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У ЦЕНТРІ УВАГИ
XI щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES): «Нова
Україна, нова Європа, новий світ: розбудова та захист»
11–13 вересня в Києві відбулася ХІ щорічна зустріч Ялтинської
європейської стратегії (YES): «Нова Україна, нова Європа, новий світ:
розбудова та захист».
У заході взяли участь відомі зарубіжні і вітчизняні політики,
представники бізнесу, громадські діячі.
Серед учасників форуму – президент Європейського парламенту
М. Шульц, президент Європейської комісії Ж. М. Баррозу, комісар з питань
розширення та європейської політики сусідства Ш. Фюле, голова Комітету
закордонних справ Європейського парламенту Е. Брок, президент Республіки
Естонія Т. Ільвес, віце-прем’єр-міністр, міністр закордонних і європейських
справ Словацької Республіки М. Лайчак, екс-президент Республіки Польща,
голова Наглядової ради Ялтинської європейської стратегії А. Кваснєвський,
президент Центру світової економіки та геополітики (ESADE), член
Наглядової ради Ялтинської європейської стратегії Х. Солана, управляючий
партнер Joschka Fischer & Company, міністр закордонних справ, віце-канцлер
Федеративної Республіки Німеччина (1998–2005 рр.) Й. Фішер, старший
науковий співробітник Колумбійського університету, спеціальний
представник і координатор з питань міжнародної енергетики Державного
департаменту США (2011–2014 рр.) К. Паскуаль, генерал Армії США у
відставці, президент Wesley K. Clark & Associates, головнокомандувач
Вищого штабу союзних держав Європи НАТО (1997–2000 рр.) В. Кларк, ексдиректор-розпорядник МВФ Д. Стросс-Кан, засновник Virgin Group
Р. Бренсон, директор Інституту економіки РАН Р. Грінберг та ін.
У заході також узяли участь Президент України П. Порошенко, Прем’єрміністр А. Яценюк, мер Києва, лідер УДАРу В. Кличко, голова Донецької
обласної державної адміністрації С. Тарута, заступник голови Адміністрації
Президента України В. Чалий, міністр закордонних справ України П. Клімкін,
міністр енергетики та вугільної промисловості України Ю. Продан, експрезидент України Л. Кучма, екс-прем’єр-міністр, голова партії
«Батьківщина» Ю. Тимошенко та ін.
Під час зустрічі її учасниками було обговорено ряд актуальних проблем
розвитку сучасного світу, Європи й України. Зокрема, відбувся обмін
думками стосовно наявних геополітичних ризиків у розрізі функціонування
системи світової економіки, питань енергетичної безпеки й економічних
перспектив України в цьому контексті, було обговорено війну в Україні, її
медіа-комунікаційний аспект та імовірність переростання в європейську або
світову, можливі шляхи врегулювання військового конфлікту й зусилля в
цьому напрямі країн ЄС, розглянуто аспект сприяння досягненню миру в
Україні з боку світового бізнесу, а також широкий спектр питань, пов’язаних
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з Угодою про асоціацію України з ЄС і вибудовуванням у нових умовах
конструктивних відносин з Росією.
Президент України П. Порошенко у своєму виступі під час форуму
порушив ряд нагальних для України питань, таких як євроінтеграція, анексія
Криму Російською Федерацією, війна на Сході України, боротьба з
корупцією та реформування.
Глава Української держави висловив переконання, що Ялтинська
європейська стратегія (YES) зможе повернутися до свого постійного місця
проведення – Криму, який, на переконання П. Порошенка, знову буде
українським. «Крим знову буде з Україною, завдяки поліпшенню ситуації на
материковій частині країни, – зазначив він. – У нас є значна проблема.
Кажуть, що ми втратили Крим. Ні. У нас вторгнення до Криму, але Крим
буде знову з нами. Не обов’язково і навіть не військовими засобами. Я
впевнений, що ми виграємо економічне, демократичне, ліберальне змагання
за розум, за настрої кримчан, тому що ми будемо ефективними, чи
некорумпованими, демократичними, ми будемо вільними».
П. Порошенко підкреслив, що «рівень життя в Україні за
адміністративним кордоном з Кримським півостровом буде набагато
кращим, і це єдиний шлях, на якому ми можемо виграти цю битву». «У
майбутньому у нас буде можливість повернути Ялтинську конференцію
туди, де вона завжди була», – підкреслив П. Порошенко.
Окрема увага під час форуму була приділена проблемі модернізаційного
розвитку України. Зокрема, своє бачення стосовно оновлення країни
представив Прем’єр-міністр А. Яценюк.
Керівник уряду підкреслив, що Україна пережила ряд величезних
викликів: «За останні шість місяців ми пройшли одну революцію, ми досі в
стані війни, і в нас двоє виборів – одні президентські, а тепер парламентські.
Це нелегкий час. Джерело енергії для реформ, енергії для змін – це
потужна воля українського народу, потужне бажання мати нову країну. Від
людей залежать ці зміни в Україні, і багато залежить від уряду, парламенту,
Президента, від інституційної спроможності України забезпечити справжні
зміни».
Він нагадав, що уряд України представив План дій «Відновлення
країни» – «те, що потрібно зробити в короткотерміновій перспективі і
підсумок того, що ми вже зробили».
За словами А. Яценюка, одним з основних завдань уряду, коли він
обійняв посаду Прем’єр-міністра, було відновлення переговорів з
Міжнародним валютним фондом: «Ми це зробили й отримали підтримку
МВФ та Світового банку.
Але в медалі два боки – нам довелося ухвалювати пакет заходів із
жорсткої економії. Не скажу, що люди були цьому раді, але дуже важливо,
що більшість українців прийняли це. Уряд був змушений закрити деякі
пільгові програми, збільшити вартість комунальних послуг, підняти тарифи,
податки і рентну плату».
За його словами, крім переговорів із МВФ, уряд досяг успіху частково в
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дерегуляції, вніс до парламенту ряд антикорупційних законопроектів, «вивів
із тіні частину економіки та провів в парламенті закон про закупівлі»: «Уряд
зробив чимало доброго, але чого нам не вдалося? Нам не вдалося повністю
побороти корупцію, змінити всю законодавчу систему, яка повністю
зруйнована – корумповані судді, прокурори і радянського типу міліція. Це –
ключовий порядок денний для наступних реформ в Україні».
У Плані дій «Відновлення України», за словами А. Яценюка, уряд чітко
показав, що потрібно зробити в галузі енергетики, у боротьбі з корупцією,
податковій сфері, бюджетній, фіскальній політиці: «Це не остаточний план.
І ми можемо презентувати довгі, комплексні плани дій на понад сто сторінок.
Але нам потрібна чітко вироблена стратегія, яку ми пропонуємо в цьому
плані».
Він підкреслив, що ключовий виклик на сьогодні – війна: «Цей уряд – це
уряд воєнного часу. Ми досі в стані війни, і агресор – це Російська Федерація.
І доки у нас не буде миру, буде справді важко мати справжні зміни. Отже,
основний пріоритет не лише для України, а й для цілого світу – стримати
Росію і зупинити війну. Це ключова передумова для подальших реформ».
А. Яценюк підкреслив, що Росія веде війну з Україною «не лише
військовими засобами, а й політичними, економічними і навіть
соціальними». Тому ще один виклик для України – це енергетична галузь.
Він нагадав, що кілька місяців тому Росія припинила поставки
природного газу в Україну: «Вони пішли далі: кілька днів тому Росія істотно
зменшила постачання природного газу до країн-членів ЄС – на 10 %. Ідея
полягала в тому, щоб зупинити реверс газу до України, який ми запустили з
кількома країнами ЄС», – наголосив А. Яценюк і зазначив, що цінує зусилля
Європейської комісії і європейських партнерів у реалізації реверсних
поставок газу до України.
Виникли також проблеми з постачанням вугілля: «Низка українських
вугільних шахт були повністю зруйновані очолюваними Росією бандитами».
Глава уряду зазначив, що Кабінету Міністрів вдалося частково вирішити
ці проблеми в енергетиці: «У наших підземних сховищах близько 17 млрд
куб. м природного газу. Ми імпортуємо вугілля з кількох країн, в тому числі
з Південно-Африканської Республіки – вперше за 10 років. Ми переконані:
якщо нам вдасться відновити правопорядок на територіях, які досі під
контролем очолюваних Росією терористів, ми відновимо постачання вугілля
з цих районів на українські електростанції».
«Є величезні виклики, великі проблеми, але й великі можливості. Це наш
обов’язок – забезпечити зміни в країні і зробити Україну кращою. І я
переконаний, що за певний час у нас буде конференція Європейського Союзу
в Ялті», – підсумував А. Яценюк.
У рамках форуму також було обговорено перспективи реформування
державних інститутів України, питання проведення дострокових
парламентських виборів, боротьби з корупцією та забезпечення верховенства
права в Україні (Програма зустрічі 11-ої щорічної зустрічі YES: «Нова
Україна, нова Європа, новий світ: розбудова та захист» 11–13 вересня
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2014
року
//
Ялтинська
європейська
стратегія
(http://yesukraine.org/ua/Yalta-annual-meeting/11th-yalta-annual-meeting/agenda);
Офіційна
сторінка
Прем’єр-міністра
України
А.
Яценюка
(http://yatsenyuk.org.ua/ua/news/open/1215). – 2014. – 13.09; 5 канал
(http://www.5.ua/component/k2/item/393582-krim-skoro-znovu-budeukrajinskim-poroshenko). – 2014. – 12.09).
Верховна Рада України ратифікувала Угоду про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони».
Законом про Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої сторони, вчинену у частині політичних
положень (Преамбула, Стаття 1, Розділи І, ІІ, VII) 21 березня 2014 року в м.
Брюссель та у частині торговельно-економічних і галузевих положень
(Розділи ІІІ, ІV, V, VI) 27 червня 2014 року в м. Брюссель, яка набирає
чинності в перший день другого місяця, що настає після дати здачі на
зберігання до Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу
останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про
затвердження Угоди, ратифіковано із такою заявою:
«Зобов'язання України, які випливають зі статті 8 Угоди, щодо
ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 року
будуть виконані після внесення відповідних змін до Конституції України».
Законом також встановлено до набрання чинності Угодою тимчасово її
застосовувати у порядку, передбаченому статтею 486 Угоди.
Закон ухвалено 355 народними депутатами.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0098.
Президент П. Порошенко вже підписав ратифікацію Угоди про
асоціацію між Україною і ЄС (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 16.09).
Окремі регіони Донбасу отримали особливий статус
Верховна Рада підтримала законопроект про особливий статус окремих
регіонів Донбасу. Про це журналістам повідомив народний депутат
Ю. Сиротюк, передає кореспондент УНН.
Він зазначив, що вказані документ був проголосований без обговорення.
У свою чергу народний депутат О. Мирний поінформував, що за
законопроект про особливий статут Донбасу проголосували 277 нардепів.
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Згідно з документом, зареєстрованим на сайті Верховної Ради, держава
гарантує «недопущення кримінального переслідування, притягнення до
кримінальної, адміністративної відповідальності й покарання осіб-учасників
подій на території Донецької, Луганської областей».
Крім того, держава гарантує право використання російської чи іншої
мови «в суспільному та приватному житті, вивчення і підтримку російської
та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність».
Також закон передбачає проведення місцевих виборів у цьому регіоні
7 грудня. «Повноваження депутатів місцевих рад і посадових осіб, обраних
на позачергових виборах, призначених Верховною Радою України цим
законом, не можуть бути достроково припинені», – сказано в тексті
документа.
Уводиться особливий порядок призначення керівників органів
прокуратури та судів, який передбачає участь органів місцевого
самоврядування у вирішенні цих питань. Кабмін, інші центральні органи
виконавчої влади можуть підписувати з відповідними органами місцевого
самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного
розвитку окремих районів.
Закон також передбачає укладання угоди про економічний, соціальний і
культурний розвиток окремих районів.
«Держпідтримка полягає у введенні відмінного від загального
економічного режиму здійснення господарської та інвестиційної діяльності,
спрямованого на відновлення об'єктів промисловості, транспортної та
соціальної інфраструктури, житлового фонду, переорієнтацію промислового
потенціалу, створення нових робочих місць, залучення інвестицій та кредитів
для відновлення та розвитку об'єктів, розташованих в окремих районах,
Донецької та Луганської областей», – йдеться в тексті документа.
Законопроект передбачає також щорічну бюджетну держпідтримку
соціально-економічного розвитку окремих районів. «Україна гарантує
визначення таких видатків загального фонду держбюджету захищеними
видатками, обсяг яких не може змінюватися внаслідок скорочення
затверджених бюджетних призначень», – зазначено в документі.
Законопроект
також
передбачає
«посилення
і
поглиблення
добросусідських відносин між територіальними громадами, органами
місцевого
самоврядування
окремих
районів
з
адміністративнотериторіальними одиницями Російської Федерації на основі угод про
прикордонну співпрацю, які складають територіальні громади, органи
місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади України й
територіальні громади в межах компетенції, встановленої законом».
На території цих районів рішенням міських, селищних, сільських рад
створюються загони народної міліції, їхню діяльність координують
відповідно сільські, селищні, міські голови. «Загони народної міліції
утворюються на добровільних засадах із громадян України, які постійно
проживають у відповідних населених пунктах окремих районів Донецької та
Луганської областей», – зазначено в законопроекті (Офіційний портал
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Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua), Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 16.09).

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

«Народний фронт» А. Яценюка:
шанси на електоральний успіх
Розстановка політичних сил в Україні напередодні позачергових
парламентських виборів, як і в попередніх виборчих кампаніях, значною
мірою залежить від позиції та рейтингу окремих політичних гравців. З-поміж
нинішніх політиків, які обіймають найвищі посади в державі, істотну
електоральну підтримку прогнозують Прем’єр-міністру А. Яценюку.
Донедавна А. Яценюк залишався єдиним із трьох лідерів Майдану, що
так і не розбудував власної політичної команди. Це давало привід для
прогнозів щодо його участі в майбутніх парламентських виборах у складі
однієї із провідних політичних партій, зокрема «Батьківщини» або
пропрезидентської партії «Солідарність». На таку думку наштовхувала також
помітна особливість політичної кар’єри А. Яценюка. Адже за 13 років свого
політичного шляху, перебуваючи на тій чи іншій посаді, А Яценюк весь час
був під наглядом більш досвідченого політика. Так, у 2003–2005 рр. він був
заступником голови НБУ у С. Тігіпка, у 2005 р. – заступником очільника
Одеської ОДА В. Цушка. Далі, як відомо, обіймав посаду міністра економіки
в уряді Ю. Єханурова. У вересні 2006 р. А. Яценюк отримав посаду першого
заступника голови Секретаріату Президента, яку на той час обіймав
В. Балога. Нарешті на дострокових парламентських виборах 2007 р.
А. Яценюк виборов депутатський мандат у складі НУНС, посівши третє
місце у виборчому списку блоку. Після формування хиткої більшості він був
обраний Головою Верховної Ради. Тож, зважаючи на досить молодий вік,
А. Яценюк уже на той час був дуже досвідченим політиком. Побувавши на
високих посадах і у виконавчій, і у законодавчій владі, він створив власну
політичну силу «Фронт змін» і спробував самостійно поборотися за найвищу
посаду в державі. Проте на президентських виборах 2010 р. зазнав критичної
поразки.
Згодом партія «Фронт змін» об’єдналася з партією «Батьківщина», а під
час перебування її лідера Ю. Тимошенко в ув’язненні А. Яценюк фактично
перебрав на себе керівництво політичною силою. Однак усе змінилося з
виходом на волю Ю. Тимошенко і її оголошенням про намір взяти участь у
президентських виборах. Саме на початку березня найближчі соратники
Ю. Тимошенко – А. Яценюк та О. Турчинов – відмовляли її балотуватися на
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президентських виборах. Однак Ю. Тимошенко не дослухалася до їхніх
порад, до того ж за традицією звинуватила їх у зрадництві.
Відтоді перед Прем’єр-міністром А. Яценюком постала дилема: за якою
схемою вберегти свій політичний вплив? З одного боку, у Прем’єр-міністра є
підтримка світових лідерів, які поважають його переговорні якості й надають
кредити під його урядування, а також, незважаючи на складну економічну
ситуацію та фактичну відсутність проведення реформ, стабільна підтримка
серед громадян. З іншого – складно вберегти свої позиції на тлі зростаючої
підтримки виборцями популістських обіцянок політиків напередодні
парламентських виборів, зазнаючи водночас критики як глава уряду й не
маючи опори на впливову політичну силу. Отже, А. Яценюк після виборів
ризикує і втратити посаду Прем’єр-міністра, і залишитися без будь-якої
підтримки в сесійній залі парламенту.
Варіанти участі А. Яценюка в позачергових виборах до Верховної Ради
обговорювалися в експертному середовищі вже давно. Шлях перший –
залишатися в «Батьківщині». Як відомо, А. Яценюк призупинив членство в
цій партії у зв’язку з перебуванням на посаді в органах державної влади. «З
моєї точки зору, Яценюку не варто йти з “Батьківщини” в якусь іншу
політичну силу, якщо він хоче мати політичне майбутнє, – радив політолог В.
Бала. – Спочатку “Фронт змін”, потім “Батьківщина”, далі інша якась
політична сила – це, з точки зору політичної перспективи, не дуже добра
історія. Або тоді варто спробувати реанімувати свій “Фронт змін”«.
Утім союз Яценюк – Тимошенко міг би стати вигідним для А. Яценюка
лише у випадку, якби Ю. Тимошенко поступилася б першим номером списку
А. Яценюку, що автоматично зробило б його, а не її, висуванцем у Прем’єри.
Однак очевидно, що в найближчому майбутньому обличчям партії
«Батьківщина» так і залишиться Ю. Тимошенко. До того ж, як зауважив
голова правління Центру соціологічних і політичних досліджень
«Соціовимір» С. Таран, у «Батьківщині» не було згоди щодо позиції, яку під
час виборчої кампанії та після неї займатиме партія по відношенню до
нинішньої влади. Ю. Тимошенко особисто вважає, що «Батьківщина» має
бути в опозиції. Саме з опозиційними гаслами вона іде на вибори. Очевидно,
що її кампанія буде побудована на критиці П. Порошенка й на опозиційній
діяльності в майбутньому парламенті. Однак А. Яценюк і члени уряду, які
працюють у діючій владі, очевидно, мають плани залишатися у владній
команді й після парламентських виборів, увійшовши до коаліції з
П. Порошенком. А. Яценюк насамперед хоче залишитися Прем’єром і
займатися економікою. Він не бачить себе в опозиції.
Розбіжності щодо перспектив участі в дострокових виборах до
Верховної Ради послужили приводом для виходу А. Яценюка та його
прибічників з партії «Батьківщина». 27 серпня Політраду партії
«Батьківщина» покинули 17 депутатів. Про це на своїй сторінці у
Facebook повідомив міністр внутрішніх справ України А. Аваков. За його
словами, приводом до цього послужили розбіжності під час обговорення
перспектив участі в дострокових виборах до Верховної Ради України.
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Другий формат участі А. Яценюка в парламентських виборах
пов’язували з його переходом у команду Президента П. Порошенка. «Для
Турчинова, Яценюка і для виборців краще, щоб вони йшли як члени
президентської команди, – підкреслював директор соціологічної служби
Центру ім. О. Разумкова А. Биченко. – Незважаючи на те що вони
представляють різні гілки влади, на даний момент владна команда
сприймається як більш-менш єдина. Більше того, вона сприймається
громадянами як президентська команда. І у випадку саме такої їх участі у
виборах, вони отримають максимальний результат і це найбільше відповідає
баченню виборців. Зрештою, якщо це буде не тільки балотування, а спільна
командна діяльність, то це буде найбільш корисним для всієї України».
«Загалом, на рейтингах політичних сил позначиться не лише участь чи
неучасть Турчинова та Яценюка в тих чи інших політичних проектах, а й ті
дії з боку президентської команди і “Батьківщини”, якими буде
супроводжуватись цей процес, – продовжує А. Биченко. – Минулий конфлікт
у владі в 2005 р. призвів до того, що підтримка впала у всіх, і загалом
постраждала від цього вся держава. Основний позитив участі Яценюка і
Турчинова у президентській команді в тому, що справдяться очікування
громадян на те, що владна команда єдина у важких політичних, економічних
та військових умовах. Тому демонстрація єдності владної команди буде
позитивно впливати на рівні її підтримки серед громадян».
За інформацією інтернет-ЗМІ, переговори про спільну участь у
парламентських виборах між командою А. Яценюка й П. Порошенка
відбувалися в декілька раундів. Крім самих П. Порошенка й А. Яценюка, у
них також брали участь А. Аваков, М. Мартиненко, Ю. Стець та І. Гринів
(http://t-pravda.net/policy/other/167871-poroshenko--yaczenyuk-vixodyat-naviborchij-start.html?lang=ru).
Предметом переговорів нібито було створення єдиного мегаутворення з
назвою «Блок П. Порошенка, А. Яценюка, В. Кличка й О. Турчинова» на чолі
з А. Яценюком. Пропонувалося, що суб’єктами блоку стануть три політичні
сили – «Солідарність» П. Порошенка, УДАР В. Кличка й політична сила
А. Яценюка під умовною назвою «Патріоти України».
Перша п’ятірка спільного списку мала б виглядати так: А. Яценюк,
О. Турчинов, В. Кличко, А. Аваков і А. Парубій. Керувати передвиборним
штабом мав би О. Турчинов, а посада заступника з мажоритарних округів
мала б відійти М. Мартиненку.
При цьому А. Яценюк вимагав ще до початку кампанії укласти публічну
угоду про створення майбутньої коаліції зі збереженням посад для нього
самого й О. Турчинова, а також погодження з А. Яценюком кандидатів на
посади віце-прем’єрів. Однак такі пропозиції не були схвалені в команді
П. Порошенка. По-перше, запропонований розподіл місць у списку
суперечив домовленостям між В. Кличком і П. Порошенком, досягнутим у
Відні ще до президентських виборів. Тоді в обмін на підтримку В. Кличка
П. Порошенко обіцяв спільний похід на парламентських виборах з
паритетним розподілом місць між УДАРом і «Солідарністю» 50/50.
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По-друге, формат А. Яценюка істотно скорочував вплив Президента на
майбутній склад Кабінету Міністрів і виконавчу владу як таку. При тому що
в громадській свідомості негатив від дій Кабміну лягатиме тягарем і на
рейтинг Президента, оскільки виборці переважно не знають про тонкощі
нової парламентсько-президентської моделі.
Коли наближений до А. Яценюка депутат А. Іванчук вніс законопроект
про вибори в редакції, вигідній П. Порошенку (блоки з бар’єром 7 % +
збільшення застави в 10 разів + скорочення кампанії), сторони обговорювали
компромісний варіант про рівний поділ місць у списку між трьома сторонами
– П. Порошенком, А. Яценюком і В. Кличком. Кожна із сил мала отримати
по третині списку, а інші місця мали б відійти учасникам АТО і громадським
активістам. Але провальне голосування, яке унеможливило створення блоків,
значно ускладнило процес домовленостей між П. Порошенком і
А. Яценюком.
Не виключено, що стримуючим фактором переговорів стало те, що
досить активна позиція нинішнього Прем’єра, на думку деяких оглядачів,
викликає незадоволення в Адміністрації Президента, там відчувають
серйозну
конкуренцію
(http://gazeta.ua/blog/45028/dilema-acenyuka).
«Безумовно, існує конкуренція та протиріччя між Кабміном і Адміністрацією
Президента, про що свідчить спроба відставки Яценюка та попереднє
неголосування за його закони, – констатує директор Агентства моделювання
ситуацій В. Бала. – І ці протиріччя можуть посилитись або на виборах, якщо
команди йтимуть на них окремо, або вже після виборів. Така традиція нашої
української політики, в якій чомусь вирішили, що Президент має втручатися
в діяльність виконавчої влади. Але він не має втручатися, бо ж інститут
президентства не є якоюсь гілкою влади, і поки це не буде усвідомлено, люди
з АП так чи інакше будуть по інерції так діяти. Тому нам треба як мінімум
прийняти нові закони про Кабінет Міністрів і про Президента».
З усього видно, що А. Яценюк у кріслі Прем’єра відчуває себе, як-то
кажуть, «у своїй тарілці». Аналогічне можна сказати і про спікера Верховної
Ради О. Турчинова. «А. Яценюк та О. Турчинов стали незалежними
політиками, але не стільки з точки зору політичних симпатій чи належності
до політичних сил, – говорить директор соціологічної служби Центру
ім. О. Разумкова А. Биченко. – Усі їхні дії показують, що вони реально
діють, відповідно до формального статусу лідерів Української держави. Я
вважаю, що це абсолютно правильно, коли людина, яка займає високу посаду
– спікера або Прем’єра – керується інтересами не політичної сили, а
держави» (http://m.day.kiev.ua/uk/article/podrobici/tri-shlyahi).
Третій варіант участі А. Яценюка в парламентській кампанії –
формування власного політичного проекту й самостійна участь у виборах. З
цього приводу лунали різні версії. З одного боку, прогнозували, що
самостійний похід може бути небезпечним для А. Яценюка, адже
парламентська кампанія буде досить короткою. Створити й розкрутити будьякий новий політичний бренд буде важко також з огляду на високу
конкуренцію, а низький результат значно зменшить шанси А. Яценюка
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претендувати на крісло Прем’єра після виборів. Зрозуміло, що для претензій
на посаду Прем’єра А. Яценюку треба посісти щонайменше третє місце,
тобто набрати не менше 10–12 %. З іншого боку, відзначали, що за умови
залучення для виборчої кампанії достатньої фінансової підтримки нова
політична сила матиме реальний шанс себе прорекламувати.
«Варіант, що Турчинов та Яценюк створять свій електоральний проект,
теоретично можливий, але він не має особливого сенсу, незважаючи на певні
його шанси пройти до парламенту, – наголошував А. Биченко. – У Яценюка з
“Фронтом змін” достатньо складна ситуація – можливо, його можна
реанімувати, але до виборів зробити повноцінну політичну силу буде важко.
Я думаю, що в сприйнятті виборців буде певний негатив, якщо ці політики
підуть на вибори самі, адже їх вважають серйозною частиною команди нової
влади. Тому зараз надзвичайно низька імовірність того, що Турчинов та
Яценюк підуть в окремому політичному проекті».
Тим часом проект таки був реалізований. 10 вересня відбувся
позачерговий з’їзд партії «Народний фронт» А. Яценюка, на якому було
оприлюднено прізвища першої десятки кандидатів у депутати на
парламентські вибори (http://ogo.ua/articles/view/2014-09-14/54925.html).
Очолив список лідер партії, Прем’єр-міністр А. Яценюк. Передбачалося,
що друге місце в першій п’ятірці списку посяде О. Турчинов, однак він
запропонував його Т. Чорновол. «Я хочу запропонувати свій другий номер
людині, яка надихає Україну своїм патріотизмом, своєю незламністю,
журналістці та громадському діячу Т. Чорновол. А я піду за нею», – сказав
О. Турчинов.
До другої п’ятірки увійшли: міністр внутрішніх справ А. Аваков,
громадський активіст і журналіст В. Сюмар, народний депутат В. Кириленко,
народний депутат Л. Гриневич і командир батальйону «Дніпро-1» Ю. Береза.
Далі у списку – міністр юстиції П. Петренко, екс-голова Адміністрації
Президента С. Пашинський, військовий експерт Д. Тимчук, депутат
М. Мартиненко, міністр соцполітики Л. Денісова.
А. Яценюк став головою Політради партії, О. Турчинов – керівником
Центрального штабу. До Політради, крім А. Яценюка й О. Турчинова,
увійшли А. Аваков, Л. Гриневич, В. Кириленко, А. Парубій, П. Петренко й
Т. Чорновол.
З’їзд затвердив також і кандидатів-мажоритарників. В одномандатних
округах серед відомих українському загалу постатей на вибори підуть
народний депутат України К. Ляпіна, яка братиме участь у виборах по
216 виборчому округу, радник внутрішніх справ України З. Шкіряк
(217 виборчий округ), спортсмен В. Вірастюк (84 виборчий округ), активіст
Майдану, боєць Козацької сотні «Самооборони» М. Гаврилюк (85 виборчий
округ), історик В. В’ятрович (116 виборчий округ).
З’їзд партії «Народний фронт» був цікавий відповідями на два питання.
Перше: чи вдалося А. Яценюку й О. Турчинову залучити до своєї
передвиборної кампанії командирів добровольчих батальйонів і волонтерів?
Друге: чи об’єднається нова політична сила з блоком Президента або
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автоматично опиниться в опозиції до нього (адже П. Порошенко вже заявив,
що не потерпить «другого фронту» всередині країни)? На перше питання
з’їзд «Народного фронту» відповів ствердно, друге ж на деякий час зависло в
повітрі. Формат участі у виборах нова політсила пообіцяла затвердити на
другій частині з’їзду, яка повинна була відбутися через кілька днів.
Інформація про інтенсивні переговори лідерів нової партії з бойовими
комбатами із зони АТО кілька тижнів жваво обговорювалася в ЗМІ й
політичному середовищі. Без них соціологи прогнозували новій політсилі
підтримку на рівні 3,7 %, а суспільство в цілому могло б звинуватити в
«розгойдуванні човна» й недоречній боротьбі з Президентом у важкий для
країни час.
Однак, усупереч прогнозам, у структурі «Народного фронту» (НФ)
створили військову раду, до складу якої ввійшли комбат «Дніпра-1»
Ю. Береза, комбат «Артемівська» К. Матейченко, комбат «Азова»
А. Білецький, а також командири батальйонів «Чернігів», «Миротворець»,
«Золоті ворота» й «Київ-1». Без сумнівів, найважливішу роль у
переговорному процесі з комбатами зіграв глава МВС і член команди НФ
А. Аваков, оскільки саме під юрисдикцією його відомства бореться більшість
добровольців. Таким чином, А. Яценюк і О. Турчинов отримали найбільшу
кількість військово-патріотичних «козирів» у передвиборному розкладі.
Участь комбатів у виборах – вдала технологія для партій, проте самі
командири можуть не знайти себе в політиці, що обіцяє конфлікти, вважають
експерти
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/zachem-polevye-komandiryidut-na-vybory-v-verhovnuyu-radu-551730.html).
Масове включення популярних командирів добровольчих батальйонів у
передвиборну гонку стало унікальним елементом старту передвиборної
кампанії, розколовши суспільство на тих, хто їм вірить і вважає правильним і
актуальним подібний крок, і тих, хто вважає що «вони продалися за
портфелі» й розчарувався в них.
Примітно, що один з найбільш відомих польових командирів комбат
батальйону «Донбас» С. Семенченко, участь якого у військовій раді
«Народного фронту» А. Яценюка прогнозували ЗМІ, туди не потрапив. На
думку політолога, голови Центру прикладних і політичних досліджень
«Пента» В. Фесенка, командир «Донбасу» побоювався, що А. Яценюк і
П. Порошенко домовляться про спільний список, а С. Семенченко, який
критикує Міністерство оборони, був принципово проти йти в одному списку
з президентською партією. Так що, не чекаючи результатів переговорів,
комбат «Донбасу» через свою сторінку в Facebook повідомив про рішення
приєднатися до руху «Самопоміч» на чолі з мером Львова А. Садовим.
Утім з’їзд «Народного фронту» зібрав у залі одночасно десять різних
командирів з АТО: комбата «Азова» А. Білецького, комбата «Дніпра-1»
Ю. Березу, комбата «Києва-1» Є. Дейдея, замштабу Нацгвардії С. Сидорина,
а також комбатів «Золотих воріт», «Артемівська», «Чернігова» й
«Миротворця», плюс козака Гаврилюка й керівника групи «Інформаційний
опір» Д. Тимчука.
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Причиною такого масового представництва в «Народному фронті»
бойових офіцерів і героїв війни глава Центру глобальних стратегій
В. Карасьов називає прагнення переформатувати в суспільній свідомості
партію глави Кабміну на «партію війни» – на противагу президентській
«партії миру». «Прихід комбатів міняє виборчу концепцію “Народного
фронту” і замість того, щоб звітувати про економіку і провали в політиці,
вони за допомогою героїв Майдану, героїв фронту перемикають увагу з
економіки на проблему війни і миру і роблять ставку на радикально
мілітаризований сценарій», – пояснює експерт.
В. Фесенко при цьому зазначає, що для самих комбатів похід у політику
– складне рішення, у якому вони можуть розчаруватися. «Насправді є дуже
велика морально-етична проблема. Тому що вони для себе повинні зробити
вибір і про це сказати і людям, і своїм товаришам по батальйонам, вони
будуть воювати або будуть у парламенті. І там, і там не вийде, і це буде дуже
непроста дилема. Більшість цих людей у парламенті себе не знайдуть, це
буде додатковий фактор конфліктних відносин, адже для “Народного
фронту” і Яценюка з Турчиновим це – чиста політтехнологія, інших смислів
тут немає», – резюмує В. Фесенко.
Політолог О. Палій називає ідею залучити комбатів вдалим ходом для
партій, але вважає, що для комбатів вибір піти в депутати під знаменами
«Народного фронту» був зроблений саме через те, «що вони повірили в
серйозність цього проекту». Експерт додає, що з боку О. Ляшка і
Ю. Тимошенко «подібної серйозності, у тому числі й до самих комбатів,
проявлено не було». На думку О. Палія, такий альянс «робить потенційним
другим призером депутатської гонки саме проект Яценюка і Турчинова».
Радник міністра внутрішніх справ А. Авакова А. Геращенко у своїх
оцінках ще більш різкий. Він переконаний, що «наявність у списку комбатів,
які пішли добровільно на фронт у найскладніший час – щеплення від
перетворення партії в антинародну, олігархічну силу». «Це нова енергія, це
свіжа кров. Ми не беремо в список співачок, спортсменів, ми беремо в список
тих, хто воює за незалежність, хто може загинути кожен день. При цьому
вони не є членами партії “Народний фронт”, це не дозволено законом, і вони
будуть далі воювати, а не займатися передвиборною кампанією. Надалі у ВР
вони дозволять написати закони, які дозволять просувати молоді кадри
вгору», – говорить А. Геращенко.
Утім, на думку керівника Центру прикладних політичних досліджень
«Пента» В. Фесенка, новий склад партії «Народний фронт», яку до Верховної
Ради поведуть Прем’єр-міністр А. Яценюк і спікер парламенту О. Турчинов,
додасть
їй
не
більше
1–2
%
голосів
виборців
(http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3417031-novi-oblychchia-v-partiiyatsenuika-ne-dodadut-yomu-holosiv-ekspert). «Реальної зміни рейтингу партії
не буде. Не варто переоцінювати вплив цих людей на громадську думку. Таке
у нас вже неодноразово було: використання популярних журналістів, героїв
війни, але вирішальну роль має рейтинг лідера партії. В даному випадку це
рейтинг самого А Яценюка», – повідомив політолог.
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На думку В. Фесенка, реальну перевагу виборців можна буде побачити
не раніше кінця вересня – початку жовтня, оскільки ще важко визначити явку
українців на виборах. «Поки я б не квапився з прогнозами, хто скільки
отримає на парламентських виборах. У тому разі, якщо ось ця партія
(“Народний Фронт”. – Авт.) піде на вибори самостійно й отримає неважливо
скільки відсотків – від шести до восьми, то це може серйозно дати шанс
А. Яценюку залишитися Прем’єр-міністром», – пояснив експерт.
Уже сьогодні лунають закиди про те, що, Блоку П. Порошенка нікого
протиставити А. Яценюку як гідну кандидатуру на посаду Прем’єр-міністра,
констатує політтехнолог С. Гайдай. «Розуміючи це, П. Порошенко до
останнього моменту домовлявся з А. Яценюком про те, щоб йти на вибори
разом. Але різні позиції і дуже велика кількість людей, яка йде з
А. Яценюком, не дозволила це зробити, тож пішли нарізно. Але це є виборча
інтрига. І нині питання, яка кількість людей, які йдуть з А. Яценюком, пройде
і який процент вони наберуть. Мені здається, що Президенту немає іншої
альтернативи як А. Яценюк. Саме тому П. Порошенку доведеться
домовлятися з А. Яценюком і його депутатами, які будуть у новій Верховній
Раді, тому що більшість українців, як кажуть соціологи, саме А. Яценюка
бачить у парламенті, що робить «Народний фронт» однією з партій, яка
обов’язково
буде
в
парламенті»,
–
прогнозує
С.
Гайдай
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/26584537.html).
Директор Центру політичних студій і аналітики С. Таран також вважає,
що А. Яценюк має високі шанси залишитися на посаді Прем’єр-міністра
після парламентських виборів. Водночас Президенту буде вигідно покласти
політичну відповідальність за економічну ситуацію, у разі її погіршення, на
А. Яценюка, який не є членом його команди. Питання в тому, наскільки
багаточисельну фракцію вдасться створити А. Яценюку, аби мати шанс
претендувати
на
посаду
Прем’єра
(http://news.yellowpage.com.ua/politika/item/9891-prezidentu-poroshenko-vygoden-premeryatsenyuk-2-09-2014.html).
Аналізуючи підсумки з’їзду «Народного фронту», політолог
В. Цибулько зазначив, що партія, очолювана А. Яценюком, цілком у стані
подолати прохідний бар’єр і навіть поборотися за друге місце з партією
О. Ляшка (http://ukr-online.com/society/9825-u-pershy-pyatrc-narodnogo-frontumi-pobachimo-zrok-maydanu-poltolog.html). «У нього серед українських
політиків сальдо довіри одне з найвищих. Нижче, звичайно, ніж у
Президента, але набагато вище, ніж у Ю. Тимошенко. Крім того, у першій
п’ятірці присутні не лише професійні політики... Це все впізнавані фігури, це
зірки Майдану і “післямайданного” інформаційного простору, які не встигли
розгубити кредит довіри», – зауважив В. Цибулько.
На думку С. Гайдая, участь комбатів у складі нової партії практично
гарантує «Народному фронту» самостійне подолання прохідного бар’єра. «За
моєю інформацією, ідея про створення цієї партії обговорювалася задовго до
того, як П. Порошенко став Президентом. І, знаючи характер П. Порошенка,
можу сказати, що він з першого дня робив усе для того, щоб приєднати цю
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політсилу до своєї команди, – сказав С. Гайдай. – Сьогодні я б дав 70 проти
30 на користь того, що “Народний фронт” піде на вибори окремо від
президентської команди. Вони готові на це. Переговори ведуться, очевидно, з
тих міркувань, щоб у цьому випадку П. Порошенко не образився і не
спробував прибрати з посад О. Турчинова, А. Яценюка й А. Авакова».
Інтрига з приводу можливості об’єднання політичної партії А. Яценюка з
пропрезидентським блоком вирішилася під час другого етапу з’їзду
«Народного фронту». Було прийнято рішення брати участь у парламентських
виборах 26 жовтня самостійно. За таке рішення делегати з’їзду
проголосували одноголосно.
Передвиборна програма партії «Народний фронт» збігатиметься з
основними напрямами діяльності діючого уряду, повідомив народний
депутат В. Кириленко. «Програму ми обговорили на президії партії, вона
буде збігатися з напрямом діяльності нинішнього уряду», – сказав він
(http://forbes.ua/ua/news/1378965-narodnij-front-yacenyuka-pide-na-viborisamostijno).
Єдина домовленість, якої вдалося досягти, – Блок П. Порошенка не
висуватиме своїх кандидатів на десяти мажоритарних округах (з 225), щоб не
створювати конкуренції висуванцям від «Народного фронту». Отже,
виборцям, орієнтованим на політиків Майдану, залишається сподіватися на
те, що хоча б кандидатів у мажоритарних округах партія П. Порошенка й
«Народний фронт» зуміють погодити.
Таким чином, як зазначив політолог В. Фесенко, «для нас знову з’явився
феномен самостійного політика А. Яценюка. Він завершив свій експеримент
щодо союзу з Ю. Тимошенко й починає знову самостійний шлях у політиці».
Беручи до уваги той факт, що А. Яценюк і його теперішній співпартієць
О. Турчинов не мали широкої підтримки на Майдані, але після розпочатої
роботи на державних посадах отримали довіру, варто сподіватися, що їхня
спроба зберегти і примножити для себе політичні перспективи шляхом
реалізації спільного виборчого проекту, безперечно, збігатимуться з кращими
перспективами держави й народу.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України О. Турчинов виступив на
Європейській конференції голів парламентів «Демократія, суверенітет
та безпека в Європі» (м. Осло, 11–12 вересня 2014 р.).
У своїй промові О. Турчинов звернув увагу на те, що «частина
суверенної території нашої держави – Крим – була віроломно окупована
Росією з наступною анексією українського півострова. …На сході
української землі Росія розгорнула систему масштабного терору та
насильства проти українського населення… А наприкінці серпня відбулося
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повномасштабне військове вторгнення регулярних військ Росії, колон важкої
техніки та ударних десантних підрозділів. Цю картину агресії доповнює
безпрецедентна концентрація російської військової сили вздовж українських
кордонів на сході та півдні нашої держави, що може стати знаряддям
повномасштабної континентальної війни».
За словами Голови ВР, «керівництво України, український народ
сповнений рішучості відстояти свою незалежність, захистити територіальну
цілісність держави, не допустити подальших жертв серед населення та
військових, врятувати від руйнації та відродити економіку країни».
О. Турчинов висловив вдячність міжнародній спільноті за підтримку, за
рішуче засудження військової агресії Росії та запровадження санкцій і разом
з тим закликав міжнародне співтовариство вжити подальших термінових і
дійових заходів, щоб зупинити агресію Росії, яка цинічно нехтує
засадничими принципами і нормами міжнародного права.
«Хочу нагадати, що російська агресія спрямована не лише безпосередньо
проти України. У широкому контексті це загроза й для всієї Європи, та й
усього світу. Адже вона веде до повної руйнації існуючої системи
міжнародних відносин та міжнародного права, нівелює його засадничі
принципи, підриває атмосферу довіри між державами. Це момент кризи для
світової спільноти.
Ми повинні спільно змусити Кремль негайно припинити поставки зброї,
фінансування терористів-найманців та відкликати російських військових з
території України. Це єдиний спосіб відновити мир і стабільність в Україні і
за її межами», – підкреслив О. Турчинов (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 11.09).
***
У рамках офіційного візиту Голови Верховної Ради України
О. Турчинова до Королівства Норвегія відбулася його зустріч з
Президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ І. Канервою.
Під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію в Україні,
зокрема агресію Російської Федерації по відношенню до України. За словами
О. Турчинова, незважаючи на заяви Російської Федерації щодо припинення
режиму вогню на території України, триває обстріл позицій українських
військових. «Незважаючи на заяви, що вони виводять свої підрозділи, значна
частина військових та весь арсенал зброї залишається на території України»,
– сказав керівник парламенту.
Тому, за його словами, Україна потребує допомоги від спостережних
місій, зокрема ОБСЄ, у частині постійного контролю за виведенням
російських військ і зброї та «жорсткого контролю за кордоном». «Без цього
реалізація мирного плану неможлива», – пояснив О. Турчинов (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 11.09).
***
У рамках офіційного візиту Голови Верховної Ради України
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О. Турчинова до Королівства Норвегія відбулася його зустріч з головою
Великих національних зборів Туреччини Д. Чічеком.
Під час зустрічі сторони обговорили питання двостороннього
співробітництва й поточну ситуацію в Україні, зокрема анексію Російської
Федерації по відношенню до України. О. Турчинов наголосив, що нині Росія
намагається, «зламавши систему колективної безпеки в Європі, змінити
паритет сил у світі, так само як це відбулось в зоні Чорноморського басейну
після окупації Криму». Тому, зазначив він, без координації зусиль усього
регіону зупинити агресію неможливо. Д. Чічек заявив, що Туреччина ніколи
не визнає незаконної анексії Росією Криму, назвавши цей факт «грубим
порушенням міжнародного законодавства». Крім того, співрозмовники
обговорили питання переслідування українських громадян на окупованих
територіях, зокрема утиски прав кримських татар на півострові Крим.
Також особливу увагу сторони приділили питанню співпраці в
економічний і енергетичній сферах. У контексті планів України щодо
будівництва термінала скрапленого газу в Одеській області, О. Турчинов
разом з Д. Чічеком обговорили можливість пропуску значної кількості
танкерів скрапленого газу через Босфор.
Сторони домовилися продовжити консультації з цих питань уже
найближчим часом (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 12.09).
***
Під час офіційного візиту до Королівства Норвегія Голова Верховної
Ради України О. Турчинов зустрівся з прем’єр-міністром Королівства
Норвегія Е. Солберг, президентом стортингу Королівства Норвегія
О. Томмессеном і міністром закордонних справ Норвегії Б. Бренде.
Під час зустрічей сторони обговорили поточну ситуацію в Україні,
зокрема агресію Російської Федерації по відношенню до України. За словами
О. Турчинова, поки російські військові та зброя не будуть виведені з
території України, не можна припиняти міжнародний тиск на агресора. Зі
свого боку, норвезька сторона висловила переконання в тому, що Україна
зможе подолати всі труднощі, що постали на її шляху. Зокрема, прем’єрміністр висловила беззастережну підтримку Україні й наголосила на тому,
що Норвегія «готова всіляко допомагати» Українській державі.
Також сторони обговорили стратегічні питання інтенсифікації
двостороннього співробітництва в економічній і енергетичній сферах
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 12.09).
***
Під час офіційного візиту Голови Верховної Ради України
О. Турчинова до Королівства Норвегія (м. Осло) відбулася його зустріч із
Президентом ПАРЄ А. Брассер.
Під час зустрічі сторони обговорили питання щодо агресії Росії по
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відношенню до України.
За словами О. Турчинова, саме сьогодні настав переломний момент.
«Мета Росії – не мир в Україні, а дестабілізація ситуації, але сьогодні є
можливість примусити Росію зупинити агресію. І тому дуже важливо не
припиняти тиску на Росію, доки вся російська зброя та військові не будуть
виведені з території України, доки не будуть припинені провокації та обстріл
нашої території і доки не буде відновлений жорсткий контроль на
українсько-російському кордоні».
Водночас, за його словами, нині саме російська сторона й підконтрольні
їй терористичні угрупування постійно порушують домовленість про
припинення вогню, намагаючись зірвати мирний план урегулювання
конфлікту.
Крім того, керівник парламенту наголосив на важливості продовження
моніторингових місій міжнародних спостерігачів за ситуацією.
Також співрозмовники приділили увагу майбутнім позачерговим
парламентським виборам і реформуванню законодавства в Україні. За
словами О. Турчинова, Україна потребує повного перезавантаження влади.
Він висловив переконання, що вибори відбудуться «чесно та прозоро, без
застосування адміністративного тиску».
Зі свого боку А. Брассер наголосила на тому, що ПАРЄ й надалі
продовжуватиме підтримувати Україну і всіляко готова допомагати Україні в
реформуванні вітчизняного законодавства (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 11.09).
***
Народные депутаты группы «За мир и стабильность» начали
процесс создания контактной межпарламентской группы ЕС – Украина
– Россия для разработки совместного плана действий, направленного на
установление мира в Украине. Об этом сообщил народный депутат, член
группы «За мир и стабильность» В. Олийнык.
В частности, он отметил, что во время объявленного перемирия
необходимо установить диалог со странами-соседями на всех
межгосударственных уровнях. «Парламент Украины не должен стоять в
стороне от процессов мирного урегулирования ситуации в нашей стране.
Ответственность за будущее должны взять все без исключения
представители власти, ведь всем уже ясно, что только переговоры способны
остановить кровопролитие и разруху. Мирный план Президента необходимо
наполнить реальным содержанием», – сказал нардеп.
Он также сообщил, что на сегодняшний день народные депутаты
группы «За мир и стабильность» уже провели предварительные переговоры с
депутатами Европарламента и Госдумы России. «Мы обратились к нашим
коллегам из России и ЕС с предложением создать межпарламентскую группу
для разработки общего плана действий на законодательном уровне для
урегулирования конфликта в нашей стране. И уже имеем подтверждение о
готовности этих депутатов принимать активное участие в работе группы над
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восстановлением мира в Украине. Ведь конфликт в нашем государстве уже
давно имеет международный характер и воспринимается как угроза миру во
всем мире. Именно поэтому мы считаем, что лучше проводить тяжелые
переговоры, чем порождать дальнейшие потери», – подчеркнул В. Олийнык.
Народный депутат добавил, что первые международные встречи
контактной межпарламентской группы состоятся в Москве и Брюсселе уже в
течение этого месяца (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
15.09).
***
Комітет з питань соціальної політики та праці рекомендує
Верховній Раді України прийняти за основу і в цілому проект постанови
про забезпечення належних умов оплати праці та виплати надбавок
педагогічним працівникам і працівникам бібліотек.
Проектом постанови (реєстр. № 4510а) пропонується рекомендувати
Кабінету Міністрів України скасувати постанови від 25 березня 2014 р. № 88
«Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від
23 березня 2011р. № 373» і № 89 «Про внесення зміни до пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1073».
Проектом також рекомендується уряду вжити невідкладних заходів
щодо встановлення належних умов оплати праці та виплати надбавок
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 працівникам державних і комунальних бібліотек, які
провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідницьку,
методичну діяльність.
Члени комітету, підтримуючи мету проекту постанови, висловили до
нього зауваження стосовно її декларативного характеру, а також зазначили,
що реалізація положень постанови може потребувати збільшення бюджетних
видатків
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 11.09).
***
У Комітеті з питань науки і освіти відбувся міжнародний круглий
стіл на тему: «Формування і реалізація державної освітньої політики.
Забезпечення освітніх реформ». Круглий стіл було організовано комітетом
спільно з Національною академією педагогічних наук України, Альянсом
USETI, Фундацією Socires (Нідерланди).
У заході, який відбувся 12 вересня 2014 р., узяли участь міжнародні
експерти: голова Європейської асоціації освітнього права і політики,
професор Я. де Груф, професор Бостонського університету Ч. Гленн,
вітчизняні експерти і громадські діячі у сфері освіти.
Голова Комітету з питань науки і освіти Л. Гриневич, розпочинаючи
роботу круглого столу, зауважила: «Перед тим як говорити про загальну
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стратегію реформи освіти, ми маємо сформулювати її основні завдання».
Відмічалося, що українська молодь має бути конкурентоспроможною у
європейському просторі. «Конкурентоспроможність можна будувати тільки
шляхом належного змісту освіти, вивчення іноземних мов, нових технологій,
формування вміння вчитися впродовж життя і будувати свою професійну
траєкторію відповідно до сучасних вимог ринку праці» – наголосила Л.
Гриневич. Голова комітету також звернула увагу на поглиблення нерівного
доступу до якісної освіти. «Аналіз результатів ЗНО демонструє, що у нас
існує прірва в можливостях здобувати вищу освіту між дітьми із села і міста,
між дітьми зі звичайних шкіл і спеціалізованих шкіл, з поглибленим
вивченням предметів. Це означає, що держава за державні кошти фактично
проектує нерівний доступ до освіти. Ми зобов’язані усім дітям, незалежно
від їхнього матеріального і соціального статусу, забезпечити доступ до
якісної освіти», – зазначила Л. Гриневич (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 15.09).
***
Голова Комітету з питань науки і освіти Л. Гриневич узяла участь у
презентації Інституту професійних кваліфікацій. Захід відбувся у
Федерації роботодавців України.
Голова комітету в промові підкреслила, що в країні відсутня державна
інституція, яка б забезпечувала зв’язок між системою освіти й ринком праці.
«Перед інститутом стоїть першочергове завдання допомогти в напрацюванні
професійних стандартів, які, відповідно до Закону “Про вищу освіту”, за
умови наявності, мають бути враховані у стандартах вищої освіти», –
підкреслила Л. Гриневич (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 15.09).
***
До ВР внесено проект закону про ратифікацію Угоди про асоціацію
між Україною, з одного боку, і Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами – з
іншого, повідомляє УНН.
Відповідний документ за № 0098 зареєстровано у ВР 15 вересня.
Головним комітетом щодо розгляду документа обрано Комітет з питань
європейської інтеграції. Також його мають розглянути комітети в
закордонних справах, з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки, з питань бюджету і в Комітеті з питань боротьби
з організованою злочинністю і корупцією (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 15.09).
***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов вніс на розгляд
парламенту проект постанови про заявку ВР «Про європейський вибір
України». Відповідний проект постанови розміщений на офіційному сайті
20

парламенту, передає УНН.
«Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом надає
таку унікальну можливість. Її ратифікація – це перший вагомий крок, що
обумовлює подальше всебічне реформування країни за європейськими
стандартами та цінностями. Ми розуміємо, що це буде важкий шлях, але ми
не бачимо альтернативи для нашої країни», – зазначається в тексті
документа.
О. Турчинов у своєму документі наголошує, що Верховна Рада України
як єдиний орган законодавчої влади, що втілює волю своїх виборців, заявляє,
що, ратифікувавши Угоду про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом, Україна як європейська держава, яка поділяє спільні цінності
демократії і верховенства права, підкреслює свій суверенний вибір на
користь майбутнього членства у Європейському Союзі відповідно до ст. 49
Договору про Європейський Союз.
«У зв’язку з цим українські парламентарі наголошують, що
ратифікована Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
розглядається Україною як інструмент всебічної підготовки для досягнення
цієї мети. Вибір України щодо європейського майбутнього рішучий і
остаточний. І ніхто не змусить нашу країну змінити вектор руху по цьому
шляху», – резюмується у проекті постанови (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 15.09).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко на нараді з керівниками
депутатських фракцій і груп Верховної Ради подякував за «тверду і
принципову позицію» щодо запланованої на 16 вересня ратифікації Угоди
про асоціацію з Європейським Союзом.
«Сьогодні і завтра в Україні – історичні дні», – зазначив Президент,
повідомивши про направлення до Верховної Ради подання про ратифікацію
Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Відзначивши, що свого часу
«це був надзвичайно амбітний пілотний проект», глава держави подякував
усім, хто взяв участь у його розробці. Європарламент провів підготовку до
ратифікації за спеціальною скороченою процедурою. «Ті речі, які
потребували три-чотири місяці кропіткої роботи з підготовки ратифікації в
Європарламенті, були пророблені за дуже короткий термін – ми вклалися у
два тижні», – повідомив П. Порошенко.
Президент наголосив на тому, що Угода про асоціацію ратифікується в
повному обсязі. «Жодна крапка, жодна кома, жодне слово від погодженої,
парафованої і підписаної мною 27 червня Угоди не змінюється. І
імплементація Угоди починається з першої ж хвилини», – заявив глава
держави.
За словами П. Порошенка, імплементація Угоди – це і верховенство
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права, і свобода слова, і рішучі антикорупційні кроки й реформи, і значна
частина, яка міститься в окремій угоді щодо безвізового режиму, і питання
інвестиційного клімату, і питання захисту прав особистості, прав власності.
«Я думаю, що де-факто – це програма реформ в нашій країні. Імплементація
буде здійснюватися з першої хвилини», – заявив Президент.
При цьому він зазначив: «Дякуючи блискучим зусиллям українських
дипломатів, нам вдалося добитися права, а не обов’язку для України
захистити свій ринок через відповідні ставки мита на товари, які ми
імпортуємо, захистити національного виробника, національний бюджет,
курс, щоб валюта не тікала з країни в умовах війни. І підкреслюю, що це
право знаходиться цілком в руках України» (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
15.09).
***
Президент України П. Порошенко закликав депутатів з особливою
відповідальністю поставитися до розгляду у Верховній Раді
запропонованих ним законопроектів, що стосуються Мирного плану з
врегулювання ситуації на Донбасі.
На нараді з керівниками депутатських фракції і груп глава держави
відзначив «особливу актуальність, яку набувають питання Мирного плану».
П. Порошенко нагадав, що ключовими елементами Мирного плану, з
якими він йшов на президентські вибори, є питання особливого статусу
окремих районів Донецької та Луганської областей, «які де-факто є
елементами децентралізації з повним і безумовним дотриманням
суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави, з
гарантованою належністю державі всіх основних атрибутів, включаючи
зовнішню, безпекову, правову політику».
Президент звернув увагу на той факт, що особливий статус має чітке
визначення у часі – три роки. «За цей час у нас буде можливість запровадити
у життя питання глибокої децентралізації, яке також має бути предметом
внесення відповідних змін до Конституції», – зазначив Президент.
Говорячи про запропонований ним законопроект про амністію,
Президент зазначив, що під амністію не підпадають злочинці, які скоїли
злочин за статтями Кримінального кодексу щодо навмисного вбивства,
тероризму, замаху на життя державного діяча, працівника правоохоронних
органів, судді, зґвалтування, мародерства, знущання над загиблими,
знущання над пам’ятниками й ряд інших статей, які мають забезпечити
цілісність Української держави. «Решта статей – це абсолютно нормальна
світова практика – є інструментом, який дозволяє розпочати політичну
реалізацію програми з впровадження миру. Немає зараз більш важливого
завдання для нас, ніж мир. І це ключові позиції, які його забезпечать.
Звертаю вашу увагу, що зрив цього процесу тягне за собою непередбачені
наслідки, і кожен з вас може зрозуміти які», – наголосив глава держави.
Також Президент звернув увагу депутатів на необхідність
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першочергового розгляду погодженого з урядом проекту антикорупційного
закону, включаючи закон про Антикорупційне бюро та інші закони, які
сьогодні є одним з елементів наших зобов’язань перед Міжнародним
валютним фондом, ключовою позицією з імплементації Угоди про асоціацію
з Європейським Союзом. «Це ті речі, які мають, нарешті, надати законодавче
забезпечення антикорупційним крокам влади», – підкреслив Президент
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 15.09).
***
Президент України П. Порошенко виступив на відкритті
ХІ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES). Глава
держави відзначив важливість інтеграції України у європейські та атлантичні
системи безпеки й необхідність створення нової стратегії безпеки у світі.
«Лише тепер ми зрозуміли, наскільки важлива безпека, і я пишаюся тим,
що всі наші європейські, атлантичні партнери розуміють, що сьогодні йде
боротьба не лише за територіальну цілісність і незалежність України, але і
боротьба за всесвітню безпеку. І це показує необхідність створення нової
стратегії безпеки, – наголосив Президент. – Ми будемо завжди пам’ятати, яку
ціну українці заплатили за те, щоб мати можливість жити в іншій країні».
Глава держави наголосив, що рішення про санкції було дуже складним,
але Європейський Союз знайшов можливість продемонструвати свою єдність
і солідарність з Україною в той час, коли в нього багато власних проблем.
«Це – показник того, наскільки Україна близька зараз для кожного лідера,
для кожної європейської країни», – підкреслив Президент, додавши, що
потреби України потребують добре скоординованої й ефективної політики не
лише європейських країн, а всього світу. Цей підхід було продемонстровано
на саміті НАТО в Ньюпорті.
Говорячи про проблему Криму, Президент зазначив: «Кажуть, що ми
втратили Крим. Ні, у нас вторгнення до Криму. Але Крим буде знову з
нами». Президент підкреслив, що це не буде робитися військовими засобами.
«Ми виграємо це економічне, ліберальне змагання за настрої кримчан, тому
що ми будемо ефективні, некорумповані, демократичні й вільні», – наголосив
П. Порошенко.
За словами глави держави, схожим шляхом вирішуватиметься криза на
Сході Україні, у деяких районах Донецької та Луганської областей. «Коли ми
розпочали мирний процес, мало хто вважав, що ми можемо встановити мир,
навіть нетривкий, але все ж таки мир. Але день у день дедалі більше людей
починають вважати, що ми досягнемо успіху на цьому дуже складному
шляху. І навіть зараз не всі розуміють, наскільки це позитивне відчуття не
отримувати щовечора новини про загибель українських солдатів і
цивільних», – сказав глава держави.
Президент наголосив: «Для нас, українців, дуже важливо бути разом. Ми
можемо перемогти, лише коли будемо об’єднані. Я пишаюся, що перед
початком виборчої кампанії, коли зазвичай внутрішні суперечності сягають
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найвищого рівня, Україна зараз об’єднана, як ніколи».
П. Порошенко відзначив високе представництво учасників цьогорічної
зустрічі Ялтинської європейської стратегії. «Це дуже важливий жест і ознака
солідарності з Україною, щоб ми зрозуміли, що ми не самі у цій дуже важкій
боротьбі за нашу свободу і демократію. І традиції Ялти ми продовжимо у
майбутньому», – заявив глава держави.
Президент повідомив про заплановану на 16 вересня одночасну
ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС у Верховній Раді
України та Європейському парламенті. Він зазначив, що ніколи подібне
рішення не ухвалювалося в такий короткий термін, і подякував за це
президенту Європарламенту М. Шульцу. П. Порошенко також висловив
подяку всім присутнім на засіданні YES, хто з 2007 р. «доклав величезних
зусиль для того, щоб підготувати цей історичний документ».
Глава держави запевнив, що найближчим часом буде прийнято
антикорупційний закон і одразу після парламентських виборів Україна
продемонструє значний прогрес у боротьбі з корупцією.
П. Порошенко повідомив про впровадження стратегії реформ «Україна2020». «Ми проведемо ці п’ять–шість років, змінюючи країну. Ми
змінюватимемо Україну, маючи дуже важливу перспективу для українців –
членство у Європейському Союзі, тому що українці склали один із
найскладніших іспитів у своєму житті, щоб стати членами Євросоюзу», –
підкреслив Президент.
Повідомивши про свої плани наступного тижня відвідати з візитом США
і провести зустрічі з президентом Америки, чільними урядовцями,
П. Порошенко відзначив сподівання отримати в найближчому майбутньому
статус союзника США поза блоком НАТО.
П. Порошенко високо оцінив збереження традиції проведення щорічної
зустрічі Ялтинської європейської стратегії й рішення її організатора провести
конференцію «навіть за умови нинішньої окупації Ялти». «Дуже важливо,
щоб така форма діалогу тривала постійно. Я переконаний, що в майбутньому
у нас буде можливість повернути Ялтинську конференцію туди, де вона
завжди була», – сказав глава Української держави (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
12.09).
***
Визначення України як європейської держави посилить безпеку
Європи, переконаний Президент України П. Порошенко. «Європа буде
більш безпечною, стабільною, багатою і диверсифікованою з точки зору
культури», – сказав глава Української держави під час дискусії в рамках
засідання YES.
Відповідаючи на запитання, що може дати Україна Європі й що можуть
отримати країни ЄС від поглиблення співпраці з країною, П. Порошенко
зазначив: «Наша співпраця з Європою є взаємовигідною. І ми зробимо заради
цього все, що від нас залежить».
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На переконання Президента, є значні перспективи розвитку
співробітництва насамперед в економічній сфері. «Я особисто вважаю, що
Європа просто не може бути Європейським Союзом без України, бо Україна
має величезні територію, населення, і з економічної, політичної, соціальної,
культурної точок зору Європа збагатиться», – сказав він.
Крім того, зауважив глава Української держави, включення України до
ЄС об’єднає Європу в єдине ціле. «Колишня система з двох різних світів
зникне після приєднання України до ЄС. Будь-який інший союз на
європейських теренах без України просто не міг би існувати, і це чудова
нагода для України – допомогти Європі об’єднатися», – наголосив
П. Порошенко (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 12.09).
***
Надання особливого статусу для деяких районів Донецької і
Луганської областей не загрожує суверенітету й територіальній
цілісності України, наголошує Президент України П. Порошенко.
«Усім, хто стурбований щодо змісту і суті спеціального закону про
особливий статус для деяких районів Донецької і Луганської областей, –
жодної небезпеки для територіальної цілісності і суверенітету України,
жодної загрози для незалежності», – сказав глава держави під час дискусії на
ХІ щорічній Ялтинській зустрічі.
За його словами, місцеві громади отримають повноваження в питаннях,
що стосуються безпосередньо життєдіяльності того чи іншого регіону, –
вирішуватимуть, яку мову вживати на місцевій території, які культурні події
відзначати, як витрачати гроші з місцевого бюджету, адже більшість коштів
залишатиметься на місцях. Для створення розумної моделі децентралізації
влади в Україні фахівці вивчали досвід інших держав у цьому питанні,
зокрема Польщі, зауважив П. Порошенко.
Водночас,
підкреслив
Президент,
загальнодержавні
питання
вирішуватимуться на вищому рівні. «Головні питання держави – міжнародна
політика, безпека, стратегічні пункти і напрями розвитку – будуть у руках
центральних органів влади», – наголосив він.
Для побудови діалогу з місцевими громадами районів Луганської і
Донецької областей необхідні дострокові місцеві вибори, переконаний глава
держави. «Тільки в такий спосіб ми зможемо розв’язати кризу. Потрібні
люди, з якими ми зможемо розмовляти, і ці люди мають представляти
донеччан і луганчан, – сказав він. – Впевнений, що влада має формуватися не
силою автомата, а силою бюлетеню для голосування».
Президент висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає ініціативу
щодо проведення таких виборів, оскільки, на його думку, це є чи не єдиним
шляхом до розв’язання кризи, так само як і запровадження амністії для тих,
хто не вчинив тяжких злочинів.
Глава держави нагадав, що про децентралізацію влади в Україні він
проголосив ще під час своєї інавгурації і вніс цей пункт до Мирного плану.
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«Маємо розуміти, що воєнного розв’язання цієї кризи не існує. Маємо
втримати Україну об’єднаною, а для цього нам потрібно провести
децентралізацію», – заявив П. Порошенко (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
12.09).
***
Встановлення миру в Україні сприятиме надходженню інвестицій,
наголошує Президент України П. Порошенко.
«Нам потрібен мир в країні, щоб створити безпечну атмосферу для
інвестицій. Я роблю все від мене залежне, щоб в країні запанував мир, –
сказав Президент під час дискусії в рамках засідання YES. – У нас нова
країна після Майдану, після того як загинула “Небесна сотня”, у нас нові
люди, але діють старі правила, старий парламент. Саме тому я прийняв
рішення оголосити парламентські вибори».
Водночас глава держави нагадав, що військові дії не є виправданням
відсутності реформ.
П. Порошенко підкреслив, що Угода про асоціацію між Україною та
Євросоюзом передбачає антикорупційну реформу, створення сприятливого
інвестиційного клімату, дерегуляцію, а також реформу судової та правової
системи.
Президент наголосив на важливості проведення реформ у секторі
безпеки. «Інвестори прийдуть тоді, коли почуватимуться безпечно в країні, –
сказав він. – Я рішуче налаштований виграти битву за довіру інвесторів. Я
впевнений, що ми маємо великі перспективи» (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
12.09).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з президентом
Європейської комісії Ж. М. Баррозу. Співрозмовники обговорили широке
коло питань ратифікації та імплементації Угоди про асоціацію України і
ЄС.
Ж. М. Баррозу на підсумковій прес-конференції заявив: «Мій візит до
Києва є символом підтримки України як незалежної, суверенної та
недоторканної країни. Перше повідомлення, яке я сказав і Президенту
Порошенку, і тут за допомогою медіа кажу усьому українському народу: ми з
вами. Ми підтримуємо вас у цей дуже складний час».
На прес-конференції після зустрічі Президент зазначив, що напередодні
ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС «є необхідність чітко
скоординувати наші дії в питаннях запровадження Мирного плану,
економічної співпраці». Глава Української держави повідомив, що після того,
як у Верховну Раду надійде документ про ратифікацію Угоди про асоціацію
та поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС
«вперше буде запроваджено процедуру, коли через відеоконференцію
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Європейський парламент і Верховна Рада України синхронно ратифікують
Угоду, і 1 листопада 2014 р. вона вступить в дію».
Крім того, Президент висловив надію на те, що будуть ратифіковані
законопроекти щодо боротьби з корупцією та Антикорупційне бюро, щодо
амністії та особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської
областей, які передбачають значне розширення прав місцевого
самоврядування і є ключовими елементами Мирного плану й частиною
політичного діалогу з Донецьком і Луганськом.
Президент висловив упевненість, що «альтернативи Мирному плану,
припиненню вогню не існує». «Україна заплатила дуже високу ціну за війну,
і сьогодні ми робимо все можливе, щоб не зламати той крихкий процес, який
ведеться на Сході України, і ми сподіваємося утримати цей мир», –
підкреслив П. Порошенко.
У свою чергу Ж. М. Баррозу підкреслив, що мінські домовленості
потребують неухильного дотримання і виконання. «Тим не менше, вони ще
не гарантують досягнення стабільного миру, і ми сьогодні детально
обговорювали питання, як досягнути стабільного політичного рішення, яке б
гарантувало мир при повній повазі до суверенітету та територіальної
цілісності України», – сказав він, додавши, що політичне рішення має
гарантувати мир і стабільність, повний контроль над роззброєнням і
виведенням іноземних військ. «Європейський Союз і Європейська комісія
зроблять усе можливе, щоб досягти мирного врегулювання ситуації в
Україні», – наголосив Ж. М. Баррозу.
Глава Української держави повідомив, що під час зустрічі порушив
питання про прискорення прийняття рішення про надання Україні третьої
хвилі макрофінансової допомоги Європейським Союзом на суму 1 млрд євро.
Також співрозмовники обговорили «питання підтримки української
економіки та пошуку прийнятного рішення для можливого відтермінування
зниження окремих податків для українського ринку». «Ми зараз дуже близькі
до того, що цей компроміс буде знайдений», – зазначив Президент,
висловивши впевненість, що в ці нелегкі часи ЄС і надалі демонструватиме
«дуже ефективні механізми підтримки» України.
П. Порошенко повідомив, що досягнуто домовленість про проведення
після ратифікації першого засідання Ради асоціації 17 листопада 2014 р.
У свою чергу Ж. М. Баррозу заявив: «Ми розглядаємо перспективу
запровадження безвізового режиму для українських громадян для того, щоб
громадяни України стали ближче до громадян Європейського Союзу». За
словами Ж. М. Баррозу, Європейський Союз також залучений до вирішення
проблеми в енергетичній сфері України, зусилля спрямовані на те, щоб
гарантувати чесну ринкову ціну на енергоносії і зробити все необхідне для
стабільної енергетичної безпеки України. У найближчі дні має відбутися
тристороння зустріч з енергетики між Україною, ЄС і Росією. Сторони
досягли розуміння того, що Україна не має потерпати від ризику нестачі газу
взимку. У цьому контексті Ж. М. Баррозу наголосив на «відповідальності
країн-членів Європейського Союзу за забезпечення надійного постачання
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газу до України, у тому числі з боку Польщі, Угорщини і Словакії».
Говорячи про санкції щодо Росії, Ж. М. Баррозу висловив думку, що
санкції, у тому числі візові обмеження, заборони в’їзду й замороження
рахунків певних фізичних осіб, спонукатиме Російську Федерацію шукати
шляхи порозуміння з Україною і встановлення миру. «Це чітко означає, що
Європейський Союз разом з Україною», – наголосив він.
Європейський Союз готовий допомогти у відновленні Донбасу й
субсидуватиме кошти на це, запевнив президент Єврокомісії. За його
словами, Єврокомісія виділить на ці потреби 22 млн євро.
ЄС так само всіляко сприятиме макрофінансовій стабільності України
завдяки фінансовій допомозі з боку ЄС. «Ми готові розширити нашу
допомогу за умови, що реформи будуть проводитися», – заявив він. Також
ЄС візьме участь у конференції донорів, яка дасть змогу залучити значні
кошти для допомоги Україні. «ЄС підтримує ініціативи Президента П.
Порошенка щодо проведення реформ в Україні, боротьби з корупцією», –
наголосив він
У зустрічі також взяв участь Єврокомісар з питань розширення й
політики сусідства Ш. Фюле (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 12.09).
***
Жодних змін до тексту Угоди про асоціацію України з Європейським
Союзом і всеохоплюючу зону вільної торгівлі вноситися не буде, заявив
Президент України П. Порошенко.
«Хочу чітко прояснити ситуацію з ратифікацією Угоди про асоціацію з
Європейським Союзом – ніяких змін щодо тексту по відношенню до того, що
я підписав 27 червня в Брюсселі, немає», – сказав глава Української держави
на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії
Ж. М. Баррозу. «Угода буде ратифікована в такому вигляді, у якому вона
була підписана», – заявив П. Порошенко, зазначивши, що має намір
направити документ до Верховної Ради для ратифікації у понеділок,
15 вересня.
За словами Президента, темою обговорення можуть бути лише питання
запровадження тих чи інших норм, ставок, реалізації заходів для захисту
внутрішнього ринку України. Усе це є предметом обговорення на Раді
асоціації, яка може розпочати свою роботу лише після ратифікації Угоди,
зауважив він. «Ми досягли повного розуміння, і 17 листопада ці переговори
будуть продовжені на Раді асоціації», – сказав Президент України.
П. Порошенко повідомив, що звернувся до Ж. М. Баррозу з пропозицією
відтермінувати запровадження нових ставок мита при доступі європейських
товарів на український ринок. «Це відбувається у повній відповідності до
Угоди про асоціацію та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, – сказав він. –
Подальші інструменти підтримки української економіки – це питання нашого
діалогу, і ми абсолютно не маємо жодного сумніву в підтримці з боку
Європейського Союзу зусиль щодо подолання кризи в економіці».
28

Президент висловив переконання, що Угода буде ратифікована значною
кількістю голосів народних депутатів. «Після синхронної ратифікації у нас та
Страсбурзі 1 листопада вона набере чинності», – сказав він (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 12.09).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з діючим
головою ОБСЄ, керівником Федерального департаменту закордонних
справ Швейцарії Д. Буркхальтером.
Співрозмовники обговорили питання роботи спеціальної моніторингової
місії ОБСЄ в Україні, зокрема моніторингу режиму припинення вогню на
Донбасі.
Для дотримання сталого режиму припинення вогню співрозмовники
домовилися про істотне збільшення чисельності й технічного оснащення місії
для моніторингу і верифікації.
П. Порошенко дав дозвіл на використання ОБСЄ безпілотних літальних
апаратів, і Д. Буркхальтер пообіцяв доставити їх в Україну найближчим
часом.
Для суворого дотримання режиму припинення вогню голова ОБСЄ
пообіцяв направити в Україну більше інспекторів з відповідним досвідом, які
займатимуться моніторингом у найпроблемніших місцях.
Д. Буркхальтер також проанонсував візит високого комісара ОБСЄ з
питань національних менших А. Торс, яка невдовзі відвідає Україну
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 13.09).
***
Президент України П. Порошенко зустрівся з головою Комітету з
міжнародних питань Європейського парламенту Е. Броком і подякував
останньому за його наполегливу й послідовну позицію в підтримці
європейської інтеграції України.
Сторони обговорили нещодавні домовленості щодо синхронізації
ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, яка
запланована на 16 вересня, коли одночасно Верховна Рада і Європейський
парламент мають затвердити Угоду.
Президент України вчергове наголосив на тому, що «жодних змін в
текст Угоди про асоціацію вноситися не буде». Зі свого боку Е. Брок
підтвердив той факт, що, попри тиск з боку Російської Федерації,
європейська сторона та Україна не пішли ні на які зміни в Угоді про
асоціацію. «Ця Угода дуже вигідна для України – вона відкриває великі
можливості. Але все залежатиме від українців та української влади, якій для
отримання цих переваг потрібно провести глибокі реформи, – наголосив
євродепутат. – Угода надасть можливість Україні піти шляхом реформ у
таких важливих сферах, як верховенство права, демократія, так і в
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економічній площині. Зміни в законодавстві у відповідності до Угоди
зроблять Україну більш конкурентоспроможною на міжнародному ринку.
Уже зараз, на етапі попереднього застосування Угоди, ми бачимо зростання
українського експорту до ЄС на 14 %», – наголосив Е. Брок.
Він заявив, що асиметричне застосування Угоди надає переваги Україні
у стосунках з ЄС.
Сторони також обговорили реалізацію Мирного плану Президента
України, зокрема законодавчі ініціативи задля збереження миру на Донбасі.
«Я вдячний Президенту за його наміри запропонувати антикорупційну
реформу і прийняти закони, які дають змогу децентралізувати владу й
застосувати амністію в рамках мирного врегулювання. Це кроки, які
сприятимуть реалізації Мирного плану на Сході України, – заявив Е. Брок. –
Закон про амністію є дуже важливим для об’єднання країни, і та ціна, яку
треба заплатити за мир, навіть якщо вам це не подобається, це ціна за мир та
свободу, яку потрібно заплатити».
Е. Брок наголосив на важливості того, щоб Росія також мала політичну
волю для мирного врегулювання (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 13.09).
***
Президент України П. Порошенко продовжив телефонні
консультації з федеральним канцлером Німеччини А. Меркель.
Співрозмовники висловили занепокоєння з приводу випадків порушення
режиму припинення вогню на Донбасі, а також погодилися докласти
подальших зусиль для мирного врегулювання ситуації.
У цьому контексті канцлер Німеччини підтримала важливість прийняття
у вівторок, 16 вересня, Верховною Радою закону, який передбачає
спеціальний статус для деяких районів Донецької та Луганської областей і
закону про амністію.
П. Порошенко й А. Меркель обговорили можливості продовження
міжнародних переговорів у нормандському форматі.
Сторони також торкнулися тристоронніх переговорів у Брюсселі.
Федеральний канцлер Німеччини привітала рішення про підтримку України з
боку ЄС, яке було ухвалено 12 вересня (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
14.09).
***
Президент України П. Порошенко під час зустрічі з міністром
закордонних справ Австрії С. Курцем подякував Австрії за підтримку
територіальної цілісності, незалежності Української держави.
Зокрема, глава держави подякував за серйозну допомогу й залучення у
процес мирного врегулювання ситуації на Донбасі. «Символічно, що Австрія,
як і весь Європейський Союз, з нами в цій складній ситуації», – наголосив
він.
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П. Порошенко окреслив головні складові процесу мирного врегулювання
й поінформував С. Курца про ситуацію в Донецькій і Луганській областях.
Глава держави висловив сподівання, що найближчим часом буде
збільшено кількість спостерігачів ОБСЄ для моніторингу і верифікації й
залучено до цієї роботи експертів з Австрії та надано технічні засоби
контролю.
Міністр закордонних справ Австрії висловив підтримку Україні з боку
Європейського Союзу та його країни й наголосив, що Австрія готова значно
активізувати свої зусилля в рамках ОБСЄ й надати ОБСЄ безпілотники для
моніторингу ситуації на прикордонних з Росією територіях України. «Наша
місія – не тільки підтримати мирне врегулювання шляхом надання
австрійських спостерігачів у рамках ОБСЄ, але й надати 10 австрійських
безпілотників для місії ОБСЄ, які дадуть змогу контролювати конфліктні
території задля пришвидшення процесу мирного врегулювання», – сказав він.
С. Курц високо оцінив Мирний план Президента України, назвавши його
«шансом для України мирно врегулювати конфлікт на Сході».
За словами міністра закордонних справ, Австрія посилює свою допомогу
й у сфері надання медичної та медикаментозної допомоги для
важкопоранених серед мирного населення на Сході України. «Ми раді, що
маємо можливість взяти сьогодні кілька постраждалих для лікування в
Австрії», – сказав він (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 15.09).
***
12 вересня в Києві під головуванням Президента України
П. Порошенка відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони.
РНБО розглянула питання «Про розгляд проекту закону України “Про
Державний бюджет України на 2015 рік” по статтях, пов’язаних із
забезпеченням національної безпеки і оборони України, та комплекс заходів
щодо зміцнення обороноздатності держави».
Розгляд цього питання Радою національної безпеки і оборони України є
важливим етапом бюджетного процесу, що передбачений Бюджетним
кодексом України та Законом України «Про РНБОУ».
На засіданні продовжено обговорення стану фінансового й матеріальнотехнічного забезпечення Збройних сил України й інших військових
формувань і правоохоронних органів, розпочате на розширеному засіданні
Кабінету Міністрів України 10 вересня 2014 р.
При цьому основна увага була зосереджена на стані виконання Закону
України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» за відповідними
статтями, а також на визначенні основних параметрів і пріоритетів
фінансування сектору безпеки й оборони України у 2015 р., з урахуванням
безпекової ситуації насамперед у Луганській і Донецькій областях, а також
наявних ресурсів держави.
Серед інших були прийняті рішення щодо вдосконалення системи
закупівель озброєнь і військової техніки (Офіційне інтернет31

представництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
12.09).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон України № 1648-VII
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
ідентифікації та реєстрації тварин», згідно з яким вводиться обов’язкова
ідентифікація й реєстрація у Єдиному державному реєстрі тварин усіх
сільськогосподарських тварин.
Тільки в разі введення обов’язкової ідентифікації й реєстрації всіх
сільськогосподарських тварин, як передбачено законодавством ЄС, держава
може гарантувати споживачам, що вони вживатимуть м’ясо-молочну
продукцію відомого походження – від зареєстрованих тварин, стан здоров’я
яких підлягає обстеженню, а отже, така продукція є безпечною.
Таким чином, цим Законом законодавство України приводиться у
відповідність до законодавства Європейського Союзу, створюється система
постійного контролю за станом здоров’я всіх тварини – великої рогатої
худоби, свиней, коней, овець і кіз – і ветеринарно-санітарним станом усіх
господарств країни (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 15.09).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон України № 1602-VII
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових
продуктів».
Закон має на меті гармонізацію законодавства України із законодавством
ЄС у сфері безпечності та якості харчових продуктів, забезпечення високого
рівня захисту здоров’я людей та інтересів споживачів, а також створення
прозорих
умов
ведення
господарської
діяльності,
підвищення
конкурентоспроможності вітчизняних харчових продуктів і зменшення їхньої
ціни.
Закон передбачає уточнення термінології, видів правопорушень і
адекватності міри покарання, створення єдиного контролюючого органу в
сфері безпечності харчових продуктів, скасування дозвільних документів і
процедур, які відсутні у ЄС, запровадження європейських принципів
регулювання ГМО, зокрема в частині реєстрації джерел ГМО, а не продуктів,
вироблених з них (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 15.09).
***
Президент Украины П. Порошенко уволил с должностей глав шести
районных государственных администраций в Киевской области. Тексты
соответствующих распоряжений от 13 сентября были обнародованы на сайте
главы государства в понедельник, 15 сентября.
Так, С. Будюк уволен с должности главы Кагарлыкской РГА, В. Хрык с
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должности главы Белоцерковской РГА, О. Кищук с должности главы
Броварской РГА, Н. Швыдкый с должности главы Макаровской РГА,
В. Одинец с должности Васильковской РГА и В. Завальнюк с должности
Володарской РГА.
Напомним, Президент также сменил глав Подольской, Голосеевской и
Деснянской
районных
госадминистраций
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 15.09).
***
На старій податковій базі уряд не вноситиме проект бюджету-2015,
Верховна Рада має ухвалити пакет економічних реформ.
«На діючій податковій базі, без проведення податкової реформи,
реформи єдиного соціального внеску та бюджетної реформи уряд не буде
подавати бюджет, адже це буде бюджет економічного падіння, а не
стабілізації», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні
Кабінету Міністрів України в понеділок, 15 вересня.
За словами глави уряду, Кабінет Міністрів підготував два варіанти
проектів Державного бюджету на 2015 р.
Щодо законопроекту, який розроблений на чинній податковій базі,
А. Яценюк заявив, що після кількох засідань уряду та робочих груп позиція
всього складу уряду наступна: «Без проведення податкової реформи,
реформи єдиного соціального внеску та бюджетної реформи уряд не буде
подавати бюджет, адже це буде бюджет економічного падіння, а не
стабілізації».
Він повідомив, що Міністерству фінансів України було дано доручення
розробити «справжній пакет економічних реформ, які повинні стати
фундаментом для прийняття нового якісного бюджету».
Прем’єр-міністр повідомив, що сьогодні уряд розгляне цей пакет
економічних реформ, який складається з кількох законопроектів: «нова
редакція податкових змін, радикально нова система оподаткування єдиним
соціальним внеском, зміни до Бюджетного кодексу». «Це є тією основою,
щоби внести вже порахований четвертий документ – проект закону України
про Державний бюджет на 2015 р., який розрахований виключно на основі
пакета економічних і соціальних реформ», – сказав він.
Серед змін, які пропонує уряд України, – скорочення кількості податків з
22 до 9, приведення податку на прибуток до європейського стандарту, «коли
він сплачуться не так, як хоче податковий інспектор, а так, як виписано в
бухгалтерському обліку».
Уряд також пропонує зменшити з 41 до 15 % єдиний соціальний внесок з
заробітної плати, вищої за дві мінімальні зарплати.
Щодо малого та середнього бізнесу, за словами А. Яценюка, «кожен, хто
отримує доходи до 20 млн грн протягом року, повністю звільняється від усіх
видів перевірок, і вдвічі скорочується ставка єдиного податку на малий
бізнес».
Кабінет Міністрів також пропонує провести місцеву децентралізацію:
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«Просять регіони гроші – ми даємо ресурс на області. Це справжня бюджетна
децентралізація, яка дасть можливість територіям краще працювати і більше
заробляти». «Усередині цих податкових змін є десятки додаткових новацій. У
тому числі й по єдиному соціальному внеску. Ми відверто кажемо: якщо ми
йдемо по шляху детінізації, якщо зменшуємо ставку податку, то ми
збільшуємо відповідальність», – підкреслив він.
А. Яценюк підкреслив, що уряд готовий внести проект бюджету на новій
податковій базі, адже країна вимагає реформ. Він звернувся до парламенту
16 вересня ухвалити урядовий пакет економічних реформ: «Залежно від того,
що парламент проголосує, ми невідкладно вносимо закон України про
Державний бюджет на новій податковій та бюджетній базі». «За інших
обставин подача бюджету на чинній базі є неприйнятною. Уряд не піде на те,
щоби у зв’язку з падінням економіки майже на 7 %, пов’язаним у першу
чергу з війною, розв’язаною Росією проти України, – піти на падіння всіх
соціальних витрат. Ми знайшли компенсатори, ми знаємо, як зробити цей
бюджет стабільним бюджетом, – підкреслив А. Яценюк. – І саме для цього
парламент повинен завтра проголосувати пакет економічних, податкових і
бюджетних реформ».
А. Яценюк підкреслив, що новий бюджет-2015 повинен бути ухвалений
чинною Верховною Радою України: «Часу немає».
Підбиваючи підсумок доповіді, А. Яценюк підкреслив, що в уряду було
два варіанти: «Перший – нічого не міняти, в законсервованій податковій та
бюджетній системі при падаючій економіці вносити бюджет, який є також
падаючим. Ми на цю пропозицію не пристаємо.
Наша обґрунтована та чітка вимога. Є пакет реформ, які необхідно
зробити в соціальній, податковій та бюджетній сфері. Ми працювали над цим
пакетом три місяці. Він готовий до прийняття.
Якщо в когось є щось більш ефективне – покажіть у парламенті».
А. Яценюк зазначив, що незважаючи на те, що економіка падає, уряд
цього року не зменшив соціальних витрат: «Ми залишили їх на стабільному
рівні». За його словами, якщо цей пакет реформ буде ухвалено, «буде
невеличке, але збільшення – до 6 %»: «Піде справа краще, зупиниться війна,
підуть інвестиції – поміняємо бюджет. Уряд сповідує принцип чесності та
реалізму, реформ та ефективності. Зараз слово за парламентом, і ми чекаємо
рішення українського парламенту» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2014. – 15.09).
***
Угода з ЄС буде ратифікована. «Після ратифікації Угоди українська
сторона імплементує все, що є в Угоді. Ми підведемо все українське
законодавство до стандартів ЄС», – наголосив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк під час ХІ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії
(YES) «Нова Україна, нова Європа, новий світ: розбудова та захист» у Києві
в суботу, 13 вересня.
Він наголосив, що уряд готовий прийняти резолюцію з планом дій
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імплементації Угоди: «Ми не будемо чекати».
Відповідаючи на запитання журналістів, А. Яценюк підкреслив: «Угода
буде ратифікована. Вона вступить у дію. Уряд з першого дня після того, як
Угода вступить у дію, проводить імплементацію цієї Угоди. Ніхто нічого
чекати не буде».
За його словами, Європейський Союз «зробив те, що він зробив півроку
тому»: «Ринок Європейського Союзу відкритий для України. Вони цим
підтримали українську економіку.
Росія хотіла поміняти текст Угоди, не дати можливості Україні її
ратифікувати та заставити ЄС відмовитися від Угоди. Їй це не вдалося.
Зараз від України залежить – чи після ратифікації Угоди ми
імплементуємо та виконуємо кожен пункт. Ми готові це робити».
Нагадаємо, А. Яценюк 11 вересня за підсумками зустрічі з президентом
Європейського парламенту М. Шульцом, заявив, що Угоду про асоціацію
між Україною та Європейським Союзом буде ратифіковано синхронно
Верховною Радою України та Європейським парламентом 16 вересня
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 13.09).
***
У суботу, 13 вересня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів
переговори з президентом Європейської комісії Ж. М. Баррозу.
Під час зустрічі, у якій також узяв участь комісар Євросоюзу з питань
розширення та європейської політики сусідства Ш. Фюле, обговорювалися
питання імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом. «Уряд невідкладно розпочне виконання всіх положень Угоди одразу
після її ратифікації Верховною Радою України 16 вересня», – підкреслив
А. Яценюк.
«Росія намагалася зірвати ратифікацію, намагалася внести зміни до
тексту Угоди, однак їй це не вдалося», – зазначив глава уряду.
Уряд невідкладно прийме відповідні рішення та затвердить національну
стратегію виконання Угоди, наголосив він.
А. Яценюк і Ж. Баррозу також обговорили питання фінансової та
енергетичної співпраці між Україною та ЄС. Глава уряду високо оцінив роль
президента Європейської комісії у створенні умов для реверсного постачання
газу з держав ЄС до України. Глава уряду підтвердив прагнення України
домогтися справедливої ринкової ціни на російський газ відповідно до
спільних домовленостей уряду та Європейської комісії.
Під час зустрічі Прем’єр-міністр України та комісар ЄС Ш. Фюле
підписали Угоду про фінансування програми «Підтримка громадянського
суспільства в Україні». Вона передбачає фінансування Європейським
Союзом проектів з розвитку неурядового сектору на суму 10 млн євро
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 13.09).
***
Ситуація в Україні – це спільна відповідальність світу за глобальну
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безпеку, це не просто українське питання, підкреслив Прем’єр-міністр
України А. Яценюк в інтерв’ю 5 каналу в п’ятницю, 12 вересня.
Глава уряду підкреслив, що Україна очікує від західних партнерів
фінансової допомоги та отримання статусу ключового партнера Сполучених
Штатів Америки, який не є членом НАТО: «Третє – це технічна допомога для
проведення реальних реформ. Четверте – це допомога у військовому секторі
– як побудова логістики армії, так і військово-технічне співробітництво. І
п’яте – це тиск і стійка позиція наших західних партнерів, США і
Європейського Союзу по відношенню до Російської Федерації».
А. Яценюк зазначив: «Поза межами дискусії питання територіальної
цілісності держави. Донецьк і Луганськ є, були і повинні бути частиною
України. Що стосується миру, то я сповідую принцип, що країні потрібен
мир. Але мир просто так ніхто нікому не дарує. За нього боротися треба.
Путіну вірити не можна, тому що він свою ціль давно поставив і буде до
неї рухатися. Реалізація мирного плану потрібна. І для реалізації мирного
плану нам за столом потрібні Сполучені Штати Америки та Європейський
Союз.
Нам треба дуже багато зробити, щоб в Україні встановився справжній
мир, щоб росіяни забрали своїх бандитів і терористів, щоб відновити
контроль над кордоном. І це можна зробити тільки тоді, коли ми всі разом»
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 12.09).
***
Дії Росії зі зменшення постачання газу до країн-членів ЄС – це дуже
серйозний будильник для Європейського Союзу, наголосив Прем’єрміністр України А. Яценюк в інтерв’ю 5 каналу в п’ятницю, 12 вересня.
«Ми десятки разів заявляли про те, що почне Росія з України, а закінчить
у Європейському Союзі. І те, що вчора зробила Росія, коли вона на 10 %
зменшила постачання газу до країн-членів Європейського Союзу, – це дуже
серйозний будильник для Європейського Союзу, – підкреслив він. – До чого
це приведе? От побачите, що в 5–10-літній перспективі це приведе до того,
що Європа буде робити все, щоб відмовитися від російського газу. Так само,
як Україна почала робити все, щоб зменшити свою залежність від
російського газу».
Глава уряду нагадав, що Україна вже на 30 % скоротила споживання
газу: «Є об’єктивні та суб’єктивні причини. Суб’єктивна причина – це війна
на Сході, тому що промисловість почала менше споживати. Об’єктивна
причина – люди почали менше використовувати газ. Усі національнопатріотичним духом сказали: ми не будемо платити гроші росіянам, бо потім
на ці гроші Росія купує танки і приїжджає до нас в Донецьк і Луганськ».
Він зазначив, що Україна вже накопичила майже 17 млрд куб. м: «З
25 млрд куб. м газу, які ми купували в Росії, 15 ми вже купуємо в країнчленів Європейського Союзу».
«Додатково нам необхідно 5 млрд куб. м газу, щоб пройти зиму. Якщо
ми будемо використовувати по повній всі виробничі потужності з
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Європейського Союзу, то в дуже складних умовах, але зиму ми переживемо»,
– сказав А. Яценюк.
Глава уряду наголосив на необхідності жорсткої економії
енергоресурсів: «У тому числі буде багато що залежати від температурних
режимів. Нам треба буде дивитися, коли розпочинати опалювальний сезон,
чи продовжувати канікули в школах і вищих навчальних закладах, яким
чином побудувати роботу органів державної влади. Нам цю зиму треба
пережити. І ми її переживемо» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014.
– 12.09).
***
15 вересня на засіданні уряду було розглянуто питання проекту
Державного бюджету на 2015 р.
Міністерство фінансів розробило два варіанти Державного бюджету на
наступний рік: один ґрунтується на чинній базі законодавства, інший –
відповідно до реформ, запропонованих урядом.
За словами міністра фінансів України О. Шлапака, перший варіант не
викликає оптимізму. Настав час, коли необхідно вносити зміни до
податкового законодавства та приймати проект бюджетної децентралізації.
«Ми можемо подивитися, як розгортається ситуація в Україні. Третій рік
поспіль ми маємо падіння ВВП. Воно суттєво прискорюється. Уже в другому
півріччі за нашими показниками мінус 6 % – це буде ще хороший результат
до кінця цього року. Адже, на превеликий жаль, економічна ситуація
пов’язана з війною, зі Сходом України, погіршується радикальним чином», –
пояснив міністр фінансів.
Як зазначив О. Шлапак, якщо завтра припиниться активне протистояння
на Сході України, зростання буде нульовим, а з прийняттям реформ
зростання становитиме 2 %. І саме на це розраховує уряд, представляючи
проект Державного бюджету на наступний рік, розроблений, відповідно до
проекту реформ.
«Це те, що треба було прийняти, і те, що дасть можливість уряду, за
умови прийняття цих законодавчих змін, буквально на наступний день
подати бюджет, який розрахований на новій базі, як податковій, бюджетній,
так і соціальній. І цей бюджет, я переконаний, буде бюджетом віри, буде
бюджетом впевненості і в завтрашньому дні, і в нашій перемозі», – зазначив
О. Шлапак (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 15.09).
***
Розроблені українським урядом проекти законодавчих змін до
бюджетного та податкового кодексів, де визначено, що частина
загальнонаціональних податків має автоматично залишатися на місцях,
знаходяться сьогодні в парламенті. Прийняття цих змін дасть змогу
громадам отримати ресурси на власний розвиток.
«Ці зміни дадуть можливість громадам планувати бюджети незалежно
від центрального бюджету, будувати середньострокові програми свого
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розвитку», – зазначив В. Гройсман.
Він також зауважив, що у президентському варіанті змін до Конституції
враховано пропозиції уряду щодо створення повсюдності місцевого
самоврядування на рівні громад, районів і областей з точки зору обрання
влади, а не призначення з Києва.
«Реалізувавши задумані плани, ми змінимо систему влади, і ця система
буде повернута обличчям саме до громадянина України. Це дасть можливість
наповнити реальним змістом і реальною силою розвиток громадянського
суспільства», – сказав В. Гройсман.
Він також зазначив, що необхідно ліквідувати подрібненість громад,
адже дрібні громади не можуть бути спроможними вирішувати питання в
рамках своїх компетенцій.
«Ми створили два механізми. Перший – співпраця територіальних
громад, і цей закон прийнятий парламентом, а також добровільне об’єднання
територіальних громад – закон прийнято в першому читанні. Це два
механізми, абсолютно розумних, зважених, які дозволять створити
територіальну основу спроможних громад», – підкреслив віце-прем’єрміністр (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 13.09).
***
Урядом прийнято постанову, яка вдвічі скорочує кількість
державних контрольних органів.
Набрала чинності Постанова уряду «Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої влади» (від 10 вересня 2014 р. № 442), що
покликана скоротити витрати на утримання чиновницького апарату,
зменшити корупційний чинник і тиск на бізнес, підвищити ефективність
системи державного контролю.
«Ми заклали логічну цільову модель системи центральних органів
виконавчої влади (ЦОВВ), що здійснюють контрольно-наглядові
повноваження у відповідності до кращих європейських практик. Над цими
пропозиціями працювали, окрім українських провідних експертів,
представники Єврокомісії, Світового банку, Міжнародної фінансової
корпорації, Американської торгової палати та інших міжнародних
організацій. Україна поступово перейде до світової практики, коли завдання
інспектора – не накладення штрафу, а роз’яснення законодавства для
мінімізації ризиків для життя та здоров’я людей», – прокоментував урядове
рішення віце-прем’єр-міністр України, міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства В. Гройсман.
Нагадаємо, що наприкінці серпня В. Гройсман презентував проведення
першого етапу реформи центральних контролюючих органів – скорочення та
оптимізацію. Так з 56 центральних органів влади, що мають контрольні
повноваження, залишаться 26 (скорочення – 51 %), з 1032 контрольних
функцій, які належать різним ЦОВВ, залишиться 680 (скорочення 34 %),
скорочення штату по центральних апаратах ЦОВВ – з 2544 до 1440 (56 %).
За словами В. Гройсмана, наступним кроком оптимізації контрольно38

наглядових повноважень має стати підготовка положень про відповідні
контрольно-наглядові органи.
«Ми створимо секторні групи спільно з нашими міжнародними
партнерами для опрацювання підготовки положень. Наше завдання –
уникнути дублюючих і надлишкових функцій. Також групи розроблятимуть
комплекс заходів для забезпечення ефективної роботи контролюючих органів
відповідно до нової моделі, підвищення їх відповідальності», – зазначив віцепрем’єр-міністр.
Підготовка відповідних положень має бути завершена протягом двох
місяців з моменту виходу постанови (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2014. – 13.09).
***
Голова Національної тристоронньої соціально-економічної ради,
міністр соціальної політики України Л. Денісова провела засідання
президії Національної ради. Міністр проінформувала сторони профспілок і
роботодавців про хід роботи уряду над проектом Державного бюджету
України на 2015 р.
За словами Л. Денісової, наразі триває узгодження документу між
Кабінетом Міністрів, Президентом і Верховною Радою України, після чого
буде проведено презентацію проекту Держбюджету для соціальних партнерів
по Національній тристоронній соціально-економічній раді, зазначила міністр.
Також відбулося засідання Національної ради. Серед низки актуальних
питань окрему увагу було приділено заходам уряду щодо соціального
захисту малозабезпечених громадян в умовах підвищення тарифів на
житлово-комунальні послуги. Як наголосив у своїй доповіді директор
Департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики В.
Музиченко, програмами надання житлових субсидій та компенсацій уряд
планує охопити до 30 % домогосподарств. Зокрема, 1,6 млн сімей під час
опалювального періоду отримуватимуть субсидії (минулого року цей
показник становив 1,3 млн), а ще близько 3 млн родин – компенсації
додаткових витрат на житлово-комунальні послуги.
В. Музиченко нагадав: адресна програма компенсацій діє в Україні з
1 липня цього року. Компенсація надається сім’ям, середньомісячний
сукупний дохід яких не перевищує прожиткового мінімуму для сім’ї (у
середньому 1190 грн на особу). Її розмір розраховується як різниця між
розміром плати за комунальні послуги у межах норм споживання після
підвищення цін і тарифів на послуги та розміром відповідного платежу, який
сім’я сплачувала до їх підвищення.
Механізм призначення компенсації максимально спрощено. Для її
отримання потрібно звернутися до органу соціального захисту населення за
місцем реєстрації із таким переліком документів: заява, довідка про склад
зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, довідки про доходи кожної
такої особи. Станом на сьогодні за компенсацією звернулося 3628 родин
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 15.09).
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***
Для успішного проведення реформ в України необхідні дві умови –
врегулювання ситуації на Сході України та приток інвестицій в
економіку держави. На цьому наголосив в. о. міністра економічного
розвитку і торгівлі А. Максюта під час прямого ефіру на телеканалі «Інтер».
«Уряд зробив багато в тих умовах, які є сьогодні. Одночасно воювати та
робити радикальні ліберальні реформи досить складно, а саме під це дають
фінансування», – сказав він.
А. Максюта акцентував, що Україна зробила декілька послідовних
кроків, які можна вважати реформами, йдеться, насамперед, про створення
сприятливого бізнес-середовища. Зокрема, керівник відомства зауважив, що
зроблено досить багато в частині дерегуляції, відмінено ряд дозвільних
документів, що спрощує роботу бізнесу. Однак, він наголосив: проблема
полягає в тому, що для того, аби люди могли спокійно працювати у
новостворених умовах, необхідні кошти – кредити, інвестиції для поновлення
роботи підприємств.
«Країна, яка воює, їй важко робити швидкі реформи, бо швидкі реформи
потребують вкладень. Я хочу, щоб усі зрозуміли: реформи потребують
фінансування. Дійсно, ми це зробили: сьогодні залучено вже понад 10 млрд
(якщо узяти з МВФ, з системними позиками). Дійсно, нам допомагають
міжнародні організації, Європейський Союз, інші донори, але це позичання
коштів, це фінансування, а головне, що нам треба зробити – треба відновити
виробництво», – наголосив А. Максюта.
Відтак для відродження економіки, за словами в. о. міністра
економічного розвитку і торгівлі України, треба зробити дві речі – по-перше,
дійсно реформувати інституції: державну службу, судочинство, далі
продовжувати дерегуляцію, спрощувати ведення бізнесу і т. д., але другий
необхідний етап – це треба конкретних інвесторів привести в економіку. Для
цього український уряд планує провести донорську конференцію, до якої
розроблено програму реформ, її втілення почнеться у цьому році і триватиме
до 2017 р., цей документ міститиме алгоритм конкретних дій, направлених на
реалізацію реформ у країні (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. –
15.09).
***
Директор
департаменту
міжнародного
співробітництва
Міністерства аграрної політики та продовольства Т. Кузьмич зустрівся
із радником з питань сільського господарства Посольства Франції в
Україні Н. Пераном. Під час зустрічі сторони обговорили результати
реалізації проекту технічної допомоги Twinning «Надання допомоги Україні
у наближенні законодавства у сфері фітосанітарії та адміністративних засад у
відповідності до Європейських стандартів».
Французька сторона підтвердила готовність надавати підтримку
Мінагропроду України у підготовці до аудиту Генерального управління
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охорони здоров’я і споживачів щодо еквівалентності норм Європейського
Союзу на насіння зернових, кукурудзи та сорго і продовжувати співпрацю
щодо приєднання України до насіннєвих схем ОЕСР. Н. Перан також
висловив готовність розглянути можливість співпраці стосовно залучення
досвіду Франції щодо організації лабораторної бази, проведення випробувань
щодо показників якості та безпечності продукції; їх відповідності
міжнародним нормам та у вивченні методів протидії фальсифікації
виноробної продукції, у запровадженні системи географічних зазначень для
сільськогосподарської продукції в Україні.
Крім того, у результаті зустрічі було домовлено про продовження
співпраці між освітніми науковими установами України та Франції. Керівник
департаменту Мінагрополітики висловив вдячність стосовно проведеного у
червні 2014 р. тренінгу з інспекції насіння ріпаку для 25 інспекторів і
співробітників Мінагрополітики. Тож, сторони домовились розглянути
можливість проведення чергового Дня аграрної освіти в період засідання
Українсько-Французької Робочої групи з питань сільського господарства
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 15.09).

ПОЛІТИКА
16 сентября Европейский парламент ратифицировал Соглашение об
ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. После голосования
Президент Европарламента М. Шульц подписал Соглашение об ассоциации
Украины и ЕС.
Европарламент ратифицировал Соглашение об ассоциации синхронно с
Верховной Радой Украины в режиме видеоконференции.
Напомним, для полного вступления соглашения в силу оно должно быть
ратифицировано парламентом Украины, Европарламентом, а также всеми
28 государствами-членами ЕС. На данный момент соглашение
ратифицировали парламенты Румынии, Литвы и Латвии (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 16.09).
***
Тимчасове застосування Угоди про асоціацію ЄС і України відкладено
до 31 грудня 2015 р. Про це повідомив єврокомісар з торгівлі К. де Гюхт за
підсумками міністерських консультацій у форматі Росія – Україна – ЄС з
імплементації Угоди про асоціацію, передає УНН.
«Ми досягли угоди між міністром Клімкіним, міністром Улюкаєвим і
мною. Ми відтермінуємо тимчасове застосування угоди про асоціацію до
31 грудня наступного року», – сказав він.
Нагадаємо, глава МЗС України П. Клімкін за підсумками тристоронніх
переговорів з Росією та Євросоюзом повідомив, що ЄС готовий продовжити
односторонні торгові преференції для України.
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«PavloKlimkin: ми дуже вдячні ЄС за унікальну пропозицію щодо
одностороннього доступу до європейського ринку», – повідомляється у
мікроблозі МЗС України у Twitter.
Нагадаємо, 12 вересня П. Клімкін здійснив робочу поїздку до Брюсселя,
де взяв участь у тристоронній міністерській зустрічі Україна – ЄС – Росія
щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 12.09).
***
Еврокомиссия заявляет, что СА с Украиной не будет меняться в
свете договоренностей между комиссаром ЕС по вопросам торговли
К. Де Гюхтом, министром экономического развития России
А. Улюкаевым и министром иностранных дел Украины П. Климкиным.
«Мы не ставим под сомнение целостность Соглашения об ассоциации»,
– сказала пресс-секретарь Еврокомиссии П. А. Хансен на брифинге в
Брюсселе.
Она отметила, что достигнутая договоренность даст возможность
сторонам получить дополнительное время для лучшей реализации
соглашения об ассоциации, и прежде всего, его торговой части.
При этом пресс-секретарь комиссии заявила, что решение отложить
применение части относительно зоны свободной торговли Соглашения об
ассоциации с Украиной не является частью договоренностей в рамках
прекращения огня на Востоке Украины.
В свою очередь представитель пресс-офиса комиссара по вопросам
торговли В. Талько отметил, что для принятия решения о продлении на год
срока действия односторонних торговых преференций для Украины
необходимо решение Совета ЕС и Европарламента.
Ранее глава Минэкономразвития А. Улюкаев заявлял, что ратификация
Соглашения об ассоциации Украины с ЕС должна сопровождаться
юридическим оформлением достигнутых договоренностей с Россией.
А. Улюкаев также предложил в рамках Минэкономразвития создать
специальную рабочую группу по мониторингу законодательства Украины и
фактических действий Киева.
Как сообщалось, Президент Украины П. Порошенко внес в Верховную
Раду проект закона о ратификации Соглашения об ассоциации между
Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским
сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой
стороны.
Ранее спикер парламента А. Турчинов заявил, что Президент Украины
П. Порошенко договорился с Европейским парламентом о синхронной
ратификации.
8 сентября комитет Европарламента по иностранным делам поддержал
проект резолюции, которым предлагается ратифицировать Соглашение об
ассоциации
Украины
с
Евросоюзом
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 15.09).
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***
В. Путин, А. Меркель и Ж. М. Баррозу обсудили отсрочку применения
Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
В понедельник вечером, 15 сентября, президент РФ В. Путин провел два
телефонных разговора – с федеральным канцлером ФРГ А. Меркель и
председателем Европейской комиссии Ж. М. Баррозу. Об этом сообщила
пресс-служба Кремля.
По словам официального представителя правительства ФРГ
Ш. Зайберта, в центре внимания находилась ситуация в Украине, прежде
всего реализация минских договоренностей от 5 сентября. А. Меркель, по его
словам, «приветствовала достигнутый в результате трехсторонних
переговоров между Россией, Украиной и ЕС компромисс в сфере свободной
торговли». «Канцлер также высказалась за продолжение трехсторонних
переговоров для решения конфликта вокруг цены на газ между РФ и
Украиной», – отметил Ш. Зайберт.
Как сообщила в понедельник пресс-служба Кремля, телефонный
разговор состоялся по инициативе германской стороны. В пресс-релизе по
итогам телефонного разговора между президентом России В. Путиным и
председателем Еврокомиссии Ж. М. Баррозу сообщается, что страны
Евросоюза в дальнейшем будут обсуждать договоренности об отсрочке
применения Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и дадут им оценку.
«Особое внимание было уделено практической реализации достигнутой по
итогам трехсторонних консультаций в Брюсселе 12 сентября договоренности
по отсрочке применения Соглашения об ассоциации Украины с ЕС до
1 января 2016 г.», – отметили ранее в пресс-службе Кремля.
Также была «отмечена важность продолжения диалога по обеспечению
бесперебойных поставок российского газа в Европу через территорию
Украины».
Стороны также рассмотрели развитие ситуации в Украине с учетом
важности неукоснительного соблюдения прекращения огня и эффективного
мониторинга
перемирия
по
линии
ОБСЕ
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 16.09).
***
Европейский Союз не признает так называемые местные «выборы» в
Крыму и Севастополе, прошедшие в воскресенье, 14 сентября. Об этом
говорится в заявлении Европейской службы внешнеполитической
деятельности, размещенном на сайте ЕС.
«Европейский Союз продолжает осуждение незаконной аннексии
Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской
Федерацией и не признает это. В связи с сообщениями о местных “выборах”,
имевших место в Крыму и Севастополе, мы напоминаем, что Европейский
Союз не признает ни правовую базу, ни легитимность этих “выборов”«, –
говорится в заявлении.
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Как сообщалось, в России в воскресенье прошел единый день
голосования: глав регионов выбирали сразу в 30 из 85 регионов. Также
выборы в местный парламент и городские советы впервые по российскому
законодательству прошли в Крыму.
Напомним, 17 марта в Крыму и Севастополе прошли так называемые
референдумы, по результатам которых эти территории были оккупированы
Российской Федерацией. Украина и мировое сообщество признали это
незаконным
и
противоречащим
всем
международным
нормам
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 15.09).
***
Власти США не признают итоги выборов в Крыму. Об этом заявила
представитель госдепа М. Харф на брифинге в понедельник, 15 сентября.
«США не признают легитимность так называемых региональных и
местных выборов в Крыму, прошедших 14 сентября, и не признают их
итоги», – подчеркнула М. Харф. Она заявила, что официальный Вашингтон
не изменил своей позиции и по-прежнему осуждает присоединение Крыма к
России.
Как сообщал «Корреспондент.net», в ЕС также заявили о непризнании
выборов в местные органы власти аннексированного полуострова
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 15.09).
***
выборы в

ЦИК России признала
Крыму состоявшимися и
действительными.
Выборы в Крыму прошли в строгом соответствии с российским и
крымским законодательством, сообщил зампредседателя Центральной
избирательной комиссии РФ Л. Ивлев. По его словам, крымский избирком в
рамках своих полномочий установил результаты выборов, каких-либо жалоб
или судебных исков, оспаривающих их итоги, не поступило. «Выборы
признаны состоявшимися и действительными. Крымский избиратель избрал
свой парламент на предстоящие пять лет. Именно этот парламент будет
принимать законы, которые будут способствовать улучшению социальноэкономического развития Крыма», – сказал зампредседателя ЦИК.
Избирательная кампания в 2014 г. охватила 84 субъекта федерации.
Впервые единый день голосования прошел в двух новых регионах России –
Крыму и Севастополе (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014.
– 16.09).
***
Евросоюз планирует выделить Украине 8 млрд евро. Об этом сегодня
заявил М. Шульц – глава Европарламента в рамках проведения в Киеве
международного форума.
По его словам, Евросоюз выделит Украине 8 млрд евро, которые страна
должна будет потратить на проведение реформ. В ЕС рассчитывают, что
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Украина в скором времени потратит эти средства на проведение реформ в
разных сферах. Как известно, старый парламент Украины и военные
действия на Востоке Украины сдерживают проведение реформ, а также
привлечение в страну новых инвестиций (УРА-Информ (http://urainform.com). – 2014. – 15.09).
***
Европейская комиссия выделила 22 млн евро для помощи регионам
Украины, которые страдают от конфликта на Востоке Украины. Об
этом говорится в сообщении пресс-службы представительства Евросоюза в
Украине в четверг, 11 сентября.
Согласно сообщению, помощь будет состоять из двух частей: 17 млн
евро предусмотрено на развитие, еще 5 млн евро – гуманитарная помощь.
По словам президента Еврокомиссии Ж. М. Баррозу, гуманитарная
часть финансирования будет предоставлена через партнерские организации,
которые понимают основные потребности населения в районах, затронутых
конфликтом.
Помощь будет касаться внутренне перемещенных лиц и беженцев из
зоны конфликта, а также репатриантов, собирающихся вернуться домой в
районы, которые взяты под контроль украинскими правительственными
силами. Средства будут покрывать расходы на жилье, еду, воду, охрану
здоровья, социальную психологическую помощь и подготовку к
предстоящей зиме.
Как сообщал «Корреспондент.net», подразделения Госпогранслужбы и
Минобороны в зоне проведения антитеррористической операции получат
гуманитарную помощь от Словакии, среди которой обувь, спальные мешки,
медицинские шины и носилки (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2014. – 11.09).
***
Россия не намерена создавать на Востоке Украины «второе
Приднестровье», заявил министр иностранных дел страны С. Лавров. «Я
слышал, ...что нам якобы интересно создать “второе Приднестровье”, какуюто буферную зону – это глупости», – сказал С. Лавров в эфире телеканала
«ТВ Центр».
«Придумать, что мы сорвали приднестровское урегулирование, и
поэтому мы сейчас хотим сделать то же самое в Украине, мог только
воспаленный мозг в расчете на оболванивание публики», – добавил министр.
Западные страны обвиняют Россию в поставках вооружений
сепаратистам на Востоке Украины, а также в том, что российские войска
ведут боевые действия на территории Украины против Украины.
Кроме того, по его словам, украинские власти противоречиво трактуют
минские договоренности о перемирии. «Мы слышим много противоречивых
интерпретаций вплоть до требований об отказе от мирных шагов и переходе
вновь к наступательным действиям, используя весь арсенал вооруженных
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сил Украины», – заявил министр.
При этом большую роль в разжигании кризиса играют США, считает С.
Лавров. По его словам, украинские радикалы и экстремисты «получают картбланш» из Соединенных Штатов. «Вашингтон уже многократно доказал, что
его целью является максимально обострить этот кризис, чтобы использовать
Украину в качестве разменной монеты в очередной попытке изолировать и
ослабить Россию», – заявил глава российского МИД.
С. Лавров также подчеркнул, что передвижение инфраструктуры НАТО
ближе к границам России неприемлемо. Об этом сообщает ВВС (Електронні
Вісті (http://elvisti.com). – 2014. – 13.09).
***
В Украине начались военные учения «Быстрый тризуб» – с участием
более 1 тыс. военнослужащих из 15 стран. В учениях «Быстрый тризуб»
примут участие военнослужащие из Германии, Канады, Латвии, Литвы,
Польши и США, а также представители от НАТО, передает информагентство
dpa. США отправляют для участия в этих учениях 200 военнослужащих из
173-й пехотной дивизии, которая дислоцируется в Италии.
Во время учений на территории полигона будут маневрировать военные
колонны. Кроме того, в учениях примет участие бронетехника и будут
проводиться стрельбы из стрелкового оружия и осуществляться полеты
вертолетов военной авиации.
Как известно, Россия критикует проведение этих учений в Украине и
называет их провокацией, из-за конфликта в Восточной Украине.
В начале сентября масштабные военные учения НАТО состоялись в
Латвии. Тогда сообщалось, что проведением масштабных военных учений в
Восточной Европе, Альянс посылает четкий сигнал России, что в случае
опасности для стран – членов будет спасать их. Альянс «готов защищать
территориальную целостность стран-членов НАТО», заявлял генерал
Г.-Л. Домрезе в Риге (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 15.09).
***
Родственники и знакомые бойцов 11-го батальона территориальной
обороны «Киевская Русь» требуют провести ротацию бойцов в зоне АТО.
Участники акции во время митинга под Министерством обороны
Украины перекрыли Воздухофлотский проспект. Таким образом
митингующие хотят привлечь внимание министерства к их требованиям.
Протестующие заявляют, что их родственники уже две недели
находятся в окружении под Дебальцево, и несмотря на перемирие, их
продолжают обстреливать. Сообщается, что к женщинам вышел
представитель Минобороны (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2014. – 15.09).
***
Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации
46

инициативной группы по проведению референдума по народной
инициативе о вступлении Украины в НАТО.
Соответствующее решение принято на заседании комиссии. Как
напомнили в ЦИК, 5 сентября на улице Туровской в Киеве состоялось
собрание граждан по проведению референдума, в котором приняли участие
2735 человек.
В тот же день в ЦИК поступило постановление Окружного админсуда
Киева от 4 сентября по иску политической партии «Союз» к партии
«Батьківщина», ЦИК, которым запрещено комиссии направлять
представителя на собрание граждан Украины относительно всеукраинского
референдума. Тогда же комиссия информировала «Батьківщину» о
постановлении суда и заявила, что не будет направлять своего представителя
на собрание. «В таких обстоятельствах во время образования инициативной
группы по всеукраинскому референдуму по народной инициативе на
собрании граждан Украины 5 сентября 2014 г. нарушен определенный
законом порядок», – говорится в постановлении комиссии.
Учитывая это, комиссия постановила отказать в регистрации
инициативной группы по проведению референдума по вопросу вступления
Украины в НАТО (Главком (http://glavcom.ua). – 2014. – 15.09).
***
15 сентября истек срок выдвижения кандидатов в народные
депутаты Украины от политических партий, сообщается на сайте
Центральной избирательной комиссии. У самовыдвиженцев есть время
для подачи документов до 25 сентября.
Как сообщал «Корреспондент.net», 28 августа в Украине стартовала
избирательная кампания по внеочередным выборам в парламент. ЦИК
сформировал 213 окружных избирательных комиссий по внеочередным
выборам народных депутатов 26 октября. Решение по кандидатурам в
составы окружкомов было принято после обработки представлений
политических партий и парламентских фракций. Все 213 окружкомов были
сформированы в максимальном составе, предусмотренном законом –
18 человек. Отметим, что правом на подачу кандидатур в окружкомы
воспользовались все 21 партии, имевшие на это право (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 15.09).
***
Партія регіонів не прийматиме участі у виборах до Верховної Ради
26 жовтня, проте її члени зможуть балотуватись у депутати як
самовисуванці від територіальних округів. Про це в ефірі телеканалу
«Україна» повідомив секретар президіуму Політради Партії регіонів Б.
Колесніков, передає УНН.
«Якщо владі потрібно було проводити вибори, то їх потрібно було
зробити виключно мажоритарними. Більшість членів партії підтримали
позицію щодо того, що поки йде війна виборів бути не може. Самі вибори це
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– фальсифікація результатів. Якщо хтось йде на вибори, то він може
представляти інтереси свого мажоритар6ного округу. Він буде
самовисуванцем», – розповів Б. Колесніков.
Він також додав, що партійці будуть підтримувати самовисуванців від
округів.
Нагадаємо, 14 вересня Б. Колесніков повідомив, що Партія регіонів не
братиме участі в дострокових виборах до ВР. Проте він зазначив, що
«регіонали» створять свій опозиційний уряд. «Партія регіонів у виборах
брати участь не буде», – зазначив Б. Колесніков (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 15.09).
***
Избирательный список партии Блок П. Порошенко на предстоящих
внеочередных выборах в Верховную Раду Украины возглавил мэр Киева
В. Кличко, второе место в списке занял лидер партии Ю. Луценко.
Соответствующее решение было принято на съезде партии, который
проходил в НСК «Олимпийский» 14 сентября в Киеве. На съезде Блока
П. Порошенко зарегистрировалось 124 делегата.
На третьем месте в списке – врач, внештатный советник главы
государства О. Богомолец, на четвертом – вице-премьер В. Гройсман,
замыкает первую пятерку – экс-председатель меджлиса крымскотатарского
народа, народный депутат Украины М. Джемилев. Также от Блока
П. Порошенко в ВР будут баллотироваться Р. Чубаров, николаевский
бизнесмен А. Корнацкий, журналисты С. Лещенко и М. Найем.
В Киеве по мажоритарным округам от Блока П. Порошенко будут
баллотироваться: композитор Е. Рыбчинский (211 округ), народный депутат
В. Арьев (218 округ), А. Третьяков (219 округ).
По мажоритарным округам в Украине от партии будут баллотироваться:
А. Порошенко, народные депутаты Н. Катеринчук, Виктор и Иван Балога,
В. Петевка, Д. Жвания, С. Каплин, С. Мищенко.
Кроме того, съезд утвердил Р. Князевича представителем партии в
Центризбиркоме.
Отметим, на съезде партии присутствовали Н. Томенко, Н. Катеринчук,
Э. Гурвиц, Р. Князевич, А. Бригинец, экс-депутат А. Третьяков и почти в
полном
составе
фракция
партии
УДАР
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 14.09).
***
Партія Прем’єр-міністра А. Яценюка «Народний фронт»
визначилася зі списком кандидатів у депутати.
На з’їзді партії «Народний фронт» оголошено першу п’ятірку партійного
списку: А. Яценюк, Т. Чорновол, О. Турчинов, А. Парубій, А. Тетерук,
передає кореспондент УНН.
Крім того, під шостим номером у списку зазначений А. Аваков, під
номером сім – В. Сюмар, під номером вісім – В. Кириленко, під номером
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дев’ять – Л. Гриневич, а під номером десять – Ю. Береза.
Також під час з’їзду стало відомо, що О. Турчинов поступився своїм
місцем у списку журналістці Т. Чорновол (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 14.09).
***
Партія «Батьківщина» візьме участь у дострокових парламентських
виборах. Відповідне рішення було ухвалене на з’їзді партії у суботу, передає
кореспондент УНН.
«Хто за те, щоб партія “Батьківщина” взяла участь у виборах... Хто за,
проти, утримався... Прийнято одноголосно», – проінформував про результати
голосування заступник голови партії І. Кириленко.
Також з’їзд обрав представником «Батьківщини» у ЦВК С. Власенка
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 14.09).
***
У Києві відбувся XIII з’їзд ВО «Батьківщина».
З’їзд затвердив передвиборну програму партії, з якою «Батьківщина»
піде на дострокові вибори парламенту. Крім того, було затверджено
кандидатів у народні депутати від партії.
До першої п’ятірки передвиборного списку «Батьківщини» увійшли:
Н. Савченко, Ю. Тимошенко, І. Луценко, С. Соболєв, А. Шкрум. Виборчий
список партії «Батьківщина» очолила льотчиця Н. Савченко. «Я поступаюся
першим номером списку людині, яка, знаходячись в ув’язненні, з гордо
піднятою головою приходить на судові процеси», – сказала Ю. Тимошенко.
Вона також додала: «Я хочу, щоб наша команда боролася за звільнення нашої
землі від окупантів, за звільнення Н. Савченко та інших патріотів».
Також партія «Батьківщина» визначилася з кандидатами по
мажоритарних округах на дострокових парламентських виборах. Як зазначив
заступник голови партії І. Кириленко, «Батьківщина» висуне кандидатів
практично в усіх мажоритарних округах (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 14.09).
***
Съезд партии «Сильная Украина» С. Тигипко определил список
кандидатов от партии для участия во внеочередных парламентских
выборах 26 октября.
Первым номером в списке идет С. Тигипко, вторым – экс-первый вицепремьер В. Хорошковский, третьим – народный депутат С. Фабрикант,
четвертым – руководитель Запорожской облорганизации «Сильная Украина»
А. Гамов, пятым – генеральный директор инвестиционной компании
«Конкорд Капитал» И. Мазепа.
На съезде присутствовали 271 делегат. За предложенные кандидатуры
они
проголосовали
единогласно
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 15.09).
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***
Центральна виборча комісія зареєструвала виборчий список
Комуністичної партії на дострокових виборах до ВР. Відповідне рішення
було ухвалено на засіданні ЦВК, передає УНН. До списку увійшло 205 осіб.
Зокрема, до складу першої десятки увійшли лідер КПУ П. Симоненко,
А. Мартинюк, а також нардепи П. Цибенко, І. Алєксєєв і В. Сіренко.
Крім того, до десятки увійшли С. Кілінкаров і С. Гордієнко, а також
Є. Мармазов і С. Храпов (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 15.09).
***
Радикальна партія О. Ляшка визначила список кандидатів у
депутати.
У Києві відбувся з’їзд Радикальної партії О. Ляшка. Участь у заході
взяли понад тисячу гостей і делегатів. Про це УНН повідомили у прес-службі
партії. У своїй промові О. Ляшко наголосив на основних пунктах програми, з
якими партія йде перемагати на виборах – боротьба з олігархами,
десепаратизація, зміцнення обороноздатності, заборона продажу землі.
Зовнішній вектор однозначний – в Європу.
Серед делегатів Радикальної партії, включених до першої десятки
виборчого списку – командир батальйону «Айдар» С. Мельничук і співачка
З. Огневич, відома своєю активною проукраїнською позицією. З. Огневич
заспівала Гімн України на початку з’їзду (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 15.09).
***
Политическая партия «Правый сектор» провела предвыборный съезд
и определила первую десятку избирательного списка, сообщает прессслужба партии.
Список возглавляет заместитель председателя партии по политическим
вопросам А. Тарасенко, на втором месте – журналистка Е. Белозерская.
Ранее появилась информация, что лидер «Правого сектора» Д. Ярош
примет участие в парламентских выборах в одном из мажоритарных округов.
Список партии на выборах возглавит А. Тарасенко, который сейчас
находится на лечении из-за ранения, полученного в бою (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 15.09).
***
Делегати з’їзду ВО «Свобода» одностайно підтримали програму
«Свободи» на позачергових виборах до парламенту, передає кореспондент
УНН. Програма «Свободи» має назву «Українська перемога. Програма
докорінних перетворень». Серед пунктів Програми «Свободи» – заборона
платної політичної реклами за три місяці до початку виборчої кампанії.
До першої п’ятірки передвиборного списку ВО «Свобода» увійшли
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О. Тягнибок, Р. Кошулинський, О. Сич, Б. Бенюк, О. Миргородський. Про це
на своїй сторінці у Facebook повідомив О. Аронець (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 14.09).
***
Складаючи передвиборчі списки, партії не продемонстрували нових
підходів, хоча на це очікувало суспільство. Про це під час прес-конференції
сказав генеральний директор Комітету виборців України О. Черненко,
передає кореспондент УНН.
«Рішення Партії регіонів не брати участі у виборах може зіграти
деструктивну роль на цих виборах, надавши Росії приводи говорити про те,
що в Україні не був забезпечений політичний плюралізм, думку багатьох
громадян не було враховано на виборах», – сказав О. Черненко.
Він зазначив, що на цих виборах партії продемонстрували нові обличчя в
списках, однак сам підхід до формування залишився старим.
«Більшість партій підійшли до формування своїх передвиборчих списків
досить шаблонно, несподіванками стали лише прізвища кандидатів, а не
підхід до формування списків. Партії задовольнили своїми списками попит
суспільства – на цей раз це попит на військових діячів і громадських
активістів. А треба було говорити про професіоналізм особи, її досвід, її
майбутню користь парламенту», – сказав О. Черненко (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 15.09).
***
В Верховную Раду Украины на выборах 26 октября могут пройти
пять политических сил. Об этом свидетельствуют данные опроса,
опубликованные Центром социсследований «Социс», в понедельник,
15 сентября.
Согласно результатам исследования, большинство украинцев намерены
поддержать Блок П. Порошенко, за который готовы отдать голоса 26,8 %
опрошенных или 45,7 % людей, которые уже определились со своим
выбором.
Второй результат поддержки у Радикальной партии О. Ляшко. За нее
намерены проголосовать 8,1 % опрошенных или 13,7 % определившихся.
Партию «Гражданская позиция» Гриценко намерены поддержать 4,8 %
опрошенных (8,1 %), ВО «Батьківщина» – 4,7 % (8,1 %), «Народный фронт»
А. Яценюка – 3,3 % (5,6 %).
«В следующий состав Верховной Рады Украины проходят пять
политических сил: Блок П. Порошенко, Радикальная партия О. Ляшко,
“Гражданская позиция”, ВО “Батьківщина” и “Народный фронт”«, –
говорится в сообщении.
Также отмечается, что 46,3 % опрошенных твердо намерены
проголосовать на внеочередных выборах в Верховную Раду и 28,2 %
ответили, что вероятнее примут участие в голосовании. О твердом
нежелании идти на выборы заявили 15,1 % опрошенных. 10,4 %
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респондентов отказались отвечать на вопросы.
«По результатам исследования 74,5 % опрошенных выразили намерение
принять участие в выборах в Верховную Раду Украины. Около 10 % на
момент проведения опроса не определились со своим намерением принять
участие в голосовании, а 15 % – не планируют голосовать вообще», –
отметили в «Социсе».
Опрос проводился с 5 по 10 сентября по всей территории Украины,
кроме АР Крым и части Донбасса, где ведутся военные действия. Всего было
опрошено 2800 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, выборка
репрезентативна в целом для Украины по показателям возраста, пола,
размером населенного пункта и разделением на регионы (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 15.09).

ЕКОНОМІКА
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
опубликовало данные по добыче газа, угля и нефти за первые семь месяцев
2014 г. Информация размещена на сайте ведомства.
Таким образом, добыча природного газа в Украине (без учета
«Черноморнефтегаза») увеличилась на 2,5 % по сравнению с прошлым годом
и составила 11 млрд 508,2 млн куб. м. Транзит сократился на 11,4 % – до
41 млрд 780,4 млн куб. м, а потребление – на 14,6 % (до 26 млрд 21,6 куб. м).
Добыча нефти сократилась на 7,4 % – до 1 млн 621,3 тыс. т, транзит – на
2,1 % и составил 8 млн 724,8 тыс. т.
Добычу угля за первые семь месяцев увеличилась на 3,2 % – до
46 млн 323,1 тыс. т, но резко сократилась в июле (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 12.09).
***
Украина увеличила количество газа в подземных хранилищах газа по
состоянию на 13 сентября на 0,25 % – до 16,218 млрд куб. м. Об этом
свидетельствуют данные ассоциации Европейских операторов подземных
газовых хранилищ (GSE).
Согласно данным GSE, украинские ПХГ заполнены на 50,76 %. Всего на
материковой части Украины находятся 12 ПХГ общей активной емкостью
31 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. – 15.09).
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***
НАК «Нефтегаз Украины» принадлежит около 12 из 16 млрд куб. м
природного газа, находящихся в подземных хранилищах материковой
части страны, сообщил глава правления госхолдинга А. Коболев.
«Сейчас в украинских ПХГ около 16 млрд куб. м газа. Из них
“Нефтегазу” принадлежит около 12 млрд куб. м. К началу отопительного
сезона мы рассчитываем, что удастся создать ресурс в ПХГ не менее 17 млрд
куб. м», – сказал он в интервью газете «Зеркало недели. Украина».
По его словам, частные газодобытчики не откликнулись на инициативу
госхолдинга о закачке до 1 января 2015 г. 50 % добытого ими газа в ПХГ для
создания резервного запаса.
Согласно оперативным данным ПАО «Укртрансгаз», Украина по
состоянию на 13 сентября 2014 г. накопила в своих подземных хранилищах
(ПХГ)
16,218
млрд
куб.
м
природного
газа
(Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2014. – 15.09).
***
Польша возобновила реверс газа в Украину.
12 сентября польский газовый оператор Gaz System S. A. возобновил
реверс газа в Украину. Об сообщили в пресс-службе ПАО «Укртрансгаз».
Ранее польская сторона заявила о технической возможности возобновить
реверс природного газа в Украину в объеме 4 млн куб. м в сутки.
Напомним, 10 сентября Польша уведомила Украину о вынужденном
прерывании поставок газа на два дня (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua).
– 2014. – 12.09).
***
Госстат опубликовал данные о сельхозпроизводстве за август.
В Украине (без учета временно оккупированной территории
Автономной Республики Крым и г. Севастополя) в августе 2014 г. индекс
объема
сельскохозяйственного
производства
по
сравнению
с
соответствующим месяцем 2013 г. составил 113,6 %. Об этом
свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
В то же время по сравнению с июлем 2014 г. объем украинского
сельхозпроизводства сократился на 15,4 %.
При этом объем сельхозпроизводства в Украине за январь – август
2014 г. увеличился на 6,3 % в годовом исчислении.
В частности, для сельскохозяйственных предприятий индекс составил
107,1 %, для хозяйств населения – 105,6 %.
Отметим также, что по данным Госстата, производство зерна в Украине
в августе возросло на 12,3 % и составило 36,2 млн т (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 15.09).
***
Внутрішня потреба нашої держави в цукрі забезпечується повністю.
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У 2014 р. господарствами всіх категорій цукрові буряки посіяно на
площі 336,6 тис. га, що становить 115,6 % посівів 2013 р. (292,6 тис. га).
Варто відзначити, що посіви здійснено в оптимальні терміни та
високоякісним насінням, що дає підстави прогнозувати урожайність на рівні
не менше 430–450 ц/га.
Виходячи із фактично посіяних площ і при зазначеній очікуваній
врожайності виробництво цукрових буряків прогнозується в межах 14 млн т і
виробництво цукру на рівні 1 млн 700 тис. – 1 млн 750 тис. т. Так пропозиція
цукру,
з
урахуванням
перехідних
залишків
на
початок
2014/2015 маркетингового року (в межах 345 тис. т), становитиме 2 млн –
2 млн 100 тис. т.
Цей обсяг цукру дасть можливість у повному обсязі забезпечити потребу
внутрішнього ринку на 2014/2015 маркетинговий рік і створити необхідні
перехідні залишки в межах тримісячної потреби.
Слід зазначити, що між Мінагрополітики та Національною асоціацією
цукровиків України «Укрцукор» підписано Меморандум порозуміння,
учасники якого домовилися про підтримку стабільності, в тому числі і
цінової, на внутрішньому ринку цукру, забезпечення продовольчої безпеки
держави та створення сприятливих умов для ефективної діяльності всіх
учасників ринку цукру. Дія документу передбачена до кінця
2014/2015 маркетингового року.
На сьогодні положення Меморандуму виконуються в повній мірі
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 15.09).
***
Морские порты континентальной части Украины в январе – августе
2014 г. перевалили 91,226 млн т грузов, что на 7,1 % превышает
результат аналогичного периода 2013 г.
Как сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины,
объем грузоперевалки в морских портах континентальной части Украины в
августе увеличился на 6,6 % – до 12,615 млн т.
За восемь месяцев 2014 г. перевалка экспортных грузов возросла на
15,7 % – до 66,259 млн т, импортных – сократилась на 15,5 % – до
9,644 млн т, транзитных – сократилась на 3,6 % – до 14,459 млн т. Перевалка
грузов во внутреннем сообщении сократилась на 41,8 % – до 863,39 тыс. т.
Перевалка контейнеров за отчетный период сократилась на 11,2 % – до
450,4711 тыс. т (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 15.09).
***
Ежемесячно украинцы получают свыше 20 млрд грн теневой
зарплаты, с которой не уплачиваются налоги и социальные сборы. Об
этом сообщил в эфире одного из телеканалов руководитель
Государственной фискальной службы И. Билоус.
«В тени находятся сейчас 20 млрд плюс в месяц, что составляет
соответственно зарплаты в конвертах или доплаты в конвертах», – сказал
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чиновник.
По словам И. Билоуса, снижение единого соцвзноса с 41 до 15 %
позволило бы снизить уровень тенизации доходов.
Напомним, в рамках налоговой реформы, которую намерена провести
Фискальная служба, планируется снижение ЕСВ до 15 %.
По данным И. Билоуса, в Украине 5 млн граждан работают без
официального оформления.
Ранее другие правительственные чиновники заявляли о невозможности
пересмотра ставки единого социального взноса, поскольку в нынешних
условиях это может привести к существенному росту дефицита Пенсионного
фонда (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 15.09).
***
В Україні на початок серпня кількість населення скоротилася до
42,9 млн осіб.
На 1 серпня 2014 р. наявне населення України зменшилося на 0,3 % – до
42 млн 981 тис. 850 осіб порівняно з серпнем 2013 р. Про це повідомляє
Державна служба статистики, передає УНН.
За інформацією Держстатистики, протягом січня – липня поточного року
відповідно до аналогічного періоду минулого року чисельність населення
зменшилося на 0,3 % – до 43 млн 27 тис. 485 осіб.
На початок серпня цього року чисельність постійного населення
порівняно
з
минулим
роком
скоротилася
на
0,3
%
–
до 42 млн 812 тис. 213 осіб.
Протягом січня – липня 2014 р. відбулося загальне скорочення
населення на 91 тис. 270 осіб. Зокрема, за цей період народилося
276 тис. 512 дітей, а пішло з життя – 379 тис. 691 людина.
У січні – липні спостерігався міграційний приріст населення –
11 тис. 909 осіб, а саме прибуло в Україну – 288 тис. 161 особа, а вибуло –
276
тис.
252
особи
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 15.09).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Глава Национального банка В. Гонтарева заявила, что девальвация
гривни в Украине составляет более 60 % по сравнению с прошлогодним
показателем, инфляция – 19 %. Об этом она рассказала на форуме
«Ялтинская европейская стратегия».
«Девальвация валюты в Украине происходит из-за паники и ухудшения
экономических условий», – заявила В. Гонтарева.
Кроме того, по ее словам резкое ухудшение ситуации на Востоке
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Украины заставляет пересмотреть прогноз падения валового внутреннего
продукта в текущем году, передает Интерфакс-Украина.
«Я считаю, что это будет минус 9 %. Или даже минус 10 %», – сказала
она в кулуарах ХІ форума YES в Киеве в пятницу.
Как сообщал «Минфин» ранее, В. Гонтарева также отметила, что объем
торговли с Россией в 2015 г. может сократиться еще на 40 %
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 14.09).
***
Голова Національного банку України В. Гонтарєва запевняє, що
дефолт країні не загрожує. Про це вона сказала на форумі «Ялтинська
європейська стратегія» (YES).
«Я вже 23 роки працюю у фінансовому секторі, і всі ці роки я чую про
дефолт. Ми вперше заговорили про дефолт у 1995 р. і відтоді ми постійно це
обговорюємо», – заявила В. Гонтарєва.
За її словами, поки що немає підстав говорити, що Україні загрожує
дефолт.
«Наша програма stand by з МВФ передбачає погіршення показників
найближчим часом, проте дає необхідні відповіді, як діяти в такому
випадку», – додала голова НБУ.
Вона також повідомила, що експерти Міжнародного валютного фонду
погіршили прогноз падіння ВВП України 2014 р. на 6,5 %.
«Нещодавно вела переговори з експертами МВФ. Їхні прогнози
погіршилися. Не можу сказати, яким буде під кінець року, але більше, ніж
6,5 %», – сказала вона (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. –
13.09).
***
Кабинет Министров Украины решил взять до конца года заем на
200 млн канадских дол. (более 2,3 млрд грн). Об этом говорится в
постановлении правительства № 443 от 15 сентября.
Деньги будут предоставлены Украине по льготному тарифу – не более
чем 3 % годовых. Также предусмотрена разовая комиссия в 0,3 % от
основной суммы займа – 600 тыс. канадских дол. Средства привлекаются на
пять лет.
Сейчас госдолг Украины состоит из займов в долларах (48,38 % от
общего объема госдолга в 69,22 млрд дол.), гривне (33,64 %), специальных
правах заимствования («валюта» МВФ, 13,27 %), евро (4,44 %) и японской
иене (0,27 %) (Левый берег (http://lb.ua). – 2014. – 15.09).
***
Национальный банк Украины и его общественный совет решили
создать комиссию для наработки предложений по вопросам
стабилизации валютного курса. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.
Учитывая обсужденные предложения, участники заседания приняли
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решение создать комиссию в составе общественного совета для наработки
предложений по вопросам стабилизации валютного курса и подготовить
подробное обоснование «Новой инновационной модели работы банковской
системы и Кабинета Министров в 2014 году» с последующим внесением на
экспертное и общественное обсуждения.
Также во время заседания члены общественного совета договорились
разработать предложения о мерах по защите финансовых интересов
украинских военнослужащих и обратиться к НБУ и правительству с
инициативой проанализировать целесообразность перевода на обслуживание
в государственных банках карточных счетов, на которые перечисляется
заработная плата участников АТО (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2014. – 13.09).
***
Імпорт товарів в Україну знизився на 33,8 %, а експорт – на 5,9 %.
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в липні 2014 р.
збільшилося до 332 млн дол. із 61,1 млн дол. у червні та 182,7 млн дол. у
травні. Про це йдеться у даних Держстату.
Згідно з її даними, у липні цього року порівняно з липнем минулого
експорт знизився на 5,9 % – до 4,808 млрд дол., тоді як імпорт рухнув на 33,8
% – до 4,476 млрд дол.
Загалом за січень – липень експорт товарів з України скоротився
порівняно з аналогічним періодом минулого року на 5,3 % – до
33,429 млрд дол., тоді як імпорт – на 20,5 %, до 32,548 млрд дол.
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за сім місяців 2014 р.
становило 0,88 млрд дол. порівняно з 5,639 млрд грн негативного сальдо за
аналогічний період минулого року.
Як повідомляється, обсяг експорту товарів до країн Європейського
Союзу становив 32,6 % від загального обсягу експорту, до інших країн –
67,4 % (за січень – липень 2013 р. – 26,9 і 73,1 % відповідно).
Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту
на 34,7 %, Польщі – на 22,1 %, Італії – на 13,9 %, Німеччини – на 7 %, Китаю
та Угорщини – на 3,4 %.
Одночасно скоротився до Росії на 23,7 %, Індії – на 2,2 %.
Як повідомлялося, негативне сальдо зовнішньої торгівлі України
товарами за 2013 р. становило 13,65 млрд дол., що на 13,9 % краще за
показник 2012 р.
Згідно з даними Держстату, експорт минулого року впав на 8 % – до
63,31 млрд дол., тоді як імпорт – на 9,1 %, до 76,96 млрд дол. (Економічна
правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 15.09).
***
Проведение газовых переговоров в трехстороннем формате
Еврокомиссия – Украина – Россия перенесли из-за министра энергетики
России А. Новака, которого не устроила дата 20 сентября. Об этом
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сообщила официальный представитель Еврокомиссии М. Хольцнер на
брифинге в Брюсселе в понедельник, 15 сентября.
«Дата 20 сентября отменена», – сказала М. Хольцнер. Она отметила, что
Еврокомиссия теперь ожидает предложения от российской стороны по новой
дате для проведения трехсторонней встречи по газоснабжению.
Как сообщал «Корреспондент.net», номинация на транзит российского
газа через Украину и Словакию по ужгородскому коридору по состоянию на
понедельник, 15 сентября, заявлена в размере 49,6 млн куб. м, что на 17 %
ниже средних значений за предыдущие две недели (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 15.09).
***
Государственная компания «Нефтегаз Украины» зимой может
отключить газ некоторым промышленным предприятиям. Об этом
рассказал замглавы компании А. Тодийчук, передает радио «Свобода».
«У нас есть сценарий, по которому определенные промышленные
объекты, которые не являются критическими для жизнеобеспечения нашего
государства, могут отключаться. К примеру, химические комбинаты, для
которых газ – сырье. Они могут на несколько месяцев, этих критически
холодных, отключаться от работы», – сказал он.
А. Тодийчук рассказал, что дефицит газа на зиму составляет около
5–6 млрд куб. м, но страна может прожить в таких условиях. «Этот год
может войти в историю нашей энергетики, если мы не получим российского
газа. Переговоры ведутся. Дефицит газа сейчас составляет 5–6 млрд куб. м, в
зависимости от того насколько холодной будет зима. Я не скажу, что мы
переживем зиму совершенно без российского газа, потому что часть топлива
в хранилищах – это российский газ, который мы закачали в весеннее время»,
– сказал он.
Как подчеркнул замглавы «Нефтегаза», успешность отопительного
сезона зависит преимущественно от населения, которое должны научиться
экономить. По его словам, Украина еще надеется договориться с Россией о
цене на газ, но в то же время наша страна «имеет высокие шансы» прожить
эту зиму и без новых поставок газа из России (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 14.09).
***
Цены на недвижимость в зоне АТО катастрофически упали:
однокомнатные квартиры в Донецке сейчас можно купить за 10–15 тыс.
дол. (раньше 30–45 тыс. дол.), а двухкомнатную – за 15–25 тыс. Об этом
сообщает консалтинговая компания SV Development.
Как сообщается, похожая ситуация в Луганске: за однокомнатную
квартиру просят в районе 10 тыс. дол.
Как сообщается, также стало больше объявлений по продаже имущества
промышленного назначения. В списке можно найти сталелитейный цех
площадью в 12 тыс. кв. м (6,5 млн грн) и целый хлопчатобумажный комбинат
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всего за 80 тыс. дол.
При этом остается большая проблема беженцев-ипотечников. По
оценкам Международной федерации недвижимости, только в Донецке,
Луганске и Горловке проживало от 80 до 100 тыс. семей, которые на
сегодняшний день не способны платить по кредиту.
«Отдельный вопрос, нужно ли им выплачивать кредит за дом,
разрушенный снарядами. До тех пор, пока проблему не урегулируют
законодательно, есть только один механизм спасения – требовать от банка
кредитных каникул до разрешения ситуации», – считает президент
федерации А. Бондаренко (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2014. – 15.09).
***
З 15 вересня в Україні подорожчає телефонний зв’язок. Про це
йдеться в сюжеті ТСН.
Абонплату за користування стаціонарним телефоном для містян
збільшать на 14 %, а для сільських мешканців – майже на третину.
Відповідне рішення Нацкомісія з регулювання у сфері зв’язку ухвалила
на початку вересня. Відтепер максимальна плата для населення та
бюджетних організацій у місті становитиме майже 34 грн на місяць, у селі –
27.
Небюджетні організації в місті платитимуть 48 грн, у селі – майже
42 (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 15.09).
***
Фонд гарантирования вкладов физических лиц предложил
Национальному банку ликвидировать банк «Старокиевский», сообщила
пресс-служба фонда.
«Фонд обратился в Национальный банк Украины с предложением об
отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО “Старокиевский банк”«, –
сказано в сообщении.
Согласно сообщению, такое решение принято 1 сентября из-за
невыполнения единственным квалифицированным инвестором условий
конкурса.
ФГВФЛ уточняет, что в связи с необходимостью завершения фондом
полного технологического цикла формирования перечня вкладчиков,
которые имеют право на возмещение в период ликвидации банка, с
12 сентября 2014 г. были приостановлены выплаты средств вкладчикам банка
«Старокиевский» через отделения банка «Киевская Русь».
«Выплаты средств вкладчикам ПАО “Старокиевский банк” возобновятся
не позднее семи дней со дня отзыва банковской лицензии и начала
процедуры ликвидации, установленного Нацбанком Украины, и будут
осуществляться вкладчикам независимо от срока окончания действия
договора», – отмечается в сообщении.
О дате начала выплат и банке-агенте фонд сообщит позже
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(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 15.09).
***
Промышленное производство в Китае росло в августе самыми
медленными темпами почти за шесть лет; рост в других ключевых
секторах тоже замедлился, усилив опасения, что второй по величине
экономике мира грозит резкое торможение, если Пекин не примет меры,
передает Reuters.
Данные о производстве в совокупности со слабыми показателями
розничных продаж, инвестиций и импорта в КНР указывают на дальнейшее
снижение темпов роста, поскольку охлаждение рынка недвижимости все
сильнее влияет на другие секторы и ухудшает доверие потребителей.
Промышленное производство возросло на 6,9 % в августе в годовом
исчислении, тогда как аналитики ждали повышения на 8,8 %. Это
минимальный подъем с 2008 г., когда экономика находилась под
воздействием мирового финансового кризиса. В июле объем производства
возрос на 9,0 %.
«Августовские данные могут указывать на “жесткую посадку”. Степень
замедления роста в ІІІ квартале не будет небольшой, – сказал С. Гао из
Everbright Securities. – Шансы на сокращение процентных ставок и
требований к банковским резервам возросли. Я думаю, скорее всего,
сократят ставки» (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 15.09).
***
Рейтингове агентство Standard & Poor’s підвищило суверенний
рейтинг Греції до рівня «B» з «B-», прогноз по рейтингу «стабільний».
Про це пишуть «Ведомости».
Новий рейтинг країни на п’ять щаблів відстає від інвестиційного рівня.
Рейтингове рішення відображає прогноз агентства про те, що в
результаті податкових змін профіцит бюджету країни в 2014–2017 рр. буде в
середньому становити близько 2 %. Це нижче, ніж прогноз уряду Греції, що
мав намір домогтися профіциту в 4,5 % ВВП, однак є більш реалістичною
метою.
Експерти S&P очікують, що держборг країни в поточному році досягне
піку на рівні близько 177 % ВВП і знизиться до 2017 р. до 164 % ВВП.
У серпні рейтинги Греції підвищувало Moody’s. Fitch Ratings поліпшило
оцінку грецьких боргових паперів у травні (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 14.09).
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