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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Заява Президента України П. Порошенка
Мої міжнародні переговори в Брюсселі та Мінську продемонстрували
потужний запит на мирне політико-дипломатичне врегулювання конфлікту
на Донбасі. Такі ж настрої домінували під час моїх зустрічей зі світовими
лідерами на саміті НАТО в Уельсі.
Миру прагне цілий світ, миру прагне вся Україна, включаючи і мільйони
мешканців Донбасу.
Найвищою цінністю є людське життя, і ми повинні зробити все можливе
і неможливе для того, щоб припинити кровопролиття та покласти край
стражданням людей.
Виходячи із заклику Президента Росії В. Путіна до керівників
незаконних збройних формувань Донбасу зупинити вогонь, підписання
протоколу на засіданні тристоронньої контактної групи з імплементації
Мирного плану Президента України, я віддаю наказ начальнику
Генерального штабу Збройних сил України припинити вогонь, починаючи з
18:00 5 вересня.
Я також доручаю міністрові закордонних справ України спільно з ОБСЄ
забезпечити ефективний міжнародний контроль за дотриманням режиму
припинення вогню, який має носити винятково двосторонній характер.
Розраховую, що ці домовленості, включаючи припинення вогню та
звільнення заручників, будуть чітко дотримуватися (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
5.09).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
В. Пальчук, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій

Актуальні аспекти відновлення Донбасу
У результаті бойових дій Донецька та Луганська області зазнали
масштабних руйнувань. Нормалізація життєдіяльності в цих регіонах
потребує залучення значних фінансових і трудових ресурсів для відновлення
пошкоджених і зруйнованих комунікацій, електро- і водопостачання,
медичних та освітніх закладів, житлових будинків. Під час представлення на
засіданні уряду Плану дій «Відновлення України» зазначалося, що наразі
уряд проводить роботу з інвентаризації збитків і руйнувань, які є на сьогодні
на Донбасі. «Ми їх зараз не можемо визначити – тільки з фотографій зі
супутників. І якщо два місяці тому, коли ми звільняли Слов’янськ, наші
оцінки були 8 млрд грн, сьогодні можу заявити, що тепер це мільярди
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доларів зруйнованої інфраструктури», – наголосив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк. За його словами, Європейський Союз і західні партнери
направляють до України спеціальну місію для інвентаризації й оцінки
збитків.
Значних матеріальних втрат зазнало комунальне господарство міст
східних регіонів. Тільки в Донецьку, станом на 18 серпня, залишалися
знеструмленими 88 трансформаторних підстанцій. Аварійні бригади до
входження в місто російських військ здійснили роботи з відновлення
пошкоджених електричних мереж. Разом з тим усе ще відбуваються перебої з
водопостачанням у зв’язку із зупинкою Верхньокальміуської фільтраційної
станції та продовженням бойових дій. Громадський транспорт продовжує
працювати, проте з деякими відхиленнями від штатного режиму.
Більш критична ситуація склалася в Луганську. Рада національної
безпеки і оборони (РНБО) заявляє про неможливість відновлення
водопостачання в місті через пошкодження водопровідної мережі і воєнні дії.
За словами спікера інформаційного центру РНБО А. Лисенка, до відновлення
функціонування Західної фільтраційної станції були залучені підрозділи
Збройних сил, проте провести ремонтні роботи українським військовим
інженерам стало на заваді відновлення активних бойових дій у місті. Як
відомо, у Луганську відключено електропостачання, водопостачання, не
працює мобільний і стаціонарний зв’язок.
Унаслідок військових дій зруйнованими залишаються об’єкти
соціальної інфраструктури більшості населених пунктів Донецької та
Луганської областей. У цих областях 1 вересня відкрилося 797 шкіл, при
цьому 900 шкіл не змогли розпочати навчальний рік. За словами заступника
міністра освіти і науки України П. Полянського, станом на 1 вересня
навчальний процес розпочався у 250 школах у Луганській області. Сьогодні
там до школи пішло 46,3 тис. учнів, із них 4,9 тис. – першокласники. Крім
того, у Донецькій області заняття розпочалися в 547 школах, де навчаються
155 тис. учнів, із них 17 тис. – першокласники.
У населених пунктах, де точаться бойові дії, навчальний рік орієнтовно
розпочнеться з 1 жовтня. За його словами, у зоні АТО не працює близько
900 шкіл. За оперативною інформацією, 30 тис. дітей-переселенців зі східних
областей пішли до школи за межами своїх регіонів. 1,5 тис. дітейпереселенців із Криму також пішли до школи на материковій частині
України.
Тільки на території Слов’янська понад 2 тис. школярів залишилися без
шкіл, 0,5 тис. персоналу – без місць роботи. Пологовий будинок також
перебуває в аварійному стані: потребує ремонту внутрішніх комунікацій і
заміни віконних блоків і дверей.
До відновлення соціальної інфраструктури у звільнених містах
долучаються комерційні структури країни. Зокрема, керівництво
ПАТ «Радикал Банк» прийняло рішення приєднатися до відновлення об’єктів
соціальної сфери в Слов’янську Донецької області, серед яких чотири
загальноосвітні школи й пологовий будинок.
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Загальні ремонтні роботи проводяться Міністерством регіонального
розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України.
ПАТ «Радикал Банк» надало кошти Міністерству регіонального розвитку для
оперативного відновлення пошкоджених будівель. У рамках виконання
програми соціальної відповідальності «Радикал Банк» і в подальшому
докладатиме зусилля для допомоги населеним пунктам Донецької та
Луганської областей, у яких склалася тяжка соціально-економічна ситуація в
результаті бойових дій. Крім того, дія програми соціальної відповідальності
не обмежуватиметься проектами відновлення постраждалих населених
пунктів і стосуватиметься ряду інших важливих сфер суспільного життя.
Значні зусилля держава докладає до відновлення та забезпечення
життєдіяльності в контрольованих українськими військовими населених
пунктах Сходу України. Зокрема, реконструйовано залізничну лікарню в
Красному Лимані Донецької області. У відновлювальних роботах цього
об’єкта було задіяно близько 250 транспортних будівельників
Придніпровської, Одеської та Південної залізниці. Наразі всі роботи вже
закінчені, лікарня повністю готова приймати пацієнтів. Під час проведення
ремонтних робіт було реконструйовано фасади будівлі, утеплено стіни,
встановлено котельню на твердому паливі та обладнано кімнату відпочинку
й харчоблок. Крім того, до лікарні вже завезено нове обладнання. Як відомо,
на початку червня бойовики обстріляли лікарню залізничної станції Красний
Лиман. Снарядами були зруйновані покрівля, стіни, вибиті вікна та двері.
Були пошкоджені також лабораторія, операційні, медична техніка та
обладнання.
Також відкритий після реконструкції вокзальний комплекс станції
Краматорськ. Як зазначив під час відкриття вокзалу міністр інфраструктури
М. Бурбак, наразі урядом країни перед відомством поставлено завдання
відновлювати інфраструктурні об’єкти міст Сходу після звільнення їх
українською армією від терористів. «Ми успішно справляємося із цим
завданням і сьогодні відкриваємо реконструйований вокзал станції
Краматорськ», – зазначив міністр. При реконструкції збудованого у 1952 р.
залізничного вокзалу в Краматорську було максимально збережено
архітектурний стиль комплексу. При ремонті використані сучасні матеріали
й технології. Особлива увага при реконструкції вокзалу була приділена
створенню повноцінних умов для перебування на вокзалі людей з
особливими потребами. Зокрема, усі приміщення для людей з фізичними
вадами обладнані на першому поверсі будівлі. Вокзал облаштований
пандусами й спусками до пасажирських платформ, у місцях перетинання
тротуарів з проїзною частиною виконано пониження бордюрів. Також для
людей з особливими потребами передбачена окрема кімната відпочинку й
каса для їх обслуговування. Крім того, на реконструйованому вокзалі
обладнана система тактильної та зорової інформації. У результаті
реконструкції вокзалу пасажиропотік у приміському сполученні та
дальньому був розділений. У будівлі вокзалу встановлено турнікетні
системи.
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Загони Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі –
ДСНС) продовжують виконувати аварійно-рятувальні завдання щодо
відновлення життєдіяльності звільнених міст Донецької та Луганської
областей і прилеглих до них територій. До складу таких формувань входить
понад 250 осіб особового складу та 73 од. техніки, зокрема 17 піротехнічних
розрахунків (90 осіб та 33 од. техніки), серед яких три відділення підводного
розмінування (18 осіб і чотири одиниці техніки). До завдань цих загонів
входить за допомогою інженерної техніки розбирання завалів будинків, які
були повністю зруйновані внаслідок обстрілу терористами, вивезення
уламків будівельних конструкцій, розчищення від залишків барикад вулиць і
доріг. Так, рятувальниками зведеного аварійно-рятувального загону
ДСНС України, що виконує завдання на території Луганської області у
Лисичанську, за тиждень за допомогою інженерної техніки та засобів малої
механізації зрізано обвислі частини залізобетонних конструкцій, що
створювали загрозу травмування мешканців 9-поверхового будинку по вул.
Квартал Жовтневої революції 17 та проведено роботи з розбирання його
зруйнованої частини. Проведено роботи з відновлення будівлі дитячого
садочка № 8 «Світлячок» Лисичанської міської ради (відновлено покрівлю
будівлі та металеву огорожу території закладу, розчищено територію закладу
від уламків вибухонебезпечних предметів і будівельних конструкцій).
Рятувальники завантажили та вивезли 28 т уламків будівельних конструкцій,
розчистили від залишків барикад близько 1 км вулиць і доріг. Організовано
підвіз понад 40 куб. м води населенню, із них 22 куб. м питної та 18 куб. м
технічної води.
У звільнених містах здійснюються роботи з відновлення
електропостачання. Фахівці Донецькобленерго відновили електропостачання
майже всієї Горлівки – 85 % міста зі світлом. Електрику отримали житлові
масиви Новогорлівка, Сонячний, Вороб’ївка, Жовтневий, Кондратівка,
селища Машзавод, Мирне. Єдиним знеструмленим поки селищем
залишається Руський край. Він за межами міста, ближче до Вуглегірська, де
ведуться активні бойові дії, тому вести ремонтні роботи немає можливості.
Як відомо, Горлівка була знеструмлена ще 8 серпня через пошкодження
високовольтної лінії електропередачі, що живить місто. У місті без світла
було 80 % жителів і підприємств.
Важливим для підтримки життєдіяльності населених пунктів Сходу
України стає забезпечення роботи промислових об’єктів, які зупинили свою
роботу внаслідок бойових дій. Зокрема, у Донецькій області зупинив свою
роботу завод з виробництва холодильників «Норд», а також три металургійні
підприємства, що входять у холдинг «Метінвест». У повідомленні заводу
«Норд» зазначається, що підприємство на сьогодні не має можливості
завозити нові матеріали й запчастини для холодильників, а також
відвантажувати готову продукцію із заводу. «Метінвест», у свою чергу,
заявив про зупинку виробництва на Єнакіївському металургійному заводі.
Єнакіївський коксохімпром і Харцизський трубний заводі призупинили свою
роботу через пошкодження ліній електропередачі в результаті
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артилерійських обстрілів. У компанії зазначають, що через активні бойові дії
на околицях міст Єнакієве, Авдіївка і Харцизьк немає можливості відновити
роботу ліній електропередачі. Крім того, залишається знеструмленим
Авдієвський коксохімічний завод.
Не менш важливе завдання – відновлення залізничної інфраструктури
для перевезення вантажів на промислові об’єкти Донецької та Луганської
області. Капітального ремонту та відбудови колій і мостів потребують
пошкоджені об’єкти залізниці Сходу України. Це передбачає значні
фінансові
витрати.
За
оперативними
даними,
не
відновлено
187 пошкоджених об’єктів Донецької, Південної та Придніпровської
залізниць. Залишаються зруйнованими, зокрема, 49 об’єктів колійного
господарства, з яких відновлено 7 з 14 пошкоджених інженерних споруд
(мостів, пішохідних переходів, шляхопроводів тощо). Очікують ремонту та
відбудови 74 об’єкти електрифікації та електропостачання; 30 – автоматики
та зв’язку; 11 будівель та цивільних споруд, що забезпечують
функціонування пасажирського господарства. Крім того, постраждали й ще
не відновлено два локомотивні депо та 13 вагонних депо й споруд. За
мінімальними підрахунками, на відновлення пошкодженого господарства
потрібно 400 млн грн, з них 200 млн грн коштуватиме ремонт контактної
мережі та приладів електропостачання і 90 млн грн – відбудова залізничних
мостів та інших інженерних споруд.
У зв’язку з продовженням бойових дій та обмеженням фінансування
залізничники відновлюють пошкоджену інфраструктуру власними силами за
тимчасовими схемами, що дає змогу рухатися поїздам з обмеженням
швидкостей. Про це, зокрема, ішлося на черговому засіданні робочої групи з
розробки заходів з відновлення об’єктів інфраструктури, пошкоджених у
результаті несанкціонованого втручання на Донецькій залізниці, що
нещодавно відбулося в Укрзалізниці. Поки що фахівці робочої групи з
відновлення під головування директора з інфраструктури В. Тягульського
визначалися з джерелами фінансування і термінами проведення проектних і
відбудовних робіт, де перша черга – відновлення технологічних об’єктів і
споруд, друга – повне відновлення інфраструктури. Для капітального
ремонту, зауважують фахівці, потрібно буде залучати бюджетні кошти.
Станом на 15 серпня залізничники відновили за тимчасовою схемою
7 із 17 пошкоджених інженерних споруд Донецької, Придніпровської та
Південної залізниць. Застосування тимчасової схеми дає змогу в стислі
терміни забезпечити рух поїздів, але з обмеженням швидкостей. Капітальний
ремонт об’єктів потребує часу на виготовлення проектів і значних
фінансових витрат.
На сьогодні за тимчасовою схемою на Донецькій залізниці відновлено
рух: по залізничному мосту через р. Сіверський Донець на 442 км перегону
Ямпіль – Сіверськ; по залізничному одноколійному мосту через р. Євсуг на
958 км дільниці Кіндрашівська Нова – Старобільськ (ст. Городній);
залізничний двоколійний міст на 1036 км Слов’янськ – Шпичкине, крім того,
відремонтовано пішохідний міст по станції Красний Лиман.
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На Придніпровській залізниці відновлено залізничний шляхопровід
252 км Кривий Ріг – Волноваха.
На Південній залізниці – залізничний міст 18 км Безлюдівка – Мохнач,
залізничний міст 37 км Харків – Куп’янськ.
Через бойові дії колійники не мають можливості проводити ремонтні
роботи деяких об’єктів. Як тільки буде вільний доступ до зруйнованих
інженерних споруд – почнуться активні проектувальні та ремонтні роботи.
Загалом же для відновлення об’єктів дорожньої інфраструктури,
пошкоджених чи загалом зруйнованих під час бойових дій на Сході України,
необхідно понад 2,15 млрд грн. «Зазначена сума є орієнтовною, оскільки
повноцінні обстеження поки що проведені лише на звільнених від терористів
територіях. Обсяги ж руйнувань у місцях, де ще ведуться бойові дії, поки що
не встановлено через загрозу життю дорожників», – підкреслив керівник
«Укравтодору» С. Підгайний. За його словами, на сьогодні руйнувань різного
ступеню складності зазнали майже 962 км автомобільних доріг загального
користування, з яких близько 250 км – у Донецькій області та понад 712 км –
у Луганській, а також 20 мостів і шляхопроводів, загальна довжина яких
становить 2101 погонний метр. За попередніми даними, вартість робіт з
відновлення інфраструктури в Донецькій області становитиме 735 млн грн, а
в Луганській – 1 млрд 423 млн грн.
Активізація бойових дій у східних областях призупинила вже розпочаті
роботи з розбирання блокпостів, розчищення проїзної частини та узбіч від
залишків техніки, боєприпасів, ґрунту та іншого сміття. Водночас на
контрольованих українськими силовиками районах двох областей фахівці
продовжують проводити заміну зруйнованих дорожніх знаків і металевого
бар’єрного огородження, а також здійснюють ямковий ремонт дорожнього
покриття для забезпечення належної безпеки руху.
У межах можливого зведений загін Міжрегіонального центру швидкого
реагування (м. Ромни Сумської області) ДСНС України продовжує
відновлювальні роботи на Луганщині. Першочерговим завданням цих
рятувальників є відбудова важливих об’єктів регіону. Одним з таких є
автомобільний міст «Томашівський» через р. Сіверський Донець між містами
Рубіжне та Лисичанськ Луганської області, який був підірваний бойовиками
так званої «Армії Південного сходу». Це один з трьох мостів через
Сіверський Донець, який сполучає залізничний вокзал «Рубіжне» та смт
Новодружеськ. Водолазний розрахунок зведеного загону рятувальників
обстежив міст (загальна довжина якого 94 м та ширина 11 м) і прилеглу
акваторію водойми навколо зруйнованої конструкції на предмет виявлення
закладеної вибухівки. Після чого рятувальники ДСНС України приступили
до відновлення важливого об’єкта інфраструктури Донбасу. До робіт з
відновлення мосту залучені найкращі досвідчені професіонали-рятувальники,
використовується інженерна техніка, спецінструменти. «Підрозділи вже
демонтували підірвані терористами залізобетонні конструкції мосту та
пошкоджені металічні загородження. Проведена робота щодо підсипання та
обваловки пошкоджених прольотів мосту, підготовки поверхні та монтаж
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залізобетонних плит, проведено зварювальні роботи з установки металевих
огорож», – повідомив С. Біляєв, керівник Міжрегіонального центру швидкого
реагування ДСНС України, який ввесь час спільно з рятувальниками
відновлює життєзабезпечення міст Луганщини.
Задля запобігання аварійним зупинкам промислових підприємств
регіону впроваджено також регулярне каботажне сполучення між портами
Маріуполя та іншої континентальної частини України для доставки
продукції, необхідної у виробництві.
У каботажних перевезеннях сировини для потреб металургійних заводів
Донецької та Луганської областей задіяний флот України та інших держав.
Каботажні перевезення суднами під іноземними прапорами можуть
здійснюватися за умови одержання відповідного дозволу Міністерства
інфраструктури України згідно зі ст. 131 Кодексу торговельного
мореплавства України. Фахівці міністерства та Укрморрічінспекції
оперативно (за лічені години) готують необхідні документи відповідно до
заявок (операторів, агентів), щоб запобігти зупиненню роботи підприємств,
які є однією з основних складових економіки Донбасу.
Водночас усі роботи з відновлення інфраструктури Донецької та
Луганської областей ускладнюються через замінування звільнених від
терористів територій. Піротехнічні підрозділи Державної служби України з
надзвичайних ситуацій продовжують розміновувати звільнені території та
акваторії звільнених від терористів міст Донбасу. У ряді міст, що були
зайняті терористами, після їхнього звільнення аварійно-рятувальні підрозділи
вилучають значну кількість вибухових пристроїв. Так, 14 серпня групою
піротехнічних робіт 1 СЦШР ДСНС України (м. Київ) вилучено три
мінометні міни калібру 82 мм (керовані) і вісім протитанкових мін ТМ-62
біля с. Миколаївка Донецької області.
До Слов’янська Донецької області направлена група піротехнічних
робіт спецпризначення Головного управління ДСНС України в Рівненській
області. Рятувальники виконують роботи з очищення від вибухонебезпечних
предметів звільнених від терористів територій населених пунктів. «Ми
повинні якнайшвидше очистити звільнені від терористів міста, аби жителі
Сходу змогли повернутися до звичного ритму життя. Саме тому група
підводного розмінування ДСНС України щодня обстежує акваторію Донбасу,
знаходить та знешкоджує вибухонебезпечні предмети. Наші фахівці мають
високий рівень підготовки та необхідне екіпірування, аби професійно
виконувати завдання за призначенням», – зазначив С. Крук, в. о. начальника
Головного управління ДСНС України в Рівненській області.
12 серпня до Слов’янська Донецької області було направлено
відділення підводного розмінування аварійно-рятувального загону
спецпризначення Головного управління ДСНС України у Хмельницькій
області в складі п’яти осіб особового складу на двох спеціальних
автомобілях. Метою діяльності відділення стало виконання робіт з очищення
від вибухонебезпечних предметів звільнених від терористичних угрупувань
територій населених пунктів.
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Піротехніки ДСНС України перевірили на наявність вибухонебезпечних
предметів 708 адміністративних споруд та інших будівель. Усього перевірено
ділянки території загальною площею 827,13 га. Усього перевірено ділянки
акваторії загальною площею 37,47 га. Знешкоджено п’ять підготовлених до
використання ручних протитанкових гранат. Виявлено та знешкоджено
79 мін-розтяжок з гранатами, 186 розтяжок із сигнальними ракетами.
Знешкоджено 15 розтяжок із саморобними пристроями, знищено шляхом
підриву в межах житлового кварталу мінометну міну 82 мм.
Виявлено та знешкоджено шість мін з дистанційним керуванням
направленої дії, три саморобні вибухові пристрої перероблених з
вогнегасників. Зокрема, на території Донецької області обстежено територію
Слов’янська та Слов’янського району (включаючи ДП «Санаторнокурортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт”») та перевірено
598 споруд і будівель: площа території 352,84 га, площа акваторії 31,9 га.
При цьому виявлено і вилучено 9413 од. боєприпасів (мінометних мін
628 од., артилерійських снарядів – 449, бойових гранат і мін 226 од.,
реактивних боєприпасів – 59, інших вибухонебезпечних предметів –
8051 од.). Обстежено територію Слов’янської ТЕС, площею 100,42 га, площа
акваторії 5,57 га, перевірено 24 споруди й будівлі, при цьому виявлено і
вилучено 208 од. боєприпасів.
Обстежено територію Артемівського району (розмінування повітряних
ліній електропередач) та Сіверськ, перевірено три споруди й будівлі: площа
території 17,3 га. При цьому виявлено і вилучено 219 од. боєприпасів
(мінометних мін – 10 од., артилерійських снарядів – 26, бойових гранат і мін
– 12 од., реактивних боєприпасів – п’ять, інших вибухонебезпечних
предметів – 166 од.). Обстежено територію м. Мар’янка та перевірено сім
споруд і будівель – площа території 2,3 га. При цьому виявлено і вилучено
75 од. боєприпасів (мінометних мін – 5 од., артилерійських снарядів – 8 од.,
бойових гранат і мін – 10 од., реактивних боєприпасів – 14, інших
вибухонебезпечних предметів – 38 од.).
Піротехнічні підрозділи ДСНС України продовжують обстежувати
звільнені від терористів міста Донбасу та знешкоджувати боєприпаси, які
залишили по собі окупанти.
Загалом від початку виконання робіт (з 6 липня 2014 р.) станом на
19 серпня піротехнічні підрозділи ДСНС України виявили та знешкодили
12 415 од. боєприпасів, з них артилерійських снарядів – 833; мінометних мін
– 908; бойових гранат і мін – 1198; реактивних боєприпасів – 181; інших
вибухонебезпечних предметів – 9295. Перевірено на наявність
вибухонебезпечних предметів 712 адміністративних споруд та інших
будівель. Усього перевірено ділянки території загальною площею 835,7 га.
Усього перевірено ділянки акваторії загальною площею 37,47 га.
Знешкоджено п’ять підготовлених до використання ручних
протитанкових гранат. Виявлено та знешкоджено 79 мін-розтяжок з
гранатами, 205 розтяжок із сигнальними ракетами, 15 розтяжок із
саморобними пристроями, знищено шляхом підриву в межах житлового
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кварталу мінометну міну 82 мм. Виявлено та знешкоджено шість мін з
дистанційним керуванням направленої дії, три саморобні вибухові пристрої
перероблених з вогнегасників.
З метою прискорення відновлення інфраструктури Сходу України уряд
здійснює роботи з пошуку додаткових фінансових джерел. Так, керівництво
Державної служби України з надзвичайних ситуацій спільно з
представниками ООН 14 серпня провели нараду з міжнародними донорами
стосовно залучення міжнародної допомоги, під час якої було презентовано
Попередній план реагування України. На зустрічі були присутні понад
50 представників організацій у системі ООН, які є потенційними
міжнародними гуманітарними донорами, та інші представники світової
спільноти. На початку зустрічі заступник голови Державної служби України
з надзвичайних ситуацій, голова міжвідомчого координаційного штабу В.
Стоєцький охарактеризував загальний огляд гуманітарної ситуації в Україні,
окреслив обсяг проблем, а також визначив фактори, що перешкоджають
ефективному реагуванню на них. «Наразі проведено обстеження житлових
об’єктів щодо готовності до життєзабезпечення переміщених осіб у зимовий
період, 2 тис. 189 об’єктів комунальної та державної власності на
24 тис. 400 ліжко-місць і можливістю додаткового розгортання ще
2 тис. 600 ліжко-місць. Повністю завершено паспортизацію приміщень для
розміщення внутрішньо переміщених осіб. На підставі проведених обстежень
та аналізу стану готовності систем життєзабезпечення до зимового періоду
проведено розрахунки щодо додаткової потреби в засобах обігріву та
опалення, електростанціях, обладнаннях для питної води, а також ліжках,
ковдрах, матрацах і підготовлено звернення до міжнародних організацій, які
можуть надати відповідну матеріально-технічну допомогу», – зазначив
В. Стоєцький.
У свою чергу голова офісу ООН з координації гуманітарних питань в
Україні М. Вассин ознайомив присутніх з основними положеннями
Попереднього плану реагування України. У запропонованому проекті
міститься інформація про фінансові потреби ООН для цілей гуманітарної
готовності та реагування в Україні. У ньому зазначені потреби у
фінансуванні потенціалу та координаційний механізм ООН в Україні для
забезпечення подальшої роботи в цьому напрямі. Відповідно до цього Плану
визначено чотири стратегічні цілі. По-перше, надання технічної підтримки
уряду України в галузі забезпечення готовності, гуманітарної допомоги та
координації, а також у суміжних галузях, таких як національне законодавство
з проблем внутрішнього переміщення, перегляд гуманітарного права та його
застосування. По-друге, постійний моніторинг й оцінка гуманітарної ситуації
та потреб у відповідь на ситуацію у східних регіонах, зокрема в районах,
постраждалих від терористів, областях, що приймають тимчасово
переміщених осіб, і місцях їх потенційного повернення. По-третє,
нарощування потенціалу та негайного реагування для ліквідації прогалин у
забезпеченні, у тому числі попереднє накопичення обмежених кількостей
запасів предметів першої необхідності з метою підтримки в разі різкого
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погіршення гуманітарної ситуації. По-четверте, встановлення пріоритетів
ефективних заходів з відновлення інфраструктури на звільнених територіях –
з особливою увагою до можливостей забезпечення засобів існування,
нормалізації надання основних послуг, програм повернення і примирення
після припинення конфлікту.
За попередніми розрахунками, загалом для забезпечення діяльності
щодо готовності та реагування відповідно до Плану необхідно 33,3 млн дол.,
з яких 2,5 млн дол. планується залучити для надання технічної допомоги
уряду України та адвокації відповідно до стандартів, 2,2 млн дол. – на
потреби постійного моніторингу та оцінки ситуації, 18,3 млн дол. – на
цільове гуманітарне реагування для задоволення негайних потреб у
постраждалих регіонах, 10,3 млн дол. – на високоефективну діяльність з
швидкого відновлення інфраструктури на ранніх етапах у постконфліктних
районах.
Також, як зауважив М. Вассин, вимоги до стратегічних пріоритетів
щодо задоволення негайних потреб населення, а також щодо діяльності з
відновлення зруйнованої інфраструктури звільнених від терористів міст у
значній мірі залежать від розвитку ситуації, здатності уряду України та
інших партнерів до реагування й відповідних планових показників. І розгляд
цих потреб може знадобитися вже найближчими тижнями. Після детального
обговорення
учасниками
заходу
організаційних
особливостей
і
координаційних питань були досягнуті домовленості щодо подальшого
успішного співробітництва і вирішення всіх проблемних питань, які постали
перед Україною внаслідок дій терористичних угруповань, що діють на
Донбасі.
Про фінансову допомогу східним регіонам України заявляє
Європейський Союз. За словами директора з гуманітарних питань і
громадського захисту Еврокомісиї Ж.-Л. де Броувера, у Європі розглядається
можливість виділення додаткової фінансової допомоги. «Мої колеги
працюють над тим, щоб раніше виділені ЄС гроші швидше надійшли в
Україну. Але на початку вересня, можливо, буде прийнято рішення про
виділення додаткової фінансової допомоги», – повідомив він.
Як відомо, Єврокомісія прийняла рішення направити на потреби
Східної України 2,5 млн євро.
У свою чергу, українська сторона повідомила, що уряд створив два
державні агентства, одне з яких займатиметься питаннями внутрішнього
переміщення громадян, а друге – питаннями відновлення Донбасу.
Про свою допомогу східним регіонам України, що постраждали від
бойових дій, заявляють й окремі країни Європи. Так, Нідерланди готові
сприяти Україні у відбудові інфраструктури Донбасу та подоланні
гуманітарної кризи в регіоні. Про це заявив міністр закордонних справ
Королівства Нідерланди Ф. Тіммерманс під час зустрічі з міністром
закордонних справ України П. Клімкіним. Основна увага під час зустрічі
була присвячена ситуації на Донбасі та практичним заходам української
сторони та міжнародного співтовариства щодо її врегулювання.
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За словами Прем’єр-міністра А. Яценюка, уряд України очікує
фінансову й технічну допомогу західних партнерів. Він повідомив, що з
цього питання було проведено «десятки переговорів». Зокрема, А. Яценюк
провів розмову з новообраним головою Ради Європейського Союзу Д.
Туском: «Польща готова надавати медичну допомогу, як і багато інших країн
Заходу».
Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що уряд приймає
всі можливі заходи щодо підтримки функціонування важливих об’єктів
інфраструктури, від яких залежить життєзабезпечення населення в
Луганській і Донецькій областях. Утім застосування комплексного підходу
до вирішення питань з відновлення інфраструктури Донбасу можливе лише
після встановлення миру в цих регіонах (Матеріал підготовлено за
інформацією таких джерел: Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua);
Острів (www.ostro.org); Капітал (www.capital.ua); Українська правда
(http://www.pravda.com.ua); Лівий берег (http://lb.ua).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Комітет з питань свободи слова та інформації рекомендує
парламенту за результатами розгляду в першому читанні відхилити
законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо діяльності інформаційних агентств.
Проектом (реєстр. № 4851) пропонується внести зміни до Кодексу про
адміністративні правопорушення та Закону України «Про інформаційні
агентства», передбачивши адміністративну відповідальність за здійснення
діяльності інформаційного агентства без його державної реєстрації, після
припинення його діяльності або з ухиленням від перереєстрації за наявності
передбачених для цього Законом підстав; визначити розмір штрафу за згадані
порушення.
Документ містить також пропозицію визначити «ресурси мережі
Інтернет» засобом комунікації, який використовують суб’єкти інформаційної
діяльності для розповсюдження продукції інформаційних агентств, а також
сформувати перелік діяльності, пов’язаної із розповсюдженням
інформаційної продукції через ресурси мережі Інтернет, яка не вважається
діяльністю інформаційного агентства.
Під час обговорення члени комітету, зокрема, врахували висновки щодо
проекту Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради
України, відповідно до яких документ потребує термінологічного уточнення,
а пропозиція щодо збільшення розмірів штрафів за відповідні порушення
законодавства у сфері реєстрації юридичних осіб – усебічного обговорення
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 8.09).
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***
Голова Комітету з питань науки та освіти Л. Гриневич взяла участь
у нараді керівників вищих навчальних закладів України з питань
імплементації Закону України «Про вищу освіту».
Захід відбувся 6 вересня за участі Прем’єр-міністра України А. Яценюка
та міністра освіти і науки України С. Квіта в приміщенні Київського
національного університету ім. Т. Шевченка.
Виступаючи перед учасниками наради, Л. Гриневич зазначила, що у
Верховній Раді України з 2006 р., відколи хотіли змінити Закон України «Про
вищу освіту», побувало дев’ять законопроектів, якими намагалися
запровадити зміни в українській вищій освіті. «Але ці зміни стали
можливими тільки після революції гідності, тільки тоді ми змогли зібрати
необхідну кількість голосів і в демократичний, проєвропейський спосіб
прийняти цей Закон “Про вищу освіту”», – наголосила вона.
Народний депутат розповіла, що між першим і другим читаннями внесли
в законопроект багато нових прогресивних норм, про які стало можливо
говорити тільки сьогодні: «Ми вимушені були узгоджувати інколи досить
суперечливі інтереси. Адже не секрет, що інтереси ректорів деколи не
збігаються з інтересами викладачів, інтереси університетів – з інтересами
роботодавців, інтереси студентів – з інтересами батьків. Ми спробували в
публічному діалозі врахувати інтереси усіх заради однієї мети – реального
підвищення якості вищої освіти в Україні і формування нашої системи як
конкурентоздатної для входження до Європейського Союзу».
Л. Гриневич розповіла, що цей Закон упроваджуватиметься в три етапи.
Перший етап – це етап напрацювання підзаконних актів (наказів, постанов,
розпоряджень). Як зазначила народний депутат, це – етап вироблення тих
документів, без яких не можна рухатися далі, починаючи вже від освітніх
стандартів. Але, на її думку, «навіть вже на першому етапі університети
можуть зробити досить багато. І дуже важливо, щоб з цього приводу сьогодні
відбулася конкретна розмова, що ми покроково маємо зробити, як привести у
відповідність до закону університетські статути, на які виклики чекають
виші. Адже весь цей період ми готуємося до наступного етапу – наступного
навчального року».
Голова комітету наголосила, що з 1 вересня 2015 р. запрацює
Національне агентство з якості вищої освіти. Також з цього часу відбудеться
перехід на максимальне навантаження на викладачів – з 900 до 600 год у рік.
Кількість годин у кредиті має бути не 36, а 30. Це означає, що мають бути
зміни в розподілі часу на навчальні курси відповідно до нових освітніх
стандартів. Крім того, «ми даємо студентам можливість вибору – до 25 %
курсів. Це також важливо, адже посилює конкуренцію між викладачами».
Крім того, третій етап почнеться з 1 січня 2016 р.: «З цього часу мають
вступити в дію статті, які потребують додаткового фінансування. Але ми
розуміємо, у якій ситуації агресії з боку Російської Федерації і в яких
фінансово-економічних труднощах перебуває сьогодні наша країна»
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
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2014. – 8.09).
***
Комітет з питань науки і освіти підбив підсумки своєї роботи за
період IV сесії Верховної Ради України сьомого скликання.
Підсумки роботи комітету протягом IV сесії було обговорено на
засіданні комітету 4 вересня. Зокрема, зазначалося, що комітет провів два
парламентські слухання.
Комітетом підготовлено до другого читання Закон України «Про вищу
освіту», який прийнято Верховною Радою України 1 липня 2014 р.
Парламент також ухвалив протягом звітного періоду подані комітетом
закони: «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо
організації інклюзивного навчання» (№ 1324-VIІ від 05.06.2014 р.), «Про
внесення змін до законів України “Про освіту” та “Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію” щодо гарантій для студентів, аспірантів,
педагогічних, науково-педагогічних працівників» (№ 1324-VIІ від
03.07.2014 р.).
Під час засідання комітет також розглянув і рекомендував Верховній
Раді прийняти за основу та в цілому проект закону про внесення змін до
Бюджетного кодексу України (у зв’язку із прийняттям Закону України «Про
вищу освіту«) (реєстр. № 4542а). Законопроект розроблено з метою
впровадження положень Закону України «Про вищу освіту» в частині
можливості для вищих навчальних закладів розміщувати власні кошти від
плати за послуги, які надаються згідно з освітньою та науковою діяльністю,
благодійні внески та гранти, на рахунках установ державних банків.
Ухвалення законопроекту є надзвичайно важливим для реальної фінансової
автономії вищих навчальних закладів і наукових установ.
Крім того, на засіданні було заслухано інформацію Міністерства освіти і
науки України про дотримання чинного законодавства України щодо
організованого початку нового 2014/2015 навчального року (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 8.09).
***
Комітет з питань соціальної політики та праці підтримує проект
постанови про захист прав педагогічних працівників дошкільних,
позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних
закладів, вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших
установ і закладів незалежно від їхнього підпорядкування та працівників
бібліотек.
Проектом (реєстр. № 4102а) пропонується, зокрема, рекомендувати
Кабінету Міністрів забезпечити виплату надбавки у розмірі 20 % посадового
окладу (ставки заробітної плати) педагогічним працівникам дошкільних,
позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів,
вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ і закладів
незалежно від їхнього підпорядкування та за особливі умови роботи в
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граничному розмірі 50 % посадового окладу працівникам бібліотек.
Проект постанови містить рекомендації уряду щодо вжиття
невідкладних заходів щодо припинення необґрунтованої відмови від виплати
надбавки працівникам бібліотек і педагогічним працівникам, забезпечення
їхнього належного фінансування та забезпечення збереження й зміцнення
матеріально-технічної бази навчальних закладів (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 8.09).
***
Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів підтримує
проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо
посилення відповідальності за вчинення злочину щодо осіб, визнаних
інвалідами).
Необхідність прийняття законопроекту (реєстр. № 4899) викликана
потребою посилення кримінальної відповідальності за злочини, скоєні проти
особи, яка в силу свого стану здоров’я не здатна захистити своє життя та
здоров’я.
З метою забезпечення більшої ефективності протидії злочинам проти
життя та здоров’я осіб, визнаних інвалідами, законопроектом пропонується
внести зміни:
– до ст. 67 Кримінального кодексу України, якими доповнити обставини,
які обтяжують покарання при його призначенні, злочином щодо особи,
визнаної інвалідом;
– до ст. 121, 122, 124–128 і 365 Кримінального кодексу України, якими
пропонується посилити відповідальність за злочини, скоєні проти життя та
здоров’я осіб, визнаних інвалідами (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 8.09).
***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
припинення громадянства України осіб, які вчинили злочини проти основ
національної безпеки України.
Законопроектом (реєстр. № 4262а) пропонується посилити кримінальну
відповідальність за вчинення злочинів проти основ національної безпеки.
Зокрема, передбачається доповнити систему заходів кримінально-правового
характеру, передбачених Кримінальним кодексом, таким «заходом», як
припинення громадянства України. При цьому зазначений захід
кримінально-правового характеру пропонується застосовувати щодо
громадян України, визнаних судом винними у вчиненні злочинів проти основ
національної безпеки України, передбачених ст. 109–114-1 Кримінального
кодексу, а порядок його застосування визначити у ст. 29-1 Кримінальновиконавчого кодексу.
Проектом також пропонується доповнити Закон України «Про
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громадянство України» ст. 19-1 «Припинення громадянства України
внаслідок вчинення злочину проти основ національної безпеки України»,
згідно з якою підставою припинення громадянства України є набуття
законної сили вироку суду щодо особи, засудженої за вчинення злочину
проти основ національної безпеки України, яким громадянство цієї особи
припинено.
Члени комітету підтримали законопроект, прийняття якого дасть змогу
підсилити охоронну функцію статей Кримінального кодексу (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 5.09).
***
Комітет з питань соціальної політики та праці рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу та в цілому проект закону про
внесення змін до ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення»
(щодо фінансування громадських робіт).
Законопроектом (реєстр. № 2770) пропонується встановити умови
фінансування громадських робіт із залученням безробітних як за рахунок
місцевих бюджетів, так і за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття, але без
дотримання вимоги паритетності фінансування, «пропорційно рівними
частинами» – як передбачає ч. 6 ст. 31 Закону України «Про зайнятість
населення». Передбачається, що обсяги фінансової участі місцевого бюджету
та фонду визначатимуться залежно від конкретної ситуації і їхніх
можливостей.
Під час обговорення члени комітету зазначали, що запропоновані зміни
можуть призвести до бездіяльності в частині матеріальної підтримки з боку
органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій.
Під час обговорення зверталася увага на те, що внаслідок особливостей
бюджетної системи України місцеві бюджети, як правило, мають гострий
дефіцит коштів. Водночас передбачений чинним Законом порядок не дає
змоги фінансувати громадські роботи за рахунок коштів страхового фонду в
обсягах, що перевищують обсяги фінансування з місцевого бюджету.
Зазначалося, що комітет неодноразово розглядав листи від обласних
державних адміністрацій і різних громадських організацій з пропозиціями
внести поправки до Закону України «Про зайнятість населення» в частині
зміни порядку фінансування громадських робіт, у зв’язку з відсутністю в
місцевих бюджетах коштів на їх фінансування.
Члени комітету, враховуючи це, ухвалили скасувати рішення комітету
від 15 травня 2013 р. про відхилення законопроекту й рекомендують
Верховній Раді прийняти його за основу та в цілому (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 5.09).
***
У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звіт
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування
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фактів загибелі громадян у містах Одесі, Маріуполі, а також в інших
містах Донецької та Луганської областей України, повідомляє УНН.
Відповідний документ за № 5041 зареєстровано у ВР рядом нардепів,
серед яких, зокрема, голова ТСК А. Кіссе, О. Дубовой, С. Фабрикант та ін.
Головним комітетом з розгляду документа визначено ТСК Верховної
Ради України з питань розслідування фактів загибелі громадян у містах
Одесі, Маріуполі, а також в інших містах Донецької та Луганської областей
України.
Крім того, його мають розглянути Комітет Верховної Ради України з
питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР і
Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Як зазначив А. Кіссе в інтерв’ю, яке цитує прес-служба політика, ТСК
готує «підсумковий документ, який буде представлений у ВР для
оформлення, прийняття рішення по тій роботі, яка проведена членами комісії
Верховної Ради України». «Хто винен, визначає суд. Все буде викладено в
підсумковому документі. І ті пропозиції, і висновки, які будуть зроблені. Я
думаю, що ми доб’ємося того, щоб всі причетні до цієї справи відповіли на
запитання слідчих органів. Що стосується тієї роботи, що провели ми, там є
досить багато фактів, які допоможуть слідству розібратися в цьому питанні і
поставити крапку, у тому числі по відношенню до посадових осіб», – заявив
А. Кіссе.
Як відомо, 5 вересня вийшов термін роботи парламентської ТСК щодо
подій в Одесі 2 травня. ТСК щодо подій на Донеччині, Луганщині та в Одесі
створили у ВР 13 травня. Відповідно до супровідних документів, вона мала
працювати
два
місяці
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 8.09).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
8 вересня Президент України П. Порошенко провів телефонну
розмову з президентом Російської Федерації В. Путіним.
Під час розмови сторони продовжили координацію дій щодо підтримки
режиму припинення вогню. Глави держав також наголосили на важливості
здійснення ефективного моніторингу режиму припинення вогню місією
ОБСЄ. П. Порошенко і В. Путін домовилися про продовження діалогу
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 8.09).
***
У прес-службі Кремля повідомили, що 8 вересня відбулася телефонна
розмова президента РФ В. Путіна з Президентом України
П. Порошенком, передає УНН.
Як повідомляють у прес-службі Кремля, обговорена ситуація в Україні з
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урахуванням підсумків зустрічі контактної групи 5 вересня в Мінську, на
якій був прийнятий протокол про сприяння мирному врегулюванню на
південному Сході України. «Висловлено обопільне задоволення у зв’язку з
тим, що сторонами конфлікту в цілому дотримується режим припинення
вогню. Акцентована важливість моніторингу ситуації по лінії ОБСЄ.
Порушувалися питання, пов’язані із забезпеченням доставки
гуманітарної допомоги жителям Донецької та Луганської областей», –
йдеться в повідомленні.
Крім того, у прес-службі зазначили, що відбувся обмін думками в
контексті консультацій про наслідки вступу в силу Угоди про асоціацію
України та ЄС для держав Митного союзу. «В. Путін і П. Порошенко
умовилися про продовження діалогу», – ідеться в повідомленні (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 8.09).
***
6 вересня Президент України П. Порошенко провів телефонну
розмову з президентом Російської Федерації В. Путіним щодо підписання
мирного протоколу за результатами консультацій тристоронньої
контактної групи 5 вересня в Мінську.
Глави двох держав констатували, що режим припинення вогню в цілому
виконується. П. Порошенко і В. Путін обговорили кроки задля надання
припиненню вогню сталого характеру.
Сторони також підкреслили необхідність максимального залучення
ОБСЄ до моніторингу ситуації і контролю за режимом припинення вогню, а
також шляхи взаємодії щодо доставки української та міжнародної
гуманітарної допомоги (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 6.09).
***
8 вересня Президент України провів телефонну розмову з
федеральним канцлером Німеччини А. Меркель.
Співрозмовники обмінялися баченням розвитку ситуації на Донбасі
після запровадження режиму припинення вогню та скоординували дії в
міжнародному контексті.
Глава Української держави наголосив на необхідності ретельного
дотримання всіх узгоджених позицій, зокрема на важливості якомога
швидшого запровадження моніторингу та верифікації режиму припинення
вогню з боку ОБСЄ, де вже є певний прогрес, і поінформував, що за
дорученням Президента українські силові відомства, зі свого боку, готові
максимально ефективно сприяти впровадженню необхідних процедур.
П. Порошенко та А. Меркель також обговорили результати саміту НАТО
та перебігу виконання домовленостей, що були досягнуті ними під час
багатосторонніх і двосторонньої зустрічей 4–5 вересня у Ньюпорті (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 8.09).
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***
Президент України П. Порошенко розпочав участь у саміті НАТО в
Південному Уельсі з унікальної за форматом спільної зустрічі з прем’єрміністром Великої Британії Д. Кемероном, президентом США
Б. Обамою, канцлером Німеччини А. Меркель, прем’єр-міністром Італії
М. Ренці та президентом Франції Ф. Олландом.
«Унікальний формат зустрічі демонструє підтримку країнами НАТО
територіальної цілісності України, що зіткнулася із зовнішньою агресією», –
зазначив глава Української держави на початку зустрічі.
Керівники держав обговорили глобальний, континентальний і
регіональний контексти подій на Сході України та відзначили необхідність
пошуку шляхів мирного вирішення ситуації, що склалася.
Коментуючи зустріч, Президент України підкреслив, що фактично
вперше в історії Української держави відбулася зустріч у форматі лідерів
п’яти найбільших країн світу – президента США, прем’єр-міністра Великої
Британії, канцлера Німеччини, прем’єр-міністра Італії та президента Франції,
на якій було продемонстровано рішучі наміри щодо підтримки України.
П. Порошенко повідомив, що відбувся обмін думкам щодо кількох
напрямів. Зокрема, обговорювалася підтримка України в безпековій сфері.
За словами П. Порошенка, окрему увагу учасники зустрічі приділили
військово-технічному співробітництву. У декларації буде зазначено, що
НАТО, підтримує двосторонні рішучі дії країн-членів щодо забезпечення
військово-технічної підтримки для України. «Це – саме те, чого ми чекали», –
резюмував
глава
Української
держави
(Офіційне
інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
4.09).
***
Україна ніколи не хотіла війни, втомилася від війни і робитиме все
можливе, щоб на її землю прийшов мир, заявив Президент України
П. Порошенко журналістам після п’ятисторонньої зустрічі з прем’єрміністром Великої Британії Д. Кемероном, президентом США
Б. Обамою, канцлером Німеччини А. Меркель, прем’єр-міністром Італії
М. Ренці та президентом Франції Ф. Олландом.
«Перший крок до миру – це припинення вогню, це рішучі дії, які
сприятимуть роззброєнню, загальнонаціональному діалогу, прийняттю
відповідних законодавчих актів, які принесуть довготривалу стабільність в
окремі райони Донецької та Луганської областей», – сказав Президент.
Глава Української держави повідомив, що поінформував партнерів про
перебіг переговорів, які відбулися з президентом Російської Федерації
В. Путіним.
Він зазначив, що, pаплановане підписання документа, яким передбачені
етапи впровадження Мирного плану України, поінформував П. Порошенко.
«Надзвичайно важливо, що ключовим елементом цього плану є
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припинення вогню. Якщо зустріч відбудеться і це (підписання плану) буде
підтверджено, ми сподіваємося, що імплементація мирного плану буде
започаткована завтра», – наголосив Президент (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
4.09).
***
Україна вдячна країнам-членам і партнерам НАТО за підтримку, яку
вони надають у питанні захисту її суверенітету, територіальної
цілісності та незалежності, заявив Президент України П. Порошенко на
прес-конференції за результатами засідання Комісії Україна – НАТО.
«Хотів подякувати усім країнам-учасникам сьогоднішнього саміту за
дуже потужну підтримку, у тому числі й фінансову, яку вони сьогодні
задекларували, взявши на себе зобов’язання щодо наповнення чотирьох
трастових фондів, які в першу чергу присвячені важливим напрямам
української безпеки», – сказав глава Української держави.
Він зазначив, що конкретні країни взяли на себе відповідальність за
координацію цих фондів і усі, без виключення, учасники саміту взяли на себе
зобов’язання щодо їх наповнення. «Фактично кожна країна констатувала
результат наших двосторонніх консультацій щодо допомоги Україні», –
сказав П. Порошенко.
За його словами, ідеться в першу чергу про допомогу у військовотехнічній співпраці, надання летальної і нелетальної, високоточної зброї.
Крім того, окремі країни взяли на себе забезпечення лікування та реабілітації
поранених українських військових, постачання медичного обладнання та
ліків, повідомив Президент.
«Сфера нашої співпраці на двосторонньому рівні з країнами-членами
Альянсу є надзвичайно широкою», – резюмував глава держави, висловивши
переконання, що слова щодо заохочення двосторонньої співпраці, у тому
числі й у військово-технічній сфері, будуть у фінальній резолюції (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 4.09).
***
В імплементації мирного плану врегулювання ситуації на Донбасі
важлива підтримка місії ОБСЄ, переконаний Президент України
П. Порошенко.
«Дуже важливо, щоб ОБСЄ підтримала нас задля того, щоб було
розпочато місію моніторингу (режиму припинення вогню) і щоб всі
заручники, які утримуються терористами, були звільнені», – сказав глава
держави на прес-конференції в Ньюпорті.
Він висловив сподівання на позитивний результат переговорів
тристоронньої контактної групи, які мають відбутися 5 вересня в Мінську.
«У мене є оптимізм, але дуже обережний, щодо зустрічі тристоронньої
контактної групи. Спочатку була заява російського президента та уряду,
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очільників Росії, і це була відповідь на заяву лідерів так званих ЛНР та ДНР, і
вони напоготові розпочати швидке припинення вогню», – сказав
П. Порошенко.
Він зазначив, що як Президент докладе максимум зусиль для досягнення
головної мети – миру на українській землі. «Ми будемо намагатися зробити
все для того, щоб зупинити агресію, щоб зупинити вогонь, тому що власне
Україна сплачує найбільшу ціну кожного дня, і ми втрачаємо життя своїх
солдатів, невинних цивільних», – сказав він.
Разом з тим глава держави підкреслив, що суверенітет, територіальна
цілісність й українська незалежність не є питанням переговорів. «Вони
залишаться такими, як вони є. Україна суверенна, незалежна та цілісна», –
наголосив П. Порошенко.
Він також зазначив, що, якщо учасники переговорів почнуть
здійснювати реальні кроки для встановлення миру беззбройним шляхом,
українська сторона готова вести діалог у цьому напрямі. «Якщо заяви Путіна
щодо того, щоб ухвалити політичне рішення, були справжніми, я буду радіти
цьому. Те, що нам потрібне – конструктивний політичний процес», –
констатував Президент (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 4.09).
***
У Ньюпорті під час саміту НАТО Президент України П. Порошенко
провів зустріч з федеральним канцлером Німеччини А. Меркель.
Сторони обговорили питання взаємодії щодо сприяння реалізації
мирного плану Президента, зокрема досягнення припинення вогню.
А. Меркель висловила повну підтримку ініціатив П. Порошенка
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 5.09).
***
Сьогодні для України є важливим розвиток співпраці з НАТО, заявив
Президент України П. Порошенко під час спільної прес-конференції з
Генеральним секретарем НАТО А. Фог Расмуссеном.
«Найважливіше те, що треба покращити нашу можливість співпраці», –
сказав глава Української держави зауваживши, що наразі це є актуальнішим,
ніж питання вступу до Північноатлантичного альянсу.
Для порушення ж питання щодо приєднання до блоку Україна має
здійснити ряд реформ, переконаний П. Порошенко. «Ось чому ми звертаємо
таку увагу на реформування та модернізацію українських Збройних сил.
Будемо розробляти сектор захисту, оборони, збільшувати його до рівня
НАТО», – зазначив він.
Президент зауважив, що співробітництво Української держави з НАТО
стосується не лише сектору захисту. За його словами, блок підтримуватиме
Україну в боротьбі з корупцією, встановленні верховенства закону й права
тощо.
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Глава держави підкреслив, що ситуація на Донбасі не повинна стати тим
чинником, який буде причиною відтермінування реформ. «Наступного тижня
ми надамо програму реформ, яка розроблена у співпраці з ЄС та НАТО», –
наголосив П. Порошенко.
Він також висловив переконання, що прискоренню процесу модернізації
Української держави сприятимуть парламентські вибори та оновлення
законодавчої гілки влади.
Щодо визначення часу приєднання України до НАТО Президент сказав:
«Коли країна зможе відповідати усім критеріям членства, коли український
народ вирішить, коли і яким чином відбудеться приєднання до блоку»
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 4.09).
***
У рамках участі в саміті НАТО у Великій Британії Президент
України П. Порошенко провів зустріч з державним секретарем США
Д. Керрі.
Глава Української держави висловив вдячність за послідовну та
солідарну позицію, міцну підтримку, яку Сполучені Штати Америки надають
Україні в контексті протидії агресії. «Це – наша боротьба за свободу і
незалежність, і українці високо цінують підтримку США», – зазначив
П. Порошенко.
П. Порошенко поінформував Д. Керрі про кроки, які вживаються
українською стороною з метою мирного врегулювання ситуації в Донецькій і
Луганській областях. Зокрема, про пакет пропозицій до завтрашнього
засідання тристоронньої контактної групи, який підготувала Україна. Він
зазначив, що наша держава «з обережним оптимізмом чекає на підсумки цієї
зустрічі».
З держсекретарем США були також обговорені актуальні питання
порядку денного двосторонніх відносин, які мають бути розглянуті під час
майбутнього візиту глави Української держави до Вашингтону.
Д. Керрі підкреслив, що Сполучені Штати Америки й надалі
підтримуватимуть усіма засобами незалежність, суверенітет і територіальну
цілісність України, а також продовжать наполегливо працювати задля
консолідації міжнародних зусиль для підтримки України (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 4.09).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з прем’єр-міністром
Канади С. Харпером.
П. Порошенко поінформував співрозмовника про підготовку плану дій з
мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.
«Припинення вогню всіма сторонами, роззброєння – це те, що має стати
основою початку мирного процесу», – підкреслив він.
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Прем’єр-міністр Канади у свою чергу високо оцінив кроки, які
вживаються главою Української держави для досягнення миру на Донбасі, і
рішуче засудив агресію Російської Федерації й незаконні дії терористів.
Президент України й прем’єр-міністр Канади обмінялися думками щодо
актуальних аспектів порядку денного двосторонніх відносин. Говорячи про
перспективи їхнього розвитку, П. Порошенко окрему увагу приділив
визначній ролі української громади в цьому процесі.
П. Порошенко та С. Харпер також предметно обговорили перспективи
розвитку взаємодії України з НАТО.
Глава держави подякував С. Харперу за тверду позицію Канади в
підтримці суверенітету й територіальної цілісності України та за практичну
допомогу, яка надається канадським урядом у зв’язку із ситуацією на Донбасі
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 4.09).
***
Під час перебування на саміті НАТО Президент України
П. Порошенко зустрівся з президентом Республіки Польща
Б. Коморовським.
Глава Української держави поінформував свого польського колегу про
розвиток ситуації на Донбасі та можливості запровадження мирного плану.
Президент Польщі рішуче засудив російську агресію в Донецькій і
Луганській областях та дії, що спрямовані на підрив державності України.
«Ми підтримуємо територіальну цілісність і незалежність України», – сказав
він.
Сторонами було досягнуто домовленість про тісну співпрацю в
політичній, оборонній, економічній та інших сферах.
Б. Коморовський поінформував про готовність польських експертів
допомагати Україні в процесі імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, а
також у проведенні структурних реформ і реформуванні системи місцевого
самоврядування (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 4.09).
***
Президент України П. Порошенко під час перебування на саміті
НАТО провів зустріч з президентом Французької Республіки Ф. Олландом.
Глава Української держави поінформував французького колегу про
серйозне загострення ситуації на Сході України у зв’язку з розширенням
агресії з боку Російської Федерації. П. Порошенко висловив вдячність за
рішучу підтримку Францією суверенітету й територіальної цілісності
України та за готовність французької сторони здійснювати подальші кроки
разом з партнерами з ЄС для деескалації ситуації.
Зі свого боку Ф. Олланд зазначив, що зростання напруження на Сході
України створює ризики для всієї Європи. Він наголосив на готовності
Франції сприяти організації та проведенню подальших переговорів з метою
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врегулювання ситуації, зокрема у «нормандському форматі». Він також
підтвердив, що Франція призупинила виконання своїх зобов’язань щодо
поставки «Містралей» до Росії.
П. Порошенко подякував Ф. Олланду за рішення щодо призупинення
поставок десантного вертольотоносця РФ. «Це ваше рішення прийнято в
правильному місяці у правильний час», – сказав український Президент.
Сторони також обговорили першочергові питання двостороннього
порядку денного в політичній, військово-технічній і торговельно-економічній
сферах (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 4.09).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з Президентом
Турецької Республіки Р. Ердоганом.
Президент Турецької Республіки наголосив на стратегічному характері
співробітництва двох країн і запевнив у підтримці територіальної цілісності
та суверенітету України, а також Мирного плану Президента України.
У контексті обговорення ситуації в АР Крим, Р. Ердоган назвав
неприпустимим
той
факт,
що
колишньому
голові
меджлісу
кримськотатарського народу М. Джемілєву не дозволяють потрапити на
Батьківщину.
Президент Турецької Республіки наголосив, що турецькі авіакомпанії не
здійснюватимуть прямі рейси до Криму.
Щодо розвитку двосторонніх відносин, президенти України та
Туреччини домовилися найближчим часом провести засідання комісії
стратегічного
партнерства
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 5.09).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з прем’єр-міністром
Іспанії М. Рахоєм.
Під час зустрічі глава держави наголосив на важливості підписання
Угоди про єдиний авіаційний простір між Україною та ЄС і звенувся з
проханням до прем’єр-міністра Іспанії сприяти вирішенню питань, які
стримують підписання цього документа.
Прем’єр-міністр
Іспанії
відзначив
можливості
поглиблення
двостороннього співробітництва, зокрема у військово-технічній сфері.
М. Рахой запевнив П. Порошенка в підтримці народу України, її
територіальної цілісності та суверенітету.
Також сторони обговорили питання імплементації Угоди про асоціацію
між Україною і ЄС (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 5.09).
***
У Ньюпорті Президент України П. Порошенко провів зустріч з
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прем’єр-міністром Норвегії Е. Солберг.
Сторони погодилися з необхідністю розширення двосторонніх
відносини, зауваживши, що для цього є багато можливостей.
Президент України та прем’єр-міністр Норвегії зазначили, що в обох
країн є спільний сусід на кордоні.
П. Порошенко запросив Е. Солберг відвідати Україну з візитом у
листопаді (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 5.09).
***
Рішення щодо проголошення режиму припинення вогню було
ухвалене задля встановлення миру на Донбасі, заявив Президент України
П. Порошенко журналістам у Ньюпорті.
«Рішення прийняв з метою встановлення стабільного миру в Донецькій і
Луганській областях», – наголосив глава Української держави.
Він підкреслив, що перемир’я досягнуто на засадах мирного плану –
поваги до суверенітету та цілісності України. За його словами, домовленість
у Мінську визначає «дорожню карту» врегулювання ситуації на Донбасі
найближчим часом.
Протокол складається з 12 пунктів, поінформував П. Порошенко.
Однією з головних вимог глава держави назвав визволення заручників.
Крім того, зауважив він, Київ готовий забезпечити значні кроки щодо
децентралізації влади, особливого статусу окремих районів Донецької та
Луганської областей щодо їхньої економічної свободи, гарантію вільного
використання мов і культурних традицій.
Усі ці пункти є у Мирному плані, наголосив глава держави.
П. Порошенко назвав символічним той факт, що така домовленість
досягнута в той же час, коли відбувався саміт НАТО, на якому прийняті
важливі для України рішення.
За словами українського Президента, у документі враховані
домовленості, яких було досягнуто під час його останньої телефонної
розмови з В. Путіним. «Це є важливим з огляду на те, що це перемир’я
триватиме довго. Тепер це – наша спільна відповідальність», – сказав глава
Української держави.
Він укотре наголосив, що українська сторона зробить усе можливе для
того, щоб зберегти мир і стабільність на Донбасі (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
5.09).
***
Президент України П. Порошенко заявляє, що український народ і
влада готові до кінця воювати за свою країну, а він, як глава держави,
зробить усе для встановлення миру.
«Як Президент я зроблю все, щоб у моїй країні настав мир, щоб
зупинити війну та знищення українських людей», – заявив П. Порошенко в
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програмі Hard Talk телеканалу BBC.
Він зазначив, що населення Донбасу нині також прагне спокою. «Люди у
Донецькій та Луганській областях зараз потерпають від дій російських
військ. Є дуже високою вірогідність гуманітарної катастрофи, і всі люди там
зараз хочуть одного – щоб настав мир», – сказав Президент.
Він також зауважив, що для врегулювання ситуації в Донецькій і
Луганській областях важливою є підтримка України країнами Європи та
світу, оскільки Росія ни сьогодні має одну з найпотужніших армій у світі. Він
також припустив, що нападу може зазнати не лише Україна, а й європейські
столиці Варшава, Рига, Таллінн, Бухарест. «Якщо ми не будемо єдині, якщо
весь світ не продемонструє солідарність з Україною – це може статися», –
сказав П. Порошенко.
У цьому контексті П. Порошенко підкреслив важливість підтримки
України країнами-членами НАТО. «Я ще ніколи не бачив такого рівня
підтримки НАТО для будь-якої країни. І це не лише вербальна підтримка –
це практичні кроки», – сказав він, зазначивши, що йдеться про надання
фінансової, військово-технічної підтримки тощо.
Глава держави також висловив переконання, що Україні вдасться
вирішити ситуацію дипломатичним шляхом. «Цю війну неможливо виграти
завдяки військовим заходам, але ми виграємо її завдяки тому, що правда за
нами і світ нас підтримує, як і наш народ», – резюмував він (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 6.09).
***
6 вересня Президент України П. Порошенко провів телефонну
розмову з Президентом Республіки Білорусь О. Лукашенком.
Президент України подякував Президенту Білорусі за можливість
проведення консультацій тристоронньої контактної групи в Мінську.
Сторони також обмінялися думками щодо підписаного мирного протоколу.
Крім того, П. Порошенко та О. Лукашенко обговорили питання обрання
України непостійним членом Ради Безпеки ООН (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
4.09).
***
Президент України П. Порошенко сподівається, що всім сторонам,
які підписали мирний протокол у Мінську, вдасться забезпечити режим
припинення вогню.
«Вірю, що зусилля дипломатів увінчаються успіхом», – сказав він під
час зустрічі з військовими Першої оперативної бригади Національної гвардії,
9 і 23 батальйонами територіальної оборони, військовослужбовцями
Державної прикордонної служби.
Водночас глава держави зауважив, що військовослужбовці мають бути
готовими до захисту. «Нас це не повинно розслабляти. Ми добре знаємо
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свого ворога, і ціну його словам. У мене немає ілюзій щодо нашого
супротивника, але є надія», – сказав він.
За словами Президента, найближчим часом очікується збільшення місії
ОБСЄ з контролю режиму припинення вогню на 500 спостерігачів. Він також
констатував, що в цілому режим припинення вогню дотримується, за
винятком інцидентів у Донецьку та Маріуполі.
Президент також зазначив, що українська армія змінюватиме оборону як
в тактичному, так і в стратегічному плані. Цьому сприятиме розширення
співпраці з НАТО, переконаний він (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 8.09).
***
Президент України П. Порошенко заявляє, що завдяки реалізації
пунктів Мінського протоколу з полону 8 вересня звільнено 20 українських
військовослужбовців. Про це він повідомив, перебуваючи у Штабі цивільної
оборони Маріуполя.
Він також зазначив, що вчора з оточення вдалося вивести
33 військовослужбовці, які не здалися в полон. За словами глави держави
нині вони перебувають у Маріуполі. «Головне, що у нас є сильний, потужний
бойовий дух українського війська, який продемонстрували і мешканці
Маріуполя», – наголосив П. Порошенко.
Говорячи про Мінський протокол, Президент підкреслив, що він містить
12 пунктів. «Але для нас важливими є дві речі: виведення військ та взяття під
контроль кордону», – зазначив П. Порошенко.
Під час спілкування із журналістами глава держави відзначив важливість
участі місії ОБСЄ в моніторингу українсько-російського кордону.
За його інформацією, з часу оголошення припинення вогню до сьогодні
загинув один український військовий у Станиці Луганській та одна цивільна
громадянка в Маріуполі. «Зараз країні дуже важко, але коли вона проходить
такі випробування, проявляються найкращі якості її громадян», – підкреслив
П. Порошенко.
Щодо перспектив оборонного комплексу Президент зазначив, що
Україна потребує модернізації армії. «Це не питання зброї. Це питання
кооперації для переозброєння нашої армії. Нам потрібна сучасна армія, бо
йдеться не тільки про свободу України, але й про свободу та незалежність
всієї Європи», – сказав глава держави (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 8.09).
***
У рамках робочої поїздки до Донецької області Президент України
П. Порошенко відвідав Маріупольський металургійний комбінат
ім. Ілліча.
Під час спілкування з колективом підприємства він наголосив, що як
глава держави робитиме все можливе для досягнення миру в країні. «Ми
будемо все робити, щоб був мир, але будемо готуватися до оборони своєї
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країни», – заявив П. Порошенко.
Він подякував працівникам за внесок в обороноздатність країни. «Ваша
праця захистить життя українських солдатів. Низький уклін вам за це і
велике спасибі, – сказав Президент. – Коли вся Україна продемонструє
єдність, ні війна, ні підступні атаки, ні вибори не завадять миру».
Він зазначив, що Маріуполь продемонстрував усій країні, «що таке шана
та повага до українського прапора», а слава про те, як мешканці міста готові
його боронити, іде по всьому світу. «Потужний голос Маріуполя почув зараз
весь світ. Весь світ дивився, як місто, громадяни України забезпечують
безпеку, – сказав глава держави. – Це місто є і буде українським.
Президент зазначив, що в України достатньо сил, щоб захистити і місто,
і країну. Але, зауважив він, і в Маріуполі, і в усій країні чекають лише одного
– миру. За словами глави держави, саме тому він пішов на переговори з
президентом Росії В. Путіним, вимагаючи гарантій, щоб після припинення
вогню на землі Донбасу прийшов мир (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
8.09).
***
Президент Украины П. Порошенко подписал Закон Украины
«О внесении изменений в некоторые законы Украины о реформировании
системы управления единой ГТС Украины». Документ возвращен с
подписью Президента 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба
Верховной Рады.
Напомним,
согласно новому Закону,
функции оперативнотехнологического
управления
украинской
ГТС
передаются
от
государственного предприятия оператору Единой газотранспортной системы
Украины, который определяется центральным органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную
политику в нефтегазовом комплексе.
Функции оператора ГТС Украины могут быть закреплены за субъектом
хозяйствования, учредителем и собственником которого может выступать
исключительно государство или государство (владение не менее 51 %
корпоративных прав) и юридическое лицо (юридические лица), которое
принадлежит и контролируется резидентами стран Европейского Союза,
США или Европейского энергетического сообщества и является оператором
системы транспортировки газа или членом Европейской сети операторов
системы транспортировки газа, сертифицированным соответствующим
образом.
Иностранные компании, которые будут претендовать на покупку доли
украинской ГТС, обязаны обнародовать всех своих конечных владельцев
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 8.09).
***
У понеділок, 8 вересня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів
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зустріч із делегацією Американського єврейського комітету на чолі з його
виконавчим директором Д. Харрісом.
Сторони обговорили ситуацію, яка склалася в Україні і у світі у зв’язку з
військовою агресією Російської Федерації, а також роль міжнародних і
національних неурядових організацій у мобілізації світової громадськості
проти військової інтервенції з боку Кремля.
Прем’єр-міністр України та члени делегації АЄК дійшли цілковитої
згоди як в оцінці ситуації, так і в необхідності активізації зусиль
міжнародного співтовариства в боротьбі проти військової загрози.
Д. Харріс підкреслив, що Україна конче потребує «другого фронту» –
глобального фронту солідарності прогресивного людства з українським
народом, який відстоює свою свободу й незалежність. Він також високо
оцінив зусилля уряду України, спрямовані на боротьбу з усіма видами
ксенофобії, расизмом й антисемітизмом.
А. Яценюк наголосив, що, незважаючи на численні провокації, спроби
посіяти ворожнечу на етнічному ґрунті й дискредитувати Україну в очах
світової громадської думки зазнали цілковитого провалу. Глава уряду
України також зазначив, що будь-які інспіровані ззовні намагання
дестабілізувати міжнаціональний мир в Україні ніколи не сприйматимуться
українцями та отримуватимуть миттєву відсіч (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 8.09).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк вважає, що в п’ятирічній
перспективі Україна може диверсифікувати постачання газу й
перестати залежати від Російської Федерації в газовому питанні. Про це
глава уряду сказав в інтерв’ю програмі «ТСН. Тиждень» на каналі «1+1».
А. Яценюк нагадав, що, коли уряд України розпочав роботу, в
українських газових сховищах було 5 млрд куб. м газу: «Це практично нуль,
тому що це так званий буферний газ, його викачати неможливо. Зараз у нас
вже близько 16 млрд куб. м газу. З 25 млрд, які ми купуємо в Росії, 15 ми вже
стали купувати в Європейського Союзу через Польщу, Угорщину і
Словаччину».
Основний реверс, запущений нещодавно, – це 10 млрд куб. м газу на рік
через Словаччину: «Він суттєво допоможе нам пережити зиму». За словами
А. Яценюка, Україні не вистачає ще 5 млрд куб. м газу: «Буде непросто.
Тепло не буде, зразу попереджаю, але не замерзнемо».
Глава уряду зазначив, що шанси на отримання цього реверсу були вкрай
низькі через тиск Росії, і відзначив спільну позицію всіх країн-членів
Європейського Союзу і Європейської комісії безпосередньо у вирішенні
цього питання.
Відповідаючи на запитання, чи є запуск цього реверсу перемогою,
А. Яценюк сказав: «Я не люблю кидатися цими словами. До перемоги ще
далеко. Перемога – це тоді, коли ми не будемо взагалі купувати російський
газ. Це не рік, не два, але в п’ятирічній перспективі ми можемо сказати, що
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Україна диверсифікує постачання газу і перестане залежати від Російської
Федерації».
А. Яценюк також наголосив, що уряд бореться з корупцією в
енергетичному секторі: «Це не всім подобається, в першу чергу колишнім
олігархам В. Януковича. Будемо відбирати майно виключно на законних
підставах, яке вони вкрали в держави. Будемо підвищувати ренти, заставляти
платити податки» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 7.09).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк звернувся до Генерального
прокурора України та народних депутатів України про негайне
створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування фактів торгівлі
озброєнням і військовою технікою у 2004–2014 рр.
Із цією ініціативою глава уряду виступив під час закритого засідання
Верховної Ради України 4 вересня, повідомляє департамент інформації та
комунікації Секретаріату Кабінету Міністрів України. «Державне
підприємство “Укроборонпром”, яке виробляє зброю та торгує нею, як і інші
спецекспортери, не перебуває у сфері компетенції Кабінету Міністрів», –
повідомляють у департаменті (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. –
6.09).
***
Розроблений механізм забезпечення якості освіти: державне
замовлення йтиме тільки на ті вищі навчальні заклади, які дають якісну
освіту, наступного року почне працювати Агентство забезпечення
якості освіти. Про це повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у
суботу, 6 вересня, на робочій нараді з керівниками вищих навчальних
закладів щодо імплементації Закону України «Про вищу освіту».
«Державне замовлення буде йти тільки на ті вищі навчальні заклади, які
дають якісну освіту. Іншими шляхами ми не вирішимо проблему, як
забезпечити якість освіти і зменшити кількість вузів, які є неефективними і
видають папірці під назвою “диплом”», – підкреслив глава уряду.
Згідно із Законом України «Про вищу освіту», одним із розробників
якого є А. Яценюк, наступного року почне працювати Агентство
забезпечення якості освіти. Глава уряду зазначив, що через це агентство
керівники ВНЗ «будуть боротися за значні ресурси, які держава виділяє на
освіту».
А. Яценюк також повідомив, що до Верховної Ради України буде
внесений законопроект про єдиний стипендійний фонд: «Стипендії потрібно
платити тим, кому треба платити. Стипендія – це не соціальна пільга, це –
тимул. Наша пропозиція – створити єдиний стипендійний фонд і прийняти
рішення про те, яким чином, кому і на яких підставах виплачувати
стипендії».
Глава уряду підкреслив, що для того, аби забезпечити якісну вищу
освіту, «випускника треба підготувати в дошкільній і середній школі»:
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«Закон про освіту як таку, дошкільна, середня і професійно-технічна освіта –
це фундамент для якісного приміщення, яке називається “вища освіта”. А як
немає фундаменту – це картковий будинок».
Він також зазначив, що підтримує концепцію, за якою частина
фінансування дошкільної освіти йде через державний і місцеві бюджети, а
частина – приватна ініціатива: «Даємо податкову пільгу – хай люди
створюють дитячі садки. Зайнятість і забезпечення місцями наших дітей і
якість».
А. Яценюк звернувся до керівників ВНЗ: «На вас дивляться мільйони.
Два мільйони студентів навчаються у вищих навчальних закладах. Від того,
як ви думаєте, яку позицію ви займете, залежить майбутнє країни. Прошу,
щоб разом із вами, усвідомлюючи свою відповідальність, ми зробили все, аби
українське майбутнє, українська молодь, отримали належну, якісну і
потужну освіту. У нас є все для цього. Основне – воля і бажання, яких нам
також не відбавляти» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 6.09).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк виступає за залучення
українських ВНЗ до програм дистанційного навчання, які пропонуються
світовими ВНЗ. Про це глава уряду сказав у суботу, 6 вересня, на робочій
нараді з керівниками вищих навчальних закладів щодо імплементації Закону
України «Про вищу освіту».
Він нагадав, що чотири університети Ліги плюща (Ivy League – асоціація
найстаріших університетів США) розпочали широку освітню програму через
Інтернет: «У рамках загальної системи освіти нам треба скористатися цим
серйозним ресурсом, щоб університети поки що на рівні бажаючих студентів
ввели курс навчання, що пропонується Лігою плюща по дистанційному
навчанню».
Це, за його словами, дасть можливість студентам отримати нові знання:
«Там (у західних університетах. – Ред.) люди по-іншому думають, так
склалося. І для того щоб ми були сильніші і розумніші, нам просто треба як
губка вбирати у них знання».
А. Яценюк звернувся до присутніх розглянути питання залучення
іноземних фахівців до системи вищої освіти України: «Якщо ми сюди
запросимо з десяток їхніх викладачів, то ми навчимо десятки тисяч студентів.
Як голова уряду я готовий знайти гроші, в бюджеті чи ні, щоб запросити
сюди декілька десятків з ключової західної професури по тих спеціальностях,
які нам потрібні».
Він також зазначив, що Закон України «Про вищу освіту» дає
можливість визнавати дипломи світових вузів без додаткової сертифікації.
Керівники ВНЗ під час наради підняли питання обслуговування вищих
навчальних закладів через державні банківські установи. А. Яценюк
зазначив, що перехід на таку систему можливий, відповідно до Закону,
наступного року, «для того щоб кошти спецфондів, кошти Державного
бюджету, які ви отримуєте по держзамовленню, ви автономно
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використовували» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 6.09).
***
На 1 вересня уряд забезпечив усі виплати в освіті. Про це повідомив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк у суботу, 6 вересня, на робочій нараді з
керівниками вищих навчальних закладів щодо імплементації Закону України
«Про вищу освіту».
А. Яценюк підкреслив, що ключове питання, яке Міністерству освіти і
науки потрібно вирішувати разом з Міністерством соціальної політики, – це
прив’язка освіти до ринку праці: «Це те, що ми 20 років не вирішуємо. У нас
освіта по принципу не доцільності, а популярності. Десять років найбільш
популярна професія – юристи. Ще десять років – тільки економісти».
За словами глави уряду, у цьому питанні потрібно орієнтуватися на цілі,
які ставить держава: «Перша ціль для нас – стати одним зі світових лідерів на
ринку продовольства, а це АПК, сильні менеджери. Друга ціль – це
енергетика. Там і економісти потрібні, і юристи, і, звичайно, енергетики».
А. Яценюк зазначив, що Закон України «Про вищу освіту» починали
розробляти ще перебуваючи в опозиції: «Ми сумнівалися, що він буде
прийнятий, але вірили. І завдяки цьому ми сьогодні маємо можливість
дискутувати про те, яка буде нова система вищої освіти в Україні».
А. Яценюк підкреслив, що Закон України «Про вищу освіту» містить
багато новацій, зокрема реальний статус автономії вищого навчального
закладу: «Вважаю, що Міністерство освіти і науки повинно займатися
виключно виробленням державної політики, а не керуванням кожним вузом,
призначенням кожного ректора і впливом на вищу освіту через те, кому дає
державне замовлення, а кому ні».
А. Яценюк повідомив, що розроблений механізм забезпечення якості
освіти: «Державне замовлення буде йти тільки на ті вищі навчальні заклади,
які дають якісну освіту. Іншими шляхами ми не вирішимо проблему, як
забезпечити якість освіти і зменшити кількість вузів, які є неефективними і
видають папірці під назвою “диплом”».
А. Яценюк підкреслив, що загальний бюджет освіти – 100 млрд грн, з
яких 16 млрд дає центральний бюджет безпосередньо на державне
замовлення і ще 10 млрд грн ВНЗ отримують зі спецфонду (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 6.09).
***
Для встановлення миру потрібні три пункти: зупинка вогню,
виведення російської армії і проект «Стіна». Про це заявив Прем’єрміністр України А. Яценюк на засіданні уряду в п’ятницю, 5 вересня.
«Мир повинен бути встановлений, але не на підставі плану російського
президента, а на підставі плану українського, який повинен бути
підтриманий США і ЄС як нашими справжніми союзниками. Нам потрібні
гарантії. І такі гарантії можливо отримати, якщо ми будемо діяти злагоджено
і спільно, так як ми діяли завжди з нашими західними партнерами», – сказав
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він.
Глава уряду підкреслив, що немає «жодної дискусії і жодних сумнівів,
що в Україні потрібен мир»: «Цей мир треба встановити. Але питання, якою
ціною. Надто багато ми заплатили в цій війні, яку розв’язала Росія.
Неможливо оцінити людські жертви, вони не мають ціни. Це життя людей,
які боролися і борються за нашу незалежність, за нашу країну».
Для встановлення миру, підкреслив він, необхідні «три базові пункти»:
«Перше – зупинка вогню. Друге – виведення російської армії, російських
бандитів і терористів. Третє – це відновлення кордону».
А. Яценюк повідомив, що на засіданні уряд розгляне проект
облаштування українсько-російського державного кордону, який отримав
назву проект «Стіна».
Глава уряду підкреслив, що це питання безпеки не тільки України, а й
питання безпеки Європи, «тому що фактично це облаштування східного
кордону Європи». А. Яценюк наголосив, що проект «Стіна» унеможливить
перетинання державного кордону України з боку Російської Федерації,
забезпечить безпеку східних кордонів Європейського Союзу і Європи в
цілому та України.
«Ми усвідомлюємо, що це дуже дорогий проект, і саме тому в рамках
донорської конференції і співпраці з Європейським Союзом після
затвердження цього проекту будемо звертатися з клопотанням про отримання
фінансової і технічної допомоги на реалізацію цього проекту», – сказав він і
зазначив, що на початкову стадію проекту в уряду кошти є.
А. Яценюк також підкреслив, що до проекту залучатимуться виключно
українські товари, «виключно українське виробництво»: «До цього проекту
ми залучимо дуже багато людей, які зможуть працювати, отримувати
заробітну платню, і таким чином підвищимо зайнятість».
Проект «Стіна» на засіданні уряду презентував перший заступник
голови Державної прикордонної служби України П. Шишолін (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 5.09).
***
Уряд України оприлюднив постанову про повернення у державну
власність ДП «Іршавський державний гірничо-збагачувальний комбінат»
і ДП «Вільногірський державний гірничо-металургійний комбінат». Про
це повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду в
п’ятницю, 5 вересня.
«Держава повернула собі контроль. Раніше ці комбінати були в так
званій оренді колишньої влади. При прибутках в 1 млрд грн мінімально
протягом року держава отримувала 100 млн. І тому ми сьогодні повернули ці
комбінати в 100-відсоткову державну власність», – сказав глава уряду.
А. Яценюк зазначив, що далі уряд України прийматиме рішення, «чи
приватизовувати об’єднану хімічну компанію, яку ми створили, чи
корпоратизовувати, чи залишити ці комбінати на 100 % у державній
власності» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 5.09).
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***
Уряд не допустить монополії Росії на ринку 3G.
Продаж ліцензій на зв’язок стандарту 3G має відбуватися виключно на
публічному й прозорому конкурсі за участі європейських компаній,
наголосив на засіданні уряду в п’ятницю, 5 вересня, Прем’єр-міністр України
А. Яценюк.
Він підкреслив, що впровадження зв’язку у форматі 3G необхідне
Україні: «Нам треба розвивати свій ринок телекомунікацій і, нарешті,
запустити на ринок компанії, які зможуть отримати ліцензію на швидкий
Інтернет, і таким чином дати нову якість послуг в Україні».
Він наголосив, що на сьогодні сформована монополія на ринку
стільникового зв’язку, «де Росія контролює весь мобільний зв’язок України»:
«Хочу дуже чітко заявити позицію уряду з цього питання: ми не допустимо
монополії на ринку 3G. Моя позиція як Прем’єр-міністра чітка: на цей раз
Росія не отримає монопольного права на всі ліцензії по телекомунікаціях в
Україні».
Глава уряду підкреслив, що продаж ліцензій на зв’язок 3G має
відбуватися «виключно на публічному і прозорому конкурсі, а не під
столом». Він наголосив, що необхідно забезпечити конкуренцію зі
встановленням мінімальної ціни, яка повинна бути обґрунтована: «І це не 200
млн грн, а мільярди гривень. Сподіваюся, що відповідні національні
регулятори в інтересах України будуть реалізовувати таке рішення уряду», –
додав Прем’єр-міністр (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 5.09).
***
4 вересня Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся із сенатором
США, членом Комітету з питань збройних сил Д. Маккейном.
Глава уряду висловив високу оцінку активній позиції американського
сенату щодо підтримки України в боротьбі з російською агресією.
А. Яценюк і Д. Маккейн обговорили поточну безпекову ситуацію в
Донецькій і Луганській областях. Прем’єр-міністр України висловив
переконання в тому, що оголошений В. Путіним так званий «план» для
врегулювання ситуації в Україні є спробою приспати пильність
міжнародного співтовариства та приховати факт агресії російських
регулярних військ на Сході України.
Глава уряду підтвердив потребу України у військово-технічній допомозі
міжнародного співтовариства для захисту від агресора. Українська сторона
розраховує на солідарність партнерів і союзників, наголосив А. Яценюк,
відзначивши ключову роль США і Європейського Союзу (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 4.09).
***
За дорученням Прем’єр-міністра України А. Яценюка розпочата
перевірка фінансово-господарської діяльності Державної адміністрації
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залізничного транспорту України («Укрзалізниці»).
Від правоохоронних органів надійшла інформація про можливі
зловживання у фінансово-господарській діяльності та факти корупції в
системі «Укрзалізниці».
У зв’язку із цим, за дорученням глави уряду України створена відомча
комісія Міністерства інфраструктури України, до роботи якої залучені
представники управління, відповідального за здійснення антикорупційної
політики в Секретаріаті Кабінету Міністрів.
На час перевірки відсторонений від виконання обов’язків генеральний
директор Державної адміністрації залізничного транспорту України
Б. Остапюк (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 8.09).
***
Розширення географії перебування на Сході України моніторингової
місії ОБСЄ та її посилення для здійснення всебічного спостереження за
дотриманням сторонами конфлікту режиму припинення вогню
обговорили на зустрічі віце-прем’єр-міністр України, міністр
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства В. Гройсман, міністр закордонних справ України
П. Клімкін, голова спеціальної спостережної місії ОБСЄ в Україні
Е. Апакан і представники українських силових та військових відомств.
«Для нас вельми важливо зберегти режим припинення вогню. Адже його
дотримання кожної години рятує життя людей і дозволяє уникнути
подальших руйнувань. Разом з тим для нас важливо, аби моніторинг, який
дозволяє бачити реальну картину дотримання сторонами цього режиму, був
об’єктивним і розповсюджувався на усі відповідні пункти», – зазначив
В. Гройсман.
Він підкреслив, що, зі свого боку, Україна повністю виконує всі
домовленості та взяті на себе зобов’язання щодо дотримання режиму
припинення вогню. Разом з тим протягом останніх трьох діб з боку
бойовиків, згідно з даними українських військових, було здійснено
45 обстрілів.
Е. Апакан повідомив, що на сьогодні в зоні конфлікту працює
60 представників моніторингової місії ОБСЄ, наразі кількість фахівців буде
розширено. «Ми зробимо все для того, щоб моніторинг був успішним. Наші
представники будуть розміщені в гарячих місцях та всіх пунктах контакту
сторін», – наголосив голова місії ОБСЄ.
Сторони наголосили на необхідності дотримання публічності процесу
здійснення спостереження та обговорили плани щодо постійного
інформування громадськості навколо реальної ситуації із функціонуванням
режиму припинення вогню в зоні конфлікту (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 8.09).
***
Позиции украинских военных в Донецкой области подвергаются
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обстрелам во время режима прекращения огня. Об этом говорится в
сообщении Министерства обороны Украины в Facebook в ночь на вторник,
9 сентября.
По данным Минобороны, сепаратисты в понедельник, 8 сентября,
обстреляли позиции сил антитеррористической операции (АТО).
«Нарушение режима прекращение огня зафиксировано возле н.п. Нижняя
Крынка, Авдеевка, Попасное, Никишено, Майорск, Кировское, Фащевка, из
БМ-21 «Град» обстрелян аэропорт “Донецк”», – говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что при этом украинские военные в
одностороннем порядке соблюдают режим прекращения огня.
Ранее сепаратисты заявили, что ряд городов Донбасса подвергаются
атакам украинских силовиков (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2014. – 9.09)
***
Россия стянула на границу с Украиной в Крыму 64 танка,
бронетехнику и реактивные системы залпового огня «Град». Об этом на
брифинге заявил спикер информационно-аналитического центра Совета
национальной безопасности и обороны Украины А. Лысенко.
«По оперативной информации, на временно оккупированной территории
Крыма Россия наращивает ударную группировку своих Вооруженных сил. За
последние несколько недель на границе с Херсонской областью ВС РФ
сконцентрировано не менее 64 танков, около 100 БТРов и БМП, несколько
десятков систем залпового огня “Град”, “Ураган” и ЗРК “Бук”, высокоточные
средства поражения воздушных и наземных целей и самолеты», – заявил А.
Лысенко.
При этом он отметил, что неподалеку от населенного пункта
Черноморск развернут полевой госпиталь.
Также, по словам представителя СНБО, в Черном море размещаются
семь больших десантных кораблей Черноморского флота РФ и один –
Балтийского флота (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
8.09).
***
Міністр молоді та спорту України Д. Булатов зустрівся з делегацією
Національного олімпійського комітету Алжиру на чолі з її президентом
М. Бераффом.
«Зацікавленість у досвіді України в сфері фізичної культури з боку
інших держав завжди приємна. В свою чергу нам корисно дізнаватися про
державну політику інших країн, особливо зараз, коли міністерство разом із
спортивною спільнотою працює над реформуванням галузі», – зазначив
Д. Булатов під час зустрічі в Міністерстві молоді та спорту.
У свою чергу президент НОК Алжиру запропонував Міністерству
молоді та спорту налагодити двостороннє співробітництво на рівні
державних органів сфери фізичної культури і спорту, зокрема щодо
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організації спільних тренувань, обмінів тренерами, проведення товариських
матчів тощо. Д. Булатов запевнив М. Бераффа в готовності міністерства
разом із Національним олімпійським комітетом України налагоджувати
відносини в спортивній сфері між нашими країнами.
У зустрічі також взяли участь президент Національного олімпійського
комітету України С. Бубка; заступник міністра, керівник апарату міністерства
І. Гоцул; заступник міністра з питань європейської інтеграції М. Мовчан
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 8.09).
***
Кабинет Министров Украины уволил Б. Буцу с должности первого
заместителя министра обороны Украины. Об этом говорится в
распоряжении правительства № 796-р от 3 сентября.
«Уволить Богдана Эммануиловича Буцу с должности первого
заместителя министра обороны Украины согласно абзаца 3 ч. 2 ст. 9 Закона
Украины “О центральных органах исполнительной власти”», – говорится в
распоряжении.
Как сообщал «Корреспондент.net», Б. Буца был назначен на должность
первого заместителя министра обороны Украины 19 марта 2014 г. В начале
июня бывший тогда и. о. заместителя главы Администрации Президента
Украины А. Сенченко заявил, что у прокуратуры есть достаточно оснований
начать уголовное производство в отношении Б. Буцы. В правительство было
направлено заявление о его сомнительных действиях на этой должности, в
частности за ненадлежащее материально-техническое обеспечение
Вооруженных сил, в том числе тех подразделений, которые участвуют в
антитеррористической операции. 6 июня Премьер-министр А. Яценюк
сообщил, что в отношении Б. Буцы назначено повторное служебное
расследование. 25 июня Б. Буца был отстранен от выполнения полномочий
на время служебного расследования. 29 августа первый замминистра
обороны
Б.
Буца
подал
в
отставку
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 5.09).

ПОЛІТИКА
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
опубликовала в ночь на воскресенье, 7 сентября, текст Протокола по
результатам консультаций трехсторонней контактной группы
относительно совместных шагов, направленных на имплементацию
мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив
президента России В. Путина, подписанный в пятницу, 5 сентября, в
Минске.
«Протокол по результатам консультаций трехсторонней контактной
группы по совместным шагам, направленным на имплементацию Мирного
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плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив президента России
В. Путина.
По результатам рассмотрения и обсуждения предложений, внесенных
участниками консультаций в Минске 1 сентября 2014 г., трехсторонняя
контактная группа в составе представителей Украины, Российской
Федерации и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
достигла согласия относительно необходимости осуществить следующие
шаги:
1. Обеспечить немедленное двустороннее прекращение применения
оружия.
2. Обеспечить мониторинг и верификацию со стороны ОБСЕ режима
неприменения оружия.
3. Осуществить децентрализацию власти, в том числе путем принятия
Закона Украины “О временном порядке местного самоуправления в
отдельных районах Донецкой и Луганской областей” (закон об особом
статусе).
4. Обеспечить постоянный мониторинг на российско-украинской
государственной границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны
безопасности в приграничных районах Украины и Российской Федерации.
5. Немедленно освободить всех заложников и незаконно удерживаемых
лиц.
6. Принять закон о недопущении преследования и наказания лиц в связи
с событиями, которые произошли в отдельных районах Донецкой и
Луганской областей Украины.
7. Продолжить инклюзивный общенациональный диалог.
8. Принять меры для улучшения гуманитарной ситуации на Донбассе.
9. Обеспечить проведение досрочных местных выборов в соответствии с
Законом Украины “О временном порядке местного самоуправления в
отдельных районах Донецкой и Луганской областей” (закон об особом
статусе).
10. Вывести незаконные вооруженные формирования, военную технику,
а также боевиков и наемников с территории Украины.
11. Принять программу экономического возрождения Донбасса и
восстановления жизнедеятельности региона.
12. Предоставить гарантии личной безопасности для участников
консультаций.
Участники трехсторонней контактной группы:
Посол Х. Тальявини
Второй Президент Украины Л. Кучма
Посол Российской Федерации в Украине М. Зурабов
А. Захарченко
И. Плотницкий»
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 7.09).
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***
Украинские силовики и сепаратисты заявили о прекращении огня с
18:00 в рамках выполнения достигнутого перемирия на Востоке
Украины.
«С 18:00 все военные подразделения украинских силовых ведомств,
которые принимают участие в антитеррористической операции, прекратили
огонь во исполнение приказа Президента Украины», – сообщил спикер
СНБО А. Лысенко агентству «Интерфакс-Украина».
В свою очередь представитель сепаратистов сообщил РИА «Новости»,
что ополчение ДНР прекратило огонь. «Во исполнение минских
договоренностей в 18:00 мы прекратили огонь. Это решение доведено до
всех подразделений», – сообщил представитель сепаратистов.
В Совбезе также отметили, что готовы начать обмен пленными.
В то же время в соцсетях сообщается, что обстрелы в Донецке и области
после 18:00 не прекратились (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2014. – 5.09).
***
Чинний голова ОБСЄ Д. Буркхальтер привітав угоду про припинення
вогню між київськими властями та сепаратистами, а також початку
мирного процесу. Про це йдеться в поширеній ОБСЄ заяві, передає УНН.
На думку Д. Буркхальтера, угода дає «можливість, нарешті, розгорнути
логіку ескалації».
Він закликав усі сторони виконати досягнуту угоду. «Цей конфлікт уже
приніс занадто багато кровопролиття і нещастя», – заявив він.
Д. Буркхальтер підкреслив, що спеціальна наглядова місія ОБСЄ буде
розширена та адаптована для завдань моніторингу припинення вогню та
моніторингу кордону (між РФ і Україною).
Д. Буркхальтер подякував своєму спецпредставнику Х. Тальявіні за
роботу в складі тристоронньої контактної групи.
У заяві говориться, що на зустрічі в п’ятницю в Уельсі Д. Буркхальтер
запевнив Президента України П. Порошенка, що ОБСЄ зробить усе, що в
рамках її мандата, для імплементації угоди, а Швейцарія продовжить
підтримувати дипломатичні зусилля щодо деескалації конфлікту (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 5.09).
***
ОБСЕ отправила на Донбасс дополнительно 59 наблюдателей с
опытом мониторинга режима прекращения огня. Дополнительный
контроль должен способствовать эффективной реализации протокола,
подписанного в Минске 5 сентября, заявил председатель ОБСЕ, президент
Швейцарии Д. Буркхальтер, сообщает пресс-служба организации.
Он добавил, что мониторинговая миссия установила механизмы
посредничества между сторонами конфликта, чтобы влиять на случаи
нарушения прекращения огня и другие инциденты.
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Также представители ОБСЕ обсуждают возможность использования для
мониторинга ситуации на Донбассе беспилотных летательных аппаратов
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 8.09).
***
ООН готова взять на себя задачу по наблюдению за выполнением
соглашения о прекращении огня на Востоке Украины, если будет
соответствующий запрос от сторон конфликта. Об этом заявил
официальный представитель генерального секретаря всемирной организации
С. Дюжаррик, передает ИТАР-ТАСС.
По его словам, генеральный секретарь всемирной организации
Пан Ги Мун «предлагает всю необходимую помощь» усилиям по
урегулированию ситуации на востоке Украине, если об этом попросят
стороны конфликта. «Еще предстоят контакты, и генеральный секретарь
полон решимости помочь любым возможным способом и в том виде, в
котором попросят стороны», – подчеркнул С. Дюжаррик.
Ранее посол России в Украине М. Зурабов сообщил, что отслеживать
соблюдение перемирия на Донбассе будет спецгруппа (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 5.09).
***
Президент США Б. Обама и генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун в телефонном разговоре обсудили важность эффективного
воздействия на режим прекращения огня на востоке Украины, сообщает
Associated Press. Также собеседники обсудили необходимость широкого
взаимодействия для борьбы с угрозой со стороны группировки Исламское
государство
на
Ближнем
Востоке
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 9.09).
***
Миссия наблюдателей ООН по правам человека в Украине продлена
на третий трехмесячный срок – до 15 декабря. Об этом сообщил
официальный представитель всемирной организации С. Дужаррик, передает
РИА Новости.
Миссия во главе с помощником генерального секретаря ООН по правам
человека И. Шимоновичем работает в Украине с 15 марта. Ей был
предоставлен трехмесячный мандат, который затем был продлен еще на три
месяца – до 15 сентября.
В настоящий момент состав миссии насчитывает 34 сотрудника в пяти
городах Украины – Киеве, Донецке, Львове, Одессе и Харькове.
На основе собранных наблюдателями данных B. Шимонович каждый
месяц представляет в Киеве и Женеве доклад о нарушениях прав человека в
Украине, который потом обсуждается в Совете безопасности ООН
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 9.09).
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***
Комитет Европарламента по иностранным делам поддержал
проект резолюции, которым предлагается ратифицировать Соглашение
об ассоциации Украины с Евросоюзом. Соответствующее решение было
принято на заседании комитета в понедельник, 8 сентября.
Поддержали резолюцию 49 депутатов, четверо воздержались и восемь
выступили против такого решения. По словам докладчика Я. СариушаВольского, теперь дело за голосованием 16 сентября в Страсбурге, когда
европарламент на заседании может ратифицировать Соглашение об
ассоциации с Украиной.
Как сообщал Корреспондент.net, Президент Украины П. Порошенко
заявил, что Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом будет
передано на ратификацию в Верховную Раду в средине сентября. Позже
П. Порошенко и президент Европарламента М. Шульц договорились о
ратификации Соглашения об ассоциации и зоны свободной торговли
Украина-ЕС синхронно в украинском и Европейском парламентах.
Напомним, Украина и Евросоюз подписали 27 июня в Брюсселе
экономическую часть Соглашения об ассоциации, которая предусматривает
создание зоны свободной торговли. Согласно законодательству, внесение
любых изменений в текст Соглашения об ассоциации и зоне свободной
торговли Украины с ЕС невозможно. Документ уже парафирован и подписан
всеми сторонами и ожидает ратификации украинским парламентом.
Политическая часть Соглашения об ассоциации Украина – ЕС была
подписана 21 марта (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
8.09).
***
Опубликовано совместное заявление комиссии Украина – НАТО на
уровне глав государств и правительств, в котором объявлено о
поддержке Украины и усиления ее безопасности.
«В то время, когда мы встречаемся сегодня, Россия продолжает
нарушать суверенитет, территориальную целостность и независимость
Украины. Несмотря на возражения со стороны России, российские
вооруженные силы задействованы в непосредственных военных операциях в
Украине; Россия продолжает поставлять оружие боевикам в восточной
Украине; она держит тысячи боеспособных войск на своей границе с
Украиной. Это развитие событий подрывает безопасность Украины и имеет
серьезные последствия для стабильности и безопасности всего
Евроатлантического региона», – говорится в заявлении.
Главы государств и правительств заявили о единодушной поддержке
суверенитета и территориальной целостности Украины. Также в заявлении
осуждается «незаконная и нелегитимная самопровозглашенная “аннексия”
Крыма» и продолжающаяся и умышленная дестабилизация Россией
восточной Украины.
Страны НАТО не станут признавать аннексию Крыма, отмечается в
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заявлении. «Россия должна прекратить оказывать поддержку боевикам в
восточной Украине, отвести свои войска и остановить свои военные действия
вдоль украинской границы и через нее, уважать права местного населения, в
т. ч. крымских татар как коренного народа, а также воздерживаться от
дальнейших агрессивных действий против Украины. Союзники
рассматривают любые односторонние военные или разрушительные
действия России на территории Украины, под любым предлогом, включая
гуманитарный, таковыми, как вопиющее нарушение международного права»,
– подчеркивается в заявлении.
«В то же время, несмотря на взятые на себя обязательства, Россия
фактически осуществила прямое военное вмешательство на территорию
Украины и усилила свою поддержку боевикам. Мы призываем Россию
изменить курс и принять активные шаги для деэскалации кризиса, в т. ч.
проводить конструктивный диалог с украинской властью», – отметили главы
государств и правительств стран НАТО.
Также страны НАТО заявили о поддержке усилий правительства
Украины, в том числе по реализации мирного плана урегулирования
конфликта на Донбассе.
В заявлении отмечается и усиление поддержки странами НАТО
Украины в плане обеспечения ее безопасности. В частности, отмечается, что
союзники начнут существенные новые программы, сосредоточенные на
сферах командования, управлении и связи, логистики, стандартизации,
киберзащиты, социальной адаптации военнослужащих, а также
стратегических коммуникациях. НАТО также предоставит Украине помощь в
реабилитации раненых военнослужащих, союзники усиливают присутствие
своих советников в офисах НАТО в Киеве.
«Союзники приняли во внимание недавний запрос Украины о
предоставлении военно-технической помощи, и значительное количество
союзников уже предоставляют Украине дополнительную поддержку на
двусторонней основе, что приветствуется Украиной», – отдельно
подчеркивается в заявлении.
Накануне Генеральный секретарь НАТО А. Фог Расмуссен уже заявил,
что страны НАТО предоставят Украине финансовую помощь
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 5.09).
***
Страны-члены НАТО на саммите не принимали решений об отказе
от выполнения положений Основополагающего акта Россия – НАТО,
заявил Генсек Альянса А. Фог Расмуссен. Об этом сообщает
РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что несколько стран-членов НАТО призвали
расторгнуть акт НАТО – Россия, ограничивающий количество
военнослужащих, которых НАТО имеет право размещать на территории
государств бывшего восточного блока.
Отношения между Россией и НАТО были установлены в 1991 г. Россия
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присоединилась к Совету Cевероатлантического сотрудничества (с 1997 г. –
Совет евроатлантического партнерства).
В 1994 г. Россия начала участвовать в программе «Партнѐрство ради
мира».
После подписания в Париже в мае 1997 г. Основополагающего акта
Россия – НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности
действовал
Совместный
постоянный
совет
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 5.09).
***
Президент Украины П. Порошенко заявляет, что после объявления
перемирия удалось освободить 1200 заложников. Об этом Президент
сообщил в понедельник во время своего рабочего визита в Мариуполь.
Также глава государства сообщил, что в воскресенье из окружения были
выведены 33 украинских военных, которые не сдались в плен
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 8.09).
***
Обсуждению ситуации вокруг Украины будет посвящена встреча
глав внешнеполитических ведомств «семерки», которую планируется
провести в Нью-Йорке в конце сентября в рамках сессии Генеральной
Ассамблеи ООН. Сейчас идет подготовка к этому совещанию, сообщили в
Токио японские правительственные источники, передает ИТАР-ТАСС.
Главной темой встречи министров, по этим данным, станет соблюдение
условий прекращения огня в Украине и дальнейшее продвижение там
мирного процесса.
На встрече министров предполагается также обсудить ситуацию в
Ираке. Встреча лидеров стран «семерки» пока не планируется из-за
трудностей в согласовании графиков руководителей Великобритании,
Италии, Канады, США, Франции, ФРГ и Японии (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 9.09).
***
Евросоюз одобрил расширение секторальных санкций против России,
говорится в заявлении главы Европейского совета Х. Ван Ромпея вечером
в понедельник, 8 сентября.
Пакет дополнительных ограничительных мер против России, которые
направлены на углубление санкций от 31 июля, направлен на содействие
изменению Россией курса по дестабилизации ситуации на востоке Украине.
В то же время «ЕС готов пересмотреть согласованные санкции в целом или в
части».
По словам Х. Ван Ромпея, новые меры вступят в силу после
опубликования в Официальном журнале ЕС, что произойдет «в ближайшие
несколько дней». «Это даст время для оценки реализации соглашения о
прекращении огня и мирного плана», – подчеркнул он.
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Ранее отмечалось, что процесс принятия санкций затянулся из-за
позиции Финляндии, которая опасалась ответной реакции РФ на
ужесточение санкций со стороны Евросоюза.
Напомним, 3 сентября Еврокомиссия разработала новые санкции против
России, которые должны были быть приняты Советом ЕС 8 сентября. Также
решение о необходимости новых санкции в отношении России приняли
накануне
на
саммите
НАТО
в
Уэльсе
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 8.09).
***
Отмена санкций Запада в отношении России будет зависеть от
полномасштабной реализации планов по мирному урегулированию в
Украине, заявил президент США Б. Обама, выступая на прессконференции на саммите НАТО в Уэльсе 5 сентября, передает
«Интерфакс-Украина».
«Если все пункты достигнутых договоренностей будут действительно
выполнены, то в этом случае санкции могут быть сняты», – заявил Б. Обама,
отметив, что при принятии таких решений США будут консультироваться с
европейскими партнерами.
В то же время канцлер Германии А. Меркель отметила, что для
перемирия в Украине Россия тоже должна вывести войска из Донбасса.
Как сообщал «Корреспондент.net», на трехсторонней встрече в Минске
представители Киева и сепаратисты подписали протокол о прекращении
огня. Обе стороны объявили о прекращении боевых действий. Как отмечают
пользователи соцсетей, проживающие в зоне АТО, вечером в пятницу боевые
действия
действительно
прекратились
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 5.09).
***
Россия может запретить перелеты в своем воздушном
пространстве европейским авиаперевозчикам. Об этом в интервью газете
«Ведомости» заявил премьер-министр РФ Д. Медведев.
По его словам, такое решение может быть принято в ответ на новые
санкции ЕС. «Если будут санкции, связанные с энергетикой, дальнейшие
ограничения для нашего финансового сектора, нам придется отвечать
асимметрично. Часть таких решений я озвучил на заседании правительства.
Например, ограничения в транспортной сфере. Мы исходим из того, что у
нас дружественные отношения с нашими партнерами, и поэтому небо над
Россией открыто для пролета. Но если нас ограничивают, нам придется
отвечать», – заявил Д. Медведев.
Он добавил, что полеты вокруг российской территории могут привести
к банкротству многих мировых перевозчиков.
Как сообщал «Корреспондент.net», МИД России посоветовал ЕС вместо
введения санкций заняться «поддержкой экономического возрождения
Донбасса» (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 8.09).
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***
С 8 по 10 сентября в северо-западной части Черного моря проходят
украинско-американские учения «Си Бриз-2014». Об этом сообщает прессцентр командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.
В учениях примут участие 12 кораблей и судов обеспечения. В их числе
пять кораблей и судов Военно-Морских сил ВСУ и два корабля
Государственной пограничной службы Украины. Также будет задействована
морская авиация Украины.
Кроме Украины и США, в учениях будут участвовать Испания, Канада,
Румыния и Турция. Кроме этого, Франция, Швеция, Норвегия и Грузия
направили на «Си Бриз-2014» своих военнослужащих как наблюдателей.
Уточняется, что в этом году учения пройдут без наземной фазы и
заходов в порты.
Участники «Си Бриз-2014» отработают проведение международной
операции по установке и обеспечения зоны безопасности судоходства в
кризисном районе.
Учения пройдут в рамках программы двустороннего сотрудничества
между министерствами обороны Украины и США, в соответствии с планом
на 2014 г., утвержденным указом Президента Украины от 25 марта текущего
года.
С 1997 по 2013 гг. проведено 11 учений серии «Си Бриз».
Как сообщал «Корреспондент.net», 15 сентября во Львовской области на
Яворивском полигоне стартуют международные учения Rapid Trident-2014
(«Быстрый трезубец») (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014.
– 8.09).
***
МИД России заявляет о том, что совместные учения стран-членов
НАТО с Украиной приведут к нагнетанию напряженности, ставят под
угрозу срыва «перемирие», говорится в сообщении ведомства в связи с
саммитом НАТО в Уэльсе.
«На саммите была взята линия на продвижение инфраструктуры НАТО
“на Восток” и наращивание военного присутствия альянса вблизи границ
России. Эти планы вынашивались давно, и украинский кризис стал лишь
поводом для начала их реализации», – сказано в заявлении.
«Суть и тональность заявлений по ситуации вокруг Украины вкупе с
анонсированными планами проведения совместных с Киевом учений странчленов НАТО на территории этой страны до конца 2014 г. неизбежно
приведут к нагнетанию напряженности, ставят под угрозу срыва
наметившийся прогресс в мирном процессе на Украине, способствуют
усугублению раскола в украинском обществе», – говорится в сообщении
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 6.09).
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***
Обнародован предварительный доклад о крушении Боинга на
Донбассе.
Причиной крушения самолета Боинг-777 Малазийских авиалиний стало
попадание в него большого количества объектов извне. Об этом говорится в
предварительном докладе Совета безопасности Нидерландов о причинах
авиакатастрофы в Донецкой области, опубликованном во вторник,
9 сентября.
«Рейс MH17 – Boeing 777-200 Malaysia Airlines распался в воздухе,
вероятно, в результате структурных повреждений, вызванных большим
количеством объектов высокой энергии, которые проникли в самолет извне»,
– цитирует отчет Совета безопасности «Интерфакс-Украина».
В докладе не говорится, что Боинг-777 был сбит ракетой «землявоздух», как предполагалось ранее. Однако опубликованные результаты
расследования наталкивают на такие выводы, отмечает Associated Press.
В отчете подчеркивается, что экспертам пока не удалось провести
детальное изучение обломков, однако имеющиеся изображения показывают,
что части обломков были пронзены в многочисленных местах. Характер
повреждения фюзеляжа самолета и кабины согласуется с тем, чего можно
ожидать от большого количества объектов с высокой энергией, которые
проникают в самолет извне.
«Вполне вероятно, что это повреждение привело к потере структурной
целостности самолета, что привело к разрушению в полете. Это также
объясняет внезапное прекращение регистрации данных с самописцев, потерю
контакта с управлением воздушным движением и исчезновение самолета с
радаров», – считают эксперты.
Также в отчете говорится, что полное прослушивание общения между
членами экипажа в кабине, записанное на бортовые речевые самописцы, не
выявило никаких признаков любых технических неисправностей или
чрезвычайной ситуации на борту.
«Не было ни одного предупреждающего сигнала, который был бы
слышен в кабине, который мог бы указывать на технические проблемы», –
установила экспертная комиссия.
Регистратор данных рейса не зарегистрировал ни одного
предупреждения систем самолета, и параметры авиационных двигателей
соответствовали нормальной работе во время полета.
«На основе имеющейся истории обслуживания самолета, он был годен к
полетам, когда он вылетел из Амстердама и не было никаких известных
технических проблем. Самолет был укомплектован квалифицированным и
опытным экипажем», – подчеркивается в отчете.
Отмечается, что окончательный доклад расследования катастрофы
будет опубликован в течение года после происшествия (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3416214-obnarodovan-predvarytelnyidoklad-o-krushenyy-boynha-na-donbasse). – 2014. – 9.09).
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***
Партия УДАР и Партия регионов получили больше всего мест в
окружных избирательных комиссиях. Об этом говорится в итогах
жеребьевки, проведенной Центральной избирательной комиссией.
Согласно данным ЦИК, в состав 213 окружкомов от четырех
парламентских партий включены: от Партии регионов и ВО «Батьківщина»
по 213 кандидатур, от ВО «Свобода» – 212, УДАРа – 211.
Кроме того, эти четыре партии имели право подать свои кандидатуры и
как такие, которые принимали участие в очередных парламентских выборах
в 2012 г. Так, УДАР подала 195 кандидатур, по итогам жеребьевки получила
дополнительно 152 места, всего от этой партии включены в состав
окружкомов 368 человек (по две в 184 окружкомах из 213).
ВО «Батьківщина» подало 199 кандидатур, по результатам жеребьевки
включено 131, общая численность представителей этой партии в окружкомах
составит 344 человека (по две в 177 комиссиях).
Партия регионов подала 190 кандидатур, из них по итогам жеребьевки
включены 142, общая численность членов окружкомов от «регионалов»
составляет 355 (по два в 177 окружкомах).
ВО «Свобода» подало 172 кандидатуры, по итогам жеребьевки
получило 140 мест, всего от нее включены 352 представители (по два в
176 комиссиях).
КПУ получила представительство в 133 окружкомах.
Партия «Правый сектор», которая в парламентских выборах в 2012 г.
принимала участие как УНА-УНСО, будет иметь своих представителей в
59 окружкомах.
Также по итогам жеребьевки от непарламентских партий в состав
окружкомов включены: от партии «Украина будущего» включены
152 человека, от ВО «Громада» – 146, от партии «Наша Україна» и
Либеральной партии – по 146, от партии «Новая политика» – 144, от партии
Наталии Королевской «Украина – Вперед!», Партии зеленых Украины и
политической партии «Зеленые» – по 141, от Радикальной партии О. Ляшко и
партии «Собор» – по 137, от партий «Народно-трудовой союз Украины» и
«Зеленая планета» – 135, от Социалистической партии Украины – 134, от
партии пенсионеров Украины – 109, от объединения «Родная Отчизна» –
90 (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 5.09).
***
Политические партии «Гражданская позиция», лидером которой
является А. Гриценко, и «Демократический альянс», которую
возглавляет В. Гацько, решили совместно принимать участие в
парламентских выборах.
Как передает УНИАН, об этом во время открытия VII съезда
политической партии «Гражданская позиция» сегодня в Киеве сказал
А. Гриценко. «Мы договорились идти совместной командой на выборы... Мы
уверены, что будем работать в составе фракции одним голосом», – отметил
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он. При этом А. Гриценко не исключил, что в зависимости от того, как две
партии сработают на выборах и после них, может состояться объединение в
одну политическую силу. По его словам, во время избирательной гонки
новосозданный альянс будет носить название «Гражданская позиция
(А. Гриценко)».
Также политик подчеркнул, что совместная команда обеих партий на
сегодня не находится в оппозиции к Президенту П. Порошенко, хотя, по его
словам, определенные действия Президента оставляют вопросы.
«В парламенте мы будем едва ли не единственной политической силой, у
которой нет никаких обязательств перед системой», – сказал В. Гацько. По
его словам, в такой ситуации политическая сила имеет уникальную
возможность для начала будущих изменений в стране (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 7.09).
***
Партия С. Тигипко «Сильная Украина» заявляет о попытках
дискредитации и блокирования ее деятельности. Об этом идет речь в
обращении политсилы.
«Против партии С. Тигипко “Сильная Украина” разворачивается
грязная кампания, целью которой является дискредитация партии и
блокирование ее деятельности. Публичные персоны этой кампании,
безосновательно выдающие себя за представителей “Сильной Украины”,
провели пресс-конференцию с обвинениями в адрес нашей партии и ее
лидеров. Досталось от самозванцев и Государственной регистрационной
службе, которая на законных основаниях отказывает им в юридических
правах на “Сильную Украину”. Подобная активность вполне объяснима.
Социология подтверждает уверенное прохождение “Сильной Украины” в
парламент следующего созыва. Поддержка партии растет, потому что
“Сильная Украина” сегодня поднимает актуальные для всего украинского
народа проблемы, выступает за мирные переговоры, единство страны,
возрождение экономики и восстановление замороженных властью
социальных стандартов», – идет речь в заявлении партии.
В документе также отмечается, очевидно, что независимая от олигархов
и сильная оппозиция в лице «Сильной Украины» является препятствием для
определенных политических сил и олигархических кланов. «В частности,
тех, которые рассчитывали на попадание в список “Сильной Украины” на
предстоящих выборах. Они просчитались: наша позиция однозначна – ни
олигархов, ни их младших партнеров в списке “Сильной Украины” не
будет», – отмечают в «Сильной Украине».
В партии заявили, что обратятся в суд с требованием восстановить
справедливость и привлечь к ответственности лиц, которые дискредитируют
политическую силу (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
5.09).
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***
Лидер «Батьківщини» Ю. Тимошенко рассказала на собрании
граждан о преимуществах вступления в Североатлантический альянс.
Напомним, ЦИК зарегистрировал заявку на обсуждение референдума по
НАТО.
О намерении организовать референдум по вступлению Украины в
НАТО ранее неоднократно заявляла лидер партии «Батьківщина»
Ю. Тимошенко.
Напомним, Кабинет Министров Украины выступил с предложением
возобновить курс Украины на вступление в НАТО (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 6.09).
***
Фаворитами парламентських виборів будуть партії, очолювані
лідерами з високим рейтингом. Таку думку висловив політолог В. Фесенко,
повідомляє УНН.
«За даними всіх останніх соціологічних опитувань, на першому місці
впевнено йде партія Президента П. Порошенка. Причому в форматі “Блоку
Петра Порошенка” (за участі у складі блоку партії УДАР) вона отримує
близько третини голосів виборців. Саме цим пояснюється і перейменування
партії “Солідарність” у Блок П. Порошенка і вельми ймовірна консолідація в
списку цієї партії різних прихильників чинного Президента, в тому числі і
представників партії В. Кличка», – наголосив В. Фесенко.
Другим явним фаворитом прийдешніх парламентських виборів, на думку
експерта, є Радикальна партія Олега Ляшка. «Про особистості цього політика
йдуть нескінченні суперечки, часто висловлюються досить критичні оцінки.
Але очевидно, що саме ораторські таланти О. Ляшка, його яскрава харизма, є
головною причиною високих рейтингів Радикальної партії. О. Ляшко
акумулює навколо своєї партії протестні настрої частини прихильників
Майдану та жителів центральноукраїнської глибинки, незадоволених
падінням рівня життя і численними політичними та соціальними
проблемами. Войовничий О. Ляшко відповідає атмосфері та настроям
військової та післямайданній ситуації в країні», – підкреслив експерт.
Аналізуючи політичне «розлучення» А. Яценюка та О. Турчинова з
Ю. Тимошенко, В. Фесенко вважає, що воно привело до розділу їхнього
електорального «майна». «Попередній електорат “Батьківщини” розділився
між ними практично наполовину. Але це зберігає шанси на проходження в
парламент обом політичним силам», – зазначив В. Фесенко
Резюмуючи свій аналіз, політолог додає, що незважаючи на явні та
приховані перешкоди, виборча кампанія все-таки стартувала. «Тепер головне,
щоб парламентські вибори відбулися, і країна отримала новий, більш
дієздатний парламент, який відповідає нинішнім політичним реаліям і
настроям виборців», – додав експерт (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 8.09).
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ЕКОНОМІКА
Станом на 8 вересня до районних і міських управлінь соціального
захисту населення надійшло 1,4 млрд грн, призначених для виплат
малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, дітям-інвалідам та інвалідам
з дитинства.
Водночас на поштові відділення та рахунки банківських установ
перераховано кошти отримувачам державних соціальних допомог вересня у
сумі 369,7 млн грн.
Кошти першого траншу вересня у сумі 226,9 млн грн також надійшли в
повному обсязі до Донецької області та у сумі 35,3 млн грн до 14 районів
Луганщини.
Крім того, у Донецькій області здійснено виплату допомоги за серпень у
м. Дзержинськ, у Будьоновському, Ворошиловському, Калинівському,
Київському, Ленінському та Пролетарському районах Донецька (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 8.09).
***
Министерство финансов Украины 8 сентября 2014 г. получило
средства первого займа на политику развития в финансовом секторе в
сумме 500 млн дол. в рамках соглашения между Украиной и
Международным банком реконструкции и развития, подписанного
8 августа 2014 г. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
В министерстве объясняют, что заем привлечен на 16 лет с семилетним
льготным периодом по переменной процентной ставке (на дату подписания –
0,63 %), единоразовая комиссия – 0,25 %.
Согласно сообщению, заем будет направлен на поддержку
первоочередных мер по реформированию банковского сектора и внедрению
комплексной программы антикризисного управления в финансовом секторе
Украины, в частности усиление операционного, финансового и
регуляторного потенциала Фонда гарантирования вкладов физических лиц;
улучшение платежеспособности банковской системы; укрепление правовой и
институциональной базы для повышения устойчивости и эффективности
банковской системы в долгосрочной перспективе.
Напомним, 8 августа 2014 г. в Киеве было подписано соглашение о
выделении Всемирным банком Украине займа в 500 млн дол., являющегося
первой частью из предусмотренных свыше 1 млрд дол.
Ожидается, что еще 500 млн дол. Всемирный банк выделит в начале
2015 г. (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 8.09).
***
Міністерство соціальної політики повідомляє, що наразі вже
профінансовано 6,3 млрд грн пенсійних виплат вересня.
Зокрема, через поштові відділення громадяни можуть отримати належні
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їм кошти включно по 10 вересня, через банківські установи – включно по
9 вересня.
Станом на 8 вересня на Донеччині виплата вересневих пенсій
фінансується 21 районам і містам, у Луганській області пенсія виплачується
мешканцям 13 населених пунктів (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2014. – 8.09).
***
За серпень зібрано 290 млн грн військового податку. Про це повідомив
Голова Державної фіскальної служби І. Білоус під час брифінгу в Будинку
уряду 8 вересня.
«За серпень зібрали 290 млн грн військового збору. Очікуємо щомісяця
близько 500 млн грн. Чому менше за серпень? Тому що коли почали збирати,
то вже пройшла перша виплата заробітної плати», – розповів І. Білоус.
Нагадаємо, що Верховна Рада України 31 липня ухвалила зміни до
Податкового кодексу, якими тимчасово, до 1 січня 2015 р., введено
1,5-відсотковий військовий збір. Об’єктом оподаткування є заробітна плата,
інші виплати та винагороди, які нараховуються платнику у зв’язку з
трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, лотерейні та
інші виграші (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 8.09).
***
Украина продолжает увеличивать запасы газа в хранилищах.
Количество газа в украинских подземных хранилищах газа по состоянию
на 3 сентября возросло на 0,23 % до 15,830 млрд куб. м. Об этом
свидетельствуют данные ассоциации Европейских операторов подземных
газовых хранилищ (GSE).
Согласно данным GSE, украинские ПХГ заполнены на 49,55 %.
Напомним, по состоянию на 2 сентября 2014 г. Украина увеличила
количество газа в подземных хранилищах газа на 0,22 % – до 15,794 млрд
куб. м.
Украинские власти считают, что для нормального прохождения осеннезимнего периода в ПХГ должно быть около 21–22 млрд куб. м газа. По
мнению премьера А. Яценюка, необходимые дополнительные объемы на
сегодня можно закупить только у России. Однако с 16 июня 2014 г. Россия
перестала поставлять газ Украине из-за долгов (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 5.09).
***
Україна в період з 1 до 6 вересня імпортувала від Словаччини
144 млн куб. м природного газу. Про це повідомили в прес-службі
ПАТ «Укртрансгаз», пише «Інтерфакс-Україна».
За словами співрозмовника агентства, вищезгадані обсяги вже закрито
відповідними актами.
Крім того, з урахуванням тестових постачань, які розпочалися з
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16 серпня, імпорт природного газу з боку Словаччини вже становить
280 млн куб. м.
При цьому, згідно з оперативними даними Eustream a.s., оператора
газотранспортної системи Словаччини, 7 вересня у напрямку України
відбулося постачання ще 26,1 млн куб. м газу, а заявка на 8 вересня
становить 26,4 млн куб. м.
Крім того, згідно з оперативними даними оператора української ГТС,
запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) компанії станом на
6 вересня становили 15,954 млрд куб. м (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 8.09).
***
Урожай подсолнечника в Украине составит около 10 млн т.
Отраслевая ассоциация «Укролияпром» прогнозирует урожай
подсолнечника на уровне 10 млн т, сообщил генеральный директор
ассоциации «Укролияпром» С. Капшук.
«Мы только начали уборку подсолнечника, учитывая погодные условия,
порядка 10 млн т в этом году мы можем собрать», – сказал эксперт.
По его словам, в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, сентябрь – август)
Украина переработала около 10,5 млн т подсолнечника.
«В целом по Украине, я думаю, производство подсолнечного масла
составит 4,5 млн т, на экспорт мы отправили 4–4,1 млн т. Но я напоминаю,
это предварительные данные, пока нет цифр за август, но то, что Украина
номер один на мировом рынке подсолнечного масла, это точно», – уточнил
С. Капшук (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 6.09).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Базовая инфляция в Украине в августе ускорилась до 1,2 %.
По сравнению с восемью месяцами 2013 г. в январе – августе 2014 г.
базовая инфляция составила 5,6 %.
В Украине (без учета временно оккупированной территории
Автономной Республики Крым и г. Севастополя) базовая инфляция за август
2014 г. ускорилась до 1,2 % по сравнению с базовой инфляцией 0,8 % в июле
2014 г. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.
При этом к августу 2013 г., по данным Госстата, базовый индекс
потребительских цен составил 111,2 %, к декабрю 2013 г. – 110,7 %. По
сравнению с восемью месяцами 2013 г. в январе – августе 2014 г. базовая
инфляция составила 5,6 %.
Как сообщал «Минфин» ранее, инфляция в Украине в августе 2014 г.
ускорилась до 0,8 % по сравнению с инфляцией в июле на уровне 0,4 %
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(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 8.09).
***
Международные резервы Украины в августе сократились на 1,5 %,
или на 238 млн дол. – до 15,832 млрд дол. Об этом сообщила пресс-служба
Нацбанка.
НБУ уточняет, что данные могут подлежать уточнению в рамках
технического меморандума с Международным валютным фондом.
Как сообщалось, в июле падение резервов было большим – 5,9 %, или
1,013 млрд дол. (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
6.09).
***
Надходження з Луганської та Донецької області до загального Фонду
Держбюджету впали порівняно з минулим роком на 4,4 млрд грн у зв’язку
з воєнними діями в цих регіонах. Такі оперативні дані оприлюднив голова
Державної фіскальної служби І. Білоус, передає «Укрінформ».
«У зв’язку з напруженою ситуацією у Луганській та Донецькій областях
до загального Фонду Держбюджету недоотримано 4,4 млрд грн до рівня
минулого року», – сказав він.
І. Білоус також повідомив, що останнього місяця літа зібрані ДФС
платежі приблизно на чверть перевищують минулорічні: «До загального
фонду держбюджету надійшло 26,8 млрд грн, що на 6 млрд грн або на 26,5 %
більше, ніж у серпні 2013 р.».
До зведеного бюджету забезпечено 35,8 млрд грн платежів, у тому числі
до держбюджету – 27,8 млрд грн, що на 4,9 млрд грн або на 21,3 % більше
минулого року.
Загалом за січень – серпень поточного року до Держбюджету надійшло
270,5 млрд грн платежів, що дорівнює даним минулого року. Таких
показників, за словами І. Білоуса, вдалося досягти за рахунок детінізації
економіки (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 8.09).
***
Госказначейство отчиталось о расходах на погашение госдолга. В
2014 г. они уже составили 65,7 млрд грн.
По состоянию на 8 сентября 2014 г. расходы по погашению
государственного долга Украины составляют 65 млрд 693,8 млн грн из
86 млрд 166,5 млн грн, предусмотренных на погашение госдолга помесячной
росписью финансирования общего фонда государственного бюджета
Украины на январь – сентябрь 2014 г. Об этом говорится в сообщении прессслужбы Государственной казначейской службы Украины.
В частности, по внутреннему государственному долгу уплачено
40 млрд 041,0 млн грн, по внешнему – 25 млрд 652,8 млн грн.
В то же время на расходы по обслуживанию госдолга на январь –
сентябрь предусмотрено 31 млрд 473,0 млн грн. По состоянию на 8 сентября
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2014 г. расходы по обслуживанию государственного долга составляют
28 млрд 456,5 млн грн (по внутреннему государственному долгу –
19 млрд 482,6 млн грн, по внешнему госдолгу – 8 млрд 973,9 млн грн)
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 8.09).
***
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P)
отнесло банковский сектор Украины к группе «10» (присваивается
странам с наибольшими рисками по шкале от 1 до 10) по уровню
отраслевых и страновых рисков. Об этом говорится в отчете агентства от
5 сентября.
Согласно сообщению, помимо Украины к этой группе относятся
Беларусь, Греция, Египет и Ямайка. Стоит отметить, что к группе «9»
относятся Монголия и Вьетнам.
Standard & Poor’s также сообщает, что тенденция развития
экономического риска для Украины оценивается как «стабильная». Оценка
экономического риска «10», которая присваивается странам с наибольшими
рисками, уже отражает очень слабую экономическую среду и высокий
геополитический риск. «Мы ожидаем, что кредитный риск в экономике
останется “чрезвычайно высоким”, поскольку прогнозируем ухудшение
качества активов и, как следствие, увеличение расходов на формирование
резервов по кредитам в ближайшие два года», – сообщается в отчете Standard
& Poor’s.
Рейтинг надежности вкладов возглавили Укрэксимбанк, «Креди
Агриколь» и «Ощадбанк».
Оценка тенденции развития отраслевого риска как «стабильной»
отражает ожидания рейтингового агентства того, что в ближайшие два года
банковский сектор Украины по-прежнему будет характеризоваться низким
качеством регулирования и надзора, низкими показателями прибыли,
скорректированной с учетом рисков, и неблагоприятными условиями
фондирования и ликвидности.
Как сообщал Корреспондент.net, в середине августа S&P повысило
прогноз по рейтингам трех украинских банков с «негативного» до
«стабильного»
–
«Альфа-Банка»,
Кредобанка
и
ПриватБанка
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 5.09).
***
Министерство финансов исключило из перечня уполномоченных
банков для выплаты зарплат сотрудникам государственных бюджетных
учреждений четыре банка, сообщает пресс-служба министерства.
Согласно сообщению, решение о прекращении выполнения функций
уполномоченного банка «Золотые ворота», «Актив-Банка», «Терра Банка»,
банка «Морской» принято 4 сентября на заседании конкурсной комиссии.
На сегодняшний день выплата заработной платы работникам
бюджетных учреждений может осуществляться через 72 коммерческих
54

банка.
Как сообщал «Минфин» ранее, в харьковский банк «Золотые ворота»
4 августа 2014 г. ввели временную администрацию. В «Актив-Банк»
временная администрация была введена 3 сентября текущего года. 22 августа
2014 г. временная администрация появилась в «Терра Банке»
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 8.09).
***
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело
рейтинги ряда крупных украинских компаний. Об этом говорится в отчете
агентства.
«Fitch Ratings провело ряд действий по национальным рейтингам девяти
украинских эмитентов после рекалибровки украинской национальной
рейтинговой шкалы. Рекалибровка последовала за недавним понижением
агентством Fitch суверенного рейтинга страны, что привело к изменению
нашего мнения об относительном кредитном качестве эмитентов,
рейтингуемых по украинской национальной шкале», – говорится в отчете.
Понижены национальные долгосрочные рейтинги Avangardco
Investments Public Limited, Kernel Holding и Ukrlandfarming PLC SA с уровня
«AA+(ukr)» до «A(ukr)», прогноз «Стабильный», ОАО Мироновский
хлебопродукт – с «AA+(ukr)» до «AA-(ukr)», прогноз «Стабильный». Рейтинг
Metinvest BV понижен с уровня «AA+(ukr)» до «BBB(ukr)», прогноз
«Стабильный».
В свою очередь, агентство повысило рейтинг DTEK Holding BV с уровня
«BB+(ukr)» до «BBB-(ukr)», прогноз «Стабильный», а также рейтинг OJSC
Creative Group Public Limited – с уровня «BBB+(ukr)» до «A-(ukr)», прогноз
«Стабильный».
Рейтинг Fintest Trading Co Limited, Mriya Agro Holding Public Limited на
уровне «C(ukr)».
Напомним, ранее «Минфин» сообщал про понижение долгосрочного
рейтинга дефолта эмитента Украины в национальной валюте с «B-» до
«CCC» (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 8.09).
***
Ущерб от боевых действий в Луганской области составляет 3 млрд
грн.
В Луганской области в результате вооруженного конфликта на начало
сентября повреждено и разрушено более 3700 объектов (из них 123 –
коммунальной формы собственности, 57 – государственной, 3516 – частной).
Об этом сообщает Департамент экономического развития и торговли
Луганской облгосадминистрации.
«Серьезные повреждения получили 123 объекта жилищного
строительства, 3311 – электроснабжения, 21 учреждение охраны здоровья,
65 общеобразовательных учебных заведений, а также объектов физической
культуры и спорта, 74 объекта дорожно-транспортной инфраструктуры и
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65 промышленных», – отметили в ОГА.
По информации департамента, общая сумма ущерба уже составляет
более 3,1 млрд грн.
В первоочередном восстановлении нуждаются 40 объектов, в числе
которых 22 жилых дома, девять медицинских учреждений, пять учебных
заведений, четыре объекта транспортной инфраструктуры. Для их
восстановления потребуется 119,8 млн грн, около 20 из которых придется
потратить на проектирование и обследование несущей способности
строений.
По данным ОГА, уже определен источник финансирования – им станет
резервный фонд. Об этом сообщает УНИАН (Електронні Вісті
(http://elvisti.com). – 2014. – 6.09).
***
Цены на сахар возрастут в Украине на 25–27 %, сообщили в
профильной ассоциации.
«Сейчас заводы отгружают продукт по 7,50–8 грн/кг, но эта стоимость
будет увеличена, по нашим подсчетам, до 9,50–10 грн», – рассказал
президент ассоциации производителей сахара «Укрсахар» Н. Ярчук.
Соответственно в магазинах расценки должны подняться с 12–14 грн/кг
до 14,50–17 грн/кг. Сырья в нашей стране хватает, дефицита сахарной свеклы
нет.
«Да и новый урожай, по нашим оценкам, должен оказаться лучше
предыдущего на 20 %», – заверил эксперт отдела АПК ГП «Госвнешинформ»
Е. Томашевский. Но из-за удорожания топлива, без которого не обходится ни
одна уборочная, новая свекла будет стоить уже на 10–15 % дороже. Впрочем,
ключевую роль в росте цены сахара сыграет даже не это, а увеличение затрат
сахарных заводов на газ, который подорожал для производителей.
«Расходы на газ – это порядка 42–45 % себестоимости сахара», –
уточнил нам Е. Томашевский.
По самым оптимистическим прогнозам, сахарное подорожание должно
начаться в октябре. Хотя некоторые эксперты допускают его и раньше
(Стрельцова С. Украинский сахар подорожает на 25 % – из-за роста
цены
на
газ
//
Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2014/09/08/333697). – 2014. – 8.09).
***
Объемы продаж квартир в Киеве в августе снизились на 20,1 %.
За период с 1 по 31 августа 2014 г. по 10 административным районам
Киева было совершено 1157 сделок купли/продажи квартир. Об этом
говорится в сообщении пресс-службы консалтинговой компании
SV Development. Из них 536 сделок купли/продажи квартир были заключены
на вторичном рынке, 621 были проданы в недостроенных домах (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2014. – 8.09).
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***
По состоянию на 8 сентября 2014 г. в целом в Киеве без горячего
водоснабжения остается 4853 потребителя, что составляет 31 % от
общего количества потребителей ПАО «Киевэнерго» (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2014. – 8.09).
***
Киевский метрополитен готовится поднимать тарифы.
Киевские власти обсуждают вопрос о пересмотре тарифов на проезд в
метро. В первую очередь речь идет об определении минимальной цены при
использовании проездных билетов.
Как сообщает пресс-служба метрополитена, финансовое состояние
предприятия очень сложное – убытки в концу года могут превысить
724 млн грн. «Одной из составляющих, которая не дает возможностей для
развития предприятия, остается тариф. В последний раз он пересматривался
шесть лет назад. С того времени значительно подорожало все необходимое
оборудование и комплектующие», – говорится в сообщении.
В метрополитене напоминают, что стоимость электроэнергии возросла
на 72 %, а минимальная зарплата увеличилась в 2,4 раза, тогда как метро
недополучает 82 к. на каждой поездке. «При нынешней стоимости месячного
проездного 95 грн, один день пользования подземной, несмотря на
количество поездок, стоит 3 грн. Это как одна поездка в маршрутке, однако
затраты для перевозки пассажиров в метрополитене выше в разы», – сказано
в сообщении.
Напомним, в июле Киевский метрополитен возглавил В. Брагинский,
ранее работавший в «Укрпочте» (Левый берег (http://lb.ua). – 2014. – 8.09).
***
Россия запретила ввоз кондитерских изделий из Украины.
Федеральная служба РФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор) запретила ввоз в страну
кондитерской продукции из Украины.
Как сообщается на сайте российского ведомства: «В целях обеспечения
прав потребителей Роспотребнадзор приостанавливает с 5 сентября 2014 г.
ввоз на территорию Российской Федерации кондитерских изделий
производства Украины». В ведомстве отметили, что при осуществлении
государственного надзора за оборотом пищевой продукции при
исследовании продукции во время проверки кондитерских изделий
украинских компаний «Конти» и «АВК» были обнаружены нарушения
требований законодательства в области защиты прав потребителей
(несоответствие требований, предъявляемых к маркировке продукции)
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 6.09).
***
Глава уряду РФ Д. Медведєв не виключає припинення постачань
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електроенергії з Росії в Україну. Про це він сказав в інтерв’ю виданню
«Ведомости».
За словами Д. Медведєва, у разі якщо Україна буде обмежувати поставки
електроенергії до Криму, то Росія буде діяти симетрично. «Ми повинні
створити автономну енергетику, зав’язану на Росію. Враховуючи, що Крим –
енергодефіцитна територія, це теж стає фактором у політичній грі. Хоча в
житті все складніше: окремі частини України теж енергодефіцитні та
отримують електроенергію з Росії. І той, хто приймає не дуже розумні
рішення про обмеження поставок енергії до Криму, повинен розуміти, що
можливі симетричні заходи», – зазначив російський прем’єр (Економічна
правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 8.09).
***
В 2014 г. мировая экономика возрастет на 2,5–3 %, говорится в
обнародованном докладе Конференции ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД), передает «Прайм».
«По прошествии шести лет, как разразился глобальный экономический
кризис устойчивая модель роста в мире еще не выработана», – сказал
представитель ЮНКТАД по экономическим вопросам И. Паунович.
По его словам, восстановление мировой экономики по-прежнему идет
медленными темпами, а меры, направленные на положительные сдвиги,
недостаточны и часто нескоординированы.
Экономист ЮНКТАД отметил, что темы роста развивающихся стран в
этом году не будут отличаться от показателей за последние два года и
составят от 4,5 до 5 %.
По данным ЮНКТАД, в 2013 г. рост мировой экономики составил 2,3 %.
Конференция ООН по торговле и развитию является органом
Генеральной Ассамблеи ООН, созданным в 1964 г. В нем насчитывается
свыше 190 страны. Решения ЮНКТАД принимаются в форме резолюций и
имеют рекомендательный характер (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2014. – 8.09).
***
Єврокомісія виділила європейським фермерам 30 млн євро додаткової
допомоги на боротьбу з наслідками російського ембарго. Як пише газета
«Ліберасьон», виділені кошти підуть на пошуки альтернативних російському
ринків.
Ці кошти доповнюють допомогу, вже отриману в серпні виробниками
фруктів, овочів і молочної продукції (відповідно, 32,7 млн євро, 125 млн і
30 млн).
7 серпня 2014 р. уряд Росії як відповідь на санкції опублікував список
продуктів, заборонених до ввезення в Росію.
До нього увійшли товари з США, Євросоюзу, Канади, Австралії та
Норвегії. Обмежувальні заходи діють один рік. Контроль за виконанням
рішення уряду доручений Федеральній митній службі (Економічна правда
58

(www.epravda.com.ua). – 2014. – 7.09).
***
Британская валюта обвалилась перед референдумом в Шотландии.
Курс фунта стерлингов снизился до минимума почти 10 месяцев, так как
менее чем за две недели до референдума о независимости Шотландии опрос
показал, что 51 % населения проголосовали бы «за», как сообщает Reuters.
Курс фунта упал на 0,77 % до 1,6207 дол., ранее подешевев до
1,6165 дол. – уровня, невиданного с конца ноября прошлого года. Против
евро фунт снизился до минимума почти трех недель 80,17 пенса за евро, а
против иены упал до трехмесячного минимума 169,68 иены.
В свою очередь, как заявил министр финансов Соединенного
Королевства Дж. Осборн в эфире BBC, британское правительство представит
Шотландии план большей финансовой автономии в обмен на отказ от
независимости.
По его словам, Лондон в ближайшие дни передаст на рассмотрение
Шотландии предложение о гораздо более широкой фискальной и налоговой
автономии.
Напомним, референдум за независимость Шотландии состоится
18 сентября. Д. Осборн также напомнил, что в случае выхода из
Соединенного Королевства Шотландия не сможет использовать британский
фунт (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 8.09).
***
Немецкая экономика обновила свой экспортный рекорд. Месячный
объем экспорта ФРГ впервые превысил 100 млрд евро. Об этом сообщает
DW со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство.
В июле доходы немецких экспортеров составили 101 млрд евро,
увеличившись на 8,5 % по сравнению с июлем 2013 г.
При этом объем немецкого экспорта в страны ЕС, которые не входят в
еврозону, возрос на 15,9 %, в государства еврозоны – на 6,2 %, в другие
страны – на 7,2 %. Особенно высокий рост экспорта зафиксирован в
автомобильной отрасли. «Это рекорд отдельного месяца», – говорится в
заявлении ведомства, в котором считают, что значительный рост объемов
экспорта в июле связан с относительно поздними летними каникулами в
2014 г. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 8.09).
***
Экономика Японии по итогам ІІ квартала 2014 г. сократилась на
7,1 % относительно того же периода прошлого года. По сравнению с
предыдущими тремя месяцами ВВП упал на 1,8 %. Таким образом, рост,
отмеченный в январе – марте (1,5 %), был полностью обнулен.
Аналитики считают, что ВВП сократился столь резко из-за повышения
налога на продажи, который в апреле подскочил с 5 до 8 %. Из-за этого
потребители постарались активнее тратить в І квартале в ожидании роста
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цен.
Лишь данные по июлю показали некоторое улучшение в экономике.
Продажи в середине лета возросли на 0, 5 % после падения на 0,6 % в июне.
Экономика Японии последние четверть века находится в состоянии
стагнации. С 1991 г. ВВП страны возрос в общей сложности менее чем на
20 %.
Премьер-министр страны С. Абе после прихода к власти в 2012 г.
анонсировал ряд реформ, направленных на ускорение экономического роста.
В частности, премьер развернул более активную монетарную политику, а
также меры по стимулированию экономики и ее отдельных секторов. Кроме
того, предпринимаются попытки ослабить иену, что должно положительно
сказаться
на
перспективах
японских
экспортеров
(Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2014. – 8.09).
***
Китай и Аргентина ограничивают использование доллара во
взаимной торговле.
Центробанк Аргентины и Народный банк Китая запускают валютные
свопы – соглашения, которые дают возможность наладить прямой обмен
национальными валютами на уровне центробанков, минуя конвертацию в
доллар на мировом рынке. Этот шаг даст возможность аргентинским
импортерам китайских товаров расплачиваться за них в юанях, получая
китайскую валюту через центробанк в случае необходимости.
Первый транш в юанях в рамках валютного свопа поступит в Аргентину
до конца года. Его объем будет равен миллиарду долларов. Общий объем
валютных свопов, о которых договорились власти Китая и Аргентины,
составит в эквиваленте 11 млрд дол. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua).
– 2014. – 8.09).
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