві політичні
сили: КПУ та Соціалістична партія. Про це під час прес-конференції
заявив керівник Центру «Третій сектор» А. Золотарьов, передає
кореспондент УНН.
«Спроба судової заборони КПУ судячи з усього провалилася.
П. Симоненко звернувся за допомогою до європейців-лівих, чого мало хто
очікував. Потужне ліве лобі в Європарламенті можливо зіграло свою роль,
враховуючи чутливість нашої влади до думки Європи. Тому КПУ братиме
участь у виборах», – зазначив він.
За словами експерта, більшість соціологічних структур фіксує рейтинг
комуністів на рівні 3–4 %. «Судячи з усього комуністам доведеться
концентруватися на роботі власного електорату та займатися його
мобілізацією, зокрема, в Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі, Одесі,
Миколаєві, Херсоні, де в них були хороші позиції, та в центрі країни, де вони
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позиції втратили. Якщо зуміють вирішити задачу мобілізації, тоді будуть
представлені в парламенті, ні – підуть в історію», – сказав політолог.
Що стосується Соцпартії, А. Золотарьов вважає, що в новому розкладі
сил вона опинилася в складній ситуації. «Рудьковський можливо
талановитий бізнесмен, спритний політик, але на роль лідера лівої сили він
не тягне. Потрібні особи, потрібна команда. З урахуванням швидкоплинності
кампанії перспективи для соціалістів не райдужні», – підкреслив він.
За його словами, рейтинг соціалістів фіксують на рівні 0,5 %.
Нагадаємо, Партія регіонів візьме участь у позачергових виборах до
українського парламенту та сподівається зайняти «серйозне положення» у
Верховній Раді (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2014. – 27.08).
***
Лідируючими виборчими трендами на сьогодні є лідерство
Президента та динаміка народного депутата О. Ляшка. Про це написав,
аналізуючи тренди оголошеної виборчої кампанії в своєму блозі на From-ua,
президент Bohush Communications Д. Богуш.
«Перший – лідируючий тренд Порошенко та його політичної сили. Як би
вона не називалась, але підтримка чинного Президента та його команди
залишається дуже високою. Вибори Президента показали, що його команда
може показувати дуже ефективні ходи та інструменти на виборах. Є звичайно
і негативні думки, пов’язані в основному з соціально-економічними
проблемами та недостатнім чищенням усіх гілок влади від корупціонерів,
але, на мою думку, кардинально на рейтинг підтримки ці чинники не
вплинуть» – пише політолог.
На його думку, другим лідируючим трендом є атаки на О. Ляшко.
«Другий – атаки на О. Ляшка та його політичну силу. Після оголошення його
високих рейтингів (на другому місці), почалася інформаційна війна, причому
з різних джерел. Чи досягнуть ці атаки ядра його електорату – велике
питання, але тенденція дискредитації цієї політичної сили буде тривати до
кінця виборів. У О. Ляшка фактично немає реальних конкурентів на його
електоральному полі, яке він в останні два місяці помітно розширив.
«Погіршення економічної ситуації в Україні може збільшити число
потенційних прихильників Радикальної партії», – відзначає експерт.
Говорячи про Ю. Тимошенко, Д. Богуш підкреслює: «Катастрофічне
зниження підтримки Ю. Тимошенко. Очевидно, що багато членів партії
“Батьківщина” не очікували такий негативний тренд. Це ж буде достатньо
болісно для депутатів фракції у Верховній Раді, які вже підшукують теплі
місця в інших списках.
У будь-якому випадку «Батьківщина» в загальному заліку може
виявитися на 3–5 місцях, серед партій, які пройдуть до парламенту»
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 27.08).
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***
28 августа под зданием Минобороны Украины проходит акция
протеста, учатсники которой требуют от Генштаба ВСУ
предоставить помощь военным в Иловайске. На акцию собрались более
полутысячи человек.
Собравшиеся требуют отставки министра обороны В. Гелетея,
призывают немедленно оказать помощь оказавшимся в тяжелом положении
украинским силовикам, в частности, обеспечить их тяжелым вооружением.
Участники акции частично вышли на проезжую часть, но движение по
транспортной магистрали не перекрыто.
Митинг пока проходит спокойно, нарушений не зафиксировано,
правопорядок обеспечивают несколько десятков правоохранителей без
средств личной защиты.
Напомним, в Иловайске остаются заблокированными несколько
батальонов сил АТО. В то же время в СНБО заверили, что отправили
силовикам боеприпасы, артиллерию, а также дополнительные силы.
Командир добровольческого батальона Донбасс С. Семенченко опроверг
данную информацию и пообещал устроить пикет в Киеве у Генштаба
28 августа (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 28.08).
***
Під Генштабом натовп вимагає імпічменту Президента України,
передає кореспондент УНН.
Активісти та родичі бійців, які пікетують Генштаб, вимагають відставки
глави держави. Крім того, вони вимагають змінити всіх керівників
антитерористичної операції, яка проходить на Донбасі, у тому числі і
міністра оборони В. Гелетея (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1379678-pid-genshtabom-natovp-vimagayeimpichment-prezidenta-ukrayini). – 2014. – 27.08).
***
27 августа возле Администрации Президента в Киеве состоялся
митинг с требованием отправить подкрепление бойцам, удерживающим
Иловайск в Донецкой области. Об этом сообщает телеканал 112 Украина.
Как сообщается, по состоянию на 18:40 на пикет собралось более
тысячи человек, среди которых есть бойцы батальона «Азов».
Митингующие, в частности, требуют встречи с Президентом
П. Порошенко или его представителем, отправить подкрепление силовикам
АТО в Иловайск и создать «зеленый коридор» для вывоза раненых и
погибших.
Напомним, в Иловайске остаются заблокированными несколько
батальонов сил АТО.
П. Порошенко попросил митингующих подождать 20 минут до начала
встречи в связи с тем, что он общается по телефону с представителями
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Еврокомиссии. Об этом заявили переговорщики, которых делегировали в
АПУ.
«Встреча с нами задерживается в связи с тем, что П. Порошенко говорит
по телефону с представителями Еврокомиссии. Просил подождать
15–20
минут»,
–
заявил
переговорщик
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net), Главком (http://glavcom.ua/news/229564.html). –
2014. – 27.08).
***
Біля стін «Укрзалізиці» відбувся мітинг проти корупції у відомстві,
передає УНН.
На акцію вийшли біля півтораста людей, однак жоден із учасників не
зміг точно назвати причину, через яку вони вийшли на мітинг.
Дехто повідомив, що просто прийшов на акцію, де йому дали плакат.
Водночас декілька громадських активістів виступили на захист
«Укрзалізниці». Коли журналіст УНН вислуховував позицію одного із таких
активістів, двоє невідомих чоловіків сказали йому не заступати активіста. На
аргумент кореспондента, що він на роботі, вони відповіли, що теж на роботі
та спробували журналісту УНН перешкодити виконувати свій професійний
обов’язок, відтягнувши його за руку.
Зауважимо, що на камеру невідомі не захотіли представитися і почали
тікати (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
27.08).
***
В собственном доме в с. Чайки нашли мертвой экс-председателя
Фонда госимущества В. Семенюк-Самсоненко. Об этом «Громадське ТВ»
сообщили в пресс-службе МВД.
В погибшей – огнестрельное ранение.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и
представители МВД. «Выстрел был осуществлен из ружья в голову», –
отметили в МВД.
Правоохранители, среди прочего, рассматривают версию самоубийства
(Главком (http://glavcom.ua/news/229582.html). – 2014. – 27.08).
ЕКОНОМІКА
НБУ розповів про заходи для стабілізації гривні.
Серед нових заходів по стабілізації ситуації на валютному міжбанку
буде перегляд вимог до відкритої валютної позиції банків і віднесення до них
індексованих до долара цінних паперів. Про це йшлося під час зустрічі
керівництва Національного банку на чолі з Головою НБУ В. Гонтаревою з
керівниками 40 великих банків України, повідомляє прес-служба регулятора.
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Як зазначається, учасники зустрічі проаналізували наявні проблеми та
поточний стан валютного та грошово-кредитного ринків, зокрема,
фундаментальні причини та суб’єктивні чинники, що впливають на різке
зростання курсу долара. «Банкіри дійшли спільної позиції та домовилися про
першочергові заходи, яких у найкоротші терміни буде вжито для
максимально швидкої стабілізації ситуації на валютному ринку», – ідеться в
повідомленні.
Також наголошується, що серед них нових заходів по стабілізації
ситуації на валютному міжбанку буде перегляд вимог до відкритої валютної
позиції банків і віднесення до них індексованих до долара цінних паперів.
Банкіри зазначили, що їх курсові очікування перебувають на рівні
12,5–13 грн/дол., тому можна очікувати такого рівня курсу вже найближчими
днями. Розуміння проблеми дало змогу спільно розпочати відповідні заходи
зі стабілізації національної валюти та максимально швидко повернути курс
до позначки 13,50.
«Під час зустрічі В. Гонтарева обговорила з банкірами ситуацію на
депозитному ринку та доцільність зняття обмежень відповідно до Постанови
Правління Національного банку від 30.05.2014 р. № 328 “Про врегулювання
діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій”», –
повідомляє прес-служба.
Водночас з метою зменшення спекулятивних очікувань на ринку Голова
Нацбанку акцентувала увагу банкірів на посиленій роботі регулятора щодо
протидії проведенню операцій недобросовісного характеру, зокрема
транзакцій банків щодо фіктивних експортно-імпортних угод.
Крім того, учасники зустрічі конструктивно обговорили, як на практиці
оптимізувати роботу банків у стресовому стані, активізувати спільну
інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо упередження маніпулюванню
громадською думкою та нагнітання панічних настроїв серед населення, що
мають наразі вагоміший вплив на валютний курс, аніж фундаментальні
макроекономічні чинники.
Також В. Гонтарева нагадала, що очікує надходження другого траншу
МВФ у розмірі 1,45 млн дол. і 500 млн дол. Світового Банку вже 3 вересня
поточного року, що приведе до подальшого росту валютних резервів і
стабілізації валютного ринку (Економічна правда (www.epravda.com.ua). –
2014. – 27.08).
***
НБУ решил временно не применять штрафные санкции к банкам за
нарушение экономических нормативов, нормативов лимитов общей
(длинной/короткой) открытой валютной позиции в связи с ситуацией в
Крыму, военными действиями в Донецкой и Луганской областях и из-за
обвала курса гривни.
Такое решение касается тех финансовых учреждений, на деятельности
которых непосредственно отразились события на юго-востоке Украины.
Как сообщил НБУ в письме к банкам (№ 40-117/47465),
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соответствующее решение закреплено постановлением Нацбанка от
26 августа № 529.
Постановление № 529 вступит в силу со дня опубликования на веб-сайте
НБУ и будет действовать до 1 января 2015 г. (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 27.08).
***
Рост
количества
неплатежеспособных
банков,
который
наблюдается с начала года – это не только следствие девальвации,
считает А. Жолудь, аналитик Международного центра перспективных
исследований.
«Национальный банк Украины как регулятор более жестко подходит к
банкам. Если раньше очень часто была ситуация, когда банк мог не
обслуживать клиентов, не платить вовремя средства, и к нему кроме какихнибудь вербальных претензий из НБУ ничего не поступало, то сейчас в
отношении таких банков, особенно, если это не крупные банки,
соответственно, не повлияют своим закрытием на банковскую систему в
целом, если они все же неплатежеспособные, объявляется процедура
ликвидации», – пояснил он.
Поэтому количество неплатежеспособных банков будет возрастать, но
это будут в первую очередь незначительные по размеру и объему активов
банки. «И это не повлияет на банковскую систему в целом. Негативных
системных шоков для банковской системы от ликвидации таких банков не
ожидается», – добавил эксперт.
Напомним, с начала года временная администрация была введена в 16-ти
банках Украины, которые были признаны неплатежеспособными (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2014. – 26.08).
***
Украина намерена отказаться от сотрудничества с Россией при
строительстве третьего и четвертого блоков Хмельницкой атомной
электростанции. Об этом заявил президент НАЭК «Энергоатом»
Ю. Недашковский.
Ю. Недашковский также сообщил, что одним из вариантов
финансирования строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой
АЭС могут быть долгосрочные контракты на экспорт электроэнергии с этих
энергоблоков в Европу. По его словам, наиболее приемлемой реакторной
установкой для достройки Хмельницкой АЭС является ВВЭР-1000, в
частности, проектной и научно-технической документацией владеет Чехия.
Этот вариант является наиболее оптимальным по логистике, поскольку
оборудование будет поставляться по железной дороге, тогда как другие
проекты реакторных установок для площадки Хмельницкой АЭС не очень
удобны из-за необходимости доставки оборудования морским и речным
транспортом.
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Как сообщал «Корреспондент.net», в мае стало известно, что
Европейский банк реконструкции и развития и Европейское сообщество по
атомной энергии выделяют кредит в размере 600 млн евро на программу по
повышению
безопасности
украинских
АЭС
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 26.08).
***
Фонд державного майна України на кінець серпня 2014 р. забезпечив
надходження коштів до Державного бюджету від оренди у розмірі
639,7 млн грн. Виконання річного плану за неповні вісім місяців уже
становить 80,55 %.
План з надходження коштів від оренди, встановлений на сім місяців
року, перевиконано більше ніж на 20 %, а саме, стан виконання становить
121,78 %.
Усього від оренди за сім місяців 2014 р. надійшло 567,88 млн грн.
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 27.08).
***
Запасы газа в украинских подземных хранилищах с 16 по 25 августа
увеличились на 1,85 % – до 15,573 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют
данные оператора газотранспортной системы Украины компании
«Укртрансгаз».
Напомним, по данным Министерства энергетики и угольной
промышленности, суточная добыча природного газа в Украине составляет
около 50 млн куб. м, при этом возможный дефицит углеводородов в
отопительный сезон, без учета реверсных поставок, может составить около
5–7 млрд куб. м.
С 16 августа 2014 г. открылся так называемый «малый реверс»
природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме, а с
сентября он должен заработать на полную мощность. Однако «малый
реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на
полную мощность и полностью уйти от газовой зависимости от «Газпрома».
Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой
реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет
соответствующий контракт со словацкой стороной. Пока, по словам
министра энергетики Ю. Продана, Украина лишь на 50 % сможет покрыть
нужду в импортном «голубом топливе» за счет поставок из ЕС
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 27.08).
***
Шахтарі ДП «Макіїввугілля» протягом семи місяців поточного року
виконали план видобутку вугілля на 103,6 %. Про це УНН повідомили в
прес-службі ДП «Макіївугілля».
Так, з початку року добуто 1 386 350 т вугілля, додатково до плану
добуто 350 т вугілля.
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По шахтах: ім. В. Бажанова – 107,4 %, «Холодна Балка» – 112,8 %;
«Калинівська-Східна» – 90,1 %; «Бутівська» – 85,0 %; «Чайкіно» – 95,7 %;
ш/у ім. С. М. Кірова – 105,2 %, ім. С. М. Кірова – 123,6 %; «ЯсинівськаГлибока» – 65,1 %; «Північна» – 105,7 %.
Як раніше повідомляв УНН, гірники ДП «Макіївугілля», незважаючи на
розташування деяких шахт у безпосередній близькості до зони ведення
бойових дій, протягом липня поточного року виконали місячний план
видобутку вугілля на 80,6 % (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 26.08).
***
Комиссия по международной торговле США поддержала решение
Министерства торговли о введении антидемпинговых пошлин на ввоз
стальных труб для нефтегазовой отрасли из девяти государств, в том
числе и Украины. Об этом говорится в материалах регулятора.
Главным образом пошлины направлены на корейских производителей,
которые в прошлом году поставили в США стали на 818 млн дол., тогда как
остальные восемь государств (Вьетнам, Индия, Саудовская Аравия, Таиланд,
Тайвань, Турция, Украина, Филиппины) – на 722 млн дол.
Ранее Министерство торговли США сообщило о подписанном 10 июля
соглашении о приостановке антидемпингового расследования в отношении
украинских производителей. Окончательная антидемпинговая пошлина на
продукцию Interpipe Europe S.A. и аффилированных лиц, а также других
украинских компаний была установлена на уровне 6,73 % (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 26.08).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Предприятия и организации Украины в январе – июне 2014 г.
получили убыток от обычной деятельности до налогообложения в
размере 135,952 млрд грн, тогда как в январе – июне 2013 г. этот
показатель составил 8,724 млрд грн. Об этом сообщила Государственная
служба статистики.
Как отмечает, в январе – июне текущего года 54,6 % предприятий
страны работали рентабельно и получили 159,71 млрд грн прибыли, что на
89,9 % большее, чем за аналогичный период прошлого года.
В то же время в связи с резкой девальвацией гривны остальные
предприятия работали убыточно. Их убытки в первом полугодии 2014 г.
увеличились почти в четыре раза по сравнению с первым полугодием 2013 г.
– до 295,66 млрд грн (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 26.08).
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***
В первом полугодии 2014 г. капитальные инвестиции в Украине
сократились на 17,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.,
тогда как по итогам І квартала спад составлял 23,1 %. Об этом сообщила
Госслужба статистики.
За отчетный период было освоено 86,86 млн грн капитальных
инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма и Севастополя,
которые в этом отчете отсутствуют).
Госстат напоминает, что за первое полугодие 2013 г. капинвестиции
сократились на 12,9 %, что во многом связано с высокой базой сравнения
ІІ квартала 2012 г., когда завершались работы по подготовке к Евро-2012.
В региональном разрезе крупнейшее сокращение капинвестиций в
январе – июне этого года зафиксировано в Одесской и Николаевской
областях – соответственно 53,8 и 42,5 %.
В зоне конфликта в Луганской и Донецкой областях Госстат
зафиксировал спад соответственно 38,3 и 33,2 %, что близко к показателям
Ривненской и Черновицкой областей – соответственно 33,4 и 31,5 %.
Согласно статистике, капитальные инвестиции за отчетный период
увеличились лишь в трех областях: Хмельницкой, Херсонской и ИваноФранковской – соответственно на 18,8, 19,5 и 33,1 %, тогда как в столице
зафиксировано их уменьшение на 8,6 %.
В отраслевом разрезе небольшой рост капинвестиций в первом
полугодии этого года был зафиксирован в строительстве – 0,2 %, финансовой
и страховой деятельности – 0,6 % и услугах по временному размещению –
13,5 %.
Одновременно на транспорте спад составил 6,2 %, в сельском хозяйстве
– 17,9 %, торговле – 19,7 %, промышленности – 21,2 %, в секторах
информации и телекоммуникаций – 26 %, образования – 51,8 %,
здравоохранения – 60,4 %, госуправления и обороны – 66,2 %, искусства,
спорта и развлечений – 73,9 %.
Если в 2012 и 2013 гг. на долю государственного бюджета пришлось
соответственно 6,3 и 2,5 % капитальных инвестиций, то в первом полугодии
2014 г. – лишь 0,4 %. Сократилась также доля кредитов банков и других
займов: с 16,1–14,8 % в 2012–2013 гг. до 10,2 % (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 26.08).
***
Експерти міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings
прогнозують спад економіки України за підсумками поточного року
щонайменше на 6,5 % і збільшення дефіциту бюджету до 10 % ВВП,
повідомляє УНН. Відповідний прогноз зроблено на тлі нестабільності на
Сході України.
«Реальний ВВП скоротиться щонайменше на 6,5 % у 2014 р., що значно
гірше, ніж очікувалося агентством у лютому поточного року», – йдеться в
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повідомленні. При цьому дефіцит консолідованого бюджету, на думку
фахівців, досягне 10 % ВВП.
Нагадаємо, 23 серпня Fitch Ratings знизило суверенний кредитний
рейтинг України у національній валюті з «B-» до «CCC», або «надзвичайно
спекулятивного».
«Нестабільність на Сході та суперечки з Росією впливають на економіку.
Хоча уряд відвоював значну територію в повстанців, конфлікт може тривати
далі або посилюватися, затримуючи відновлення економіки та
пошкоджуючи виробничі активи», – йдеться у повідомленні агентства.
Також у Fitch підтвердили суверенний кредитний рейтинг в іноземній
валюті
на
рівні
«CCC»
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 26.08).
***
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, вслед за
суверенным, снизило до уровня CCC с B- долгосрочный рейтинг дефолта
эмитента
(РДЭ)
в
национальной
валюте
государственных
Укрэксимбанка и Ощадбанка, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой
на агентство.
Кроме того, агентство поместило на пересмотр с негативным прогнозом
долгосрочный РДЭ в национальной валюте ПриватБанка (рейтинг на уровне
В-).
В то же время агентство подтвердило на прежнем уровне В- рейтинги
Проминвестбанка, Укрсоцбанка, ВТБ Банка, Прокредитбанка, Правекс-банка,
Креди Агриколь Банка, и Альфа-Банка (все – Киев) и Укрсиббанка (Харьков).
Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте всех указанных банков
подтвержден на уровне ССС.
Как сообщалось, Fitch 23 августа снизило долгосрочный РДЭ Украины в
национальной валюте с B- до CCC, или «чрезвычайно спекулятивного»
уровня, при этом РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне CCC.
По данным агентства, указанное снижение суверенного рейтинга
отражает влияние на экономику продолжающихся в стране процессов
политической трансформации, борьбы с сепаратистами, негативное
воздействие нестабильности на Востоке Украины и споров с Россией
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 26.08).
***
27 августа Национальный банк Украины ослабил официальный курс
грн до 13,89 за дол., обновив исторический минимум.
По отношению к рублю гривна подешевела с 3,78 за 10 рублей до 3,84,
что также является наихудшим показателем в истории национальной валюты.
Относительно к евро новый официальный курс гривни составил
18,32 по сравнению с ранее зафиксированным 18,03 грн/евро
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net).
–
2014.
–
26.08;
Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 27.08).
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***
Объем импорта товаров из стран ЕС уменьшился на 2154,6 млн дол.
по сравнению с первым полугодием 2013 г., или на 18 %, сообщил
народный депутат, член депутатской группы «За мир и стабильность»
Е. Мураев. По его словам, такие данные отражены в отчете Государственной
статистики «О социально-экономическом положении Украины за январь –
июль 2014 г.».
«Согласно этому отчету, объем экспорта товаров и услуг Украины за
первое полугодие 2014 г. составил почти 34 млрд дол. США, а импорта –
более 30 млрд дол. По сравнению с прошлым годом года экспорт сократился
на 6 %, а импорт – на 18 %», – отметил депутат.
Он также сообщил, что в 2014 г. внешнеторговые операции
проводились с 206 странами мира. В частности, наибольшие импортные
поставки товаров поступали из России (29,1 %), Китая (8,9 %), Германии
(8,2 %) и Польши (5,2 %).
Кроме того, он добавил, что за январь – июль 2014 г. цены возросли
практически на все сельскохозяйственные продукты. «В то же время мы
наблюдаем незначительное снижение цен лишь на некоторые группы
растениеводства, например масло и зерновые, а также на некоторые группы
животноводства, в частности на сметану и мед. В целом же ситуация
постоянно ухудшается. Подорожание цены на хлеб является лучшим
отражением катастрофической экономической ситуации в Украине», – сказал
он (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 27.08).
***
Товарооборот Украины со странами-членами Таможенного союза
уже упал на 30 %.
Об этом сообщил Президент Украины П. Порошенко, выступая на
сегодняшней встрече Украина – ЕС – «евразийская тройка», в Минске,
сообщает «Интерфакс-Украина».
«Уже сегодня, даже без применений каких бы то ни было мер, наш
торговый оборот с ТС упал на 30 %. Это является невыгодным как для
Украины, так и для наших партнеров по ТС. И ни в коем случае нельзя
допустить дальнейших ухудшений условий торговли», – сказал
П. Порошенко. Глава государства также заверил, что торговый режим,
предусмотренный Соглашением об ассоциации с ЕС, не несет угрозы для
других стран (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 27.08).
***
Експорт української сільськогосподарської продукції до Росії в січні –
червні 2014 р. скоротився на 31 % – до 1,011 млрд дол. Про це повідомила
прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.
Відповідно до прес-релізу відомства в середу, у двосторонніх торговоекономічних відносинах з Україною, Російська Федерація вибрала шлях не
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взаємовигідного партнерства, а використання торгівельних бар’єрів,
обмежень і заборони на українські товари.
«У результаті, за шість місяців поточного року експорт української
сільськогосподарської продукції в РФ становив 1,011 млрд дол., порівняно з
аналогічним періодом 2013 р., зменшився на 31 %», – зазначають в
Мінагропроді.
За словами заступника міністра А. Дикуна, від можливих обмежень
Росією українського експорту до кінця року найбільші втрати можуть
понести кондитерська, мясомолочна, пивобезалкогольна, лікеро-горілчана,
виноробна галузі (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. –
27.08).
***
Объем поставок немецких товаров в Украину снизился на 32 % за
первые шесть месяцев 2014 г. Об этом сообщили в Восточном комитете
немецкой экономики, который представляет интересы ключевых немецких
предприятий, ведущих бизнес в Восточной Европе.
В комитете прогнозируют, что дальнейшие торговые перспективы на
этот год не будут более оптимистичными.
Что касается экспорта в Россию, то в первом полугодии было
зафиксировано снижение на 15,5 %, или 2,8 млрд евро, по сравнению с
первым полугодием 2013 г.
Как отметили в комитете, также снижается уровень немецкого экспорта
в страны Таможенного союза: Казахстана (–12 %) и Беларуси (–21 %).
Согласно данным комитета, Россия впервые спустилась на третье место
в рейтинге крупнейших восточноевропейских стран-импортеров немецкой
продукции, уступив Польше и Чехии. Зато, отмечают в Восточном комитете
немецкой экономики, увеличились объемы экспорта Германии в Польшу
(+10 %), Чехию (+9 %), Венгрию (+12 %), Румынию (+11 %) и Болгарию
(+18 %) (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 26.08).
***
Рынок ПК в Украине рекордно упал.
За ІІ квартал на локальный рынок было поставлено 195 тыс.
персональных компьютеров, что говорит о провале рынка на 66 % в годовом
сопоставлении, сообщает киевский офис ведущего мирового поставщика
экспертной аналитики IDC.
При этом поставки настольных ПК сократились на 47 % по сравнению с
прошлым годом и составили 82 тыс. шт., а рынок ноутбуков сократился
значительно ощутимее – на 73,2 % до 113 тыс. шт.
«Впервые, по данным аналитиков, был зафиксирован спад и на рынке
планшетов Украины. Согласно оценкам IDC, в минувшем квартале в страну
было поставлено 227,7 тыс. планшетов, что на 12,9 % меньше аналогичного
периода прошлого года. Рынок электронных книг просел на 62,4 % – до
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8,6 тыс. шт.», – сказано в сообщении (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua).
– 2014. – 27.08).
***
В Украине реальная зарплата уменьшилась на 8,9 % по сравнению с
показателями за первые семь месяцев 2013 г. Об этом сообщила прессслужба Госстата, передает «Интерфакс-Украина». Данные приведены без
учета показателей в Крыму. Также в июле украинцы стали меньше получать,
чем в июне (на 2,3 %).
В целом, в Украине уровень реального заработка в июле по сравнению с
июнем уменьшился на 1,8 % (3537 грн), а в Киеве – на 4,9 %. Несмотря на
падение показателей, в столице по-прежнему самые высокие средние
зарплаты – 5 639 грн, а самые низкие зафиксированы в Тернопольской
области – 2732 грн. Кроме того, у Донецкой области заработок упал до 2980 с
3 996 грн, а в Луганской – до 2875 с 3571 грн (сравнение показателей июля и
июня).
По данным Госстата, средний уровень месячного заработка штатных
работников в Украине составляет 3 395 грн (с января по июль)
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 27.08).
***
У Фінляндії зріс рівень безробіття.
У липні 2014 р. кількість безробітних зросла на 5,7 % – до 193 тис. осіб
порівняно з аналогічним періодом 2013 г. Рівень безробіття становить 7 % –
це на 0,3 % більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє Статистичний
центр Фінляндії.
Усього минулого місяця було працевлаштовано 2,25 млн осіб. Цей
показник упав у приватному секторі, але зріс у громадському. Рівень
зайнятості серед людей у віці від 15 до 64 знизився на 0,5 – до 71,2 %.
Зайнятість серед чоловіків була на 1,8 % більше, ніж серед жінок (Інтернетпортал державної служби зайнятості України (http://www.dcz.gov.ua). –
2014. – 27.08).
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