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У ЦЕНТРІ УВАГИ
У Мінську відбулося засідання тристоронньої контактної
групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі
У Мінську на тлі контрнаступу російських військових проти підрозділів
українських сил відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи
щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Крім представників України, Росії
та ОБСЄ, у зустрічі брали участь і представники угруповань ДНР, ЛНР, які в
Україні визнані терористичними.
Якщо попередня зустріч у тристоронньому форматі, яка відбулася
31 липня за участі екс-президента України Л. Кучми, російського посла
М. Зурабова, представника ОБСЄ Х. Тальявіні та лідерів сепаратистів,
відбувалася майже таємно поблизу Мінська, то сьогодні – у резиденції в
самому центрі міста. І в кулуари сьогодні були допущені представники
державних білоруських і російських ЗМІ, які активно транслювали позицію
сепаратистів з Донбасу.
Останніх представляли так званий «віце-прем’єр» «уряду» угруповання
ДНР А. Пургін і сепаратист із Луганська О. Карякін, який називає себе
«головою» «Верховної ради ЛНР». А. Пургін заявив, прибувши до Мінська,
що має план для перемовин з восьми-дев’яти позицій. Насамперед
сепаратисти вимагають від Києва особливого статусу, зупинення АТО,
обміну полоненими. «Ми привезли пропозиції для початку якого-небудь
консультаційного, а пізніше перемовного процесу. Тобто буде обмін
документами української сторони та нашої, обмін баченням, де ми можемо
намацати точки дотику», – сказав А. Пургін.
Він також заявив, що ЛНР і ДНР готові залишатися в єдиному
економічному та політичному просторі з Україною, але вимагають
особливого порядку ведення зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням
інтеграції з Росією та Митним союзом, державного статусу російської мови,
особливого статусу своїх озброєних формувань і права їм призначати суддів і
прокурорів.
Про реакцію Л. Кучми, який представляє Україну на цих консультаціях,
наразі нічого не відомо. Але А. Пургін заявив, що він і не має надії на
швидкий підсумок цих консультацій.
Мінський політолог Ю. Чаусов, який стежить за цією зустріччю,
переконаний, що результатів тепер і не буде, що ці консультації – це не
причина зупиняти контрнаступ на Донбасі для російської сторони.
«Контактну групу Росія розглядає як майданчик для обговорення питань
обміну військовополоненими, організації гуманітарних коридорів і
тимчасового припинення вогню, – каже він. – Зрозуміло, що такі цілі
підпорядковані цілям військової доцільності. До того ж участь у контактній
групі дає змогу Росії мати іміджеві вигоди – мовляв, ми ведемо переговори,
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переговори тривають, є шанс на мирне врегулювання. Таким чином,
переговори – це димова завіса, яка може сприяти успішному військовому
наступу з боку Росії».
Російський політолог К. Калачов зауважує, що на цих консультаціях
Росія хоче проштовхнути ідею федералізації України, нав’язування нового їй
суб’єкта – Новоросії. «Незважаючи на те що в Києві є люди, які вважають,
що Україні потрібно відходити від Донбасу і повністю відділятися від нього,
П. Порошенко на такий крок не піде. Значить, буде переговорний процес,
зміст якого для Росії – поява в межах України новоутворення Новоросії, яке
зможе в майбутньому блокувати будь-який рух України на Захід.
Контрнаступом В. Путін дає зрозуміти П. Порошенкові, що якщо Україна не
може розгромити угруповання ДНР і ЛНР, то в такому випадку їй нічого не
залишається, як іти на компроміс і повернутися до пропозицій В. Путіна,
сенс яких полягає в тому, що Україна залишається у фарватері політики
Росії», – вважає політолог.
Зустріч тривала понад 4 год, представник Президента України Л. Кучма
утримався від коментарів пресі. Очікується, що консультації тристоронньої
контактної групи з урегулювання ситуації в Україні можуть продовжитися в
Мінську
5
вересня
(Радіо
«Свобода»
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/26561439.html). – 2014. – 1.09).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
І. Рудь, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. політ. наук

Становище кримських татар після анексії Криму:
реалії і перспективи
У середу, 20 серпня, Президент України П. Порошенко підписав указ
про створення посади уповноваженого Президента України у справах
кримськотатарського народу. Слідом на офіційному сайті глави держави
з’явився ще один указ про призначення на цей пост народного депутата
М. Джемілєва.
У меджлісі кримськотатарського народу підтримали появу нової
посади в апараті Адміністрації Президента й сподіваються, що це дасть змогу
більш ефективно вирішувати багато проблем.
Експерти вважають, що присвоєння М. Джемілєву статусу офіційного
представника Президента України дасть йому більше повноважень і
можливостей у переговорах з міжнародними партнерами.
В указі, підписаному П. Порошенком, сказано, що уповноважений у
справах
кримськотатарського
народу
забезпечуватиме
здійснення
Президентом України повноважень щодо додержання конституційних прав
кримських татар. «Основне завдання уповноваженого – це підготовка різного
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роду документів, спрямованих на вирішення проблем кримськотатарського
народу, як правових, так і соціальних. Зрозуміло, уповноважений
пропонуватиме Президенту бачення відносного того, якими шляхами ми
будемо повертати Крим», – пояснив суть своїх нових обов’язків
М. Джемілєв.
М. Джемілєв зазначив, що першочерговим завданням його діяльності
на новій посаді стане допомога кримчанам, які вимушено покинули півострів
і
тимчасово
оселилися
на
материковій
частині
України
(http://zmist.if.ua/ukraina-i-svit/7248-dzhemilov-pryznachenyi-upovnovazhenymprezydenta-z-krymsko-tatarskoho-narodu.html. – 2014. – 20.08).
За словами лідера Національного руху кримських татар М. Джемілєва,
він двічі зустрічався з Президентом перед тим, як П. Порошенко підписав
указ про створення посади уповноваженого. М. Джемілєв зізнався, що
спочатку не мав намірів посідати цей пост, але П. Порошенко наполіг на його
призначенні. «Я пропонував інші кандидатури, але він сказав, що хотів би
бачити на цій посаді людину, яку добре знає. І я змушений був погодитися»,
– сказав М. Джемілєв.
Народний депутат зазначив, що складність для реалізації його нових
повноважень представлятиме те, що «влада» анексованого Криму заборонила
йому в’їзд на територію півострова, тому в зборі інформації про події в
Криму йому допомагатимуть співробітники, що входять в апарат
уповноваженого.
Як поінформував заступник голови меджлісу Н. Джелял, поки складно
судити про можливі наслідки такого призначення, оскільки на сьогодні не
зрозуміло, які функції і можливості матиме уповноважений у справах
кримськотатарського народу. «М. Джемілєв, перебуваючи в різних статусах,
завжди відстоював інтереси кримськотатарського народу. Я відчуваю надію
на те, що новий офіційний статус дасть йому змогу ще більше посилити свої
дії», – сказав Н. Джелял.
Також він зазначив, що у створену структуру апарату уповноваженого
можуть увійти кримські татари, які на сьогодні проживають на анексованій
території. Але, за словами Н. Джеляла, головне не те, де проживатимуть
помічники
М.
Джемілєва,
а
їхні
професійні
якості
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/26543634.html. – 2014. – 21.08).
Поява
посади
уповноваженого
Президента
у
справах
кримськотатарського народу підтримали і в Координаційному комітеті
громадських організацій вимушених переселенців. Співголова комітету
А. Щекун заявив, що це може стати позитивним сигналом, який офіційний
Київ направляє до Криму. «Це дуже важливо, оскільки останнім часом
намічається тенденція, яка полягає в тому, що члени меджлісу отримують
посади в окупаційній владі. Необхідно очищення від таких людей. Будемо
сподіватися на те, що меджліс залишиться на колишніх позиціях і
відстоюватиме територіальну цілісність України», – зазначив А. Щекун.
Експерти вважають, що призначення М. Джемілєва є першим кроком
на шляху до реалізації постанови про визнання кримських татар корінним
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народом, яке Верховна Рада прийняла в середині березня 2014 р. «Тепер
з’явилося більше можливостей для реалізації цієї постанови і наповнення її
змістом. Крім того, призначення, яке відбулося, дає більше можливостей
М. Джемілєву у співпраці з міжнародним співтовариством», – вважає
директор Центру близькосхідних досліджень І. Семиволос.
На думку експерта, статус уповноваженого Президента України вище,
ніж звання народного депутата, і дасть М. Джемілєву додаткові інструменти
впливу.
До речі, тепер М. Джемілєву доведеться визначитися з тим, яку посаду
йому посідати: уповноваженого Президента чи депутата Верховної Ради. Як
відомо, українське законодавство забороняє поєднання роботи в парламенті і
в органах виконавчої влади. За прогнозами експертів, М. Джемілєв
визначатиметься з тим, який статус для нього буде пріоритетнішим, ближче
до майбутніх парламентських виборів.
Кримський політолог С. Костинський вважає, що якщо М. Джемілєв і
відмовиться від посади уповноваженого, то на користь глави меджлісу
Р. Чубарова. «Упевнений, Мустафа-ага не лукавить, коли говорить, що
відмовлявся від посади. Він не один десяток років несе величезне моральне і
фізичне навантаження у зв’язку зі своєю політичною діяльністю. Врахуйте,
що довелося йому пережити у своєму житті, і цей марафон випробувань досі
не припиняється. Думаю, що якщо він відмовиться від посади, то на користь
Р. Чубарова, який володіє для цього необхідними рівнем легітимності серед
кримських татар і професійною компетенцією», – вважає експерт.
Також С. Костинський звернув увагу, що це призначення має
насамперед символічне значення. На його думку, тим самим Українська
держава демонструє особливу увагу до Криму, а також до
кримськотатарського народу і вирішення його проблем, що є унікальним
прецедентом. Політолог вважає, що подія призначення відображає
винятковий статус М. Джемілєва серед кримських татар і підкреслює його
винятковий
авторитет
для
Президента
(http://ru.krymr.com/content/article/26543577.html. – 2014. – 20.08).
Тим часом Кремль теж поступово визначається з політикою щодо
кримських татар.
Коли президент В. Путін оголосив про «возз’єднання» Росії з Кримом,
він підкреслив, що російське керівництво проведе заходи щодо завершення
процесу реабілітації кримськотатарського народу. Пізніше В. Путін підписав
указ про реабілітацію кримських татар та інших народів, депортованих з
території Криму.
Російські мусульманські лідери, які представляють різні ісламські
центри, неодноразово відвідували півострів з метою схилити кримських
татар до співпраці з Москвою.
У Росії налічується близько 5 тис. мусульманських громад, з них понад
третину контролює Координаційний центр мусульман Північного Кавказу
(КЦМСК). На другому за впливовістю місці – Духовне управління
мусульман Татарстану (ДУМТ), що контролює близько 25 % громад, на
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третьому – Центральне духовне управління мусульман Росії (ЦДУМ), що
поширює свою юрисдикцію на Білорусь, Молдову, Латвію і контролює до
20 % громад у Росії. Ще до 18 % громад припадає на Раду муфтіїв
Росії (СМР).
Першим у березні 2014 р. Крим відвідав муфтій Татарстану
К. Самігуллін, він зустрівся з головою Духовного управління мусульман
Криму хаджі Е. Аблаєвим. К. Самігуллін повідомив, що кримські татари
завжди можуть розраховувати на підтримку мусульман Татарстану.
Слідом за К. Самігулліним Крим відвідував голова СМР Р. Гайнутдін,
який також провів зустрічі з представниками меджлісу та Духовного
управління мусульман Криму. На початку червня, у День Росії, на півострів
прибула делегація ЦДУМ і Республіки Башкортостан на чолі з головою
Шейхуль-Ісламом Талгатом Сафа Таджуддіном.
Помітною подією став візит до Криму президента Татарстану
Р. Мінніханова, який зустрівся з Р. Чубаровим. Примітно, що у відповідь на
візит Р. Мінніханова Р. Чубаров через кілька місяців відвідав Казань, де була
підписана угода про співпрацю між кримськими й казанськими татарами.
Угода передбачає обмін делегаціями між районами та селами Татарстану й
Криму, дослідження історичних зв’язків двох народів, спільні наукові та
науково-практичні конференції з історії, мови, освіти та культури тощо.
Меджліс, який підтримує більшість кримських татар, не так вибирав
тактику роботи з мусульманськими організаціями Росії, скільки доводив до
членів делегацій історичний досвід і поточну організацію ісламського поля
на півострові. При цьому, за словами Р. Чубарова, організованість
кримськотатарського народу стала несподіванкою для членів делегацій з
Росії.
Через два місяці після анексії Криму В. Путін провів зустріч з
окремими представниками кримськотатарського народу, які поділяють
політику Кремля стосовно України й Криму. Ідеться насамперед про
організацію «Міллі фірка» («Народна партія») та її голову В. Абдураїмова, а
також про Кримську республіканську організацію української Партії
регіонів, представником якої є Е. Гафаров.
«Потрібно зауважити, що 2008 р. під час російської агресії стосовно
Грузії В. Абдураїмов публічно звертався до В. Путіна з проханням про
застосування подібних дій відносно України, де він угледів геноцид, зокрема
і стосовно кримських татар», – нагадав Р. Чубаров.
З моменту анексії Криму В. Путін не зустрічався особисто з
М. Джемілєвим, а також іншими представниками меджлісу. Єдина бесіда
М. Джемілєва з В. Путіним відбулася телефоном напередодні референдуму в
Криму за сприяння колишнього президента Татарстану М. Шаймієва. Під час
цієї розмови у відповідь на питання М. Джемілєва про забезпечення прав
кримських татар у нових умовах В. Путін навів як приклад «щасливе» життя
казанських татар у Росії (http://ua.krymr.com/content/article/25465171.html. –
2014. – 22.07).
Інформуючи про зусилля російської влади стосовно налагодження
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співпраці з кримськотатарськими лідерами й залучення підтримки російської
політики на півострові з боку кримських татар, ЗМІ також повідомляють і
про ряд негативних чинників.
Так, 12 червня меджліс кримських татар звернувся до ООН, ОБСЄ та
міжнародних правозахисних організацій із проханням докласти зусиль, щоб
запобігти ескалації насильства проти мирного населення в Криму. У
зверненні наголошувалося, що в останні місяці кримське суспільство
зіткнулося з украй небезпечним явищем, що раніше не було характерним для
Криму, – викраденням людей.
У меджлісі нагадали, що на початку березня був викрадений і згодом
знайдений вбитим Р. Аметов – батько трьох малолітніх дітей, мусульманин
за віросповіданням. Факт незаконного затримання та примусового
етапування Р. Аметова посеред дня з центральної площі Сімферополя
зафіксований журналістами на відео. Проте до теперішнього часу злочинне
вбивство не розкрите й злочинці не понесли покарання.
Наприкінці травня в Криму один за одним пропали троє активістів
громадської організації «Український дім», жителі Сімферополя Л. Корж,
Т. Шаймарданов і С. Зінедін. Їх подальша доля невідома дотепер.
«Меджліс кримськотатарського народу оцінює ці події як акти
насильства по відношенню до мирних жителів Криму та як акції залякування
кримського суспільства, а їх нерозкриття – як доказ ігнорування чинною
владою елементарних прав людини на власне життя і безпеку своїх рідних і
близьких. Меджліс кримськотатарського народу закликав міжнародні
організації та міжнародні правозахисні організації докласти всі свої
можливості і зусилля для запобігання в Криму ескалації насильства проти
мирного
населення»,
–
наголошується
в
зверненні
(http://news.eizvestia.com/news_politics/full/783-v-krymu-pohishhayut-krymskihtatar-medzhlis-prosit-pomoshhi-u-oon-i-obse. – 2014. – 13.06).
Повідомляється також про організовані ФСБ масові обшуки в будинках
кримських татар. У травні під час круглого столу, приуроченого до 70-річчя
депортації кримських татар сталінським режимом, про це повідомив прессекретар меджлісу А. Хамзін. За його словами, силовики анексованої
республіки заходили до помешкань татар під приводом пошуків терористів
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/05/15/7025463. – 2014. – 15.05).
Згодом для обшуків з’явився новий привід – пошук забороненої
літератури. За повідомленнями ТСН, у середині серпня в анексованому
Криму розпочалися масові обшуки в мечетях, мусульманських навчальних
закладах і будинках прихильників ісламу. Співробітники ФСБ шукають
заборонену в Росії ісламську літературу. У переліку понад 2 тис. матеріалів.
В Україні такого списку немає. Тож мусульмани Криму вимагають надати їм
час для того, щоб позбутися заборонених книжок, про які вони й гадки не
мали.
Однак окупаційна влада обшуки не призупинила. «Складається таке
враження, що намагаються захопити зненацька. Щодо літератури ми видали
наказ, щоб в усіх навчальних закладах була вилучена література. І зразу
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після наказу, буквально на другий день, почалися обшуки. І ці обшуки
частішають, – розповів заступник муфтія мусульман Криму Е. Баїров. – Це
література мусульманських авторів, надрукована в Росії, з різних причин
російськими судами була заборонена в різні роки. Не було забороненої
літератури – поняття – на території України. Тому шукати не було чого».
За результатами обшуків перед судом постане директор медресе в
Джанкої, якого підозрюють у зберіганні забороненої в Росії літератури
(http://zik.com.ua/ua/news/2014/08/15/u_krymu_fsb_masovo_shukaie_u_krymsky
h_tatar_zaboronenu_v_rf_islamsku_literaturu__zmi_514862. – 2014. – 15.08;
http://news.allcrimea.net/news/2014/8/19/medzhlis-proanaliziruet-situatsijusvyazannuju-s-krymskotatarskim-yazykom-19637. – 2014. – 19.08).
Ускладнюється і ситуація з конституційними правами кримських татар
на свободу зібрань. Про це в коментарі «Тиждень.ua» повідомив керівник
секретаріату меджлісу Д. Акієв. «Був випадок, коли мешканці с. Доброго у
Сімферопольському районі хотіли провести збори в приміщенні мечеті.
Люди планували обговорити питання відкриття національних класів у
місцевій школі. Після цього представники правоохоронних органів ходили
додому до активістів, чинили тиск на організаторів і місцевих депутатів. За
словами правоохоронців, такі зібрання є незаконними і громадяни понесуть
за це відповідальність. Невже зібратися в мечеті й обговорити проблеми
місцевої громади є незаконним? – зазначив Д. Акієв. – 23 серпня ми
планували провести заходи до Дня вшанування пам’яті жертв сталінізму та
нацизму. Здається, що може бути поганого в антифашистському мітингу?
Однак “міська влада” Сімферополя продовжує забороняти саме кримським
татарам проводити публічні масові заходи.
Зокрема, 18 травня заборонили провести траурні заходи, присвячені
річниці депортації кримськотатарського народу, 26 червня не дозволили
святкувати День кримськотатарського прапора. А тепер заборонили провести
навіть невеликий – ми заявили чисельність до 500 осіб – локальний мітинг
(до Дня вшанування пам’яті жертв сталінізму) у центрі Сімферополя. Хоча за
день до цього інша організація спокійно провела на цьому ж місці свій захід,
і нікому це не заважало».
За його словами, самопроголошена кримська «влада» приймає рішення
вибірково, а вшанування жертв сталінізму заборонила у відверто цинічній
формі. «Ми обурилися б менше, якби заборону обумовили інакше, знайшли
якусь формальну причину. Могли, наприклад, сказати, що документи не
відповідають вимогам чи паспорт не російський. А це відверте знущання.
Влада заявила, що нібито через спеку на вулиці люди можуть перегрітися чи
отримати сонячний удар, а ми – організатори – завдамо шкоди здоров’ю
населення»,
–
наголосив
Д.
Акієв
(http://zik.com.ua/ua/news/2014/08/20/predstavnyk_medzhlisu_krymska_vlada_ts
ynichno_zaboronyaie_krymskym_tataram_provodyty_zibrannya_516380. – 2014.
– 20.08).
Показовою в контексті політики російської влади щодо кримських
татар на анексованому півострові є заборона в’їзду в Крим для М. Джемілєва
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та Р. Чубарова.
Лідер кримськотатарського народу М. Джемілєв вважає, що Росія
готується вбивати кримських татар, оскільки вважає їх «п’ятою колоною».
«У нас є інформація про те, що перш ніж почнуться військові дії з Україною,
РФ намагатиметься знищити “п’яту колону” на території Криму. П’ятою
колоною вони називають кримських татар. Ми навіть знаємо, що вони
складають списки людей, які повинні зникнути або бути вбитими – і в першу
чергу це члени меджлісу», – підкреслив М. Джемілєв.
За його словами, для цих цілей у Криму вже перебувають чеченці й
дагестанці, які, утім, не хочуть воювати з татарами, але росіяни намагаються
їх змусити. «Контрактники чеченці і дагестанці нам говорили, що розуміють
нас і бачать нашу правоту, але вони не можуть виїхати, оскільки в
заручниках у Кадирова є члени їхніх сімей, яких можуть просто розстріляти.
Тому якщо щось почнеться – вони змушені будуть робити те, що їм
скажуть», – розповів М. Джемілєв.
Лідер кримських татар додав, що до нього зверталися від В. Путіна й
намагалися домовитися. Зокрема, в обмін на лояльність йому обіцяли
дозволити в’їзд до Криму і звільнити сина, який з травня 2013 р. перебуває
під вартою за підозрою в умисному вбивстві.
За його словами, на сьогодні Росія намагається домогтися розколу
серед кримських татар і знайти серед них колабораціоністів, але їй це не
вдасться (http://tyzhden.ua/News/117448. – 2014. – 22.08).
Про посилення переслідувань й дискримінації в Криму українців,
кримських татар, представників меншин, у тому числі релігійних, і
противників кримського «референдуму» 16 березня 2014 р. йшлося в
доповіді моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, заявив її голова
А. Арутюнян. За його словами, з посиланням на дані УВКБ ООН, понад
14 тис. людей поїхали з Криму.
Згідно з доповіддю, неурядові організації попереджають, що в наступні
кілька місяців може з’явитися нова хвиля внутрішньо переміщених осіб із
Криму, «оскільки набудуть чинності нові обмеження, що зроблять життя
людей
у
Криму
нестерпним»
(Високий
замок
(http://www.wz.lviv.ua/news/71931). – 2014. – 28.07).
Відповідно до заяв лідерів меджлісу та активістів кримських татар,
вони протистоятимуть утискам, але виключно в рамках чинного правового
поля. Голова меджелісу Р. Чубаров наголошує: «Головним принципом
боротьби кримських татар був і є – принцип ненасильства. Ми дотримуємося
принципу ненасильства в усіх сферах нашого життя, зокрема в духовній.
Стверджувати, що в Криму можуть з’являтися напрями в ісламі, які
спиратимуться на форми боротьби, що припускають насильство або терор,
просто абсурдно».
Водночас експерт Московського центру Карнегі О. Малашенко в одній
зі своїх публікацій звертає увагу на те, що в Криму є представники молоді,
які поділяють салафітські переконання й ідеологію північнокавказьких
союзників. За оцінками дослідника кримського ісламу в Таврійському
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національному університеті Е. Муратової, салафітський іслам у Криму
представлений, в основному, місіями і фондами арабських держав.
У Криму представлений і турецький варіант ісламу, а також
організація «Хізб-ут-Тахрір», прихильники якої можуть становити до 5 тис.
осіб. На думку ряду мусульманських діячів Криму, ідеологія
незареєстрованої «Хізб-ут-Тахрір» підриває засади кримськотатарської
ісламської традиції.
При цьому на півострові існують такі напрями, як хабашизм і ваххабізм
– радикальний напрям в ісламі, кількість представників якого оцінюється в
500–800 осіб. Однак ваххабізм не має основи для того, щоб стати масовим
явищем у кримському ісламі, зазначає Е. Муратова.
Зі свого боку глава меджелісу Р. Чубаров підкреслив, що
мусульманські організації, на кшталт «Хізб-ут-Тахрір», що наразі опинилися
в умовах російської юрисдикції поза законом, і до анексії Росією Криму не
мали злагодженої інституційної структури та широкої підтримки. «У Криму
немає “Хізб-ут-Тахрір” як стійкої мусульманської організації. Раніше були
окремі люди, десяток чи півтора, які ідентифікували себе як прихильники
ідеології цієї організації. З анексією Криму Росією боротьба з “Хізб-утТахрір” невиправдано була винесена на перший план», – наголосив
Р. Чубаров (http://ua.krymr.com/content/article/25465171.html. – 2014. – 22.07).
Навіть за умов війни Україна не повинна забувати про Крим,
переконані українські експерти. На їхню думку, саме захист
кримськотатарського населення, а також визнання кримських татар як
корінного народу України може допомогти боротися з анексією саме в
правовому полі.
Голова правління Кримського експертного центру А. Клименко
переконаний, що в новій Конституції України Кримський півострів має
визначатися як національна територіальна автономія кримських татар. На
його думку, це може стати наріжним каменем у боротьбі України за
повернення півострова.
Крім того, вважає експерт, Президент України П. Порошенко повинен
видати розпорядження про те, що Рада міністрів Криму продовжує діяти на
території України. Таким чином, роз’яснює експерт, можна буде захищати
інтереси кримськотатарського народу на правовому рівні. А. Клименко
вважає за доцільне, щоб цей орган діяв у Херсонській області, по сусідству з
Кримом. «Ця Рада міністрів повинна стати тим інститутом, навколо якого
консолідується вся робота, пов’язана як з кримчанами, що залишилися в
окупації, так і з тими, хто виїхав», ̶ додав він.
Один з лідерів кримськотатарського народу уповноважений
Президента України М. Джемілєв також вважає, що захист прав
кримськотатарського народу допоможе Україні в боротьбі за анексований
Крим. Зокрема, на його думку, слід якомога швидше визнати кримських
татар корінним народом. У 2007 р., коли Генеральна Асамблея ООН схвалила
Декларацію про права корінних народів, Україна її не підтримала.
М. Джемілєв зазначає, що якби цей документ був завчасно ратифікований –
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це захистило б його народ під час анексії. «Без згоди корінного народу на
його території не можуть проходити війни або розміщуватися військові
бази», – переповідає зміст однієї зі статей Декларації М. Джемілєв.
На думку голови меджлісу кримськотатарського народу Р. Чубарова,
питання Криму повинно залишатися пріоритетним для України. За його
словами, повернення півострова має відбуватися паралельно з відстоюванням
суверенності на Донбасі. «Незважаючи на те, що комусь, можливо, здається,
що є порядок: спочатку завершення АТО, домовленість про деескалацію, а
потім повернення до питання про статус Криму, однак сьогодні такий
порядок неможливий. І перше, і друге, і третє повинно бути питаннями
одного порядку», – зазначив Р. Чубаров.
На думку експертів, захист прав кримськотатарського народу в
правовому полі стане вагомим аргументом у боротьбі з російським впливом
на півострові.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Відбулася телефонна розмова Голови Верховної Ради України
О. Турчинова з Президентом ПАРЄ А. Брассер.
Під час розмови сторони обговорили питання агресії Російської
Федерації проти України та позицію в межах ПАРЄ стосовно підтримки
України.
Крім того, керівник парламенту та Президент ПАРЄ домовилися щодо
проведення двосторонніх переговорів під час саміту голів парламентів
європейських країн, який має відбутися в Осло наступного тижня
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 1.09).
***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов звернувся до Президента
України П. Порошенка із пропозицією оголосити в державі траур у
зв’язку із загибеллю захисників України під Іловайськом.
«У зв’язку із трагічною загибеллю захисників України, що потрапили у
оточення під м. Іловайськом Донецької області, пропоную оголосити в
державі траур», – ідеться у зверненні О. Турчинова (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 1.09).
***
«Загроза шокуючої своєю підступністю агресії Росії проти нашої
держави перекреслила мирне життя України та українців, а отже
драматично змінила й плани Верховної Ради», – заявив Голова Верховної
Ради України О. Турчинов у своєму виступі з нагоди закриття четвертої
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сесії Верховної Ради України сьомого скликання 2 вересня.
«У ситуації неприхованої війни, в якій беруть участь регулярні війська
Російської Федерації, парламент скасував традиційну літню перерву у своїй
роботі, прийняв рішення про безперервність четвертої сесії, аби забезпечити
здатність миттєвої законодавчої реакції на розвиток подій та загальної
ситуації в країні. Саме цим вмотивоване прийняття Постанови про зміни до
календарного плану, що зобов’язує нас сьогодні закрити четверту сесію
Верховної Ради України сьомого скликання та одночасно відповідно до
Конституції України відкрити п’яту сесію», – зазначив Голова ВР.
За його словами, «на долю четвертої сесії, яка розпочалася у лютому
2014 року, випали карколомні, справді доленосні події. З падінням режиму
Януковича та втечі колишнього Президента з країни єдиним легітимним
загальнодержавним органом залишилася Верховна Рада України. У
надскладній політико-правовій та соціально-економічній ситуації парламент
взяв на себе відповідальність за стан справ у державі, сформував уряд та
прийняв вкрай необхідні законодавчі акти, забезпечивши обороноздатність та
життєдіяльність країни та проведення демократичних виборів Президента
України, визнаних цивілізованим світом. Уже лише цим сьоме скликання
Парламенту заслужило гідне місце в історії парламентаризму в Україні.
На цьому фоні сам парламент пережив драматичні політичні та
структурні струси. У складних умовах протистояння сформувалася нова
парламентська більшість, і після виконання покладених на неї завдань та
припинення її існування Президент України прийняв рішення про дострокове
припинення повноважень Верховної Ради України та призначення
позачергових виборів».
О. Турчинов наголосив, що «на тлі цих буремних подій парламент
спромігся продемонструвати результативну роботу. У порівнянні з
попередньою весняною сесією Верховна Рада України розглянула втричі
більше законопроектів, більшість з яких носили стратегічний, доленосний
характер.
За
73
пленарних
засідання
парламент
розглянув
1908 законопроектів, з них прийнято в цілому 167, та 47 законопроектів
схвалені у першому читанні».
Важливим здобутком четвертої сесії, на переконання спікера
парламенту, стало відновлення Верховною Радою дії Конституції України,
яка під тиском колишнього Президента була незаконно скасована. Рішення
парламенту про відновлення Конституції України було прийнято на вимогу
українського народу конституційною більшістю у 306 голосів.
До найважливіших законопроектів, прийнятих упродовж четвертої сесії,
Голова ВР відніс пакет законопроектів, ухвалених у зв’язку з початком
Антитерористичної операції на сході країни. Насамперед парламент
оперативно вніс зміни до Державного бюджету на поточний рік,
забезпечивши фінансування наших Збройних Сил, Національної гвардії та
силових структур, а також прийняв законопроекти, які стосувалися
діяльності правоохоронних органів та Збройних Сил України. Зокрема,
відповідно до прийнятого Закону України створено Національну гвардію
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України, а також схвалено низку законів, які посилюють обороноздатність
України та врегульовують питання соціального захисту військовослужбовців,
учасників Антитерористичної операції та їх сімей.
До не менш важливого законодавчого доробку Верховної Ради слід
віднести законодавче забезпечення виконання Плану дій щодо лібералізації
Європейським Союзом візового режиму для України, щодо реформування
державної антикорупційної політики, реформи вищої освіти тощо. Окремо
спікер парламенту відзначив прийняті Верховною Радою закони України, що
регулюють державну соціальну політику, зокрема, щодо захисту прав
інвалідів, статусу ветеранів війни та гарантій їх соціального забезпечення.
У цей період Верховна Рада України також прийняла блок
законопроектів з питань бюджетної, економічної, промислової та
інвестиційної політики. Зокрема, на четвертій сесії були прийняті закони, що
стосуються антикризових заходів, дерегуляції економічної діяльності та
усунення адміністративного тиску на суб’єктів господарської діяльності, а
також щодо забезпечення переходу суб’єктів господарської діяльності до
ринкової практики у відповідності до стандартів Європейського Союзу.
Це, зокрема, закони щодо державних закупівель, державної допомоги
суб’єктам господарювання, скорочення кількості дозвільних документів та
вдосконалення процедури їх видачі, спрощення процедури державної
реєстрації, обмеження втручання в діяльність суб’єктів господарювання
тощо.
Протягом 10 років українська громадськість вимагала прийняття
резонансного Закону «Про суспільне телебачення і радіомовлення», який
нарешті було схвалено нинішньою сесію парламенту, що відкриває нові
можливості до демократизації українського суспільства.
За словами О. Турчинова, на час завершення четвертої сесії у комітетах
Верховної Ради України знаходиться на опрацюванні 2221 законопроект.
«Дуже сподіваюсь, що законопроекти, які ми не встигнемо прийняти в
цілому на поточній сесії у зв’язку з достроковим припиненням повноважень
Верховної Ради України, стануть предметом розгляду нової Верховної Ради
України.
Я щиро вдячний усім вам за плідну роботу.
Дякую за увагу, шановні колеги.
Відповідно до Конституції та чинного законодавства четверту сесію
Верховної Ради України сьомого скликання оголошую закритою, і одночасно
відповідно до ст. 83 Конституції України п’яту сесію Верховної Ради України
сьомого скликання оголошую відкритою», – завершив виступ Голова ВР
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 2.09).
***
2 вересня 2014 року у Верховній Раді України відбулося закриття
четвертої сесії і відкриття п’ятої сесії Верховної Ради України сьомого
скликання.
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На початку пленарного засідання народні депутати і присутні хвилиною
мовчання вшанували пам’ять захисників України, які загинули в боях під
Іловайськом, виходячи з оточення.
Голова Верховної Ради України О. Турчинов оголосив, що у пленарному
засіданні беруть участь члени Кабінету Міністрів України, керівники
центральних та регіональних органів виконавчої влади, керівники судової
гілки влади, глави дипломатичних представництв іноземних держав та інші
офіційні особи.
О. Турчинов підбив підсумки роботи Верховної Ради України під час
четвертої сесії. Він зазначив, що «у ситуації неприхованої війни, в якій
беруть участь регулярні війська Російської Федерації, Парламент скасував
традиційну літню перерву у своїй роботі, прийняв рішення про
безперервність четвертої сесії, аби забезпечити здатність миттєвої
законодавчої реакції на розвиток подій та загальної ситуації в країні».
Голова Верховної Ради України оголосив четверту сесію Верховної Ради
України сьомого скликання закритою, а одночасно – п’яту сесію відкритою
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 2.09).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про порядок денний
п’ятої сесії Верховної Ради України сьомого скликання».
Постановою затверджено порядок денний п’ятої сесії Верховної Ради
України сьомого скликання.
Відповідний проект постанови зареєстровано за № 4570а (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 2.09).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до
Митного кодексу України».
Законодавчим актом спрощено ввезення продукції оборонного
призначення на митну територію України під час дії особливого періоду,
введення надзвичайного стану та у період проведення антитерористичної
операції шляхом звільнення від оподаткування митом продукції оборонного
призначення, за переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Відповідний законопроект, до якого під час обговорення було внесено
поправки, зареєстровано за № 4555а (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 2.09).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до
Податкового кодексу України» (про звільнення від оподаткування
імпорту продукції оборонного призначення).
Законодавчим актом звільнено від оподаткування податком на додану
вартість операції із ввезення на митну територію України продукції
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оборонного призначення, за товарними позиціями УКТЗЕД: 3601-3603
(ударні капсулі, детонатори, ракети освітлювальні); 8710 (танки та
бронемашини з озброєнням чи без озброєння, їхні частини); включені до
групи 90 «Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi,
контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та
приладдя» (тільки для телескопічних прицілів або інших оптичних пристроїв
для зброї, якщо вони не поставлені разом із зброєю, для якої вони
призначені); включені до групи 93 «Зброя та боєприпаси; їх частини та
приладдя», крім включених до товарних позицій 9303 – 9304, 9305
(призначених тільки для виробів товарних позицій 9303 – 9304), 96909 та
9307.
Законом також визначені особливі умови ввезення зазначеної продукції
оборонного призначення.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 4556а-1 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 2.09).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про
внесення змін до деяких законів України щодо залучення транспортних
засобів для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів
можливих бойових дій.
Законопроектом пропонується встановити правові засади залучення
транспортних засобів для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації і
районів можливих бойових дій.
Відповідні зміни передбачається внести до Кодексу цивільного захисту
України, законів «Про транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про
правовий режим надзвичайного стану», «Про правовий режим воєнного
стану», «Про автомобільний транспорт».
Законопроект зареєстровано за № 4554а (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 2.09).
***
Верховна Рада з другої спроби звільнила П. Шеремету з посади
міністра економічного розвитку та торгівлі. За відповідний проект
постанови проголосували 262 народні депутати, передає кореспондент УНН.
П. Шеремету було звільнено за власним бажанням.
Як повідомлялося, 20 серпня, під час засідання уряду міністр
економічного розвитку і торгівлі України П. Шеремета подав у відставку.
Приводом відставки з посади міністра економічного розвитку і торгівлі
П. Шеремета назвав спосіб призначення В. П’ятницького на посаду
торгового
представника
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 2.09).
і
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***
Керівники парламентських фракцій узгодили положення про участь у
виборах виборчих блоків і 5-відсотковий прохідний бар’єр, які будуть
враховані під час змін до виборчого законодавства на цьому тижні. Про це
після засідання погоджувальної ради сказав керівник фракції «Батьківщина»
С. Соболєв, передає УНН.
«Вперше за всю історію нарад з головами фракцій всі представники
фракцій висказалися одноголосно за необхідність повернення до
пропорційної виборчої системи за відкритими списками. Проект, який
внесений, дозволяє участь у виборах політичних блоків. І для блоків, і для
партій пропонується встановити 5-відсотковий прохідний бар’єр. У рамках
цього будемо наполягати, щоб всі технічні пропозиції, які йдуть для
проведення цих виборів, були враховані вже в рамках закону про вибори на
пропорційній основі, а не по старій виборчій системі», – сказав С. Соболєв
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 1.09).
***
Після того, у Верховній Раді України виступить міністр оборони
В. Гелетей із статистикою загиблих, парламент розгляне питання
введення дня жалоби в Україні. Про це після засідання погоджувальної ради
сказав керівник фракції «Батьківщина» С. Соболєв, передає УНН.
«В рамках доповіді міністра ми сподіваємося отримати офіційну
інформацію від представників збройних сил. Що стосується введення дня
жалоби, то фактично О. Турчинов почав (1 вересня. – Ред.) з цього засідання
керівників депутатських груп та фракцій. Він запропонував завтра (2 вересня.
– Ред.) зробити щодо цього заяву та відповідні дії», – сказав С. Соболєв.
Він зазначив, що депутати ще не знають конкретних цифр щодо
загиблих, і коли міністр їх оголосить завтра (2 вересня. – Ред.), буде
вводитися
день
жалоби
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 1.09).
***
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект про
відновлення курсу на членство в НАТО.
Законопроект Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо забезпечення суверенітету та захисту територіальної
цілісності України» 29 серпня зареєстровано під № 4561а, передає УНН.
Цим законодавчим актом пропонується внести зміни до законів України
«Про засади внутрішньої та зовнішньої політики» та «Про основи
національної безпеки України», відповідно до яких створюються законодавчі
передумови для інтеграції України у євроатлантичний безпековий простір і
забезпечення захисту територіальної цілісності України та її суверенітету
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 1.09).
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***
На цьому тижні Верховна Рада має розглянути законопроект
Б. Тарасюка щодо скасування позаблокового статусу України, після чого
«Батьківщина» ініціює подання заявки Україною на вступ до НАТО. Про
це після засідання погоджувальної ради сказав керівник фракції
«Батьківщина» С. Соболєв, передає УНН.
«Існує законопроект нашого колеги Б. Тарасюка, який внесений чотири
місці тому, де прямо визначено повернення до стану, який існував до 2010 р.,
коли за наполяганням Януковича, Партії регіонів, комуністів більшість
змінила відповідну статтю закону. Партія “Батьківщина” негайно ініціює всі
ті процедури, які вимагають подачі заявки щодо вступу до НАТО», – сказав
С. Соболєв.
Він підкреслив, що «колективна система безпеки допоможе Україні
протистояти агресору».
«Ми подали цей законопроект і сподіваємося, що він буде включений до
порядку денного та розглянутий на цьому тижні», – уточнив С. Соболєв
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 1.09).

***
Народний депутат Г. Герман у коментарі УНН повідомила, що
Партія регіонів вважає, що відповідь на доленосне запитання про вступ
України до НАТО може дати тільки весь український народ, а не
Верховна Рада сьомого скликання.
«Я вважаю, що питання про вступ до НАТО може вирішувати лише весь
український народ. Президент України підкреслив у своїй аргументації
розпуску нинішнього парламенту, що ця ВР не відображає настроїв усього
суспільства, а якщо так, то вона немає права приймати доленосні рішення, ті
рішення, які будуть впливати на українську перспективу», – наголосила
Г. Герман.
Політик вважає, що відповідь на запитання про вступ до організації
українці повинні дати на референдумі, адже таке важливе рішення, яке може
навіть спровокувати третю світову війну, не може прийматися «купкою
політиків». «Цей референдум, як підкреслює Тимошенко, справді можна
було б провести під час нинішніх парламентських виборів. Але якщо не буде
війни. Якщо ж буде війна, то безперечно, ані ці вибори, ані референдум
провести буде неможливо, адже це буде воля не всього народу, а тієї його
частини, яка проживає на території, де немає військових дії», – вважає
народний депутат.
Г. Герман наголосила, що ВР цього скликання не має права голосувати
за законопроект, яким відкривається шлях до вступу України в НАТО. «Ми
вважаємо, що тільки народ на референдумі може сказати “так” або “ні”, і в
залежності від волі народу ми будемо її виконувати», – сказала Г. Герман.
Нагадаємо, партія «Батьківщина» ініціює проведення референдуму щодо
вступу України до НАТО в день дострокових парламентських виборів –
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26 жовтня 2014 р. (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua).
– 2014. – 1.09).
***
1 вересня в комітетах Верховної Ради відбулося засідання робочої
групи по доопрацюванню закону про люстрацію, на якому депутати
намагаються розглянути поправки від громадськості до законопроекту,
передає кореспондент УНН.
Раніше голова робочої групи Ю. Дерев’янко анонсував, що закон про
люстрацію до другого читання буде доопрацьований до 29 серпня. На
засіданні робочої групи депутати мали розглянути остаточну редакцію, яку
парламент зміг би розглянути на цьому пленарному тижні. Однак її немає.
«Зараз ми маємо розглянути правки та пропозиції від громадськості», –
сказав керівник робочої групи депутат.
Нагадаємо, у Комітет з питань державного управління та місцевого
самоврядування Д. Жванії також подавалися поправки до закону про
люстрацію
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 1.09).
***
Народные депутаты группы «За мир и стабильность» намерены
настаивать на принятии постановления об основных направлениях
устойчивого развития и восстановления инфраструктуры населенных
пунктов Луганской и Донецкой областей.
По словам депутата группы В. Чуба, указанное постановление в первую
очередь предусматривает обеспечение социальными гарантиями жителей
Востока Украины. «Жители пострадавших регионов нуждаются в
обеспечении первоочередных потребностей в медицинской помощи,
получении причитающихся им видов социальной помощи, а также создании
возможности для восстановления своей трудовой деятельности и условий для
проживания», – сказал политик. Кроме того, он отметил, что в постановлении
предлагается запретить увольнять работников-жителей пострадавших
населенных пунктов Луганской и Донецкой областей за прогулы или
длительное отсутствие на рабочем месте, а всех уволенных по этим
основаниям восстановить на работе.
«На Востоке Украины ежедневно растет социальное напряжение.
Повреждена инфраструктура, разрушены жилые дома, угроза жизни и
здоровью заставила сотни тысяч граждан Украины покинуть свои дома и
фактически стать беженцами у себя на Родине. При этом власти продолжают
игнорировать решение проблем жителей Востока Украины. Мы призываем
всех народных депутатов как можно быстрее принять это постановление и
выразить свою поддержку пострадавшим согражданам», – сказал В. Чуб
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 1.09).
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***
Голова Комітету з питань науки і освіти Л. Гриневич взяла участь в
урочистому посвяченні в студенти в Національному університеті
«Києво-Могилянська академія».
У промові перед громадою університету 31 серпня 2014 р. голова
комітету зазначила: «Чого ми очікуємо від спудея Могилянської академії?
Спудея 2014 р. Року, який буде вписаний, вкарбований в історію України.
Про який буде написано у кожному шкільному підручнику. Року наших
надій, нашої болі, нашої волі, наших перемог, наших втрат і наших нових
можливостей.
Ми сьогодні дуже розраховуємо на вас. І я розглядаю цю посвяту в
спудеї 2014 р. саме як розгортання нашого з вами інтелектуального і
духовного фронту боротьби за нашу незалежність, за наше європейське
майбутнє.
Фактично ви маєте шанс стати золотим кадровим резервом нашої країни.
Поступивши сюди, ви вже довели, що у вас є здібності і амбіції. І ви
претендуєте на звання кращих, але претендувати – не означає бути. І свій
особливий статус вам треба ще заслужити важкою працею в бібліотеках,
важкою працею над собою. “Могилянка” дає вам можливість, дає шанс!
А вам його треба реалізувати.
Я лише хочу вас дуже попросити, пам’ятайте, що це не тільки ваш
особистий шанс. Це є шанс для всієї країни. І ви повинні розуміти цю
відповідальність, коли ви ідете на пари, в лабораторію, архів чи бібліотеку»
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 1.09).
***
На сайте парламента обнародован проект постановления об
отставке главы Национального банка Украины В. Гонтаревой.
Документ был зарегистрирован Секретариатом парламента накануне, но
сопроводительные документы и сам текст постановления появились на сайте
ВР только 29 августа.
Автором проекта постановления является депутат-»регионал»
Н. Шуфрич. В пояснительной записке к проекту постановления говорится,
что В. Гонтарева непосредственно причастна к резкому обвалу гривни, что
может иметь негативные экономические последствия как для граждан
страны, так и для экономики в целом.
«Резкая девальвация, подготовленная в тайне от населения, нанесла
ощутимый удар по семейному бюджету большинства граждан Украины,
которые хранили свои скромные сбережения в наличной национальной
валюте Украины. После подобных действий Национального банка Украины
надолго подорвано доверие населения к финансовой системе государства.
Данные действия привели к значительным финансово-экономическим
потерям государства и отдельных граждан и угрожают в ближайшем
будущем стать причиной глубокого системного кризиса, делают
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недопустимым дальнейшее пребывание В. Гонтаревой на должности
председателя Национального банка Украины», – сказано в пояснительной
записке.
Проект постановления передан на согласование парламентского
Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности, а также
Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 1.09).
***
Проект закону України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо забезпечення належної організації та проведення виборів народних
депутатів України» передбачає скорочення представників зі Сходу
України. Про це повідомив народний депутат, член депутатської групи «За
мир та стабільність» В. Олійник, передає УНН.
За його словами, основними «новелами» законопроекту є змінення меж
одномандатних округів Донецької та Луганської областей, без урахування
адміністративно-територіального поділу та етнічної складової. «Ці зміни,
згідно з положеннями законопроекту, не передбачають дотримання
основоположних принципів законодавства про вибори, як-то дотримання
кількості виборців не більше/менше на 20 % від середньої кількості на окрузі,
принципів адміністративно-територіального поділу, врахування інтересів
територіальних громад чи національних меншин, що мешкають на
відповідних територіях», – сказав політик.
Крім того, він зазначив, що раніше ЦВК повідомляла про межі
територіальних виборчих округів аж за 175 днів до дня голосування, за цим
законопроектом ЦВК повідомлятиме про це вже під час виборчого процесу,
не пізніше ніж на третій день. «Усе це разом призведе до того, що будуть
порушені конституційні права мешканців Сходу України на вільний вибір
представників від свого регіону до органів влади. Раніше Східний регіон
представляли в парламенті 32 народні депутати, тепер ця кількість буде
значно зменшена. Також змінена мінімальна кількість членів дільничної
виборчої комісії з 12 до 9, що також не сприятиме вільному волевиявленню,
адже в кожній комісії мінімум три особи здійснює проведення голосування
на дому для осіб з обмеженими можливостями, тому на дільниці залишається
шість осіб, голова, секретар і чотири члени. Така кількість членів комісії
істотно уповільнює роботу комісії, що призводить до величезних черг на
дільницях і унеможливлює проведення голосування у визначений у законі
термін, до 20 год, тобто банально не всі встигнуть проголосувати», – сказав
В. Олійник.
Відповідно, депутатська група «За мир та стабільність» не може
підтримати такий законопроект, який «у цілому позбавить 6,5 млн людей
конституційного права мати своїх представників в органах влади»
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 28.08).
***
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Правительство предложило Верховной Раде законопроект,
предусматривающий введение штрафов за несвоевременную оплату
гражданами жилищно-коммунальных услуг. Такое предложение
содержится в законопроекте «О жилищно-коммунальных услугах», который
зарегистрирован в Верховной Раде.
В случае несвоевременного и/или не в полном объеме внесения платы за
жилищно-коммунальные услуги потребитель будет обязан уплатить пеню в
размере 0,1 % от суммы просроченного платежа. Пеня начисляется за
каждый день просрочки.
Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за
последним днем предельного срока внесения платы за жилищнокоммунальные услуги.
Предельным сроком внесения платы за жилищно-коммунальные услуги
является 20 число месяца, следующего за расчетным. При этом пеня за
каждый месяц начисляется отдельно (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua).
– 2014. – 1.09).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко привітав прем’єр-міністра
Республіки Польща Д. Туска з обранням на посаду Президента
Європейської ради.
«Зважаючи на складні виклики і завдання, які сьогодні стоять перед
Європейським Союзом, таке рішення свідчить про визнання державамичленами провідної ролі Польщі у внутрішньому оновленні ЄС і зміцненні
його авторитету», – зазначив глава держави.
П. Порошенко також привітав міністра закордонних справ Італії
Ф. Могеріні з обранням на посаду верховного представника Європейського
Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
30.08).
***
У День знань Президент України П. Порошенко відвідав Київський
військовий ліцей ім. І. Богуна, де взяв участь у церемонії з нагоди початку
нового навчального року.
Вітаючи ліцеїстів зі святом, глава держави зазначив, що сьогодні в
Україні зростає престижність військової служби, а ті, хто служить у
Збройних силах, по праву повертають собі статус справжньої еліти
суспільства. «Вперше за часи існування сучасної України військові стали
об’єктом любові, підтримки і гордості всього народу. Я знаю, що така
солідарність надає впевненості та мужності», – сказав П. Порошенко.
Президент також наголосив, що українське військо завжди буде
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об’єктом першочергової уваги держави. Армію очікує переозброєння, а поява
високотехнологічної зброї потребує не лише військового хисту, але й
високого інтелектуального рівня, зауважив глава держави.
П. Порошенко із сумом констатував, що сьогоднішній День знань країна
зустрічає в надзвичайно складний для неї час. «Ситуація ще більше
загострилася останніми днями. Проти України нині розпочалася пряма,
неприхована агресія з боку сусідньої держави. Це докорінним чином змінює
обстановку в зоні бойових дій, ставить нові, на порядок складніші питання
перед нашими силовими структурами», – зазначив він.
За словами Президента, нині проводиться ретельний аналіз подій
останнього тижня. «Висновки будуть серйозні, зокрема й кадрові», – заявив
він.
Президент наголосив, що під час захисту незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності країни українські військовослужбовці проявляють
мужність і героїзм. «Вони демонструють високий професіоналізм, патріотизм
і, головне, безмежну відданість Україні. Перед вами достойні приклади
служіння Батьківщині, тому що серед учасників АТО є ваші батьки, брати,
родичі та друзі», – сказав П. Порошенко.
Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять випускників ліцею, які
віддали своє життя, захищаючи Україну.
Після цього глава держави взяв участь у церемонії вручення погонів
ліцеїстам-першокурсникам. Він побажав майбутнім військовослужбовцям
успішного навчального року, доброго здоров’я та нових досягнень.
Підрозділи ліцею пройшли перед Президентом урочистим маршем.
П. Порошенко також коротко поспілкувався з батьками ліцеїстів, які
були присутні на церемонії (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 1.09).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з американським
сенатором Р. Менендесом.
Президент поінформував про загострення ситуації в Донецькій і
Луганській областях у зв’язку з агресією проти України. П. Порошенко
зазначив, що українські Збройні сили мали значний прогрес у протидії
терористам до тих пір, доки не втрутилася російська армія. «Зараз для
України є критично важливим отримати допомогу у її боротьбі за свободу,
демократію, суверенітет», – наголосив Президент.
У свою чергу Р. Менендес зазначив: «Ці події загрожують не лише
Україні, а всьому світові. І хоча першими жертвами є українці, вони – не
єдині жертви. Це питання світової безпеки».
П. Порошенко поінформував про плани здійснити візит на саміт НАТО,
де він має намір провести переговори з лідерами держав-членів щодо
координації подальших дій.
Глава держави передав Р. Менендесу подяку Конгресу США за
ініціативу надати Україні статус основного союзника поза блоком НАТО.
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«Це дозволить нам отримати нові можливості від співпраці зі Сполученими
Штатами Америки та посилити свою безпеку», – зазначив Президент.
П. Порошенко та Р. Менендес обговорили візит українського Президента
до США, який планується на другу половину вересня, і заплановані зустрічі з
керівництвом США.
Глава держави має намір під час візиту до США підняти питання про
визнання так званих ЛНР і ДНР терористичними організаціями (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 1.09).
***
Президент Украины П. Порошенко подтвердил ранее озвученную
Белым домом дату своего официального визита в США, сообщает РИА
«Новости». В свою очередь, Украину в сентябре посетят лидеры ЕС.
«Могу подтвердить, что на 18 сентября планируется мой официальный
визит в США, предусмотрены встречи с руководством, президентом, вицепрезидентом», – сказал П. Порошенко.
Также он сообщил, что 12 сентября Киев посетит глава Еврокомиссии
Ж. М. Баррозу, в сентябре также состоится визит в Украину председателя
Европейского совета Х. Ван Ромпея. Кроме того, Киев обещает договориться
о дате визита премьера Италии, который будет председательствовать в ЕС,
также
планируется
визит
главы
Европарламента
М.
Шульца
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 31.08).
***
30 серпня Президент України П. Порошенко у рамках робочого візиту
до Брюсселя виступив із промовою на саміті Європейської народної
партії – найбільшої загальноєвропейської політичної сили.
Участь у цьому заході також взяли лідери багатьох європейських
інституцій: Європейської ради і Європейської комісії, глави держав та урядів
Греції, Ірландії, Іспанії, Кіпру, Латвії, Німеччини, Польщі, Португалії,
Румунії, Угорщини, Фінляндії, Швеції, високопосадовці інших держав.
Свій виступ глава Української держави присвятив донесенню до
європейських лідерів інформації про всю складність і трагічність ситуації, у
якій опинилася Україна через неприховані акти агресії, які Президент назвав
війною.
Разом з цим П. Порошенко зазначив, що війна, у якій гинуть сини й
доньки України, є не тільки війною Української держави. «Ця війна не лише
за регіональне домінування. Це битва за цінності і майбутнє Європи…
кордон якої тепер захищає Україна», – наголосив Президент, застерігши
європейських партнерів, що ця загроза сьогодні вже стукає у двері Європи, а
завтра може стати новою реальністю для усіх європейців.
Глава держави закликав учасників саміту до консолідованого захисту
спільних європейських цінностей, які відстоювали і за які гинули українці на
Євромайдані, за які Україна бореться сьогодні.
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Поінформувавши партнерів про актуальну ситуацію на Донбасі та акти
прямої збройної агресії проти України, П. Порошенко закликав європейських
політиків до дієвої й конкретної, а не тільки моральної підтримки
Української держави. Президент України висловив сподівання на
розширення європейських обмежуючих заходів щодо Росії та посилення
політичного тиску на Кремль, усебічну підтримку України, офіційне
визнання терористичними організаціями так званих ДНР і ЛНР, а також
збільшення обсягів гуманітарної і фінансової допомоги нашій державі та
активне залучення у відновлення Донбасу.
«Давайте об’єднаємо наші зусилля, щоб не втратити нашої гідності і
захистити спільні цінності перед викликом агресора», – закликав Президент.
Лідери Європейської народної партії погодилися з нагальною
необхідністю активізації консолідованих зусиль міжнародної спільноти на
підтримку України в протидії зовнішній агресії та захисті суверенітету та
територіальної
цілісності
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 30.08).
***
Зважаючи на загострення ситуації в країні, Україна має намір
обговорити з Європейським Союзом питання розширення списку
озброєнь, які можуть постачатися до Української держави. Про це
Президент України П. Порошенко сказав на брифінгу в Брюсселі.
«ЄС раніше зняв ембарго на поставки деяких видів зброї, і ми зараз
очікуємо, що відбудеться розширення цього списку озброєнь з боку ЄС», –
сказав Президент України, зауваживши, що Україна має намір обговорити це
питання більш детально на саміті НАТО в Уельсі.
Президент повідомив, що країни ЄС готові надати військово-технічну
допомогу Україні. «На двосторонньому рівні пройшли консультації про
розширення військово-технічного співробітництва. Нарешті ми фіксуємо
отримання військово-технічної допомоги та розвитку співробітництва з
країнами-членами ЄС на двосторонньому рівні, що дозволить нам серйозно
підвищити боєздатність, обороноздатність наших Збройних сил», – сказав П.
Порошенко. За його словами, основна частина співпраці полягатиме в
наданні Україні нелетальної зброї найвищої якості і найсучасніших зразків,
яка виробляється у Євросоюзі.
За словами Президента, питання посилення військово-технологічного
співробітництва Україна також планує обговорити на саміті НАТО
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 30.08).
***
У Брюсселі Президент України П. Порошенко провів зустріч з
Президентом Європейської ради Г. Ван Ромпеєм.
Глава Української держави високо оцінив незмінну підтримку та
солідарність Європейського Союзу на адресу України, що є особливо
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важливим у цей складний і трагічний момент української історії.
П. Порошенко наголосив на важливості тісної координації та спільних
зусиль України та ЄС у протидії терористам у Донецькій і Луганській
областях і відновленні миру на Донбасі.
Глава держави заявив, що введення російських військ на територію
України потребує адекватної відповіді з боку ЄС.
У цьому контексті Президент України висловив сподівання, що лідери
держав-членів ЄС жорстко відреагують на акт агресії щодо України за
результатами засідання Європейської ради 30 серпня, зокрема щодо
військово-технічної допомоги Україні з боку держав-членів ЄС.
Г. Ван Ромпей зазначив, що останні дії російської сторони спричинили
подальшу ескалацію конфлікту на Донбасі, що викликає глибоку
стурбованість лідерів ЄС і стало причиною включення «українського
питання» до порядку денного надзвичайного засідання Європейської ради.
Він переконаний, що за результатами дискусії на найвищому рівні
Європейський Союз дасть консолідовану, справедливу та адекватну оцінку
діям Російської Федерації. Зокрема, Президент Європейської ради запевнив
Президента України в тому, що під час прийняття рішення Європейською
радою позиція Євросоюзу «буде солідарною та відповідальною» (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 30.08).
***
Президент України П. Порошенко зустрівся з президентом
Європейської комісії Ж. М. Баррозу.
Під час зустрічі П. Порошенко подякував президенту Європейської
комісії Ж. М. Баррозу за запрошення здійснити візит до Брюсселя і високо
оцінив його особисту підтримку України в протидії зовнішній агресії та
зближенні з Європейським Союзом. Така підтримка є важливою для України,
оскільки вона (Україна. – Ред.) на сьогодні є об’єктом військової агресії на
українській території, підкреслив глава Української держави.
Президент України наголосив на необхідності посилення тиску
міжнародного співтовариства на Російську Федерацію з метою звільнення
української території від російських військ.
Він також звернув увагу на необхідність надання Україні військовотехнічної допомоги з боку держав-членів ЄС та визнаня ДНР і ЛНР
терористичними організаціями.
Водночас П. Порошенко підтвердив, що Україна залишається відданою
процесу врегулювання конфлікту дипломатичними шляхами на основі
Мирного плану Президента України, який підтримується ЄС.
Глава Української держави запевнив президента Європейської комісії,
що Україна ратифікує Угоду про асоціацію з ЄС у вересні 2014 р. Разом з тим
Україна залишається відкритою до спільних з Європейським Союзом
консультацій з Російською Федерацією щодо шляхів максимального
використання потенціалу та мінімізації можливих ризиків від імплементації
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поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.
Сторонами були також обговорені питання енергетичної безпеки і
висловлено сподівання на швидке відновлення та результативність
тристоронніх консультацій між Україною, Європейською комісією та
Російською Федерацією з питань постачання газу.
Глава держави та президент Єврокомісії домовилися продовжити діалог
щодо ситуації на Донбасі та інших актуальних питань у розвитку відносин
між Україною та ЄС під час робочого візиту Ж. М. Баррозу в Україну
11–12 вересня цього року (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 30.08).
***
Президент України П. Порошенко та Президент Європейського
парламенту М. Шульц на зустрічі в Брюсселі домовилися про те, що
ратифікація Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі Україна – ЄС
відбуватиметься в українській Верховній Раді та Європейському
парламенті синхронно.
П. Порошенко подякував М. Шульцу за підтримку цієї ініціативи. «Це
буде визначний день для України і Європи», – сказав П. Порошенко в
інтерв’ю журналістам після зустрічі.
Він також повідомив, що Україна запросила Європарламент направити
своїх спостерігачів до Української держави для спостереження за перебігом
передвиборної кампанії та перебігом виборів до Верховної Ради України
26 жовтня. «Ми разом зробимо все можливе, щоб ці парламентські вибори
були дійсно прозорими, справедливими і стали справжнім волевиявленням
громадян», – наголосив Президент.
П. Порошенко подякував М. Шульцу за «інтерес до ситуації в нашій
державі». Він висловив сподівання, що запланований на 12 вересня візит
Президента Європейського парламенту в Україну продемонструє
солідарність європейців з українським народом. «Я ніколи не бачив Європу
такою єдиною, як зараз, коли вона об’єдналася у солідарності з Україною», –
сказав глава держави.
М. Шульц запевнив П. Порошенка в повній підтримці України в рамках
інституцій ЄС у питаннях захисту її суверенітету та територіальної цілісності
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 30.08).
***
Президент України П. Порошенко в Брюсселі провів зустріч з
федеральним канцлером Німеччини А. Меркель.
Під час зустрічі сторони обговорили участь глави Української держави в
засіданні Європейської ради та підготовку її заключного документа –
Рішення ЄР.
А. Меркель висловила послідовну підтримку реалізації Мирного плану
Президента України та його негайну імплементацію.
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Канцлер Німеччини також зазначила, що готова сприяти в питанні
надання фінансової допомоги Україні та гуманітарної допомоги для Донбасу
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 30.08).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з прем’єр-міністром
Великої Британії Д. Кемероном й обговорив питання подальшого
співробітництва в контексті триваючої на Донбасі агресії.
П. Порошенко висловив вдячність Д. Кемерону за послідовну позицію
Великої Британії в питанні відстоювання цілісності України у відповідь на
аннексію Автономної Республіки Крим та агресію на Донбасі.
«Великобританія – один з гарантів нашої незалежності за Будапештським
меморандумом, тому дуже важлива її підтримка», – наголосив глава держави.
П. Порошекнко і Д. Кемерон домовилися про кординацію зусиль під час
засідання Європейської ради на сьогодні та в майбутньому в контексті
реалізації мирного плану для Донбасу.
Сторони домовилися продовжити діалог щодо шляхів протидії агресії в
рамках саміту НАТО 4–5 вересня 2014 р. у Великій Британії (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 30.08).
***
У Брюсселі відбулася зустріч Президента України з прем’єрміністром Республіки Польща Д. Туском.
Глава Української держави відзначив важливість підтримки України з
боку Європейського Союзу для врегулювання ситуації на Донбасі. У цьому
контексті П. Порошенко звернувся до співрозмовника з проханням докласти
зусиль для підтримки всередині Євросоюзу прийняття рішень, спрямованих
на припинення війни в українському Донбасі.
Президент закликав надати Україні військово-технічну допомогу з боку
держав-членів Європейського Союзу.
Сторони обмінялися думками стосовно подальшої допомоги ЄС, і в
цьому контексті П. Порошенко висловив сподівання, що Польща підтримає
ініціативу щодо започаткування програми ЄС для реконструкції Донбасу.
Д. Туск зазначив, що Польща підтримує ініціативу Президента України
щодо відродження Донецької і Луганської областей, а також підготувала
спеціальні стипендії для українських студентів з Донбасу. «Таким чином,
уже цього року 100 українських студентів з Донбасу навчатимуться у
польських ВНЗ. Наступного року їхня кількість зросте до 450», – зазначив
прем’єр-міністр Польщі.
П. Порошенко подякував Д. Туску за цю ініціативу та наголосив, що
розвиток відносин з Польщею є стратегічним пріоритетом зовнішньої
політики України.
Він висловив переконання, що особиста роль Д. Туска в просуванні ідей
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щодо процесів розбудови ЄС надалі зростатиме (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
30.08).
***
візиту до Брюсселю Президент України
зустріч з прем’єр-міністром Королівства

Під час робочого
П. Порошенко провів
Нідерланди М. Рютте.
П. Порошенко поінформував співрозмовника щодо ситуації на Сході
України та наголосив на важливості консолідованої рішучої підтримки
Української держави з боку держав-членів Європейського Союзу.
П. Порошенко висловив сподівання, що країни-члени ЄС обговорять і
підтримають рішення щодо впровадження третього рівня санкцій проти Росії.
«Упевнений в тому, що сьогодні буде єдине рішення, – сказав він. – Ми
розраховуємо на рішучі дії ЄС, які зупинять агресію проти України».
Президент підкреслив, що світ не має забути про трагедію катастрофи
літака «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній». «Це в наших спільних
інтересах, щоб завершити комплексне, прозоре й об’єктивне міжнародне
розслідування авіакатастрофи та оприлюднити його офіційні результати», –
сказав П. Порошенко.
Глава держави запросив прем’єр-міністра Королівства Нідерланди
М. Рютте відвідати Україну з візитом (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 30.08).
***
У рамках візиту до Брюсселя Президент України П. Порошенко
провів зустріч з прем’єр-міністром Італії М. Ренці.
Глава Української держави надав високу оцінку зусиллям італійського
головування в Раді ЄС, спрямованим на консолідацію підтримки
Європейського Союзу та «великої сімки» для України у зв’язку з триваючою
агресією в Донецькій і Луганській областях.
Сторони також скоординували підходи напередодні саміту НАТО, який
має відбутися 4–5 вересня в Уельсі.
Глава Української держави запевнив, що Україна вживає всі необхідні
заходи для зміцнення довіри італійського бізнесу та заохочення італійських
компаній розширити свою присутність в Українській державі.
Крім того, П. Порошенко та М. Ренці обговорили майбутній візит
прем’єр-міністра Італії в Україну, який має відбутися до кінця цього року
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 30.08).
***
Під час візиту до Брюсселю Президент України П. Порошенко провів
зустріч з прем’єр-міністром Швеції Ф. Райнфельдтом.
Під час зустрічі П. Порошенко поінформував Ф. Райнфельдта про
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загострення ситуації на Донбасі та акт агресії щодо України.
Прем’єр-міністр Швеції висловив підтримку Мирного плану Президента
України щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Глава держави зазначив, що сподівається на рішучу підтримку України
Європейським Союзом у питанні захисту її територіальної цілісності та
суверенітету під час засідання Європейської ради (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
30.08).
***
У Брюсселі Президент України П. Порошенко провів зустріч з
прем’єр-міністром Фінляндії А. Стуббом.
Глава держави поінформував про розвиток ситуації в Донецькій і
Луганській областях.
П. Порошенко закликав до солідарної і консолідованої позиції всіх країн
ЄС, особливо в контексті прийняття рішення Ради ЄС на підтримку України.
Сторони також обмінялися думками щодо подальшого впровадження
Мирного плану Президента України.
П. Порошенко подякував А. Стуббу за рішення щодо надання Україні
гуманітарної допомоги (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 30.08).
***
Президент України П. Порошенко висловив сподівання на подальшу
конструктивну взаємодію між Україною та новим складом Європейської
комісії.
Глава держави зазначив, що поруч із спільними зусиллями в напрямі
зупинення агресії проти України пріоритетним завданням співпраці між
урядом України та Європейською комісією залишається залучення більшої
фінансової та технічної допомоги Україні, зокрема виділення ЄС посиленої
макрофінансової допомоги та організація міжнародної донорської
конференції наприкінці цього року, спрямованої на проведення реформ і
відновлення економіки України.
Президент України підтвердив, що Угода про асоціацію між Україною та
ЄС буде ратифікована у вересні 2014 р.
Глава Української держави запросив Ж.-К. Юнкера відвідати Україну як
президент Європейської комісії. Ж.-К. Юнкер у відповідь зазначив, що його
«перший візит за межі Європейського Союзу буде в Україну» (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 30.08).
***
Президент України П. Порошенко вважає, що відновлення роботи
тристоронньої контактної групи сприятиме ефективній імплементації
мирного плану для Донбасу та врегулюванню ситуації шляхом
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переговорів.
За словами П. Порошенка, сторони мають обговорити питання
звільнення заручників, які незаконно утримуються на території Росії, роботу
моніторингової місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні та формат
припинення вогню.
Президент підкреслив, що наразі ситуація в Донецькій і Луганській
областях досягла тієї межі, коли «вже не можна буде нічого змінити», тому
сторони мають сісти за стіл переговорів. «Треба зупинити все і розпочати
дипломатичний формат перемовин», – наголосив глава Української держави
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 30.08).
***
Європейський Союз надасть Україні 1 млрд євро кредитної
макрофінансової допомоги. Про це Президент України П. Порошенко
повідомив під час спілкування з журналістами в Брюсселі.
Глава держави також повідомив, що, крім зазначеної суми, Україна до
кінця року додатково отримає кредит у розмірі 510 млн євро та 250 млн євро
гранту, яким ЄС здійснить підтримку України в цій важкій ситуації.
За інформацією глави Української держави, на засіданні також
обговорювалися питання надання гуманітарної допомоги для підготовки
східних регіонів України до зими, зокрема поставок на Донбас у співпраці з
українським урядом продовольства, засобів захисту та інших необхідних
речей (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 30.08).
***
«Ми здатні захистити самі себе. Нам потрібна сучасна
високотехнологічна
зброя.
Нам
потрібно
зберігати
спокій,
холоднокровність, зміцнювати нашу єдність і міжнародну солідарність»,
– заявив Президент України П. Порошенко на початку засідання Ради
національної безпеки та оборони України, яке відбулося 28 серпня.
За словами Президента, «лінія оборони проходить зараз на Донбасі, а не
на Заході лише тому, що міцною стіною стало на захист держави наше
українське воїнство».
Ситуація в зоні антитерористичної операції набула якісно нових змін і
обставин, зазначив глава держави, повідомивши, що через ці обставини він
прийняв рішення скасувати візит до Туреччини, де планувався ряд важливих
двосторонніх переговорів, і скликати засідання РНБО.
За словами Президента, перебіг антитерористичної операції не залишав
сумніву в тому, що вона має швидко завершитися, а відновлене життя
звільнених міст, сіл і селищ давало надію на те, що «ми виграємо боротьбу»
не лише в бойових порядках, а й за симпатії мешканців Донбасу. На
звільнених територіях починалося відновлення систем життєзабезпечення,
будувалися школи, відновлювалися виробничі потужності.
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«На порятунок банді терористів з боку Російської Федерації через
неконтрольовану нами ділянку кордону увійшли колони важкої техніки,
великі партії зброї і військовослужбовців регулярних підрозділів РФ», –
наголосив Президент.
За словами П. Порошенка, «аматори-найманці разом з кадровими
військовими намагаються організувати контрнаступ на позиції наших
Збройних сил». «Ситуація, безумовно, надзвичайно складна, і ніхто не
збирається її спрощувати. Але вона достатньо контрольована, щоб ми не
піддавалися паніці, зберігали холодний розум, здоровий глузд і чіткий
розрахунок наших подальших дій», – заявив глава держави.
Президент наголосив, що «дестабілізація ситуації і паніка – така ж зброя,
як танки, БТРи і “калаши”«. «Вона дозволяє, неглибоко занурюючись в
територію, дестабілізувати ситуацію по всій країні», – додав він.
За словами П. Порошенка, дуже важливо, що разом з Україною в ці
непрості часи весь світ. Сьогодні скликається надзвичайна сесія ОБСЄ, за
нашої ініціативи буде проведено надзвичайне засідання РБ ООН. Україна
звернулася до європейських партнерів із закликом провести надзвичайне
засідання Ради ЄС на рівні голів держав та урядів.
«Ряд рішучих дій на підтримку України з боку наших основних
стратегічних партнерів у світі дає нам певні стримані підстави для
стабілізації ситуації», – зазначив Президент.
П. Порошенко повідомив, що 28 серпня відбулися перші консультації на
рівні керівництва генеральних штабів України та РФ, де обговорювалися
питання контролю державного кордону, недопущення проникнення на
територію України збройних підрозділів РФ, питання обміну захопленими
військовослужбовцями України, які мають бути звільнені, і доля десантників
РФ, які були затримані в Україні та інші питання. «Упевнений, що спільні і
чітко скоординовані зусилля всього світу можуть привести до деескалації
ситуації в Україні», – наголосив Президент.
30 серпня починаються консультації керівництва Прикордонних служб.
Президент повідомив, що доручив керівництву Прикордонної служби
відновити діяльність українських прикордонників на пунктах пропуску й
домовитися про спільне патрулювання, щоб унеможливити проникнення на
нашу територію збройних підрозділів, озброєння з боку сусідньої держави.
Коментуючи ситуацію, яка склалася поблизу Іловайська, Президент
зазначив, що значною мірою відповідальність за неї несе керівництво двох
підрозділів, які самовільно залишили лінію оборони й поставили у
надзвичайно складне становище своїх бойових товаришів. «Наголошую, що
держава буде вживати рішучих заходів для того, щоб не допустити
зрадництва та дезертирства. Ми маємо чесно і відверто про це казати», –
заявив Президент (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 28.08).
***
П. Порошенко назначил заслуженного врача Украины О. Богомолец
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своим советником, сообщает пресс-служба Президента Украины в
понедельник, 1 сентября.
Отмечено, что О. Богомолец уже инициировала создание
информационного ресурса, целью которого должна стать помощь семьям,
потерявшим кормильца. «Любой человек из любой точки мира сможет зайти
на этот ресурс, банк предоставит именной номер карточки, и можно будет
перечислить деньги на счет семьи», – сказала она. По словам О. Богомолец,
на этом ресурсе должны быть счета семей активистов и правоохранителей,
которые погибли во время революции достоинства, а также героев, погибших
в зоне проведения АТО.
В то же время П. Порошенко сообщил, что во время встречи с
федеральным канцлером ФРГ А. Меркель достигнута договоренность о
лечении в Германии за счет немецкого правительства 20 тяжелораненых
украинских военнослужащих. Также П. Порошенко отметил, что НАТО
выразило готовность предоставить 50 наиболее пострадавшим украинским
бойцам возможность протезирования в странах Евросоюза.
Президент обратился к О. Богомолец с просьбой составить списки
людей, которые действительно нуждаются в такой помощи и, не теряя
времени,
отправить
людей
на
лечение
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 1.09).
***
Введення воєнного стану в Україні вигідне лише державі-агресору, а
не Україні, тому є нераціональним і недоцільним, заявив перший
заступник глави Адміністрації Президента України Г. Зубко під час
зустрічі з мітингувальниками під будівлею АПУ.
«Усі мають розуміти, що держава, у якій вводиться військовий стан, не
може отримувати військово-технічну допомогу з будь-якої іншої країни», –
сказав він.
Зважаючи на ситуацію на Сході України, Г. Зубко закликав учасників
акції припинити протести. «Сьогодні є пряма військова агресія. Тому я хочу
попросити всіх, хто чинить істерику в країні, заспокоїтись, а тих, хто хоче
взяти зброю – рухатися на фронт», – сказав він.
Він також повідомив, що надалі інформацію щодо пересування
військових сил України буде засекречено, оскільки її оприлюднення шкодить
військовослужбовцям, задіяним в АТО, і проведенню бойових операцій.
«Вчора після повідомлення про те, що війська вийшли у сторону
Старобешеве, вони були обстріляні “Градом”. Позиція керівника
Генерального штабу полягає в тому, що подібна інформація буде закрита», –
підкреслив Г. Зубко.
Перший заступник глави АПУ та заступник секретаря РНБО М. Коваль
прийняли вимоги учасників мітингу та пообіцяли передати їх членам РНБО
(засідання РНБО відбулося 28 серпня) (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
28.08).
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***
Уряд України виконав усі попередні умови для отримання наступного
траншу Міжнародного валютного фонду і сподівається на позитивне
рішення засідання Ради директорів МВФ. На цьому наголосив Прем’єрміністр України А. Яценюк у п’ятницю, 29 серпня.
А. Яценюк повідомив, що уряд Японії прийняв рішення про виділення
Україні 100 млн дол. макрофінансової допомоги: «Ми сьогодні отримуємо ці
100 млн дол.».
Прем’єр-міністр також наголосив, що уряд України виконав усі
попередні умови для отримання наступного траншу Міжнародного
валютного фонду. А. Яценюк також наголосив, що уряд України робить усе
для стабілізації ситуації в економіці й допомагає Національному банку
стабілізувати ситуацію з валютно-обмінним курсом (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 29.08).
***
Рада директорів МВФ одноголосно ухвалила рішення про виділення
Україні чергового траншу. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив
Прем’єр-міністр А. Яценюк, передає УНН.
«Рада директорів МВФ одноголосно ухвалила рішення про виділення
Україні чергового траншу бюджетної підтримки», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України А. Яценюк зазначив, що Україна
виконала всі умови для отримання траншу Міжнародного валютного фонду.
Нагадаємо, рада директорів Міжнародного валютного фонду збирається
сьогодні, 29 серпня, розглянути питання щодо виділення Україні другого
кредитного траншу в рамках дворічної програми stand-by загальним обсягом
17 млрд доларів (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2014. – 29.08).
***
Уряд України вносить на розгляд парламенту законопроект про
скасування позаблокового статусу української держави та про
відновлення курсу України на членство в НАТО. Про це заявив Прем’єрміністр України А. Яценюк на засіданні уряду в п’ятницю, 29 серпня.
Він нагадав, що 28 серпня під головуванням Президента України
відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони: «Відповідно до
рішення РНБО, уряд України вносить на розгляд парламенту законопроект
про скасування позаблокового статусу української держави та про
відновлення курсу України на членство в НАТО».
Згідно з проектом закону, А. Яценюк наголосив: «Основна і єдина мета
України в зовнішній політиці – це набуття членства в Європейському Союзі.
Цей закон забороняє Українській державі приймати рішення про членство в
будь-яких інших економічних, політичних чи військових союзах, які
суперечать основній меті України – членству в Європейському Союзі».
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Після ухвалення цього закону, за його словами, Україні буде заборонено
членство як у Митному, так і в Євразійському, так і в інших різного роду так
званих союзах, які, «по суті своїй, є нічим іншим, як Радянським Союзом
імені Російської Федерації».
А. Яценюк звернувся до Президента України визначити цей
законопроект як невідкладний, як визначено рішенням Ради національної
безпеки і оборони, та до парламенту України – негайно розглянути цей
проект закону (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 29.08).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк здійснив робочій візит у
Дніпропетровську область.
«На російському режимі лежить відповідальність за війну в Європі, за
вбивство наших людей, крадіжку Криму, знущання над мільйонами
українців. І все це за бажання відновити Радянський Союз», – сказав
Прем’єр-міністр України в понеділок, 1 вересня, у Дніпропетровській
обласній державній адміністрації.
А. Яценюк вручив медаль «За військову службу Україні» рядовому
міліції О. Мавріну – міліціонерові батальйону патрульної служби міліції
особливого призначення «Азов» ГУ МВС України в Київській області.
Нагороду отримала мати О. Пушенко.
«Звичайно, ми очікуємо допомоги ззовні. Низка санкцій, які були вже
застосовані, виявилися кроком до певного стримування, але далекі від
вирішення конфлікту. Час називати речі своїми іменами. Росія і В. Путін
розв’язали цю війну», – наголосив він.
А. Яценюк повідомив, що нині тільки в Дніпропетровську перебуває
близько 400 поранених бійців АТО: «Ми відправимо сюди додаткові ресурси,
щоб забезпечити лікування і допомогу цим хлопцям. По всій країні багато
поранених, багато сімей залишилися без батька, без сина. І це так не пройде –
кожна людська трагедія повернеться тому, хто створив цю трагедію».
А. Яценюк підкреслив, що підтримує позицію Президента України
стосовно військового керівництва, і наголосив на необхідності «радикальних
й кардинальних змін у військовому керівництві країни».
Він подякував командирам спецбатальйонів, «які не покинули бійців, не
здалися, вийшли з оточення і готові далі воювати за нашу країну» (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 1.09).
***
Кабинет Министров намерен отменить импортные пошлины на
продукцию
оборонного
назначения
на
время
проведения
антитеррористической операции. Об этом говорится в соответствующем
законопроекте «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины»,
сообщает пресс-служба Верховной Рады.
«Освобождаются от налогообложения операции по ввозу на таможенную
территорию Украины продукции оборонного назначения во время действия
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особого периода, введения чрезвычайного положения и в период проведения
антитеррористической операции», – говорится в документе.
Точный перечень товаров, ввоз которых не будет облагаться импортной
пошлиной, будет определяться Кабмином.
В пояснительной записке отмечается, что проект закона уже согласован
с Министерством экономического развития и торговли и Министерством
финансов (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 1.09).
***
Министерство
финансов
Украины
заложило
в
проекте
Государственного бюджета на 2015 г. на национальную оборону
дополнительно 7 млрд грн. Об этом 1 сентября на брифинге сообщил
заместитель министра финансов Украины В. Матвийчук.
Он отметил, что, по предварительным расчетам, к тем средствам,
которые выделяют на оборону ежегодно, будет дополнительно заложено
7 млрд грн.
Однако, как отметил заместитель министра финансов, если конфликт на
Донбассе продолжится и в 2015 г., то средств понадобится намного больше.
«Не дай Бог, если так будет проходить в следующем году, то эти расходы
будут значительно больше», – сказал он.
Сообщается также, что расходы на Верховную Раду Украины в текущем
году сокращены на 56 млн грн. В. Матвийчук отметил, что такое сокращение
произошло за счет отмены льгот для народных депутатов (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2014. – 1.09).
***
Міністр Кабінету Міністрів України О. Семерак домовився з місією
ПРООН про спільну координацію зусиль з урядом у підготовці Конференції
донорів на підтримку України, яку планується провести восени цього
року.
О. Семерак поінформував місію щодо реальної ситуації на Сході
України.
У свою чергу Й. Тойберг-Франдцен, в. о. координатора системи ООН і
постійного представника ПРООН в Україні, повідомив, що ООН делегувала
своїх експертів для допомоги уряду України в підготовці стратегії
відновлення Донбасу (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 29.08).
***
Рада національної безпеки та оборони України на засіданні 28 серпня
ухвалила комплекс заходів щодо захисту суверенітету та територіальної
цілісності України. Про це повідомив заступник секретаря Ради
національної безпеки та оборони України М. Коваль за підсумками засідання
РНБО, яке відбулося під головуванням Президента України, Верховного
головнокомандувача Збройних сил П. Порошенка.
РНБО обговорило питання про невідкладні заходи із захисту України та
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зміцнення обороноздатності держави. За результатами обговорення рада
ухвалила комплекс заходів щодо захисту суверенітету та територіальної
цілісності України, стратегічних пріоритетів зовнішньої політики,
збільшення бойових можливостей Збройних сил, інших військових
формувань і правоохоронних органів, використання потенціалу оборонної
промисловості, зміцнення системи забезпечення інформаційної кібербезпеки
України.
Рада вирішила відновити вже цієї осені призов на строкову службу до
Збройних сил України, причому призвані військовослужбовці проходитимуть
військову службу й не будуть залучатися до виконання бойових завдань у
зоні антитерористичної операції.
Рада доручила міністру закордонних справ П. Клімкіну невідкладно
звернутися до держав, що підписали Будапештський меморандум 1994 р.,
щодо проведення консультацій про ситуацію в Донецькій і Луганській
областях.
Україна звертається за допомогою до Ради Безпеки ООН, НАТО, ЄС,
ОБСЄ, держав-стратегічних партнерів. «Наша держава розраховує на
допомогу США, зокрема шляхом надання спеціального статусу основного
союзника США поза НАТО», – заявив М. Коваль.
Апарат РНБО опрацює відповідні документи для підписання
Президентом (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 28.08).
***
Россия отказывается от консультаций подписантов Будапештского
меморандума,
который
предусматривает
гарантирование
территориальной целостности Украины. Об этом заявил министр
иностранных дел Украины П. Климкин на совместной пресс-конференции с
главой МИД Норвегии.
«Мы спросили подписантов Будапештского меморандума о
немедленных консультациях. Конечно, Россия этого не хочет», – сказал
П. Климкин.
По его словам, Украина использует все двусторонние площадки для
прекращения российской агрессии против Украины, а также проводит
соответствующие переговоры в международных организациях.
По его словам, международное содружество обязано должным образом
отреагировать на агрессию России против Украины. «Мы последовательно
работаем над тем, чтобы эта реакция была не только видимой, но и
действенной»,
–
сказал
министр
(Главком
(http://glavcom.ua/news/230658.html). – 2014. – 1.09).
***
Міністр оборони В. Гелетей вважає, що Росія програла гібридну війну
Україні та розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Про це він
написав на своїй сторінці у Facebook.
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«Росія програла гібридну війну Україні. Наші Збройні сили впевнено
тіснили банди російських найманців, знищували диверсантів і
спецпризначенців. Саме тому Кремль змушений був перейти до
повномасштабного вторгнення своїх регулярних військ на територію
Донбасу, – вважає В. Гелетей. – Сьогодні ми вже маємо справу з дивізіями та
полками. Завтра це можуть бути корпуси.
Операцію по звільненню Сходу України від терористів завершено. Ми
маємо терміново вибудовувати оборону від Росії, яка намагається не лише
закріпитись на територіях, раніше окупованих терористами, але й
здійснювати наступ на інші території України. У наш дім прийшла велика
війна, яку Європа не бачила з часів Другої світової. На жаль, у такій війні
втрати вже будуть обчислюватись не сотнями, а тисячами, навіть десятками
тисяч.
Сьогодні ми маємо втримати стрій та продемонструвати нашу готовність
дати відсіч агресору. Росія вже заплатила дорогу ціну за вторгнення. Сотні
російських солдат та офіцерів назавжди знайшли прихисток в українському
чорноземі. Критична кількість втрат неминуче протверезить Росію. Але для
цього ми маємо відмовитись від панікерства та показати, що українці не
планують здаватись. Це – наша Велика Вітчизняна війна і ми в ній неодмінно
переможемо»
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/1/7036450). – 2014. – 1.09).
***
Данные об операции в Иловайске Донецкой области, а также
информация по количеству украинских бойцов, попавших в плен или
вышедших из окружения будут обнародованы после завершения самой
операции. Об этом на брифинге сообщил спикер информационноаналитического центра Совета национальной безопасности и обороны
Украины А. Лысенко.
Представитель СНБО отметил, что ситуация в районе Иловайска
остается крайне сложной. «Продолжается операция по выведению
подразделений украинских силовиков из окружения. Детали этой операции
до ее завершения не разглашаются. По завершению операции будут
обнародованы цифры по потерям среди наших военных, а также проведена
проверка всех обстоятельств, ставших причиной возникновения такой
ситуации. Все, кто допустил ошибки, которые привели к тяжелым
последствиям, или совершил преступления, обязательно будут нести за это
ответственность», – сказал он.
А. Лысенко уточнил, что данные по количеству украинских бойцов,
попавших в плен или вышедших из окружения в Иловайске, также будут
обнародованы
по
завершению
операции
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 1.09).
***
Совет национальной безопасности и обороны Украины принял
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решение восстановить с осени этого года призыв на срочную службу. Об
этом сообщил заместитель секретаря СНБО М. Коваль.
«Совет решил уже с этой осени возобновил призыв на срочную службу
в Вооруженные силы Украины», – сообщил он на брифинге в четверг после
заседания СНБО.
При этом М. Коваль отметил, что военнослужащие-срочники не будут
привлекаться к выполнению боевых задач в зоне АТО.
Напомним, Указом Президента от 14 октября 2013 г. было постановлено
не производить в 2014 г. призыв на срочную службу в Вооруженные силы
Украины и другие военные формирования, кроме внутренних войск
Министерства
внутренних
дел
Украины
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 28.08).
***
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
направило областным энергоснабжающим компаниям сообщения о
возможном временном прекращении электроснабжения населения, как
это было в 1990-х годах, в связи с возникновением дефицита мощностей в
объединенной энергосистеме Украины. Об этом говорится в сообщении
Прикарпатьеоблэнерго, где ссылаются на соответствующий документ
Минэнергоугля.
«Решение прибегнуть к таким методам обусловлено разбалансированием
между производством и потреблением электроэнергии при дефиците топлива
и гидроресурсов, – говорится в сообщении. – Выполняя решения
государственного предприятия Национальная энергокомпания Украины
“Укрэнерго” и профильного министерства, энергетики вынуждены вводить
так называемые графики аварийных отключений с целью экономии топлива».
Как отметили в компании, отключения будут проводиться по
согласованным с облгосадминистрацией графикам аварийных отключений во
время утренних и вечерних пиковых нагрузок, ориентировочно в 9:00–11:00
и в 20:00–22:00. «Отключение отдельных групп потребителей продлится не
более двух часов. Графики вводятся в действие в течение 10–15 мин после
распоряжения главного диспетчера электроэнергетической системы
Украины», – говорится в сообщении.
В компании напомнили, что ранее такие ограничительные графики
были введены для предприятий и юридических потребителей области, но они
не дали ожидаемого эффекта. Отмечается, что для каждой области
установлены конкретные лимиты мощности. «В случае, если область
превысит потребление электроэнергии, в действие будет введены графики
аварийных отключений. Сейчас наша область не укладывается в
определенные лимиты, поэтому отключения вполне вероятны», – отмечается
в сообщении.
Как сообщал «Корреспондент.net», в Киеве вводятся принципы строгого
энергоменеджмента. Во всех бюджетных учреждениях города будет
проводиться
ежедневный
мониторинг
и
контроль
потребления
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энергоресурсов (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 1.09).
***
Співпрацю та експертну допомогу Україні в кількох напрямах
обговорили 1 вересня під час зустрічі віце-прем’єр-міністр України В.
Гройсман, міністр закордонних справ Норвегії Б. Бренде та міністр у
справах Європи Норвегії В. Хельгесен.
Міністр закордонних справ Норвегії Б. Бренде висловив підтримку
Україні і зазначив, що Норвегія рішуче засуджує військову агресію з боку
Росії та порушення нею норм міжнародного права. Він наголосив, що
Норвегія збільшила фінансову допомогу Україні та прийняла рішення щодо
впровадження санкцій проти Росії. «Хоча Норвегія і не є членом Євросоюзу,
але вона є частиною Європи, членом Європейської економічної зони. Тому
вона також прийняла рішення про санкції по відношенню до Росії. Це
питання голосувалося у парламенті, рішення було прийнято одностайно», –
сказав він.
У свою чергу В. Хельгесен запропонував Україні, крім роботи над
Угодою про асоціацію, експертну допомогу у проведенні адміністративної
реформи, яку сьогодні розпочав український уряд. Він підкреслив, що
економічна інтеграція Норвегії в ЄС має глибоке коріння, і свого часу країна
провела масштабну роботу з європеїзації адміністративної та урядової
системи.
Під час зустрічі сторони також обговорили можливості співпраці у сфері
сільського господарства у частині стандартизації продукції відповідно до
європейських вимог, а також питання у сфері енергетичної інтеграції
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 1.09).
***
Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі
України А. Максюта обговорив перспективи двосторонньої торгівлі із
заступником помічника міністра торгівлі США М. Мюрреєм.
Під час зустрічі А. Максюта наголосив на важливості розвитку
економічних відносин між Україною та США, зокрема, щодо зняття
обмежень у торгівлі.
«Для нас дуже важливим є розширення співробітництва зі Сполученими
Штатами, передусім у торговельній сфері: можливість розширення
присутності американських інвесторів в Україні, обговорення нашого
подальшого торговельного співробітництва, яке б включало і зняття
торговельних обмежень, які сьогодні існують, в тому числі – і
антидемпінгових», – зауважив перший заступник міністра економічного
розвитку і торгівлі.
Своєю чергою М. Мюррей від імені міністра торгівлі США подякував
українській стороні за вірність позиції стосовно ратифікації Угоди про вільну
торгівлю з ЄС, яка зумовить перебудову моделі економічного розвитку
України. Крім того, він назвав галузі української економіки, які є найбільш
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цікавими для представників американського бізнесу, серед них: енергетика,
сільське господарство, авіація, сектор інформаційних технологій (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 2.09).
***
МОЗ та Міноборони спільно вирішать проблему підготовки
військових медиків.
Заступник міністра охорони здоров’я України В. Лазоришинець висунув
пропозицію, спрямовану до Міністерства оборони та Міністерства охорони
здоров’я спільно опрацювати та надати на розгляд Кабінету Міністрів
України проект постанови щодо відновлення військових кафедр у вищих
медичних навчальних закладах України. Про це йшлося під час засідання
постійно діючого штабу МОЗ України з питань організації медичного
забезпечення за умов надзвичайних ситуацій.
За словами В. Лазоришинця, життя змушує в режимі онлайн вносити
корективи в навчальні плани та міняти акценти в структурі медичної
підготовки. Він поінформував, що на виконання відповідної постанови
парламенту та з метою надання медичної допомоги пораненим, вже внесено
зміни до діючих навчальних програм з цілої низки дисциплін:
Фахівці сподіваються, що Міноборони сформує запит на необхідну
кількість медичних працівників для військових потреб, уряд виділить
відповідне фінансування, а Міністерство охорони здоров’я зі свого боку
забезпечить їх якісну підготовку (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2014. – 2.09).
***
Заступник міністра фінансів, керівник апарату В. Матвійчук на
брифінгу у Клубі Кабінету Міністрів 29 серпня повідомив про скорочення
видатків із державного бюджету на утримання державних органів і
надання пільг за професійними ознаками.
Він нагадав, що 27 березня внесено зміни до Закону України «Про
Державний бюджет», яким зменшено видатки на утримання органів
державної влади на суму 637,9 млн грн. Крім того, було скорочено кількість
органів державної влади та чисельність штатних одиниць на 28 тис.
При цьому заступник міністра повідомив, що наступного року знову на 3
% буде скорочено кількість держслужбовців. «Обсяг видатків у 2015 р. на
заробітну плату для всіх державних органів буде передбачений на рівні 2014
р. Враховуючи, що буде здійснено підвищення соціальних стандартів, у тому
числі й мінімальної заробітної плати, то нам прийдеться знову скорочувати
чисельність державних службовців. За попередніми розрахунками, це
скорочення повинно становити у межах 3 %», – сказав В. Матвійчук.
Він також нагадав про скорочення видатків на заробітну плату
керівникам державних органів і народним депутатам, які з серпня отримують
лише посадові оклади. «30,8 млн грн – це вивільнені кошти», – повідомив
заступник міністра.
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В. Матвійчук нагадав, що скорочено деякі соціальні виплати
держслужбовцям, серед яких винагорода за сумлінну працю та виплати при
виході на пенсію. Також змінено порядок нарахування пенсій
держслужбовцям. Водночас В. Матвійчук наголосив, що уряд продовжить
ліквідацію спеціальних пенсій, крім військових (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 29.08).
***
Цьогоріч до школи підуть 3,5 млн учнів.
«У цілому в майже 16,6 тис. загальноосвітніх навчальних закладів
цьогоріч ідуть близько 3,5 млн учнів і 438 тис. першокласників», – повідомив
заступник міністра освіти і науки П. Полянський на брифінгу у Будинку
уряду 29 серпня.
Він зазначив, що цього року з-під управління міністра освіти і науки
«випадають» навчальні заклади АР Крим і м. Севастополь та майже 300
навчальних закладів на захоплених терористами територіях Луганської та
Донецької областей.
Заступник міністра повідомив, що для дітей захоплених територій
Донбасу початок навчального року буде відтермінований. Водночас, за його
словами, усі діти, які виїхали із зони АТО, безперешкодно будуть зараховані
до навчальних закладів за місцем перебування.
П. Полянський підкреслив, що забезпечення шкіл підручниками – на
контролі Міністерства. Він наголосив, що «цього року, вперше за всю
історію України, створено репозитарій, де на спеціальному сайті у вільному
доступі безкоштовно для споживачів розміщено всі підручники для
початкової школи та 6 класу» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. –
1.09).
***
Україні бракує державного органу, здатного ефективно координувати
політику з питань закордонних українців. Про це наголосив віце-прем’єрміністр України О. Сич під час наради з питань удосконалення координації
роботи із закордонними українцями.
О. Сич привітав Світовий конгрес Українців з підписанням
Меморандуму про співпрацю із урядом України та висловив сподівання, що
така співпраця буде плідною, а сам документ посилить взаємодію української
держави та українців за кордоном.
Урядовець наголосив, що чинним законодавством передбачено
існування відповідного центрального органу виконавчої влади, але з різних
об’єктивних і суб’єктивних причин його функції наразі виконують МЗС,
Мінкультури і Держкомтелерадіо. «Інституційна розпорошеність зусиль,
кадрів і ресурсів є особливо неприйнятною в умовах, коли закордонне
українство демонструє найвищу готовність надати всебічну допомогу
Батьківщині в протистоянні агресору», – підкреслив О. Сич.
За підсумками наради віце-прем’єр-міністр доручив спростити
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процедуру підготовки та видачі посвідчень закордонних українців,
підготувати проекти нормативних змін, які дадуть змогу розширити
повноваження та представництво Національної комісії з питань закордонних
українців, а також опрацювати питання створення єдиного центрального
органу виконавчої влади з питань співпраці із закордонними українцями
шляхом реорганізації підрозділів, які наразі опікуються цими питаннями в
інших органах виконавчої влади (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2014. – 29.08).

ПОЛІТИКА
Европейский совет подчеркивает необходимость срочной реализации
плана Президента Украины П. Порошенко по мирному урегулированию
конфликта.
«Первый шаг должен включать в себя согласованное между сторонами и
жизнеспособное соглашение о прекращении огня, восстановление Украиной
контроля над своей границей, а также немедленное прекращение притока
оружия, материалов и военного персонала», – говорится в документе,
принятом по итогам заседания Евросовета в Брюсселе.
В заявлении отмечается, что также необходимо срочно освободить всех
заложников. «Более того, Евросовет повторяет свой призыв немедленно
обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ (экспертов. – Прим.) к
месту крушения пассажирского самолета MH17 в рамках договоренности о
прекращении огня», – заявили в Евросовете.
В документе также отмечается, что Евросовет «просит Еврокомиссию
внести в свое предложение по санкциям в отношении России положение, на
основе которого все лица и компании, ведущие дела с группами сепаратистов
в Донбассе, будут включены в санкционный список».
«Евросовет
приветствует
исключительные
меры,
принятые
Еврокомиссией,
для
стабилизации
сельскохозяйственного
и
продовольственного рынков, призванные смягчить последствия введения
Россией ограничений на импорт ряда сельскохозяйственной продукции из
ЕС», – говорится в заявлении (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2014. – 31.08).
***
Военного решения кризиса в Украине не существует. Об этом заявил
генеральный секретарь Организации объединенных наций Пан Ги Мун,
сообщает РИА Новости.
Таким образом Пан Ги Мун отреагировал на заявление генсека НАТО
Андерса Фог Расмуссена о намерении создать внутри сил реагирования
Альянса группу усиленной боеготовности численностью в несколько тысяч
человек.
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«Важно, чтобы они понимали, что военного решения в этой ситуации
нет. Для политического решения нужен политический диалог, это более
рациональный путь», – заявил Пан Ги Мун. Генсек ООН также отметил, что
обеспокоен событиями в Украине и хотел бы избежать дальнейшего
ухудшения кризиса, который «развивается в очень хаотичную и опасную
ситуацию».
«Это имеет региональные и даже глобальные последствия. Именно
поэтому я обращаюсь к украинским и российским властям с предложением
сесть вместе и решить этот вопрос мирным путем с помощью диалога», –
сказал он журналистам во время визита в Новую Зеландию.
Отметим, ранее в связи с ситуацией вокруг Украины НАТО был принят
ряд мер, которые объясняются необходимостью обеспечения безопасности
союзников. Так, были усилены миссии воздушного патрулирования стран
Прибалтики, самолеты с радиолокационным оборудованием совершают
регулярные полеты над территорией Польши и Румынии, введены
дополнительные корабли НАТО в Балтийское и Средиземное моря.
Кроме того, Альянс заявил об увеличении постоянного присутствия
персонала, о расширении программы учений, укреплении системы раннего
оповещения
и
усилении
возможностей
сил
реагирования
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 2.09).
***
Прем’єр-міністр Польщі Д. Туск, обраний президентом Євроради,
назвав своїм першочерговим завданням вирішення конфлікту на сході
України. Про це він заявив в ефірі польського телеканалу TVP, передає УНН.
«З початку кризи в Україні я стверджував, що все, що ми можемо дати
Україні, ми спільно визначаємо з європейськими та американськими
партнерами. Можливості глави Ради Європи значно вищі, ніж прем’єрміністра Польщі. Хоча б тому, що вдасться побудувати повний сценарій», –
сказав прем’єр-міністр Польщі.
Раніше Д. Туск заявляв, що політика ЄС по відношенню до кризи в
Україні повинна бути смілою але не радикальною (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 2.09).
***
Генеральний секретар Ради Європи Т. Ягланд у вівторок, 2 вересня,
прибув до Києва з одноденним візитом. На порядку денному переговорів –
питання допомоги Україні з боку Ради Європи.
«Росія своєю агресією щодо України порушила два фундаментальні
принципи Ради Європи: територіальну цілісність країн-членів організації та
верховенство права. Це очевидно, що наразі є чітке порушення цих
принципів з боку Росії», – сказав Т. Ягланд на брифінгу у Києві.
Генсек Ради Європи також зазначив, що після відвідин Києва поїде до
Москви, де говоритиме «про виконання Росією взятих на себе зобов’язань».
Т. Ягланд закликав усі сторони конфлікту в Україні працювати над
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«зниженням риторики, оскільки, зазвичай, підвищення риторики передбачає
застосування
зброї»
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua).
–
2014.
–
2.09;
Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 1.09).
***
Президент РФ В. Путин считает, что власти Украины должны
начать переговоры по вопросам государственности Юго-Востока
страны.
«Нужно немедленно приступить к субстантивным, содержательным
переговорам, и не по техническим вопросам, а по вопросам политической
организации общества и государственности на Юго-Востоке Украины с
целью безусловного обеспечения законных интересов людей, которые там
проживают», – заявил он в интервью программе «Воскресное время» на
Первом канале. Он подчеркнул, что на Юго-Востоке необходимо
«прекратить боевые действия немедленно и начать восстанавливать
инфраструктуру».
В. Путин также отметил: «Если кто-то рассчитывает, что ситуация, при
которой прямой наводкой будут расстреливать города и поселки ЮгоВостока Украины, и что сами “ополченцы” на это никак не будут
реагировать, а только будут ожидать обещанных переговоров, то эти люди
находятся в плену каких-то иллюзий».
Как сообщалось, В. Путин в программе «Воскресное время» на Первом
канале заявил о договоренности с П. Порошенко по мирному выходу из
кризиса в Украине. По его мнению, происходящие на Донбассе является
результатом драматического развития внутриполитической ситуации в
Украине (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 31.08).
***
Дії Росії в Україні є війною проти Європи. Про це на прес-конференції
в Києві заявив сенатор США Р. Менендес, повідомляє у своєму Twitter
американський журналіст М. Вайсс.
«Це російська війна проти Європи, яка ведеться на території України», –
сказав Р. Менендес. Він також заявив, що нові санкції проти Росії будуть ще
відчутнішими, оскільки В. Путін повинен поплатитися за вторгнення іншої
країни. Р. Менендес повідомив, що звернувся до президента США Б. Обами з
закликом розширити санкції проти Росії та надати Україні зброю для захисту.
Сенатор нагадав, що в Мінську П. Порошенко запропонував В. Путіну
мирний план, а вже наступного дня Росія вторглася в Україну. «Я не
сумніваюся, що це вторгнення. Ви можете використовувати будь-які
евфемізми, які лише хочете. Але коли тисячі військових марширують в іншу
країну колонами, на військових машинах, з ракетами земля – земля и
зразками найбільш складної зброї, яка тільки буває – це є вторгнення», –
заявив він.
Він закликав Захід надіслати Росії чітке повідомлення: неможливо
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вторгнутися в іншу країну без наслідків.
Як відомо, раніше Р. Менендес закликав надати Україні зброю захисної
дії
для
протистояння
Росії
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/1/7036449). – 2014. – 1.09).
***
На саммите НАТО, который пройдет 4–5 сентября в Южном Уэльсе
(Великобритания), обсудят укрепление связей с Украиной.
В частности, в рамках мероприятия запланировано заседание комиссии
Украина – НАТО на уровне глав государств и правительств, во время
которого будет рассмотрен вопрос укрепления связей с Украиной.
На саммите будут обсуждаться готовность НАТО к усилению
коллективной обороны, увеличение военных расходов, отношения с Россией,
укрепление связей с Украиной и вывод войск из Афганистана. Об этом
сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генерального секретаря НАТО
А. Фог Расмуссена.
По словам А. Фог Расмуссена, на саммите предстоит принять два
важных решения.
«Одно из них касается дальнейшего усиления нашей системы
коллективной обороны на Востоке и видимого увеличения нашего
присутствия (в регионе). Второе должно обеспечить повышение нашей
готовности защитить членов организации в случае необходимости. Для этого
нам нужно будет проводить больше учений в Европе», – Генсек НАТО.
Стоит отметить, что по информации российской газеты
«КоммерсантЪ», в Кремле не получили приглашение на сентябрский саммит
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 1.09).
***
В ответ на «агрессивное поведение России» относительно Украины
на саммите НАТО будет согласован план действий, предусматривающий
более заметное присутствие НАТО в восточноевропейских странахчленах альянса. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО
А. Фог Расмуссен на брифинге в Брюсселе.
«План действий по усилению готовности будет гарантировать, что у нас
есть правильные силы и необходимое оборудование в нужном месте в
нужное время. Это означает более видимое присутствие НАТО на востоке до
тех пор, пока это необходимо», – сказал он.
По его словам, такие шаги помогут быстрее и гибче реагировать на все
вызовы безопасности и не означают, что «НАТО хочет кого-то атаковать».
«Мы сделаем все, что нужно, чтобы защитить наших союзников», – заявил
А. Фог Расмуссен (Главком (http://glavcom.ua/news/230660.html). – 2014. –
1.09).
***
Генеральний секретар НАТО А. Фог Расмуссен під час брифінгу у
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Брюсселі повідомив, що говорити про вступ України до НАТО та
конкретні часові рамки можна тільки після зміни позаблокового статусу
країни, передає кореспондент УНН.
Крім того, він наголосив на необхідності виконання Україною
необхідних вимог. «Слід дочекатися виборів та законодавчої процедури.
Якщо парламент ухвалить цей закон, тоді я очікую, що Україна поставить це
питання на засідання комісії Україна – НАТО і на цій підставі напрацюємо
план щодо подальшого розвитку партнерства. Але зараз дуже важко
передбачити, тому що багато буде залежати від самої України, її здатності
провести реформи та виконати необхідні критерії. Тому зараз дуже важко
сказати про терміни», – сказав А. Фог Расмуссен (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 1.09).
***
Генеральный
секретарь
Организации
безопасности
и
сотрудничества в Европе Л. Заньер заявил, что присутствие регулярных
частей российской армии на Украине трудно подтвердить.
«Там всегда были граждане России, возможно, приезжающие туда по
каким-то причинам, въезжающие в регион и поддерживающие сепаратистов.
У нас есть свидетельства о людях, приезжающих частным порядком – мы
сами встречались с ними и разговаривали. Однако, есть ли какие-то иные
российские военные подразделения […] – это сложнее продемонстрировать»,
– заявил Л. Заньер.
Ранее Президент Украины П. Порошенко обвинил Россию в «прямой
агрессии» на востоке страны.
Россия, в свою очередь, неоднократно отрицала заявления украинской
стороны о том, что ее военнослужащие участвуют в конфликте на Украине
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 1.09).
***
Председатель Европарламента М. Шульц обратился к Европейскому
совету с просьбой ужесточить ограничительные меры в отношении
России.
«До того как вы (Президент Украины П. Порошенко. – Прим.)
присоединились к встрече, я попросил Евросовет усилить ограничительные
меры против России, – сказал он на совместной с главой украинского
государства пресс-конференции. – Шаги по отправке солдат на территорию
Украины и систематические нарушения ее территориальной целостности
абсолютно неприемлемы» (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2014. – 31.08).
***
Президент Росії В. Путін у розмові з президентом Єврокомісії Ж. М.
Баррозу погрожував Європі, що може захопити Київ за два тижні. Про це
пише італійська газета Repubblika у матеріалі про засідання Європейської
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ради 30 серпня.
«Серед 28 глав держав немає єдності. Особливо стримують три:
Угорщина, Словаччина та Кіпр. Це країни, які дуже сильно залежать від
російських інтересів і бояться, що ескалація санкцій та економічна відповідь
Росії може затягнути їм зашморг на шиї», – пише автор.
Натомість країни Прибалтики наполягали, щоб Європа, «як вона зробила
з курдами, відправила в Україну зброю, щоб боротись із російськими
сепаратистами». За висловом литовської президента Д. Грибаускайте, «Росія
перебуває в стані війни з Європою».
Після цього слово взяла канцлер Німеччини А. Меркель, «яку різні
учасники делегацій описали, як дуже розлючену та обурену діями В. Путіна,
який не виконав ті зобов’язання, що взяв на себе під час останніх перемовин
з Берліном». «Незважаючи на ті зусилля, яких ми доклали, щоб мати
відкритими дипломатичні канали, В. Путін не дотримався обіцянок і йде на
військову ескалацію», – розповіла Меркель.
Видання пише, що європейські лідери погодились, що «більше немає
жодних обмежень непередбачуваності В. Путіна. Його не вважають більше
раціональним гравцем, а його діями керує націоналізм».
За даними Repubblika, А. Меркель, «яка зазвичай дуже стримана у
відносинах Росією, і вона вживає гіперболу, заявляючи, що після України
може настати черга Латвії та Естонії».
Після цього слово взяв президент Єврокомісії Ж. М. Баррозу, «який
щойно мав розмову із В. Путіним». Він розповів, що коли запитав його про
російські війська, які перетнули кордон з Україною, то лідер Росії перейшов
до погроз. «Не це є насправді проблемою, – відповів В. Путін Ж. М. Баррозу.
– Якщо я захочу, то візьму Київ за два тижні».
Прем’єр Британії Д. Кемерон теж був різкий та заявив, що «цього разу не
можна пристати на вимоги В. Путіна». «Він уже і так забрав Крим. І ми не
можемо йому дати змогу забрати всю країну. Бо ми ризикуємо повторити
помилки, зроблені 38 року у Мюнхені. І ми не знаємо, що може статися
потім», – передає видання слова Д. Кемерона (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/1/7036456). – 2014. – 1.09).
***
Премьер-министр Великобритании Д. Кэмерон заявил, что
присутствие
российских
военных
на
территории
Украины
«необоснованно и неприемлемо», передает «РБК-Украина» со ссылкой на
Reuters.
«Москва, похоже, пытается заставить Украину отказаться от ее
демократического выбора под дулом пістолета», – заявил он.
Д. Кэмерон подчеркнул, что если РФ не изменит свою политику, ее
отношения «с остальным миром в будущем будут кардинально изменятся».
Решение о введении новых санкций в отношении России будет принято в
течение нескольких ближайших дней.
Ранее премьер-министр Великобритании Д. Кэмерон и президент
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Европейского совета Х. Ван Ромпей сошлись во мнении, что ЕС следует
продолжать давить на президента РФ в связи с эскалацией ситуации на
Донбассе.
Как сообщалось, новоизбранный высокий представитель ЕС по внешней
политике и политике безопасности Ф. Могерини заявила, что политика и
военная агрессия президента России В. Путина разрушила стратегические
партнерские отношения с Евросоюзом: «Этих партнерских отношений
больше нет: с этого момента Россия уже не является стратегическим
партнером ЕС».
По ее мнению, действия России в отношении Украины идут вразрез с
предыдущими договоренностями, которые были объявлены в Женеве,
Нормандии
и
Берлине
(NEWSru.ua
(http://rus.newsru.ua/world/01sep2014/neobosnovana.html). – 2014. – 1.09).
***
Федеральный президент Германии Й. Гаук предостерег, что сегодня,
как и 75 лет назад, Европа тоже может стать жертвой агрессии, как
Украина или Ирак. Об этом он заявил в Гданьске на мероприятии,
посвященном 75-й годовщине начала Второй мировой войны.
По его словам, нарушение старого порядка и вспышки новых форм
насилия произошли не только в Африке или на Ближнем Востоке, а и в
Европе. «Германия и ЕС искали модель деэскалации, которая была бы
способна остановить агрессию политическим образом», – сказал Й. Гаук,
напоминая о конфликте в Украине.
Он добавил, что не исключено, что Западная Европа тоже может стать
жертвой агрессии, как Украина, объектом нападения исламистов, как Ирак
(Главком (http://glavcom.ua/news/230704.html). – 2014. – 1.09).
***
Від самого початку ситуація в Україні була не внутрішньою кризою,
а конфліктом між Україною та Росією. Про це заявила канцлер Німеччини
А. Меркель у парламенті, повідомляє сторінка німецького МЗС у Twitter.
«Росія намагається змінити існуючі кордони шляхом погроз або навіть
шляхом насильства», – сказала вона.
А. Меркель також акцентувала увагу на необхідності швидкого
припинення вогню та встановлення контролю на кордоні (Українська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/09/1/7025573). – 2014. – 1.09).
***
Канцлер Германии А. Меркель заявляет, что готовить новые
санкции в отношении России было необходимо, хотя это и может
негативно повлиять на немецкие компании. Об этом она заявила
журналистам в Берлине.
«Должна сказать, что если тебе позволяют двигать границы в Европе и
нападать на другие страны своими войсками, это также имеет свое
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(негативное) влияние, – сказала А. Меркель. – Принимать поведение России
– не вариант, поэтому необходимо было подготовить дальнейшие санкции».
Лидеры стран-членов ЕС в ночь на воскресенье поручили Еврокомиссии
и Внешнеполитической службе ЕС в течение недели подготовить
предложения
по
новым
санкциям
против
России
(Главком
(http://glavcom.ua). – 2014. – 1.09).
***
Канцлер Германии А. Меркель заявляет, что Евросоюз не
рассматривает варианта решения конфликта в Украине военным путем.
Об этом она сказала журналистам в Берлине, передает радио «Свобода».
«Военного решения этого конфликта не будет, я об этом говорила с самого
начала и я в этом убеждена. Это также позиция других стран-членов ЕС», –
подчеркнула А. Меркель.
Но, по ее словам, Евросоюз «не может принять поведение России».
«Поэтому я считаю, что необходимо подготовить такие санкции. Проблемы,
которые могут возникнуть в связи с этим, несопоставимы с проблемами,
которые могут возникнуть, если мы ничего не будем делать», – добавила
канцлер Германии (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
1.09).
***
Китайская сторона категорически против санкций США и Запада в
отношении РФ и против попыток сдерживать развитие России, заявил
вице-премьер Госсовета КНР Ч. Гаоли на встрече с президентом РФ
В. Путиным.
Ч. Гаоли добавил: «Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы
обеспечить все, что вам нужно, наше сотрудничество существенно
расширяется, в том числе по торговле сельхозпродукцией».
Со своей стороны В. Путин сказал: «Что касается ограничений в
торговле, в экономической деятельности, в конечном итоге ущерб от этого
будут нести прежде всего те, кто проводит такую политику». «Надеюсь, что
здравый смысл восторжествует, и мы все войдем в нормальный режим
сотрудничества», – цитирует его слова «Интерфакс-Украина».
Напомним, премьер Великобритании и президент ЕС призвали надавить
на Россию. США также заявили о возможности введения новых санкций
против России.
Ранее представитель Государственного департамента США Д. Псаки
заявила, что США взаимодействуют с партнерами для того, чтобы
выработать новые санкции в отношении России в связи с ее действиями в
Украине.
Напомним, в конце июля ЕС и США ввели санкции против целых
секторов российской экономики. В итоге Россия на год ограничила импорт
продовольственных товаров из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 1.09).
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***
Премьер-министр Словакии Р. Фицо назвал новые санкции
Европейского
Союза
против
России
«бессмысленными
и
контрпродуктивными» и пригрозил наложить на них вето, передает
русская служба Би-би-си.
«Пока мы не увидим результата от уже введенных санкций, вводить
новые не имеет никакого смысла», – заявил словацкий премьер по окончании
саммита ЕС в Брюсселе. Р. Фицо и ранее высказывался против наказания
России, которая обеспечивает его страну природным газом. «Что бы ни было
предложено, я оставляю за собой право наложить вето на санкции, если они
нанесут ущерб национальным интересам Словакии», – сказал он.
Покидающий пост главы Европейского совета Х. Ван Ромпей не
отрицает, что новые ограничительные меры против России могут создать
проблемы для некоторых стран-членов ЕС. «Но это цена, которую
необходимо
заплатить»,
–
заявил
он
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 31.08).
***
ЕС обжалует в ВТО запрет Россией импорта европейской
продукции. Евросоюз планирует подать во Всемирную торговую
организацию жалобу на запрет Россией импорта продуктов питания из
Европы. Об этом заявил Еврокомиссар по вопросам торговли К. де Гюхт,
передают СМИ со ссылкой на немецкое издание Frankfurter Allgeneine
Zeitung.
«Мы готовим возможные меры», – сказал К. де Гюхт, отметив, что
жалоба может быть подана в середине сентября, однако окончательного
решения еще не было принято.
Заметим, что главным инициатором подачи жалобы в ВТО выступает
Польша, которая из-за санкции Кремля лишилась рынка сбыта яблок
(Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 29.08).
***
В заложниках у представителей незаконных вооруженных
формирований на Донбассе находятся около 400 человек. Об этом в
интервью журналистам в Харькове сообщил помощник по правам человека
Генерального секретаря ООН И. Шимонович.
«Согласно нашей информации, мы, конечно, не можем гарантировать
абсолютно точные данные, количество людей, задержаны вооруженными
группами, достигает 400 человек, – заявил он. – Поскольку мандат
мониторинговой миссии касается только территории Украины, поэтому у нас
таких данных нет, и мы не можем их собирать».
Как сообщал «Корреспондент.net», в конце июля ООН сообщала о
375 заложниках сепаратистов на Донбассе
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 31.08).
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***
В Донецкой области после последних боев сепаратисты взяли в плен
680 украинских военнослужащих, сообщил генерал-полковник запаса,
руководитель ГО Офицерский корпус, руководитель Центра по обмену
пленных В. Рубан, передает 112.ua.
По словам В. Рубана, из всех пленных силовиков 80 % были захвачены
под Иловайском. Генерал-полковник подчеркнул, что информация о
количестве украинцев, взятых в плен под Иловайском, закрыта, поэтому он
не может ее обсуждать. «Пока не закончилась операция, пока не забрали
пленных», – сказал В. Рубан.
В целом он назвал ситуацию катастрофой. «По пленным – это тоже
катастрофа. То, как ведутся боевые действия, такое впечатление, что армию
готовят для сдачи в плен», – сказал В. Рубан.
По его данным, с питанием пленных как в Донецке, так и в Луганске
уже есть проблемы.
Напомним, ранее появилась информация СНБО о том, что данные об
операции в Иловайске Донецкой области, а также информация по количеству
украинских бойцов, попавших в плен или вышедших из окружения будут
обнародованы после завершения самой операции (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 1.09).
***
Партія регіонів заявляє: ми вимагаємо негайного припинення бойових
дій, початку переговорного процесу, а також процесу стабілізації
ситуації на Донбасі. Про це йдеться в заяві партії, передає УНН.
«Відповідальність за загибель дітей та їх батьків, а також за створення
нестерпної атмосфери ворожнечі та ненависті рівною мірою несуть обидві
сторони конфлікту – як сепаратисти, так і нинішнє бездарне керівництво
України. Президент П. Порошенко, йдучи до влади, обіцяв, що відновить мир
і стабільність за перші два тижні перебування при владі. Замість цього
кількість жертв кровопролитної братовбивчої війни, починаючи з червня
місяця, збільшилася більш ніж у три рази: якщо в квітні – травні в
середньому гинули 11 осіб на день, то з червня це число досягло 36 осіб
щодоби! Ми маємо справу з неприкритим геноцидом і відвертою
деіндустріалізацією країни. ...Шість місяців перебування нинішнього уряду
при владі перетворилися на суцільну катастрофу для нашого народу», –
йдеться у заяві.
У документі міститься вимога припинити бойові дії, почати
переговорний процес, а також процес стабілізації ситуації на Донбасі: «Ми
вимагаємо створення умов для відновлення діяльності всіх державних і
громадських структур – у першу чергу навчального процесу в школах та
інших навчальних закладах Донецької та Луганської областей, налагодження
нормального мирного життя. Ми вимагаємо миру та якнайшвидшого
припинення війни – миру за всяку ціну!» (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 1.09).
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***
Президент України П. Порошенко під час прес-конференції в
Брюсселі наголосив, що новостворений Блок Петра Порошенка отримав
запрошення приєднатися до ЄНП, передає УНН.
«Це велика честь для будь якої політичної сили», – зазначив з цього
приводу Президент. За його словами, це питання буде розглянуто вже
найближчим часом.
Як раніше повідомив у Twitter депутат Європарламенту від Польщі
Я. Саріуш-Вольський, П. Порошенко повідомив, що «його партія має намір
вступити в політичну родину ЄНП» (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 30.08).
***
Центральна виборча комісія зареєструвала повідомлення партії
«Батьківщина» про проведення зборів громадян щодо всеукраїнського
референдуму стосовно вступу України до НАТО. Про це УНН повідомили в
прес-службі політичної сили.
«Відповідно до законодавства, це є першим кроком для проведення
референдуму за народною ініціативою», – пояснили у прес-службі.
Згідно з повідомленням, збори громадян відбудуться в п’ятницю,
5 вересня.
Нагадаємо, лідер партії «Батьківщина» Ю. Тимошенко повідомила, що її
політична сила має намір організувати якнайшвидший збір необхідних
підписів з тим, щоб референдум щодо вступу до НАТО відбувся одночасно з
достроковими парламентськими виборами 26 жовтня (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 30.08).
***
29 серпня відбувся з’їзд Соціально-екологічної партії «Союз.
Чорнобиль. Україна», на який з’їхалися делегати з 20 областей,
повідомляє УНН.
Під час з’їзду відмічалося, що Соціально-екологічна партія «Союз.
Чорнобиль. Україна» піде на вибори з тезою «Держава для людей, а не люди
для держави».
Як зазначають представники політсили, партії є що дати виборцю. «Це
досвід більше ніж 20-річної боротьби за свої соціальні права. Дійсно, більше
двох мільйонів чорнобильців України (ліквідатори різних груп, евакуйовані,
їхні діти та інші постраждалі) – це серйозна сила на майбутніх виборах до
Верховної Ради», – зазначили у партії.
Продовження роботи з’їзду заплановано на початок вересня (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 30.08).
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ЕКОНОМІКА
Доходы госбюджета за январь – август возросли на 49 млрд грн,
сообщает Государственная казначейская служба.
В госбюджет Украины за январь – август поступило 266,5 млрд грн, что
на 22,4 % больше показателя за аналогичный период прошлого года,
сообщает Государственная казначейская служба.
По данным ведомства, бюджет за этот период выполнен на 94,1 % к
плановому показателю за этот период и недополучения составили 16,8 млрд
грн.
Дефицит госбюджета Украины за январь – июнь 2014 г. составил
22 млрд 686,3 млн грн, что соответствует 33,1 % годового показателя в
68 млрд 564,3 млн грн, утвержденного Радой с изменениями от 27 марта.
Как сообщалось, в начале августа дефицит госбюджета Украины за
январь – июнь 2014 г. составил 22 млрд 686,3 млн грн, что соответствует
33,1 % годового показателя в 68 млрд 564,3 млн грн. При этом по итогам
пяти месяцев дефицит госбюджета составлял лишь 12 млрд 224,2 млн грн.
Таким образом, за июнь этот показатель увеличился сразу в 1,85 раза
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 1.09).
***
Исполнительный совет МВФ одобрил выделение Украине второго
транша. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
«29 августа советом директоров Международного валютного фонда
было единогласно одобрено решение о предоставлении Украине следующего
транша МВФ на сумму около 1,4 млрд дол.» – говорится в сообщении.
Ранее министр финансов А. Шлапак заявлял, что если Украина получит
второй транш МВФ, то 1 млрд будет направлен в госбюджет, а 400 млн – в
Национальный банк.
Напомним, НБУ ожидает, что второй транш от МВФ поступит в
Украину 3 сентября 2014 г.
Как сообщал «Минфин» ранее, совет директоров МВФ 30 апреля
одобрил кредитную программу stand-by для Украины в 17,01 млрд дол.,
рассчитанную на два года: в 2014 г. – 7,4 млрд дол., в 2015 г. – 7,1 млрд дол.,
в 2016 г. – 1,1 млрд дол. 7 мая Украина получила первый транш в объеме
3,19 млрд дол. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 29.08).
***
В Україні в серпні було відшкодовано податку на додану вартість на
суму 4,5 млрд грн. Про це повідомляє Державна служба статистики, передає
УНН.
«Протягом серпня 2014 р. відшкодовано податку на додану вартість
згідно з узагальнених інформацій про відшкодування ПДВ, наданих
Державною фіскальною службою України, на суму 4,5 млрд грн, або 101,6 %
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до плану. Здійснено випуск ОВДП по відшкодуванню податку на додану
вартість на суму 954,8 млн грн», – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, протягом січня – вересня 2013 р. відшкодовано податку на
додану вартість на суму 42,9 млрд грн, що на 7,7 млрд грн, або на 21,8 %
більше за відповідний показник 2012 р. У тому числі здійснено автоматичне
відшкодування ПДВ на суму 17,6 млрд грн (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 1.09).
***
В 2015 г. Украина начнет строительство хранилища отработанного
ядерного топлива.
26 августа в Украине дан реальный старт строительству собственного
централизованного
хранилища
отработанного
ядерного
топлива.
В церемонии, посвященной началу строительства, приняли участие
президент НАЭК «Энергоатом» Ю. Недашковский и президент компании
Holtec International К. Сингх.
Технология хранения отработанного ядерного топлива будет
предоставлена американской компанией. Стоимость строительства пускового
комплекса, определенная в ТЭО, составляет примерно 1,23 млрд грн (по
ценам 2008 г.). Однако она будет уточнена по завершению проекта
строительства. «Вывоз отработанного ядерного топлива – дорогостоящее
удовольствие для Украины. Ежегодно он обходится стране около 200 млн
дол.», – отметил Ю. Недашковский. По прогнозам НАЭК «Энергоатом»,
эксплуатация хранилища окупится за 2–2,5 года. По словам
Ю. Недашковского, финансирование строительства будет осуществляться из
двух источников: 10 % стоимости покроет «Энергоатом» и 90 % планируется
покрыть за счет экспортного финансирования банков, работавших с НАЭК.
По словам президента Holtec, проектирование хранилища планируется
закончить уже в этом году. «В 2015 г. мы должны приступить к
строительным работам», – отметил он на церемонии.
Также по словам К. Сингха, с начала 2017 г. планируется начать
поставки оборудования для хранилища. Компания Holtec в 2017 г. планирует
поставить три-четыре контейнера для хранения ОЯТ. Всего таких
контейнеров на площадке планируется разместить 450, что даст возможность
хранить 16,53 тыс. отработанных тепловыделяющих сборок.
Церемонии предшествовало подписание 24 июня 2014 г.
дополнительного соглашения к контракту на строительство с ЦХОЯТ.
Документ касается возобновления работ по контракту 2005 г. в части
разработки проекта централизованного хранилища. Общая площадь
территории под ЦХОЯТ 18 га.
Длительность строительства будет определяться с учетом срока,
необходимого для его заполнения отработанным топливом.
После строительства отработанного комплекса и введения его в
эксплуатацию в него будет отправляться отработанное топливо с трех
станций – Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской (Запорожская АЭС
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имеет собственное хранилище) (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. –
30.08).
***
Украина наращивает экспорт подсолнечного масла.
Украинские производители экспортируют 0,79 млн т подсолнечного
масла за июль – сентябрь 2014 г., что составляет 52 % от всего мирового
экспорта. В 2012/2013 маркетинговом году Украина экспортировала 45 %
подсолнечного масла от всего объема рынка.
В июле – сентябре 2014 г. мировой экспорт подсолнечного масла
ожидается на уровне 1,53 млн т.
На внешний рынок Россия поставит 220 тыс. т масла, Турция –
170 тыс. т, Аргентина – 110 тыс. т. Евросоюз экспортирует всего 70 тыс. т.
Производство подсолнечного масла, в Украине остается самым
масштабным. За последний квартал 2013/2014 маркетингового года Украина
произвела 0,9 млн т масла, что составляет 28 % от всего мирового
производства. Общий объем мирового производства подсолнечного масла в
этом маркетинговом году составит 3,17 млн т (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2014. – 30.08).
***
Министерство
энергетики
и
угольной
промышленности
опубликовало данные потребления, импорта и транзита природного газа
за первое полугодие. Так, потребление газа сократилось на 13,5 %
(на 3 млрд 852,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. –
до 24 млрд 649,4 млн куб. м.
Импорт газа в Украину возрос на 41 % (на 4 млрд 219,3 млн куб. м) по
сравнению с январем – июнем 2013 г. – до 14 млрд 515,1 млн куб. м.
Транзит газа по территории Украины сократился на 7,1 %
(на 2 млрд 781,6 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. –
до 36 млрд 570,6 млн куб. м.
Как сообщал «Минфин», в конце августа успешно закончилась тестовая
прокачка газа из Словакии (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
1.09).
***
В августе Украина увеличила поставки газа из Европы.
Украина в августе 2014 г. импортировала через Польшу и Венгрию
около 250 млн куб. м газа. Это на 13 % больше, чем в июле (221 млн куб. м),
свидетельствуют данные операторов ГТС Венгрии и Польши – компаний
FGSZ Ltd и Gaz-System S.A.
При этом на венгерское направление пришлось около 128 млн куб. м
газа, на Польшу – около 121 млн куб. м.
Всего в апреле – августе 2014 г. импорт газа со стороны Европы в
Украину составил почти 1,1 млрд куб. м.
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Как сообщал «Минфин», в конце августа успешно закончилась тестовая
прокачка газа из Словакии (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
1.09).
***
Россия предлагает Украине новую цену на газ. РФ предлагает не
дожидаться решения Стокгольмского арбитража.
«Газпром» готов предоставить Украине скидку на газ размером
100 дол. С учетом этой скидки цена топлива будет составлять 385,5 дол. за
1 тыс. куб. м. Об этом сообщил министр энергетики России А. Новак на
пресс-конференции по итогам переговоров с еврокомиссаром по энергетике
Г. Эттингером.
По его словам, Россия готова пересчитать долг за газ со скидкой 100 дол.
за 1 тыс. куб. м, если Украина погасит долг в 1,45 млрд дол. за газ,
поставленный в 2013 г. Это предложение предусматривает погашение долгов
за ноябрь и декабрь 2013 г., частичную оплату поставок за апрель, май и
июнь с реструктуризацией остатка задолженности.
А. Новак заявил, что РФ решила в этом вопросе не дожидаться решения
арбитражного суда в Стокгольме.
В свою очередь Г. Эттингер заявил, что в ближайшее время
Еврокомиссия сделает предложение Украине о графике погашения долгов за
газ, которое должно начаться в ближайшие месяцы.
Напомним, 16 июня 2014 г. РФ прекратила поставки газа Украине из-за
долгов. РФ оценивает долг Украины за газ в 5 млрд 296 млн дол. Украина
отказывается платить РФ цену за газ в размере 485 дол. за 1 тыс. куб. м.
Как уже писал «Минфин», министр энергетики Ю. Продан назвал
приемлемую для Украины цену: по 320 дол./тыс. куб. м летом и по
385 дол./тыс. куб. м в пиковый зимний период (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 29.08).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Дефицит государственного бюджета в январе – июле 2014 г.
составил 32,788 млрд грн, что на 2,518 млрд грн, или на 8,32 % больше
дефицита за аналогичный период прошлого года, как сообщает прессслужба Министерства финансов.
«Дефицит государственного бюджета за январь – июль 2014 г. составил
32,788 млн грн, что соответствует 41 % годового планового показателя», –
говорится в сообщении.
Как сообщал «Минфин» ранее, ведомство планирует подать на
рассмотрение правительства проект государственного бюджета на 2015 г.
5 сентября (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 1.09).
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***
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте
с «В-» до «ССС» Киева, Харькова и Одесской области вслед за
аналогичным снижением рейтинга Украины, говорится в сообщении
агентства.
Агентство подтвердило также их долгосрочные рейтинги в иностранной
валюте на уровне «CCC» и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте на
уровне «C».
Также сообщается, что национальные долгосрочные рейтинги
подтверждены на уровне «BBB(ukr)» Киева, на уровне «A+(ukr)» – Харькова
и на уровне «AA-(ukr)» – Одесской области, с негативным прогнозом.
Агентство отметило, что рейтинг приоритетных необеспеченных
облигаций Киева, находящихся в обращении на внутреннем рынке, на общую
сумму 5,4 млрд грн понижен с уровня «B-» до «CCC», а рейтинг
приоритетных еврооблигаций на общую сумму 550 млн дол. подтвержден на
уровне «CCC».
Долгосрочный рейтинг в национальной валюте приоритетных
необеспеченных облигаций Харькова на сумму 99,5 млн грн понижен с
уровня «B-» до «CCC» (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
1.09).
***
Нацбанк з 2 вересня заборонив видачу іноземної валюти за
платіжними картками, ввів обов’язкову конвертацію грошових переказів
у гривню та уповільнив процедуру покупки інвалюти на міжбанківському
валютному ринку. Відповідні рішення закріплені постановою НБУ № 540
від 29 серпня 2014 р.
«Видача готівки в межах України за електронними платіжними засобам,
емітованими як резидентами, так і нерезидентами, здійснюється в гривнях», –
вказується в документі.
Згідно з постановою, нові обмеження введені з урахуванням суспільнополітичної напруженості, наявності певних елементів ризику та
невизначеності щодо подальшого розвитку ситуації, а також беручи до уваги
економічні проблеми, пов’язані з проведенням антитерористичної операції на
території України.
Крім того, у НБУ вважають, що застосування нових механізмів дасть
змогу не допустити використання фінансової системи України для
відмивання грошей, фінансування тероризму, а також сприятиме
врегулюванню ситуації на валютному ринку (Українська правда
(www.pravda.com.ua). – 2014. – 1.09).
***
Экс-глава НБУ считает, что в банковской системе Украины уже
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наступил технический дефолт.
Украину ждут банкротства банков, коллапс финансовой системы и крах
экономики, если Национальный банк Украины продолжит бездействовать,
считает экс-глава НБУ С. Арбузов.
«То, что происходит на валютном рынке – закономерное последствие
действий Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины.
Несколько месяцев новая власть сидела и пассивно наблюдала за
происходящим на валютном рынке, веря, что его участники самостоятельно
определят некий справедливый курс. И рынок действительно это сделал. Но
при этом дал оценку и бездействию регулятора, и войне, полыхающей на
востоке страны, и отсутствию внятного экономического курса у нового
Кабинета Министров», – считает С. Арбузов.
Экс-глава НБУ считает, что падение гривни основано на двух факторах:
экономических и спекулятивных. «Отсутствие государственной курсовой
политики
и
эффективных
действий
регулятора
провоцируют
соответствующие спекулятивные действия со стороны банков», – отметил
С. Арбузов.
Одной из причин ситуации на валютном рынке, экс-глава НБУ считает
непрофессионализм нынешнего руководства банка. «Если же Нацбанк
продолжит смотреть на происходящее с позиции страуса в надежде, что все
решиться само собой, то впереди нас ждут неплатежи, банкротства банков,
коллапс финансовой системы и крах экономики», – отметил он.
С. Арбузов считает, что НБУ обязан поддерживать стабильность на
валютном рынке и у него есть для этого все необходимые механизмы и
полномочия.
«Никакие транши не спасут гривну, если не будут устранены
фундаментальные причины, порождающие девальвацию. И одна из таких
причин – вопиющий непрофессионализм людей, принимающих сейчас
решения в области госфинансов и курсообразования», – заметил С. Арбузов.
По его мнению, в банковской системе Украины уже наступил
технический дефолт. «Многие банки просто не выдают вклады», – отметил
С. Арбузов.
«К сожалению, при курсе в 13 грн/дол. юридическое признание факта
дефолта – вопрос времени. Это, кстати, признает и нынешнее руководство
страны, понимая, что скрывать уже нечего. Недавно рейтинговое агентство
Fitch снизило рейтинг Украины в национальной валюте с уровня «В-» до
«ССС». Это так называемый «чрезвычайно спекулятивный» уровень –
констатация наличия серьезных проблем в экономике государства.
Финансовая система Украины в шаге от пропасти. Но будет ли сделан этот
шаг – пока еще зависит от руководства Кабмина и НБУ.
Напомним, что за последнее время, НБУ трижды обновлял
исторический
минимум
гривни
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 29.08).
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***
Газ для промышленности снова подорожает.
Национальная
комиссия,
осуществляющая
государственное
регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) с 1 сентября повышает
предельную цену на газ для промышленных потребителей и государственных
учреждений на 3 % – до 4874 грн за 1 тыс. куб. м. Ранее цена составляла
4724 грн за 1 тыс. куб. м. Соответствующее решение закреплено
постановлением комиссии от 27 августа 2014 г.
1 мая 2014 г. в связи с колебаниями курса гривни к доллару НКРЭ
повысила предельную цену на газ для промышленных потребителей, а также
для государственных учреждений на 17,5 % – до 4724 грн за 1 тыс. куб. м с
4020 грн за 1 тыс. куб. м. С 1 апреля 2014 г. предельная цена на газ для
промышленных потребителей была увеличена на 29 % – до 4020 грн за
1 тыс. куб. м (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 1.09).
***
В Украине дорожает бензин.
Потребительские цены на бензин А-95 в Украине с 20 по 29 августа
возросли в среднем на 3,1 % – до 16,92 грн/л, сообщает пресс-служба
Министерства экономического развития и торговли Украины.
По данным мониторинга, за указанный период больше всего бензин
подорожал в Тернопольской области – на 4 %, до 16,87 грн/л.
Самые высокие цены на бензин зафиксированы в Одесской, Львовской и
Киевской областях, самые низкие – в Черниговской и Запорожской областях
– 16,04 и 16,10 грн/л соответственно.
Потребительские цены на дизельное топливо в Украине с 20 по
29 августа возросли в среднем также на 3,1 % – до 16,26 грн/л
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 1.09).
***
Телеканалы объявили расценки на предвыборную рекламу – цены
возросли на 50–60 %.
Украинские телеканалы установили цены на размещение предвыборной
рекламы во время кампании внеочередных выборов в Верховную Раду,
которые состоятся 26 октября.
Согласно опубликованным прейскурантам, стоимость предвыборной
агитации в 2014 г. оказалась значительно выше, чем в предыдущую
избирательную кампанию накануне парламентских выборов 2012 г. Так, в
этом году стоимость одной секунды рекламного времени на
общенациональном телеканале «Интер» на протяжении дня варьируется в
пределах 490–1704 грн в зависимости от слота, в котором будет
транслироваться реклама. Тогда как два года назад политические партии
платили за секунду рекламного времени на этом же телеканале 170–1200 грн.
Таким образом, в среднем политическая реклама на телевидении в этом году
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подорожала на 50–60 %.
В 500–2000 грн за 1 с эфира политикам обойдется реклама и на других
популярных общенациональных телеканалах. Например, стоимость
политической рекламы на телеканале «Украина» (входит в состав «Медиа
Группа Украина» Р. Ахметова) составляет 490–1704 грн/с, а
прорекламировать свою партию на телеканале СТБ (входит в состав
StarLightMedia В. Пинчука) политики смогут, заплатив 659–1873 грн/с эфира.
В разы дешевле обойдется реклама на небольших нишевых площадках.
Размещение рекламы на 5 канале будет стоить 15–45 грн/с. Политреклама на
относительно новом телеканале «Еспрессо ТВ» обойдется в 36–48 грн/с
(Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 1.09).
***
Донецкая областная государственная администрация заявляет, что
убытки от разрушений, которые стали результатом боевых действий в
области, составили 3,2 млрд грн. Об этом говорится в сообщении прессслужбы ДонОГА.
«Департаментом экономики облгосадминистрации в адрес Минрегиона
Украины и Минэкономразвития Украины направлен перечень разрушенных
и поврежденных объектов в результате вооруженного конфликта в Донецкой
области на общую сумму более 3,2 млрд грн», – говорится в сообщении.
Сказано, что соответствующее поручение по созданию такого перечня
было дано вице-премьер-министром Украины, министром регионального
развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины
В. Гройсманом (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 1.09).

60

