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У ЦЕНТРІ УВАГИ
П. Порошенко: Євроінтеграція стала нашою українською
національною ідеєю
З виступу Президента України на засіданні Верховної Ради під час
ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС
...Та атмосфера, яка зараз панує в залі Верховної Ради, мені дуже нагадує
таку саму атмосферу в 1991 р., коли ми здобули незалежність.
«Хто готовий померти за Європу?» – саме таке питання ставлять вчені,
коли під час соціологічних досліджень досліджують вплив європейської
ідентичності та звичний поділ на нації.
Дуже природною вважається готовність віддати своє життя і померти за
свою Батьківщину.
Але «Небесна сотня» і 872 відважні українські воїни померли не лише за
Україну. Вони поклали голови за те, щоб ми посіли гідне місце в родині
європейських народів. З часів Другої світової війни жодна нація за право
бути європейцями ніколи не платила такої високої ціни.
Скажіть мені, будь ласка, хто зараз після цього наважиться закрити двері
до Європи перед Україною? Хто буде проти надання нам перспективи
членства в Європейському Союзі, до якого сьогодні ми робимо перший, але
дуже рішучий крок?
Сім років, починаючи з 2007 р., з паризького саміту Україна – ЄС, ми
готували цю Угоду. Я хотів би почати з подяки всім, хто причетний до цього
процесу, – дипломатам, урядовцям, депутатам, експертам і в першу чергу
громадянам, які рішуче підтримували наш європейський курс.
Минулої осені здавалося, що все вже готово до підписання, бо вся країна
рішуче казала «так», і не було або дуже слабкими виглядали аргументи тих,
хто казав «ні». Але 29 листопада у Вільнюсі, коли ми всі цього чекали, цього
не відбулося.
Необхідність Угоди тоді і зараз є абсолютно очевидною для всього
українського суспільства. Тоді воно повстало, щойно Янукович спробував на
ходу розвернути наш експрес із заходу на схід. І євроінтеграція стала нашою
українською національною ідеєю.
І я переконаний, що сьогоднішнє голосування яскраво продемонструє це,
а внутрішні та зовнішні потуги зупинити наш стратегічний поступ вже
зазнали фіаско.
Історичний договір 27 червня в Брюсселі було підписано!
І сьогоднішня наша синхронна ратифікація, я впевнений, буде святом.
Святом не лише України, святом всієї об’єднаної Європи, бо без України
об’єднаної Європи не існує.
Ми витримали цей потужний тиск, ми не піддалися на жоден шантаж. В
Угоді не змінено жодного параграфа, жодного слова, крапки або коми! Я
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невідкладно, сьогодні, в цьому залі, підпишу закон про ратифікацію. Я
доручаю українському уряду вже завтра затвердити план виконання Угоди і
втілювати її в життя вже з першої ж хвилини вступу закону в дію!
Дорогі друзі, імплементація – це дуже просто. Це і верховенство права, і
свобода слова, і безвізовий режим, і питання інвестиційного клімату, питання
демократії – все це імплементація нашої Угоди. І просто не маємо права і не
можемо зволікати.
Домовленості, які досягнуті днями в Брюсселі, дозволили нам отримати
ще більше, ніж передбачає Угода. До кінця 2015 р. Україна має гарантовані
преференції, коли, з одного боку, наші товари продаються в Європі безмитно,
в той час як на українському ринку європейська продукція працює за
правилами СОТ, підтримуючи українського виробника, український бюджет
і курс української валюти. Вітчизняна економіка отримала півтора
додаткового року, щоб бути конкурентоздатною, якісно і ефективно
підготуватися до конкуренції з нашими європейськими партнерами і
виробниками.
Тим самим я хочу подякувати Європейському Союзу за цей
багатомільярдний бонус, який вони продемонстрували, підтримуючи Україну
в ці складні часи.
Навзаєм наші європейські партнери просять одного – реформи. Не
зволікайте з ними. Ні війна, ні політична ситуація не є і не може бути
виправданням відсутності реформ, і я впевнений в тому, що вже найближчим
часом Національний план реформ «Стратегія-2020» буде презентований.
Спільно. Немає в нас ковдри, яку кожен тягне на себе. Це відповідальність
Президента, уряду, парламенту. І тільки тоді, коли ми будемо діяти
об’єднано і ефективно, ми досягнемо перемоги. Якщо хтось спробує відкрити
внутрішній фронт – це буде проти України. Ні я, ні уряд, ні Верховна Рада
цього не дасть зробити.
Серед іншого, ці реформи передбачають, що Україна повинна стати
зоною потужної антикорупційної операції, і вже сьогодні я очікую від
парламенту ухвалення закону про Національне антикорупційне бюро.
Друзі, це наше зобов’язання в рамках імплементації цієї Угоди.
І голосування за цей проект буде найкращим свідченням, замість розмов,
що імплементацію ми вже почали.
...Ще в 20-х роках минулого століття великий українець М. Хвильовий
народив просте, але велике гасло «Дайош Європу!».
Подібно Хвильовому, ми розуміємо Європу як «психологічну категорію,
яка виводить нас на великий тракт прогресу».
Сьогодні ми впевнено вийшли на цей європейський шлях. Я хочу
нагадати: старт був важким. Але фініш буде переможним!
Слава Європі!
Слава Україні! (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 16.09).
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Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про очищення
влади»
16 вересня народні депутати 231 голосами прийняли Закон України «Про
очищення влади».
Законом визначено правові й організаційні засади проведення
процедури очищення влади від осіб, визначених цим законом, з метою
утвердження в суспільстві верховенства права, законності, підвищення
ефективності боротьби з корупцією.
Метою Закону є відновлення довіри до влади і створення умов для
побудови нової системи органів влади у відповідності до європейських
стандартів.
Для досягнення зазначеної мети Законом, зокрема, пропонується
запровадити проведення процедури відповідної перевірки при вирішенні
питання про можливість призначення особи як суб’єкта перевірки на посаду
в органах влади, а також організація процедури перевірки осіб, які є
суб’єктами перевірки на відповідність визначеним законопроектом
критеріям, з метою вирішення питання щодо можливості їх подальшого
перебування на відповідній посаді.
Президент України П. Порошенко привітав Верховну Раду з прийняттям
закону про люстрацію, назвавши його «доленосним». «Вітаю Україну і ВР з
прийняттям закону про люстрацію. Ще одне доленосне рішення протягом
сьогоднішнього дня!» – ідеться в повідомленні у Twitter.
Зі свого боку Голова Верховної Ради України О. Турчинов наголосив,
що ухвалення закону про люстрацію, яке було однією з головних вимог
Майдану, розпочинає механізм очищення влади. «Це питання, вирішення
якого дійсно потребує наше суспільство. Ми повинні провести очищення
влади, і сьогодні це з гасла перетворюється на реальний механізм, який
повинен забезпечити цей Закон», – зазначив керівник парламенту.
Разом з тим він зауважив, що «ті, хто обираються на посади шляхом
всенародного голосування, проходять люстрацію під час цього голосування».
«Вони не є суб’єктами цього Закону», – пояснив О. Турчинов, додавши, що
Закон у першу чергу стосується чиновників усіх рівнів. «Тобто це закон, який
повинен очистити владну вертикаль в Україні», – зазначив він.
За словами О. Турчинова, закон про люстрацію задає напрям щодо
роботи з очищення силових структур, органів прокуратури й судової гілки
влади. «Але, безумовно, – зазначив він, – потрібно буде проводити ще деякі
локальні законодавчі рішення, щоб процес очищення влади набув
незворотного характеру».
На прийняття закону про люстрацію відреагував і Кабмін. Як заявив
Прем’єр-міністр А. Яценюк, під дію Закону потрапляє близько 1 млн
чиновників і співробітників правоохоронних органів. «Під дію даного Закону
потрапляє 1 млн різного роду чиновників, держслужбовців, працівників
правоохоронних органів. В тому числі і весь склад Кабміну, МВС, СБУ,
Генпрокуратура, вся вертикаль влади. Дуже важливо, щоб під цей Закон
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потрапила судова влада і ті, хто фальсифікував вироки і робив їх не ім’ям
України, а ім’ям Януковича», – сказав А. Яценюк.
Також Прем’єр доручив створити комісію з люстраційної перевірки
діючих членів Кабміну й заступників міністрів, а також усіх керівників
органів центральної виконавчої влади (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 16, 17.09; Сегодня
(http://ukr.segodnya.ua). – 2014. – 17.09).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Блок Петра Порошенка на старті виборчої кампанії
27 серпня
П. Порошенко офіційно підтвердив розпуск діючого
парламенту, підписавши указ про дострокове припинення повноважень
Верховної Ради України та призначення позачергових виборів. Відтак,
дострокові вибори нардепів мають відбутися 26 жовтня.
Політичні сили, які мають намір брати участь у дострокових
парламентських виборах, активізували свою активність. Зокрема, 27 серпня
партія «Солідарність» провела свій з’їзд, на якому було перейменовано
партію у «Блок Петра Порошенка». Крім того, делегати з’їзду обрали нового
лідера партії і ним став лідер руху «Третя українська республіка», ексміністр внутрішніх справ Ю. Луценко. Його кандидатуру підтримали 122 зі
125 присутніх делегатів з’їзду.
Як інформують ЗМІ, більшість делегатів не дуже відомі особи, проте
деякі знакові політики тут з’явилися. О. Гончаренко з Одеси, Л. Парцхаладзе,
який керує київською обласною «Солідарністю», депутати парламенту
В. Ар’єв, О. Бригинець, І. Луценко, І. Гринів та Д. Андрієвський. На з’їзд як
делегат від Харкова прибув В. Філенко.
Під час виступу на з’їзді П. Порошенко закликав демократичні сили
об’єднатись у коаліцію до парламентських виборів 26 жовтня. «Якщо комусь
заважає такий формат нашої передвиборної моделі, зараз треба підписати
декларацію про об’єднання в коаліцію після перемоги на парламентських
виборах», – зазначив П. Порошенко.
На його переконання, політики мають враховувати помилки,
прорахунки, які допускалися раніше в партійному будівництві. «Граблів у
нас – повний сарай, вже мали б навчитися. На сьогоднішній день компромісів
щодо чистоти партійних рядів бути не може. Пильнуйте, щоб до рядів нашої
партії не кинулися прилипали і пристосуванці, яких зараз буде дуже багато»,
– наголосив Президент України.
Він також наголосив, що партії не потрібні ані старі кар’єристикон’юнктурники, ані нові кадри, які будуть непатріотичними та
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користолюбними. «Ми маємо не допустити таких осіб до партії. І ще одне –
завдання завдань – залучення до партійних рядів молодь. Наша партія має
бути молодою по духу, девіз “жити по новому” залишається дуже
актуальним і зараз», – підкреслив П. Порошенко.
Трохи пізніше, уже після з’їзду, Президент України повідомив, що
Європейська народна партія запросила «Блок Петра Порошенка» увійти до
складу спостерігачем цієї політсили. «Я можу сказати, що сьогодні партія
“Блок Петра Порошенка” отримала це запрошення. І я думаю, що
найближчим часом партія визначиться і прийме рішення щодо цього
питання», – зазначив П. Порошенко.
Він назвав ЄНП «найпотужнішою європейською політичною партією»,
наголосивши, що «така пропозиція є великою честю для будь-якої
політсили». «Найближчим часом партія проінформує про своє рішення», –
запевнив П. Порошенко.
14 вересня «Блок Петра Порошенка» на з’їзді ухвалив і оприлюднив
список кандидатів від партії на виборах до ВР.
До першої п’ятірки, окрім лідера списку В. Кличка, увійшли також
голова «Блоку Петра Порошенка» Ю. Луценко, радник Президента
О. Богомолець, віце-прем’єр В. Гройсман та уповноважений Президента
України у справах кримськотатарського народу М. Джемілєв.
Голова меджлісу Р. Чубаров теж потрапив до списку «Блоку Петра
Порошенка» – під номером 71.
За першою п’ятіркою у єдиному списку йдуть полковник Повітряних сил
України Ю. Мамчур, депутати М. Матіос та І. Геращенко, заступник голови
УДАРУ В. Ковальчук та міністр освіти С. Квіт.
Крім того, балотуватися в депутати українського парламенту від «Блоку
Петра Порошенка» будуть також журналісти С. Лещенко та М. Найєм,
активістка С. Заліщук, колишній голова Нацбанку С. Кубів, депутати
Р. Князевич, Ю. Стець, В. Пинзеник та О. Продан.
Загалом у партійному списку до Верховної Ради 200 імен.
На з’їзді делегати також погодили кандидатів-мажоритарників. Серед
них, зокрема, О. Порошенко, брати Віктор, Іван та Павло Балога, Д. Жванія.
По Києву також висунули В. Ар’єва та О. Третьякова.
На думку експертів, нова назва партії дасть можливість залучити на
свою підтримку більшу кількість виборців, адже «Солідарність» була
маловідомою, а нова назва зорієнтує виборців на прізвище Президента.
Експерти, оцінюючи перспективи «Блоку Петра Порошенка»,
зазначають, що цей проект розрахований на іменний, особистий рейтинг
глави держави, якому сьогодні довіряють багато українців. Використовуючи
його прізвище, ця політична сила зможе як «локомотив» увійти в парламент.
Зокрема, таку думку висловив директор Центру досліджень проблем
громадянського суспільства В. Кулик.
За його словами, поки немає зміни до законодавства і не дозволена
участь у виборчій кампанії блоків, тому, скоріше за все, ця політсила поки
що матиме назву політична партія Петра Порошенка «Солідарність». «Це
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спрямовано на іменний рейтинг самого Порошенка, це – бажання зберегти ту
кількість голосів, яку Порошенко набрав під час президентських виборів, і
закріпити цей результат у парламентській залі», – наголосив експерт.
На його думку, П. Порошенко і його команда розраховують, що партія,
використовуючи прізвище Президента, зможе увійти у парламент з високими
відсотками. «Принаймні до 20 % ця політсила може отримати, оскільки
інерція зниження особистого рейтингу П. Порошенка не така сильна. Зараз
зберігаються доволі високі показники довіри до нього особисто та до його
дій», – підкреслив В. Кулик.
О. Гарань також вважає, що у партії «Блок Петра Порошенка» є великі
шанси на перемогу. На його думку, найбільше на парламентських виборах
пощастить пропрезидентській політичній силі «Солідарність», яку нині
старанно вибудовують П. Порошенко та його оточення. «Особливо вдалими
для цього проекту могли б стати вибори за законом, який дозволить брати
участь у них не тільки партіям, але і політичним блокам», – зазначив
експерт.
У цілому, більшість експертів прогнозують, що на майбутніх
парламентських виборах українські демократи на чолі з Президентом
П. Порошенком у сумі матимуть тотальну перемогу і всі можливості для
створення успішної коаліції. На їхнє переконання, партія «Солідарність», а
відтепер «Блок Петра Порошенка», уже реально змінює політичний
ландшафт України, перебіг парламентських виборів та склад майбутньої
Верховної Ради.
Деякі політологи вважають, що майбутній парламент буде повністю
проєвропейським. Зокрема, таку думку висловив політолог Т. Березовець.
Він зазначив, що парламент буде повністю проєвропейським, адже понад
80 % у ньому займуть проєвропейські політичні партії. «Відповідно, є всі
шанси для того, щоби Порошенко сформував стабільну коаліцію більшості з
конституційною більшістю голосів, тобто в цій більшості буде понад 300
голосів», – зазначив Т. Березовець.
Подібні прогнози ґрунтуються на соціологічних дослідженнях, які
засвідчують високий рейтинг партії П. Порошенка. Як інформують ЗМІ,
наприкінці серпня проводилися соціологічні дослідження Київським
міжнародним інститутом соціології. Згідно з даними дослідження, якби
вибори до Верховної Ради відбувалися наприкінці серпня, то з тих громадян
України віком від 18 років, які визначилися і підуть на вибори, 37,1 %
проголосували б за «Блок Петра Порошенка» (за умови участі «ударівців» і
Ю. Луценка), 13,1 % – за Радикальну партію Ляшка, 9,7 % – за партію
«Громадянська позиція», 7,8 % отримала б партія «Сильна Україна», 6,4 % –
партія Яценюка і Турчинова, 6,1 % – «Батьківщина». Решта партій, згідно з
даними цього опитування, набирають менше 5 %: 4,6 % – за Комуністичну
партію України, 4,4 % – за Всеукраїнське об’єднання «Свобода», 3,8 % – за
Партію регіонів. Інші не набирають і 2 %.
Загальні електоральні уподобання всіх громадян України віком від
18 років виглядають таким чином: 21,5 % проголосували б за «Блок Петра
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Порошенка» (Луценко, Кличко, Богомолець), 7,6 % – за Радикальну партію
Ляшка, 5,6 % – за партію «Громадянська позиція», 4,5 % – за партію
«Сильна Україна», 3,7 % – за партію «Патріоти України» (Яценюк,
Турчинов), 3,5 % – за ВО «Батьківщина», 2,7 % – за Комуністичну партію
України, 2,5 % – за ВО «Свобода», 2,2 % – за Партію регіонів.
При цьому соціологи зазначають, що 14,9 % виборців вирішили не
брати участь у голосуванні, 24,9 % – не визначилися, за кого голосувати.
Щоправда, інтернет-видання «Правда», із посиланням на той самий
КМІС, оприлюднює трохи інші цифри. Зокрема видання інформує, що згідно
з даними, якби вибори до Верховної Ради відбувалися наприкінці серпня, то з
усіх громадян віком від 18 років: 16,1 % проголосували б за партію
«Солідарність» (Порошенко) (28,5 % тих, хто визначився і прийде на
вибори); 9,4 % – за Радикальну партію Олега Ляшка (16,5 %); 5,7 % – за
ВО «Батьківщина» (Тимошенко, Яценюк) (10 %); 5,2 % – за «Громадянську
позицію» (Гриценко) (9,2 %) тощо.
Якби ж у виборах дозволялася участь блоків партій, то голоси
розділились би так: 17,5 % – «Блок Петра Порошенка» (УДАР,
«Солідарність», «Третя Українська республіка») (34,1 % тих, хто визначився і
прийде на вибори); 10,4 % – Радикальна партія Ляшка (20,1 %); 5,4 % –
«Громадянська позиція» (10,5 %); 5,3 % – «Батьківщина» (10,2 %), інші
мають менше 5 %.
Як зазначив директор соціологічної служби Центру Разумкова
А. Биченко, якщо на виборах у ВР до «Блоку Петра Порошенка»
приєднаються А. Яценюк та О. Турчинов, то, можливо, відпаде необхідність
створювати коаліцію.
За його словами, станом на початок вересня найсильніші позиції у
«Блоку Петра Порошенка», у Радикальної партії Ляшка і «Батьківщини».
Згідно з дослідженням, до нової Верховної Ради можуть не пройти три партії,
які сьогодні представлені в парламенті – «Свобода», КПУ і Партія регіонів.
Тим не менше, непогану підтримку може отримати «Сильна Україна»
С. Тігіпка і подолати прохідний бар’єр у 5 %. Це залежатиме від того, який
відсоток виборців східного регіону зможе проголосувати.
Разом з тим експерти акцентують увагу на необхідності партії
П. Порошенка більш активно діяти, щоб зміцнити свої позиції. Одним із
заходів щодо зміцнення партії може бути курс на оновлення лав політичної
сили. Політичний експерт Є. Магда вважає, що для «Блоку Петра
Порошенка» буде доцільним зробити ставку на нові обличчя в партії. Таку
думку експерт висловив, коментуючи слова Ю. Луценка щодо того, що серед
нових членів партії «Солідарність» не буде колишніх членів Компартії та
Партії регіонів. «Прийняти до своїх лав депутатів із заплямованою
репутацією означало б поховати себе вже на старті. Саме тому, швидше за
все, “Солідарність” не включатиме у свій список екс-регіоналів та екскомуністів. Натомість, варто було б зробити акцент на нових обличчях», –
вважає Є. Магда.
Такої ж думки дотримується й політолог В. Фесенко, який переконаний,
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що партія Порошенка стовідсотково пройде в Раду, але який буде результат у
цілому важко зпрогнозувати.
Експерти не виключають, що «Блок Петра Порошенка» отримає
першість на позачергових парламентських виборах, але цей успіх напряму
залежатиме від розвитку подій на Донбасі. «У рейтингу П. Порошенка
залишається ще дуже багато невизначеностей. Не зрозуміло, яким буде
результат АТО. Якщо він буде позитивним, то результат “Блоку Петра
Порошенка” ще зросте, якщо результат на сході країни буде негативним, то
рейтинг П. Порошенка може впасти», – зазначила соціолог І. Бекешкіна.
Ще майже півтора місяця до виборів, і ситуація може кардинально
змінитися як у кращий бік, так і в гірший, а виборці завжди вважають, що за
все відповідає Президент. Сьогоднішні прорахунки на Сході (пов’язані з
АТО), соціально-економічні проблеми, які можуть загостритися з
похолоданням, істотно вплинуть на рейтинг Президента і його політичної
сили. Опоненти П. Порошенка під час виборчої кампанії будуть постійно на
цьому акцентувати увагу, додаючи навіть неправдиву або неперевірену
інформацію. Деякі з них уже сьогодні досить критично налаштовані.
Зокрема, політолог, експерт Інституту політичної освіти і лідер «Сили
людей» О. Солонтай вважає, що Президент П. Порошенко допустив серйозну
помилку, створивши партію влади. «Наступив на ті ж граблі, що і Кучма
(НДП), Ющенко (НУ), Янукович (ПР). При тому він модернізував поняття
президентської партії – “Блок Петра Порошенка”. З назви випливає
короткотривалість партійного життя по-новому: на одні вибори. Це навіть не
партія, а просто назва виборчого штабу»,– наголосив експерт.
Подібної думки дотримується політик Т. Стецьків, який вважає, що
партія «Блок Петра Порошенка» – це нав’язування архаїчної моделі
партійного вождизму, розраховане на обман виборця. «Перейменувати
неіснуючу партію “Солідарність” у “Блок Петра Порошенка” звичайно ноу
хау політтехнологів Президента. Це явно не рух у бік європейських
стандартів політики», – вважає політик.
За його словами, суспільству нав’язується архаїчна модель партійного
вождизму XIX ст. «Розрахунок на обман виборця. Раз П. Порошенко не може
бути на чолі списку, він буде у назві», – підкреслив Т. Стецьків.
Подібні заяви опонентів не поодинокі, і це не є чимось дивним, адже
опоненти завжди критикують тих, хто має більший вплив у суспільстві.
Проте якщо влада зуміє знайти шляхи розв’язання проблем, хоча б частково,
то посилення впливу провладних політичних сил буде гарантовано. В іншому
випадку сподіватися на значний успіх не варто. Щоправда, сама доля виборів
до кінця не визначена. Якщо проросійські сили разом з їхніми російськими
покровителями дестабілізують ситуацію ще більше, то Президент
вимушений буде оголошувати надзвичайний стан і виборів не буде. Поки що
влада контролює перебіг подій і намагається знайти прийнятні шляхи
розв’язання проблем (Матеріал підготовлено за інформацією таких
джерел: Які партії можна буде побачити у новій Верховній Раді?
(http://styknews.info/novyny/polityka/2014/08/30/iaki-partii-mozhna-bude9

pobachyty-u-novii-verkhovnii-radi). – 2014. – 30.08; В Україні з’явився Блок
Петра Порошенка (http://www.dw.de). – 2014. – 27.08; Політсила
Порошенка
може
набрати
до
20
%
–
експерт
(http://newsradio.com.ua/2014_08_27/Pol-tsila-Poroshenka-mozhe-nabrati-do20-ekspert-5557/). – 2014. – 27.08; Дострокові парламентські вибори – хто
у виграші? (http://www.dw.de 17807765). – 2014. – 24.08; Хто долучиться до
Блоку
Петра
Порошенка
(http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/08/140827_block_poroshenko_pa
rty_vc.shtml). – 2014. – 27.08; УДАР і Блок Петра Порошенка можуть піти
на
вибори
об’єднаною
політичною
силою
(http://tvi.ua/new/2014/08/27/udar_i_blok_petra_poroshenka_mozhut_pity_na_v
ybory_obyednanoyu_politychnoyu_syloyu). – 2014. – 27.08; Кличко возглавит
«Блок
Петра
Порошенко»
на
выборах
в
Раду
(http://www.capital.ua/ru/publication/28244-udar-na-vyborakh-v-radu-voletsyav-blok-petra-poroshenko-spisok-vozglavit-klichko). – 2014. – 1.09; Блоку Петра
Порошенка варто зробити ставку на нові обличчя, – Магда
(http://www.slovoidilo.ua/news/4457/2014-08-28/bloku-petra-poroshenko-stoitsdelat-stavku-na-novye-lica---magda.html). – 2014. – 28.08; Блоку Петра
Порошенка варто зробити ставку на нові обличчя, – Магда
(http://www.slovoidilo.ua/news/4457/2014-08-28/bloku-petra-poroshenko-stoitsdelat-stavku-na-novye-lica---magda.html). – 2014. – 28.08; «Блок Петра
Порошенка» запросили увійти до складу наглядової ради ЄНП
9http://www.theinsider.ua/politics/5402391997685/). – 2014. – 30.08; Експерти
прогнозують, що майбутня Рада буде повністю проєвропейською
(http://tsn.ua/vybory-v-rady2014/eksperti-prognozuyut-scho-maybutnya-radabude-povnistyu-proyevropeyskoyu-365930.html). – 2014. – 1.09; Блок
Порошенка має найбільший електоральний рейтинг – опитування
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/3/7036687). – 2014. – 3.09; Партія
«Блок Петра Порошенка» – архаїчна модель партійного вождизму, –
експерти
(http://kurs.if.ua/news/partiya_blok_petra_poroshenka__arhaichna_model_parti
ynogo_vozhdyzmu__eksperty_5355.html). – 2014. – 27.08; Вибори у Раду
виграє
або
партія,
або
блок
Порошенка
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/4/7036751/). – 2014. – 4.09; Є шанс,
що у новому парламенті більшість створить одна політсила – експерт
(http://newsradio.com.ua/2014_09_05/shans-shho-u-novomu-parlament-b-lshst-stvorit-odna-pol-tsila-ekspert-7258/). – 2014. – 5.09).
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С. Горовая, ст. науч. сотр. ФПУ НБУВ, канд. наук по соц. коммуникациям

«Сильная Украина» в парламенте: прогнозы экспертов
Партия «Сильная Украина» утвердила избирательный список на
внеочередные парламентские выборы. Его возглавил председатель партии,
народный депутат С. Тигипко. В первую пятерку «Сильной Украины» также
вошли В. Хорошковский (экс-глава СБУ, вице-премьер в правительстве
Н. Азарова), С. Фабрикант (народный депутат, избиралась по списку Партии
регионов), А. Гамов (бывший руководитель Запорожского облуправления
партии «Сильная Украина») и И. Мазепа (генеральный директор
инвестиционной компании Concorde Capital).
Кроме того, в партии С. Тигипко баллотируются экс-«регионалы»
А. Волков (девятое место), Т. Васадзе (11 место) и С. Пискун (16 место)
(http://gordonua.com/news/election2014/Partiya-Tigipko-utverdila-spisok-navybory-v-Radu-41372.html, 15.09.2014).
Также, как информируют СМИ, съезд партии С. Тигипко «Сильная
Украина» утвердил программу, с которой политическая сила пойдѐт на
парламентские выборы. По словам председателя партии, «Сильная Украина»
в своей предвыборной борьбе будет опираться на три тезиса – необходимость
установления мира в государстве, спасение экономики и восстановление
социальных стандартов. «Самое важное для нас сегодня – это мир, – заявил
С. Тигипко. – С начала конфликта на Донбассе мы знали, что всѐ должно
завершиться за столом переговоров. Другие политики это тоже видели, но
лгали тем, кто им доверяет. Это привело к тому, что погибли тысячи мирных
граждан, женщины, дети. Разрушена экономика, растут цены, падает гривня.
Всѐ население чувствует это. А власть на этом заработала свои рейтинги. Мы
на грани. Ещѐ шаг и может так случиться, что единой страны не будет».
По его словам, сейчас, во время перемирия, самое главное – сохранить
его как можно дольше, он призвал власти публично объявить условия
перемирия, чтобы каждый гражданин знал, на какие уступки идет
государство
ради
мира
(http://timer.od.ua/news/tri_kita_sil_noy_ukraini_mir_konomika_i_sotsstandarti_2
68.html, 16.09.2014).
С. Тигипко подчеркнул, что парламентские выборы в октябре являются
последним шансом построить суверенное, независимое, экономически
сильное государство. По его словам, сегодня осталось мало времени для того,
чтобы остановить экономическую и социальную катастрофу. «Есть такое
мудрое изречение “Самая большая ошибка человека – это думать, что у него
впереди еще много времени”. Сказано и о сегодняшней Украине. Нам нужно
действовать очень быстро и очень решительно. Времени действительно мало.
Если мы не объединим усилия, чтобы остановить войну, чтобы остановить
экономическую
и
социальную
катастрофу,
последствия
будут
необратимыми. Но если мы начнем немедленно, сможем укрепить страну,
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сделать ее мощной и сильной» –
подчеркнул С. Тигипко
(http://www.zhitomir.info/news_138882.html, 12.09.2014).
Следует отметить, некоторые эксперты обращают внимание на то, что
эффективные и качественные реформы всегда были сильным козырем
команды С. Тигипко. И сегодня партийцы убеждены, что, кроме реформы
самоуправления, которая сняла бы напряжѐнность в областях страны и дала
им больше полномочий, Украина крайне нуждается в срочных
экономических реформах.
Экономический эксперт И. Уманский, выступавший на съезде партии,
подчеркнул: «Возрождением экономики нужно заниматься уже сейчас, не
дожидаясь окончания войны. Нам говорят “кризис”, “война”. В то же время
нет реформ, нет изменений. Но я не знаю лучшего времени для реформ и
изменений, чем кризис! В период роста и благополучия реформы не
проводят».
Для социального спасения партия предлагает восстановить прежние
социальные стандарты (выплаты, пенсии, компенсации) и усилить их новыми
нормами, а кроме того, принять ряд мер для снижения уровня безработицы.
Лидер «Сильной Украины» также заявил о том, что его партия не будет
объединяться с партией «Оппозиционный блок» и пойдет на парламентские
выборы самостоятельно.
При этом на брифинге после окончания первого этапа ІІ национального
съезда партии «Сильная Украина» С. Тигипко рассказал, что представители
партии «Оппозиционный блок» уже обращались к нему с предложением о
сотрудничестве. «Разговоры о вступлении в “Оппозиционный блок” были, я
не буду замалчивать это. Предлагали возглавить этот блок. О каких-то
процентах в списках разговора не было, мы не дошли до этого, потому что
моя позиция была четкой. Первое – мы идем своей партией – “Сильной
Украиной”. Мы сегодня открыты для всех. Не обязательно сегодня даже быть
членом партии. Но если это те люди, которые могут принести пользу стране,
мы тоже хотели бы видеть их в списках. Я не вижу смысла в том, чтобы
сделать какой-то временный блок, провести съезд, а потом разбежаться.
Нужно строить партии, которые бы вызывали доверие и двигались бы
вперед», – сказал С. Тигипко.
Одной из основных причин, почему политсилам не удалось
объединиться, С. Тигипко назвал присутствие в объединенном
избирательном списке ряда политиков, которые запятнали свою репутацию
(http://www.dialog.ua/news/18096_1410594413, 13.09.2014).
Также С. Тигипко написал на своей странице в Facebook о том, что
проведение перевыборов в Верховную Раду позволит решить те сложнейшие
задачи, которые сегодня стоят перед страной, – достижение мира,
восстановление экономики и проведение социальной политики.
«Указ о роспуске Верховной Рады подписан. Выборы предоставят
украинцам возможность перезагрузить власть и “перезапустить” страну…
Украина ждет мира, ждет объединения страны, ждет восстановления
экономики и рабочих мест, разморозки социальных стандартов. Ждет
12

решения тех задач, с которыми не справились ни правившая до 24 июля
коалиция, ни назначенное ею правительство, ни вновь избранный
Президент», – отметил С. Тигипко.
В то же время С. Тигипко отметил, что в своем обращении
относительно роспуска парламента седьмого созыва Президент Украины
П. Порошенко дал понять, что не собирается ограничиваться на
парламентских выборах отведенной ему Конституцией и законами Украины
ролью непредвзятого арбитра и хочет получить контролируемое со своей
стороны парламентское большинство и правительство. «…Очевидно, в
реальном единстве страны и следовании европейским стандартам политики
Президент не заинтересован. Он четко обозначил свою цель на выборах:
контролируемое им самим парламентское большинство, а значит, и
правительство. Знакомые аппетиты из недавнего прошлого. Надеюсь, наш
народ получил хорошую прививку от авторитаризма. И даст таким
стремлениям адекватную оценку на выборах», – резюмировал С. Тигипко
(http://vlasti.net/news/200523, 16.09.2014).
В экспертных кругах также достаточно активно комментируют
возможности партии «Сильная Украина» и прогнозируют результаты ее
избирательной кампании. Так, глава Центра политических исследований
«Пента», политолог В. Фесенко высказал мнение о том, что С. Тигипко
сделал акцент на профессионалах, а партия «Сильная Украина» ведет в
парламент людей, способных полноценно представлять интересы
индустриальных регионов страны на основе программы экономического
патриотизма. По словам эксперта, при формировании списка сделан акцент
не на идеологических факторах, а на профессионализме людей, способных
проводить реформы. В частности, об этом свидетельствует и появление на
втором месте в списке бывшего первого вице-премьер-министра
В. Хорошковского. «С. Тигипко и В. Хорошковский по идеологии, по
мировоззрению
являются
единомышленниками,
сторонниками
экономических реформ, которые они пытались осуществлять в предыдущем
правительстве, сторонниками европейской интеграции. И оба, в конце
концов, оказались в конфликте с экс-премьером Азаровым», – напомнил
политолог.
Он также подчеркнул, что при формировании списка «Сильной
Украины» С. Тигипко смог избежать зависимости от крупных олигархов.
Кроме того, по его словам, появление в списке таких людей, как глава
инвестбанка Concorde Capital И. Мазепа свидетельствует о готовности
взаимодействовать с прогрессивной частью украинского бизнеса. «Мазепа –
известный инвестиционный банкир, человек, которого уважают в разных
политических лагерях», – отметил В. Фесенко.
По его мнению, наличие в списке большого количества представителей
индустриальных регионов отвечает программным постулатам, которые
задекларировала партия.
Политолог отметил, что С. Тигипко был и остается приемлемым
вариантом для части старых элит, которые не могут адаптироваться после
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Майдана, но хотят остаться в украинской политике (http://urainform.com/politics/2014/09/16/vladimir-fesenko-formiruja-spisok-tigipko-sdelalaktsent-na-professionalakh, 16.09.2014).
В. Фесенко также отметил, что после отказа Партии регионов
участвовать в парламентских выборах «Сильная Украина» осталась
единственным представителем интересов избирателей Юго-Восточного
региона.
По мнению политолога, в парламенте партия С. Тигипко может
находиться в оппозиции, но это будет оппозиция не пророссийская или
связанная с предыдущей властью, а конструктивная, которая будет
предлагать другое видение реформ и приоритетов развития страны
(http://timer.od.ua/news/mnenie_tigipko_ostalsya_edinstvennim_predstavitelem_i
nteresov_yugo_vostoka_na_viborah_399.html, 14.09.2014).
В свою очередь, вопреки расхожим суждениям о том, что в выигрыше
от неучастия в выборах Партии регионов будет прежде всего «Сильная
Украина», политический эксперт А. Золотарев высказал мнение о том, что
бонус от этого может получить Компартия, поскольку лидер «Сильной
Украины» С. Тигипко отождествляется с крайне непопулярной пенсионной
реформой. «И это может оказаться серьезным препятствием для возможного
перехвата электората Партии регионов», – добавил эксперт.
Относительно же выборов на Донбассе, В. Фесенко подчеркнул, что
они пройдут лишь на тех округах, которые находятся под контролем
Украины. По его словам, в данном регионе будут голосовать за новый
парламент те, кто поддерживал нынешнюю украинскую власть. «И они
поддержат или партию Порошенко, или Тигипко», – считает эксперт и
отмечает, что проблема «Оппозиционного блока» заключается в том, что там
нет яркого харизматичного лидера. «Это существенно снижает шансы на
выборах», – говорит политолог (http://www.from-ua.com/news/322229-vryad-lilevochkin-budet-dogovarivatsya-s-medvedchukom-politolog.html, 16.09.2014).
При этом директор департамента внешней политики Международного
центра перспективных исследований Я. Ковальчук считает, что партия
«Сильная Украина» может получить более высокую поддержку избирателей
на выборах, чем сейчас прогнозируется. «Он имеет все шансы преодолеть
избирательный барьер. С. Тигипко сделал ставку на руководство местных
партийных организаций и политиков, которые с ним уже давно. Та же
С. Фабрикант, которая с С. Тигипко уже давно. Альянс с В. Хорошковским
тоже органичный, и это может дать преимущества во время голосования,
хотя я бы не говорил, сколько дополнительно голосов это даст», –
подчеркнул Я. Ковальчук.
Эксперт также отметил, что «Сильная Украина» – одна из тех
политических сил, которая будет отображать электорат Юго-Востока. Другие
политические силы больше ориентируются на Центральную и Западную
Украину. Еще президентские выборы показали, что С. Тигипко имеет
стабильную поддержку на Юге и Востоке Украины и теперь сможет принять
часть электората Партии регионов.
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Эксперт
также
спрогнозировал,
что
политические
силы,
сформированные на руинах Партии регионов, объединятся. При этом эксперт
отметил верную позицию «Сильной Украины», подчеркнув, что «С. Тигипко
принял правильное решение идти отдельно. В этом альянсе он давал бы
больше
остаткам
Партии
регионов,
чем
наоборот»
(http://news.eizvestia.com/news_politics/full/227-silnaya-ukraina-sergeya-tigipkomozhet-poluchit-bolee-vysokuyu-podderzhku-izbiratelej-chem-prognoziruetsyakovalchuk, 15.09.2014).
Директор Института глобальных стратегий В. Карасев в своем
комментарии отметил, что перед лидером «Сильной Украины» С. Тигипко
стоит задача сформировать в новом составе Верховной Рады новый формат
украинской оппозиции. Политолог подчеркнул: «Партия регионов объявила,
что не будет участвовать в выборах. Одной из причин этого странного,
сенсационного решения, но вполне закономерного, – был отказ С. Тигипко
войти в коалицию с Партией регионов и возглавить “Оппозиционной блок”».
Без С. Тигипко нынешнее руководство Партии регионов считает, что
нет смысла участвовать в выборах, уверен В. Карасев. По словам политолога,
только личный авторитет С. Тигипко, его реформаторская позиция могла
дать возможность Партии регионов оказаться в новом парламенте.
«Очевидно, что Тигипко не захотел такого странного альянса. Поскольку
патриотическая позиция, реформаторская повестка, расчет на будущее,
стремление создать новую оппозицию, а не наспех склеить осколки прошлой
власти – все это сделало для Тигипко невозможным альянс с Партией
регионов», – подчеркнул эксперт.
По мнению политолога, у «Сильной Украины» и так достаточно
рейтинга, чтобы рассчитывать на серьезное представительство в будущей
Верховной Раде (http://vlasti.net/news/201832, 14.09.2014).
В свою очередь политический обозреватель П. Нусс говорил о
«Сильной Украине» «с привязкой» к России. По оценкам политолога,
сегодня «Россия переходит к новой форме интервенции
–
конспирологически-политической,
посредством
абсолютно
конституционного механизма – выборов в парламент». Как рассказал
П. Нусс, «по предварительным данным», В. Сурков в ходе текущей
предвыборной кампании будет консультировать и проектировать кампанию
«Оппозиционного блока». Как убежден политолог, в число «подопечных»
В. Суркова попадут партии Ю. Тимошенко, С. Тигипко, РПЛ. П. Нусс
заметил, что информация пока не подтверждена. «Но надеюсь, что источники
не подведут», – сказал он.
Вместе с тем политолог убежден, что В. Путину не удастся остановить
«глобальную модернизацию и трансформацию Украины», поскольку
«выбирать этот парламент будут те же граждане, с которыми Путин побоялся
воевать»
(http://obozrevatel.com/politics/34921-politolog-zayavil-chto-putinnachinaet-konspirologicheskuyu-interventsiyu-v-ukraine.htm, 15.09.2014).
На сегодняшний день СМИ также активно информируют о
проведенных социологических опросах и рейтингах партий. Так, по
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результатам соцопроса, проведенного Киевским международным институтом
социологии, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в конце
августа, то наибольшее количество украинцев – 37,1 % из тех, кто пришел бы
на избирательные участки – проголосовало бы за Блок П. Порошенко.
На втором месте – Радикальная партия О. Ляшко. За нее выразили
готовность проголосовать 13,1 % активных избирателей соответственно.
Проходной барьер (5 %) в парламент преодолевают: партия
«Гражданская позиция» А. Гриценко – ее поддержали 9,7 % тех, кто пришел
бы на выборы. Партия «Сильная Украина» С. Тигипко в настоящее время
находится в рейтинге на четвертом месте с 7,8 % активных избирателей.
Каким будет ее рейтинг непосредственно перед выборами, будет зависеть от
эффективности избирательной кампании.
В. Пальчук, старш. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій

«Правий сектор» іде на вибори
В останній місяць перед позачерговими виборами до Верховної Ради
України пожвавили свою політичну активність щодо проведення з’їздів і
анонсування заяв про наміри в них брати участь партії націоналістичного
спрямування.
Свою заяву про намір брати участь у позачергових виборах до
парламенту озвучила партія «Правий сектор». Про це повідомив прессекретар партії Б. Береза. «Я офіційно заявляю, що партія “Правий сектор”
іде на вибори», – зазначив він. На офіційному сайті партії активно
розміщується інформація про початок онлайн-кампанії набору в
прихильники партії «Правий сектор». Це засвідчує пошук додаткового
ресурсу щодо проведення політагітації в період передвиборної кампанії.
13 вересня 2014 р. відбувся передвиборний з’їзд партії «Правий
сектор», на якому переобрано Центральний провід «Правого сектору»,
затверджено партійну програму й ухвалено рішення про участь політичної
сили у виборах до Верховної Ради. Також сформовано відкритий партійний
список та затверджено кандидатів на мажоритарні округи. Список очолив
заступник голови партії з політичних питань А. Тарасенко (Пилипась).
Наразі оприлюднено першу десятку виборчого списку:
1. Тарасенко Андрій, заступник голови ПС з політичних питань.
2. Білозерська Олена, журналіст, блогер.
3. Мікац Олег, комбриг 93 бригади.
4. Стемпіцький Андрій, командир Добровольчого українського
корпусу.
5. Винар Ростислав, голова Дніпропетровської обласної організації ПС,
лікар-хірург вищої категорії.
6. Воронов Валерій, начальний штабу Добровольчого українського
корпусу.
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7. Карпюк Олена, дружина викраденого ФСБ і ув’язненого в Росії
члена Центрального проводу ПС М. Карпюка.
8. Чоботарь Валерій, член Центрального проводу ПС, заступник
комбата 5 окремого батальйону Добровольчого українського корпусу.
9. Керницький Тарас, член Центрального проводу ПС, підприємець.
10. Іванишин Петро, доктор філологічних наук, професор, секретар
Науково-ідеологічного центру ім. Д. Донцова.
Лідер «Правого сектору» Д. Ярош балотуватиметься до Верховної Ради
по мажоритарному округу за місцем дислокації бази Добровольчого
українського корпусу, повідомила активістка «Правого сектору»
О. Білозерська на своїй сторінці у Facebook.
Партія «Правий сектор» виникла як громадський рух, що об’єднав
активістів українських організацій, які говорять про свою належність до
націоналістичного й помірно радикального спрямування. Її оформлення
відбулося наприкінці листопада 2013 р. під час Євромайдану. «Правий
сектор» являє собою конфедерацію націоналістичних організацій, до якої
входять окремі структури й угрупування: УНА-УНСО, «Патріот України»,
Соціал-національна асамблея, ВО «Тризуб» ім. С. Бандери, «Воля».
До 6 березня 2014 р. до «Правого сектору» входила також громадська
ініціатива «Білий молот». Водночас не з усіма націоналістичними
політсилами партія має намір об’єднуватися. Зокрема, ідеться про
націоналістичну партію «Всеукраїнське об’єднання “Свобода”». З цією
партією у «Правого сектору» (ПС) існує ряд розбіжностей у поглядах, які
наочно були продемонстровані ще під час Євромайдану.
Звертає на себе увагу той факт, що заяви про наміри брати участь у
позачергових парламентських виборах ПС озвучив пізніше, ніж інші
політичні сили, які вже встигли активізувати свою діяльність у певному
електоральному полі. Як відомо, наприкінці липня поточного року навіть
було озвучено, що «Правий сектор» не братиме участі в позачергових
парламентських виборах. Про це в прямому ефірі телевізійного політичного
ток-шоу «Шустер Live» заявив інформаційний координатор ПС Б. Береза.
Проте безпосередньо Б. Береза згодом на своїй сторінці у Facebook уточнив,
що рішення, йти ПС на вибори до ВРУ чи ні, буде прийнято найближчим
часом, коли збереться провід (центральний орган партії).
Очевидно, що пізні заяви про готовність іти на вибори до парламенту
говорять про те, що остаточне рішення було прийнято не так давно. На
сьогодні вирізняються дві причини, які могли вплинути на пізні терміни
прийняття рішення щодо участі в позачергових виборах. Одна з них
пов’язана з висновками різних соціологічних служб, що проводять
опитування громадської думки. За їхніми результатами, «Правий сектор» не
має шансів подолати виборчий бар’єр за пропорційною системою
голосування, так як партію готові підтримати, за різними оцінками, лише
близько 1 % виборців. Друга – вибори Президента України, що відбулися
25 травня поточного року, не продемонстрували достатньої підтримки
виборців, яка гарантувала б подолання прохідного бар’єра до ВРУ. За
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Д. Яроша проголосувало загалом по Україні 127 818 виборців, що становить
лише
0,7 % від загальної кількості громадян, які взяли участь у голосуванні. З
таким результатом Д. Ярош посів 11 місце. Примітним залишається той факт,
що 10 місце зайняв ще один представник націоналістичної політичної сили –
лідер партії «Свобода» О. Тягнибок, який набрав 1,16 % голосів виборців.
Незначні відсотки підтримки громадськістю цієї партії, скоіше за все,
вплинули на формування певної тактики перед виборами, яка визначається в
меншому піарі. Адже за останні тижні «Правий сектор» і його лідер Д. Ярош
дедалі рідше згадуються ЗМІ. Оглядачі називають декілька причин. ПС у
тому вигляді, який створили російські пропагандистські ЗМІ, ніколи й не
існувало. Гучно заявивши про себе під час подій на Грушевського, бренд ПС
був підхоплений ЗМІ, здебільшого російськими, і роздутий до масштабів
віртуального монстра. До цього можна лише додати, що «Правий сектор»
відігравав свою важливу роль у подіях на Євромайдані, згуртувавши навколо
себе радикально налаштованих громадян, які виступали проти політики
влади В. Януковича. Проте ситуація з російською агресією проти України
спрямувала події в іншому напрямі – громадяни постали перед питанням
збереження цілісності держави. У результаті на президентських виборах
цікавість до «радикалів-націоналістів» згасла.
У зв’язку з цим ряд оглядачів припускають поступовий відхід ПС із
політичної площини, оскільки потреба в ньому згасає. Адже запити на дії ПС,
які сформувалися під час Євромайдану, після його завершення змінилися.
В українському суспільстві з’явилися нові пріоритети й нові завдання
реформаторського змісту та захисту держави, на які «Правий сектор» так і не
спромігся дати гідну відповідь.
З іншого боку, відсутність спеціального піару також негативно впливає
на партійні рейтинги, а ті окремі акції, до яких вдаються представники ПС,
хоча і привертають увагу до партії, проте не завжди в позитивному ключі.
Так, нещодавно вітчизняні ЗМІ повідомили про інцидент, який стався
між активістами ПС Одеси й місцевим чиновником О. Руденком, якого
раніше було затримано Службою безпеки України на хабарі. Пізніше
рішенням суду його було відсторонено від посади директора обласного
відділу Фонду соціального страхування за тимчасовою втратою
працездатності на час слідства. Але після того як чиновник подав апеляцію і
сплатив 600 тис. грн, він продовжує обіймати посаду. Отже, активісти ПС
заштовхали чиновника в контейнер для сміття, оголосивши йому, що там
його місце. З одного боку, розчарованій гальмуванням процесу люстрації
громадськості може імпонувати радикальний підхід ПС до розв’язання
проблеми. З іншого – подібні дії лише посилюють сумніви потенційних
виборців у здатності партії використовувати парламентські методи ведення
політичної боротьби.
На «Правий сектор» не працює так звана «джинса», оскільки
фінансовий ресурс цієї партії обмежений. На офіційному сайті партії не
знайти гучномовних політичних заяв. Останні повідомлення стосуються
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переважно мобілізації сил щодо оборони держави від зовнішньої агресії
Росії. Сам лідер партії Д. Ярош перебуває в зоні АТО, де бере безпосередню
участь у бойових діях. Звернення лідера ПС до членів організації викладені у
формі призивів до боротьби із зовнішнім ворогом і залишають поза увагою
питання активізації якихось політичних дій перед парламентськими
виборами. У своєму зверненні Д. Ярош повідомляє про мобілізацію ПС,
основною метою якої є всебічне сприяння зусиллям з оборони України від
російської агресії, знищення ворога України – сепаратистів і терористів,
повернення під контроль України Донецької й Луганської областей, а також
Кримської автономії.
У результаті зовнішньої агресії щодо Української держави основні
зусилля ПС зосереджені переважно на формуванні силового блоку із захисту
територій України, а не на створенні окремих політичних структур партії з
метою її участі в передвиборній кампанії. Так, з метою збільшення
ефективності дій добровільних підрозділів ПС сформовано Український
добровільний корпус, який діє в координації з державними силовими
структурами. При цьому Д. Ярош звернувся до своїх прихильників відійти
від політичних амбіцій і протистояння і сконцентрувати зусилля на найбільш
актуальних на сьогодні завданнях, які висуває «Правий сектор». «Із
сьогоднішнього дня обов’язками кожного активіста “Правого сектору” є
реалізація лозунгу “Все для перемоги!”. Кожний, хто займається партійною
вознею і інтригами чи за рахунок нашого революційного й національновизвольного руху вирішує свої меркантильні інтереси…, стає поза нашою
організацією. Кожний активіст “Правого сектору”, який може тримати в
руках зброю, має бути на передовій війни, кожний, хто може допомогти
фронту в тилу, зобов’язаний це робити», – підкреслив Д. Ярош.
Сам лідер ПС Д. Ярош, за словами О. Білозерської, не схотів
очолювати список, бо він воює й не може їздити по країні з агітацією. «Він
балотуватиметься за мажоритаркою в тому окрузі, де воює, тим більше що й
родом він з цих країв», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.
Отже, незважаючи на невеликі рейтингові показники, «Правий сектор»
братиме участь у виборчій кампанії. Хоча не всі дії представників цієї партії
для суспільства на сьогодні прийнятні чи зрозумілі. Утім не варто забувати,
що бренд ПС був створений, коли суспільство радикалізувалося по
відношенню до влади В. Януковича й тоді були здобуті певні симпатії
громадян до цієї партії. Під час президентських виборів ситуація змінилася.
Обираючи Президента, люди голосували за мир і цілісність України.
Сьогодні запит на мир зберігається, а сформований ворожими ЗМІ імідж ПС
у випадку проходження цієї партії до парламенту не сприятиме досягненню
суспільної згоди. Отже, найімовірніше, «Правий сектор» спиратиметься
виключно на ідеологічний електорат, якого не так багато. Чи вистачить його
для проходження до парламенту, на сьогодні сказати складно. Усе
залежатиме від того, наскільки представники ПС зможуть донести виборцю
запропоновані ними пріоритети розбудови держави та її захисту. «Українці
орієнтуються на тих політиків, про яких вони хоч щось знають, чули і
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читали», – висловив свою думку з цього приводу директор соціологічної
служби Центру ім. О. Разумкова А. Биченко.
Не варто також забувати і про дії та заяви безпосередньо лідера
ПС Д. Яроша. Адже відомо, що він не надто часто висвітлює свою діяльність
і представників партії, чим створює певний інформаційний вакуум навколо
партії. «Про провідних українських політиків виборці знають достатньо...
Тому ставлення до партії – це якесь викривлене ставлення до лідера
політичної сили. Більшість виборців продовжують голосувати не за партії, а
за відоме прізвище лідера», – підсумував експерт (Статтю підготовлено з
використанням інформації таких джерел: Офіційний сайт «Правий
сектор»
(http://pravyysektor.info);
Центр
ім.
О.
Разумкова
(http://razumkov.org.ua); Біржовий лідер (http://www.profi-forex.org); Голос
українською (http://uagolos.com); Ракурс (http://ua.racurs.ua).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Рішенням про ратифікацію Угоди про асоціацію Україна – ЄС
Верховна Рада кардинально змінила ситуацію в країні та її перспективи.
Про це заявив Голова Верховної Ради України О. Турчинов у середу,
17 вересня, під час брифінгу.
Голосування за закон про ратифікацію О. Турчинов назвав «без
перебільшення історичною подією», зазначивши, що голосування відбулося
синхронно з Європейським парламентом. У Верховній Раді, нагадав він, «за»
проголосувало 355 народних депутатів, у Європарламенті – 535 депутатів.
«Саме за право жити у вільній європейській країні, обирати своє
майбутнє постав Майдан і поклали голови найкращі патріоти України, –
наголосив керівник парламенту. – Рішенням про ратифікацію ми
кардинально змінили ситуацію в країні та її перспективи». Тепер, сказав він,
необхідно «забезпечити Угоду про асоціацію реальними кроками».
О. Турчинов також підкреслив, що одразу після голосування за
ратифікацію Угоди Верховна Рада відповідно до ст. 49 Договору про ЄС
прийняла також важливе історичне рішення щодо намірів України вступити
до Європейського Союзу. «Я переконаний, що перспектива членства України
в Євросоюзі стає вже реальністю», – підсумував він (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 17.09).
***
Голосування за закони про особливий порядок самоврядування в
деяких районах Донбасу і про амністію учасників подій на території
Донецької й Луганської областей відбувалися відповідно до Регламенту
Верховної Ради України. Про це заявив Голова Верховної Ради України
О. Турчинов у середу, 17 вересня, під час брифінгу.
О. Турчинов зазначив, що нині навколо цих законів, внесених
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Президентом України, «дуже багато політичних спекуляцій і розповідей, які
не відповідають дійсності».
Голова Верховної Ради зауважив, що він критично ставиться до багатьох
приписів цих законів. Разом з тим він наголосив, що ці законодавчі акти є
наслідком переговорного компромісу, і висловив переконання, що Верховна
Рада «повинна була дати можливість Президенту реалізувати його мирний
план».
О. Турчинов зазначив, що парламент підтримав законопроекти, внесені
Президентом. «Я переконаний, що навіть прийняття цих законів може не
зупинити агресивні наміри Російської Федерації, але кожний день миру, коли
не відбувається активного військового протистояння, ми повинні
використати не для політичних баталій, а для зміцнення Збройних сил і
відновлення нашого військового потенціалу, для відновлення втрат, яких
зазнали Збройні сили, Національна гвардія і добровольчі батальйони», –
сказав він.
Голова Верховної Ради наголосив, що голосування відбулося відповідно
до законодавства. Разом з тим О. Турчинов повідомив, що, аби уникнути
спекуляцій навколо цього питання, він офіційно звернувся до СБУ й
Генеральної прокуратури «з тим, щоб вони негайно провели перевірку як
роботи системи “Рада” під час відповідних голосувань, так і законності
підстав для проведення голосування».
«Жодних втручань у роботу системи “Рада” не було, всі голосування
проведені об’єктивно і відповідають позиції народних депутатів», – заявив
О.
Турчинов
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 17.09).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про недопущення
переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької
та Луганської областей».
Законодавчим актом від кримінальної відповідальності звільняються
особи, які вчинили в період з 22 лютого 2014 р. по день набрання чинності
Законом включно на території Донецької, Луганської областей, на якій
проводилася антитерористична операція, діяння, що містять ознаки злочинів,
передбачених Кримінальним кодексом України, і які під час вчинення
зазначених діянь: були учасниками збройних формувань або особами,
задіяними в діяльності таких формувань, та/або брали участь у діяльності
самопроголошених органів у Донецькій, Луганській областях, або протидіяли
проведенню антитерористичної операції.
Законом встановлено, що названі особи звільнятимуться від
кримінальної відповідальності за умови, що вони до спливу місяця з моменту
набрання чинності Законом звільнили або не утримують заручників,
добровільно здали державним органам або не зберігають вогнепальну зброю,
бойові припаси, вибухові речовини, вибухові пристрої, військову техніку, не
займають будівлі, приміщення державних органів і органів місцевого
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самоврядування та не беруть участі у блокуванні роботи органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій
у Донецькій і Луганській областях, про що подали відповідну заяву в орган
досудового розслідування, який здійснює кримінальне провадження.
Згідно із Законом, відповідні кримінальні провадження підлягатимуть
закриттю. Підлягатимуть закриттю також ті кримінальні провадження, які
розпочаті у зв’язку з вищеназваними діяннями й у яких жодній особі не
повідомлено про підозру.
Дія цього Закону не поширюватиметься на осіб, які є підозрюваними,
обвинуваченими (підсудними) і не здійснили дії, передбачені ч. 2 ст. 1
Закону, та/або підозрюються або обвинувачуються у вчиненні діянь, що
містять ознаки злочинів, передбачених рядом статей Кримінального кодексу
України, або засуджені за вчинення злочинів, передбачених цими статтями,
та/або вчинили дії, що призвели до падіння 17 липня 2014 р. у Донецькій
області літака компанії Malaysia Airlines рейсу МН17, та/або перешкоджали
проведенню розслідування цієї авіакатастрофи.
Законом також звільняються від адміністративної відповідальності
особи, які вчинили в період з 22 лютого 2014 р. по день набрання чинності
цим Законом включно на території Донецької, Луганської областей, на якій
проводилася антитерористична операція, діяння, що містять ознаки
адміністративних правопорушень, передбачених Кодексом України про
адміністративні правопорушення.
Постанови про накладення адміністративних стягнень за вчинення
адміністративних правопорушень, що не були виконані до набрання чинності
цим Законом, виконанню не підлягатимуть.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 5082 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 16.09).
***
Народные депутаты не поддержали инициированный Президентом
Украины П. Порошенко законопроект «О системе специально
уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции».
Соответствующее решение поддержало 207 парламентариев, при
необходимом минимуме в 226 голосов.
Как сообщал «Корреспондент.net», ранее парламент также отказался
рассматривать пакет экономических реформ Кабинета Министров Украины
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 16.09).
***
Комітет з питань національної безпеки і оборони обговорив питання
про стан Державного матеріального резерву та його участь у
забезпеченні виконання органами сектору безпеки й оборони заходів АТО
на Сході України. На засіданні у вівторок, 16 вересня, були також розглянуті
питання про діяльність військових прокуратур і ретрансляцію (поширення)
програм та передач об’єктами Концерну радіомовлення, радіозв’язку і
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телебачення в Луганській і Донецькій областях.
Обговорення відбувалося в закритому режимі.
Члени комітету також обговорили законопроект про внесення змін до
законів України щодо боротьби з тероризмом.
Законопроектом (реєстр. № 5011) пропонується створити у структурі
органів Служби безпеки України новий спеціальний підрозділ – із
запобігання і припинення диверсійно-терористичних проявів – з метою
вдосконалення боротьби з тероризмом, у зв’язку з проявами сепаратизму,
діяльністю диверсійних і озброєних груп та окремих осіб, блокуванням і
захопленням адміністративних будівель державних органів тощо.
Під час обговорення зазначалося, що чинне законодавство України не
передбачає у складі СБУ діяльності спеціальних підрозділів, які виконували
б відповідні функції. На думку народних депутатів, існує нагальна потреба у
створенні в її структурі спеціального підрозділу із запобігання і припинення
диверсійно-терористичних проявів.
Відповідні зміни пропонується внести до законів України «Про боротьбу
з тероризмом», «Про Службу безпеки України» і «Про оперативнорозшукову діяльність».
Члени комітету, обговоривши законопроект, підтримали його й
одноголосно ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти його
за основу, а за відсутності до законопроекту зауважень і пропозицій від
суб’єктів права законодавчої ініціативи – у цілому як закон (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 17.09).
***
Комітет з питань охорони здоров’я підтримує законопроект про
внесення зміни до ст. 38 Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» (щодо надання інвалідам І і ІІ груп права
на позачергове обслуговування).
Як зазначалося під час обговорення, метою законопроекту (реєстр.
№ 4921) є конкретизація прав інвалідів І і ІІ груп, передбачених чинним
законом, а саме запровадження права на позачергове обслуговування в
лікувально-профілактичних закладах і аптеках.
Члени комітету взяли до уваги, що чинна редакція ст. 38 Закону України
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» передбачає право
інвалідів І і ІІ груп на «позачергове обслуговування в касах міського та
міжміського транспорту, а також на підприємствах, установах та організаціях
усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги
населенню»
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 17.09).
***
У Комітеті з питань транспорту і зв’язку відбувся круглий стіл з
обговорення проекту закону про внесення змін до Закону України «Про
дорожній рух» щодо основних засад державної політики із забезпечення
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безпеки дорожнього руху.
У заході взяли участь народні депутати, представники міністерств,
відомств і громадських організацій, науковці.
Законопроект (реєстр. № 4927, доопрацьований) представив один з
авторів народний депутат І. Шкіря. Він зазначив, що потреба принципового
оновлення і приведення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху у
відповідність до європейських стандартів продиктована критичною
ситуацією на українських дорогах, яка впродовж останніх років не
поліпшується. За його словами, це говорить, зокрема, і про те, що норми
чинного Закону не містять ефективної стратегії та дієвих важелів для
зниження дорожньо-транспортного травматизму і смертності на дорогах
країни. Як наслідок, за останні п’ять років в Україні зареєстровано
293 тис. дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло майже
37 тис. і травмовано понад 286 тис. осіб.
На думку учасників круглого столу, «закладений у законопроекті
системний підхід до розв’язання проблем безпеки дорожнього руху, дасть
змогу у перспективі стабілізувати і поліпшити ситуацію на вітчизняних
дорогах»
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 17.09).
***
Військовий податок можуть продовжити до 2016 р.
Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді в рамках податкової
реформи зберегти норму про стягнення військового збору до 2016 р.,
збільшити ставку пенсійного збору при придбанні валюти до 2 %. Про це
йдеться у проекті закону про внесення змін до Податкового кодексу України
(№ 5079), повідомляє УНІАН.
Також пропонується скасувати пільги зі стягнення податку на
нерухомість, визначивши ставку податку в розмірі 2 % мінімальної зарплати
за 1 кв. м площі.
Загалом проект закону передбачає скорочення кількості податкових
платежів з 22 до 9, введення розрахунку податку на прибуток відповідно до
даних бухгалтерського обліку, введення нових норм визначення
оподаткування доходів фізичних осіб, включаючи скасування пільг з
оподаткування доходів з одночасним збереженням соціальної пільги в
розмірі 50 % прожиткового мінімуму.
«Крім того, передбачається введення одноразового декларування
доходів, майна, фінансового стану фізичної особи, зокрема одержаних з
порушенням законодавства з питань оподаткування і валютного
регулювання», – ідеться в пояснювальній записці до законопроекту
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 16.09).
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
У рамках візиту до Канади Президент України П. Порошенко
зустрівся з прем’єр-міністром Канади С. Гарпером.
П. Порошенко висловив вдячність главі уряду Канади за послідовну
підтримку суверенітету й територіальної цілісності України і кроків
української сторони зі стабілізації ситуації на Донбасі.
Президент України високо оцінив допомогу Канади у сприянні
зміцненню обороноздатності України і виділення канадською стороною
фінансових ресурсів для реалізації ініціативи НАТО з удосконалення системи
логістики і стандартизації Збройних сил України.
Сторони також домовилися відновити спільну роботу з підготовки
проекту українсько-канадської угоди про вільну торгівлю та обговорили
питання можливості започаткування переговорів про спрощення Канадою
візового режиму для українських громадян.
Було обговорено широке коло питань розвитку двостороннього
співробітництва, зокрема перспективи розширення взаємодії в інвестиційній
та енергетичній сферах.
Глава держави окремо подякував канадській стороні за надання Україні
кредиту в розмірі 200 млн дол. на відновлення економіки й забезпечення
соціальної стабільності (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 17.09).
***
Україна і Канада домовилися відновити переговори про
запровадження зони вільної торгівлі між двома країнами. Цієї
домовленості було досягнуто під час зустрічі Президента України
П. Порошенка з Прем’єр-міністром Канади С. Гарпером.
Міністр закордонних справ та міжнародної торгівлі Е. Фаст заявив, що
п’ятий раунд переговорів, які раніше були проведені, вже дає можливість
сформувати значну частину майбутньої угоди.
Серед галузей, які найбільш привабливі для двостороннього
співробітництва,
сільське
господарство,
сільськогосподарське
машинобудування, енергетика, технології.
Низка канадських урядовців заявили, що підтримують дії української
влади по боротьбі з корупцією і очікують на поліпшення інвестиційного
клімату в Україні в майбутньому.
Президент України вкотре наголосив, що 16 вересня Україна прийняла
історичне рішення, ратифікувавши Угоду про асоціацію та зону вільної
торгівлі з Євросоюзом. «Україна продемонструвала всьому світові, що
повернення СРСР не буде», – підкреслив глава держави (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 17.09).
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***
Президент України П. Порошенко вбачає великий потенціал
співробітництва України та Канади у багатьох сферах, зокрема, у
військово-технічній, енергетичній та безпековій.
Глава держави під час свого робочого візиту до Канади у інтерв’ю
телеканалу СBC подякував Канаді за сильну підтримку, яку вона надає
Україні у важкі для неї часи, та відзначив, що важко переоцінити таку
підтримку від країни – члена «Великої сімки». «Світ об’єднався у підтримці
України у важкі для неї часи», – зазначив Президент.
П. Порошенко повідомив, що під час візиту має намір обговорити
питання розширення співробітництва задля подальшого зміцнення
українських Збройних сил. За його словами, мова не йде про поставки
летальної зброї, але Канада може допомагати поставками нелетальних видів
озброєння, технологіями.
Президент висловив думку, що Канада могла би долучитися до зусиль
США та Європейського Союзу у макрофінансовій підтримці української
економіки.
П. Порошенко відзначив великі перспективи партнерства в енергетичній
сфері, з огляду на те, що Канада має третій потенціал у світі з розвіданих
запасів нафти та газу. «Нам потрібна стратегічна програма партнерства в
енергетичній сфері», – наголосив глава держави. Зокрема, він відзначив
перспективи партнерства у спорудженні LNG-терміналів, розвитку
видобування сланцевого газу, а також у ядерній енергетиці. «Ми можемо
мати синергію від об’єднання наших потенціалів», – наголосив Президент.
Але, зазначив глава держави, більш за все Україна зараз потребує
єдності всього світу у вирішенні питання її безпеки. П. Порошенко
наголосив, що післявоєнні механізми безпеки не працюють. Світ має
переглядати свої системи безпеки, і позиція Канади тут дуже важлива,
підкреслив Президент.
Відповідаючи на питання про нову «холодну війну», П. Порошенко
наголосив, що 16 вересня парламент України ратифікував Угоду про
асоціацію з Європейським Союзом. «Україна пройшла рубікон та зруйнувала
будь-які сподівання на відродження Радянського Союзу. Ми – європейська
нація», – наголосив глава держави (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 17.09).
***
Під час робочого візиту до Канади Президента України
П. Порошенка завершено процедуру укладення Угоди про надання Україні
урядом Канади кредитних гарантій на 200 млн канадських доларів.
У присутності глави Української держави та Прем’єр-міністра Канади
відбувся обмін текстами Угоди між міністром закордонних справ України
П. Клімкіним та міністром фінансів Канади Дж. Олівером (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 17.09).
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***
Президент України П. Порошенко в Оттаві провів зустріч з Генералгубернатором Канади Д. Джонстоном.
Глава держави відзначив особливу історичну роль Канади у становленні
України як незалежної демократичної держави, а також традиційно дружні
міждержавні відносини, які мають справжній характер особливого
партнерства.
П. Порошенко подякував за політичну підтримку та економічну
допомогу Україні, яка впродовж багатьох років надається канадською
стороною, та відзначив тісні міжлюдські контакти, які пов’язують дві країни.
Д. Джонстон побажав Україні швидше досягти миру і заявив, що Канада
готова долучитися до післявоєнної відбудови Донецької та Луганської
областей. Генерал-губернатор Канади також запропонував розвивати
двостороннє співробітництво в галузі високих технологій, енергетики, науки
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 18.09).
***
Президент України П. Порошенко під час зустрічі з керівництвом
Конгресу українців Канади та Світового конгресу українців наголосив, що
українська влада надає пріоритетного значення розвитку відносин з
українською діаспорою.
Глава держави відзначив надзвичайно активну позицію української
громади в Канаді, зокрема, у підтримці євроінтеграційних прагнень держави
та поширенні правдивої інформації про події в Україні.
Президент Конгресу українців Канади П. Грод, вітаючи Президента,
зазначив, що канадці не тільки підтримують дух, але й активно діють для
підтримки українців сьогодні. Зокрема, канадська діаспора активно працює з
країнами НАТО, щоб донести необхідність підтримки України.
Глава держави заявив, що Україна сьогодні найбільше потребує миру.
«Мир ми отримаємо тоді, коли будемо сильні. Для цього потребуємо світової
підтримки та допомоги». Користуючись нагодою, Президент подякував всім
українцям світу за потужну підтримку України та за програму діаспори з
допомоги дітям героїв Небесної сотні. П. Порошенко виступив з ініціативою
поширити цю програму на дітей військових, які загинули у зоні
антитерористичної операції.
Під час зустрічі відбувся й обмін думками щодо шляхів посилення
взаємодії з українськими громадськими організаціями за кордоном в
інтересах забезпечення стабільного політичного та економічного розвитку
України, надання нашій державі необхідної міжнародної підтримки та
допомоги (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 18.09).
***
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18 вересня Президент України П. Порошенко перебуває з робочим
візитом у США.
Під час візиту у Вашингтоні відбудеться зустріч президентів України і
Сполучених Штатів Америки.
У програмі візиту також двосторонні зустрічі глави Української держави
з віце-президентом США Д. Байденом, спікером палати представників
Д. Бейнером, державним секретарем США Д. Керрі.
Президент України візьме участь і у спільному засіданні палат Конгресу
США (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 17, 18.09).
***
У день 14 річниці загибелі Г. Гонгадзе Президент України
П. Порошенко вшанував пам’ять журналістів, які загинули під час
виконання професійних обов’язків. Глава держави поклав квіти до
меморіальної дошки, розташованої на будівлі Національної спілки
журналістів України.
«Я прийшов сюди не як Президент, а як громадянин, який віддає шану
Гії як людині, яка зробила величезний внесок в те, щоб в нашій країні
почались перетворення», – сказав П. Порошенко.
На переконання глави держави, усі – і пересічні українці, і колеги
журналісти, і представники влади – мають пам’ятати, «які прості, зрозумілі,
але неймовірні зусилля робив Гія для того, щоб Україна змінилася». «Завжди
маємо пам’ятати не лише Гію, але й те, за що він віддав своє життя – за те,
щоб Україна була вільна, демократична, європейська. Я впевнений, що все в
нас буде добре і те, чого прагнув Гія, ми здійснимо», – сказав він.
У цьому контексті Президент назвав символічним те, що 16 вересня в
історії України тепер пов’язане з ще однією важливою подією – ратифікацією
Угоди про асоціацію з ЄС. «Радісна, дуже символічна для кожного з нас
подія, яка відкриває для України і українців шлях до Європи, шлях до
реформ, шлях до перетворення країни. Перетворення країни на ту, яку дуже
хотів би бачити наш з вами друг, герой, журналіст і громадянин з великої
літери Г. Гонгадзе», – сказав П. Порошенко (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
16.09).
***
Президент України П. Порошенко переконаний, що ухвалення закону
про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах
Донецької та Луганської областей має стати основою для початку
мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це глава держави сказав
журналістам після покладання квітів до меморіальної дошки загиблим
журналістам, коментуючи ухвалення цього закону Верховною Радою.
«Україні конче потрібен мир, і на мої плечі як Президента країни лягає
величезна відповідальність, щоб Мирний план був імплементований. Будь28

кому, хто хоче війни, зі мною не по дорозі, – сказав П. Порошенко,
зазначивши, що сьогодні миру в країні прагне весь український народ. –
Якщо ви приберете політичне забарвлення і звернетеся до людей, то
побачите, що саме цього вони хочуть».
Президент нагадав, що питання децентралізації влади та надання
більших повноважень регіонам були і є основними пунктами Мирного плану.
«Ті, хто живуть у Донецьку і Луганську, повинні мати можливість обрати
собі нову владу, і з цією владою ми маємо знайти порозуміння і принести
мир, спокій, злагоду в державу. Це є мій шлях, – наголосив глава держави. –
Ми не дали права зруйнувати дуже крихке перемир’я і втягнути Україну в
злочинну війну. Сьогодні ми наблизилися до того, що люди на Сході
перестануть гинути. Це головне».
Відповідаючи на питання про те, чи впевнений він у тому, що всі
сторони протистояння дотримуватимуться виконання закону, Президент
сказав: «Ми маємо зробити свій крок до цього і забезпечити, щоб та сторона
теж зробила відповідні кроки. Не буде цього – вони не будуть діяти»
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 16.09).
***
Ухвалення закону про особливий порядок місцевого самоврядування в
окремих районах Донецької і Луганської областей та закону про амністію
є одним з етапів на шляху до миру на Донбасі та реалізацією Мирного
плану, наголошує заступник глави Адміністрації Президента України
І. Гринів.
«Ці два закони є у мінських угодах, і наступним пунктом є виведення
російських військ з території України. Але для того щоб це відбулося,
необхідне було ухвалення цих двох законів. Насправді ми рухаємося
певними кроками», – сказав він в ефірі одного з українських телеканалів.
Крім виведення російських військ з території України, за словами
заступника глави Адміністрації Президента, наступними кроками також має
стати проведення дострокових місцевих виборів, вирішення питання щодо
коштів, які залишатимуться в місцевому бюджеті тощо.
Аналізуючи зміст закону про особливий порядок місцевого
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей,
І. Гринів підкреслив, що в ньому йдеться про надання більших повноважень
лише окремим громадам, таким як сільські, селищні, місцеві ради, і жодним
чином не йдеться про формування якихось об’єднань. «Децентралізація не в
межах регіону, а в межах тільки певних органів місцевої влади. Не йде мова
про Донбас – ні про ЛНР, ні про ДНР. Не йде мова про Луганську чи
Донецьку області. Ніякий край, нічого подібного не створюється», –
наголосив він, зауваживши, що «насправді ми йдемо нормальним шляхом
для врегулювання ситуації».
Заступник глави Адміністрації Президента також акцентував увагу на
тому, що закон має обмежений термін дії. «Він повністю втрачає свою
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чинність через три роки. Він може закінчитись і через півроку, якщо буде
наведено порядок. Він може закінчитись за рік», – констатував він.
На зауваження щодо фінансування певних потреб цих територій з
державного бюджету, їхнього відновлення, І. Гринів зазначив, що в цьому
питанні влада й народ мають визначитися. І якщо ці райони – українська
територія, у чому не мають сумніву представники влади, таке питання не
повинно виникати. «Визнаємо, що це наша земля і наша територія, і наші
люди, і ми будемо їм допомагати, будемо відновлювати ці території», –
сказав заступник глави АПУ.
Він також звернув увагу на те, що мирні ініціативи з урегулювання
ситуації на Донбасі підтримує переважна більшість українців, – згідно з
останніми опитуваннями, 77,7 % респондентів. «Майже 80 % населення, і з
цим треба рахуватись! Якщо люди розуміють, що іншого шляху насправді
немає і що війна – це не найкращий вихід із ситуації», – сказав заступник
глави АПУ.
«Тоді, коли зрозуміли, що війна на Сході зайшла у глухий кут, що з
одного і з іншого боку сотні людей загинули, тільки тоді зрозуміли, що далі
помирати непотрібно – треба розв’язувати цю проблему мирним шляхом. І
Мирний план Президента почав здійснюватися», – констатував І. Гринів.
Заступник глави Адміністрації Президента висловив переконання, що в
питанні врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях необхідно
виключити політику й намагатися вирішити все мирним, дипломатичним
шляхом. «Давайте це зупиняти. Вся країна має об’єднатися навколо одного –
навколо того, що Україна є суверенна держава. Ми не дамо нікому поставити
під сумнів суверенітет і територіальну цілісність. Давайте всі об’єднаємося,
щоб мирно врегулювати», – закликав він (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
16.09).
***
Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в Донецькій і
Луганській областях не передбачає надання Донбасу особливого статусу.
Про це під час брифінгу сказала уповноважений Президента України з
питань врегулювання ситуації на Сході І. Геращенко.
«Цим законом фіксується складна реальність, яка є сьогодні. Районам,
які поки що знаходяться під контролем бойовиків, українська влада надає
спеціальні можливості місцевого самоврядування для того, щоб вирішити
конфлікт у невоєнний спосіб», – зазначила І. Геращенко.
За її словами, одним з положень цього документа є децентралізація
влади. Уповноважений Президента підкреслила, що закон передбачає
поступове повернення територій Донбасу під контроль української влади й
повне відновлення суверенітету на цих територіях. Дія закону – три роки.
«Україна буде в першу чергу відновлювати інфраструктуру тих районів, які
сьогодні повернуті силами АТО під контроль української влади», –
наголосила І. Геращенко.
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Вона повідомила, що наприкінці жовтня – на початку листопада в Києві
відбудеться донорська конференція, під час якої обговорюватиметься
питання фінансування відновлення інфраструктури Донбасу – це також є
частиною Мирного плану Президента П. Порошенка.
Уповноважений Президента наголосила, що місцеві вибори на Донбасі,
які заплановані на 7 грудня, мають відбутися під моніторингом місії ОБСЄ.
І. Геращенко висловила переконання, що одним з перших законів, які
ухвалить Верховна Рада восьмого скликання, стане закон про
децентралізацію влади, внесений на розгляд парламенту Президентом
України. «Цей закон запропонує Україні європейську модель посилення
місцевого самоврядування, надання більших прав всім місцевим громадам»,
– сказала вона (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 17.09).
***
Відмова парламенту голосувати за ключовий пакет реформ – це
серйозний удар по основі економічного розвитку на 2015 р.
16 вересня парламент провалив ключовий урядовий пакет реформ, який
Кабінет Міністрів готував три місяці: «Все, що напрацьовувалося місяцями,
залишилося нерозглянутим, і це серйозний удар в першу чергу по основі
економічного розвитку на 2015 р.», – наголосив на засіданні уряду в середу,
17 вересня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк.
А. Яценюк нагадав, що уряд вніс до Верховної Ради пакет економічних,
соціальних і бюджетних реформ. Проте, за його словами, частина парламенту
«і навіть окремі демократи відмовилися навіть включити в порядок денний ці
закони».
«Вчора саме через поведінку народних депутатів України українцям
було відмовлено в двократному зменшенні єдиного податку для малого
бізнесу, в зменшенні з 41 на 15 % єдиного соціального внеску, у скороченні
кількості податків з 22 до 9. Українцям було відмовлено в новій системі
сплати податку на прибуток, коли платять не під диктовку податкової
адміністрації, а так, як написано в міжнародних стандартах бухгалтерського
обліку. Українцям було відмовлено в додаткових повноваженнях
територіальних громад по отриманню фінансового ресурсу і встановленню
місцевих податків і зборів, – підкреслив глава уряду. – Через вчорашню
ганебну поведінку, політичну передвиборну істерію українського парламенту
ми не можемо внести закон про державний бюджет».
Глава уряду повідомив, що Кабінет Міністрів повторно внесе ці
законопроекти до Верховної Ради.
Він назвав неприйнятною позицію парламенту й щодо антикорупційних
законопроектів. А. Яценюк нагадав, що уряд розробив пакет
антикорупційного законодавства, що передбачає створення Національного
антикорупційного бюро для розслідування корупційних діянь вищих
посадових осіб, а також пропонується Національна антикорупційна стратегія,
«яка повністю по-новому визначає політику боротьби з корупцією в країні».
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В антикорупційному пакеті й законопроект про розкриття всієї інформації
про власників будь-яких компаній, які працюють в Україні або засновниками
яких є громадяни України.
Проте, наголосив А. Яценюк, жоден із законопроектів не був
проголосований в парламенті: «Цей парламент не хоче боротися з корупцією.
І саме тому його треба буде переобрати, і саме тому треба, щоби в цьому
парламенті залишилися навічно в історії, ганебній історії ті депутати, які не
голосували ні за економічні, ні за соціальні, ні за податкові реформи, ні за
антикорупційний пакет» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. –
17.09).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду в середу,
17 вересня, доручив створити комісію для перевірки членів уряду,
заступників міністрів і керівників центральної виконавчої влади щодо
відповідності закону про очищення влади, сформувати єдиний реєстр
осіб, щодо яких застосовано люстрацію, і створити громадянську раду з
питань люстрації при Міністерстві юстиції.
А. Яценюк підкреслив, що 16 вересня «з сьомого разу, за жорстким
наполяганням Голови Верховної Ради України О. Турчинова, і в першу чергу
з допомогою громадянського суспільства» парламент ухвалив закон про
очищення влади.
За підрахунками уряду, під дію закону про люстрацію потрапляють
1 млн чиновників, державних службовців, працівників правоохоронних
органів, «в тому числі й весь склад Кабінету Міністрів України, МВС, СБУ,
Генпрокуратура»: «Дуже важливо, щоб під даний закон попала суддівська
влада, судді, які брали хабарі й виносили рішення, хто фальшували вибори і
робили їх не іменем України, а іменем Януковича, хто накладали штрафи на
Автомайдан. Потрапляють під закон про люстрацію всі працівники
правоохоронної системи, які відправляли “Беркут” на беззбройних громадян,
всі члени центральних органів виконавчої влади, які працювали в період В.
Януковича, попадають під люстрацію податківці – всі, хто мають державні
владні повноваження».
На виконання закону А. Яценюк доручив міністру Кабінету Міністрів
України О. Семераку разом з Національним агентством з питань державної
служби, Нацдержслужбою України терміново створити комісію для
перевірки діючих членів Кабінету Міністрів України, заступників міністрів і
всіх керівників органів центральної виконавчої влади, які призначаються
Кабінетом Міністрів України, на предмет відповідності закону України про
люстрацію.
Глава уряду також доручив Міністерству юстиції України відповідно до
закону невідкладно сформувати єдиний державний реєстр осіб, по
відношенню до яких застосовано люстрацію, а також створити громадянську
раду з питань люстрації при Міністерстві юстиції: «По мірі наповнення
єдиного державного реєстру осіб, які підпали під люстрацію, проводити
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публічні засідання громадської ради й інформувати громадян України про те,
як очищується українська влада, українська міліція, українські суди,
українська правоохоронна система».
Керівникам центральних органів виконавчої влади й персонально
міністрам доручено відповідно до закону створити комісії з люстрації в
кожному міністерстві (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 17.09).
***
У разі запровадження Росією торговельних обмежень щодо України
Кабінет Міністрів невідкладно вживе дзеркальних заходів.
«Як тільки Росія запровадить торговельні обмеження по відношенню до
України, ми невідкладно, в той же день, запровадимо дзеркальні заходи», –
заявив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду в середу,
17 вересня.
А. Яценюк нагадав, що Європейський Союз прийняв рішення про
надання додаткового перехідного періоду, «який допомагає українській
економіці, коли ринок Європейського Союзу для українських товарів
відкритий, а це, за попередніми розрахунками, дає додатково 500 млн євро
доходів для української економіки протягом року, а Україна залишає свій
ринок захищеним».
При цьому, за словами глави уряду, режим вільної торгівлі «з іншими
сусідніми східними країнами повинен залишатися такий, який він є на
сьогоднішній момент».
«У мене немає жодних позитивних очікувань щодо Росії. І ми повинні
готуватися до того, що Росія все одно буде запроваджувати торговельні
обмеження. Хочу офіційно заявити: як тільки Росія запровадить торговельні
обмеження по відношенню до України, ми невідкладно, в той же день,
запровадимо дзеркальні заходи», – підкреслив А. Яценюк (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 17.09).
***
Уряд України на засіданні в середу, 17 вересня, ухвалив рішення щодо
затвердження Плану імплементації Угоди про асоціацію з Європейським
Союзом. Прем’єр-міністр України А. Яценюк наголосив, що Угода з ЄС
повинна бути повністю імплементована до 2017 р.
На засіданні уряду був присутній голова представництва ЄС в Україні Я.
Томбінський. «Ми поставили дуже амбіційні терміни. До 2017 р. Угода
повинна повністю бути імплементована. Для нас вкрай важливо виконати
Угоду, адаптувати українське законодавство до європейських стандартів,
показати, що Україна відповідає правилам Європейського Союзу, що ми
провели дійсно європейські реформи, зробили ті зміни, які роблять Україну
європейською державою не на папері, а в реальності», – підкреслив він.
За словами А. Яценюка, що швидше будуть проведені ці зміни, «чим
швидше Європейський Союз побачить, що ми насправді виконали Угоду,
тим швидше у нас є шанс подати заявку на вступ до Європейського Союзу і
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сказати: «Ми відповідаємо критеріям, ми підписали Угоду, ми її виконали і
відповідно до ст. 49 Угоди Україна може претендувати на членство в
Європейському Союзі».
Глава уряду зазначив, що Кабінет Міністрів зробив усе, що обіцяв, щодо
Угоди з ЄС: «Політична частина була підписана Прем’єр-міністром.
Економічна частина була підписана Президентом. Угода булла… синхронно
ратифікована Європейським парламентом і українським парламентом. Ми
чітко заявили, що на наступний день після ратифікації Угоди уряд прийме
рішення про імплементацію Угоди».
Прем’єр-міністр України повідомив, що уряд розробив механізм
імплементації Угоди з ЄС, узгоджений з європейськими партнерами. Він
висловив вдячність голові представництва ЄС в Україні Я. Томбінському за
значну роботу при підготовці Плану імплементації Угоди між Україною та
ЄС.
А. Яценюк нагадав, що в кожному міністерстві є заступник міністра з
питань європейської інтеграції, в уряді створений Офіс з питань європейської
інтеграції як ключовий координуючий орган, який повинен забезпечувати
виконання Угоди з ЄС: «В новому уряді новий парламент повинен
призначити віце-прем’єр-міністра з питань європейської інтеграції. Так як, на
жаль, цей парламент не готовий працювати разом з урядом на виконання
Угоди».
За словами А. Яценюка, західні партнери створили групу допомоги, яка
працює з профільними міністерствами й допомагатиме забезпечувати
технічне виконання Угоди з Європейським Союзом.
Глава уряду поставив на голосування питання затвердження Плану
імплементації Угоди, підписаної між Україною та Європейським Союзом:
«На 2017 р. ми повинні завершити імплементацію, і чим швидше, тим краще
– заявка і вступ в ЄС», – сказав глава уряду.
Рішення
було
ухвалено
одностайно
(Урядовий
портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 17.09).
***
Уряд прийняв ряд надзвичайно важливих рішень, які стосуються долі
України і її інтеграції з ЄС.
Зокрема, за словами міністра юстиції П. Петренка, прийнято плани
імплементації та виконання Угоди про асоціацію, яку 16 вересня було
ратифіковано парламентом. «З цих хвилин затверджено план дій кожного
міністерства та відомства щодо конкретної реалізації в життя положень
Угоди, які фактично є тими стратегічними реформами, які містяться на 700
сторінках історичного для України документа, який… був ратифікований», –
сказав П. Петренко, наголосивши на принциповій позиції уряду щодо
недопущення «жодних відкладань у часі з виконання цієї Угоди і її
імплементації у національне законодавство».
За його словами, уряд взяв на себе амбітне завдання: протягом трьох
років виконати всі положення Угоди про асоціацію. «Фактично зробити
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глибокі стратегічні реформи всіх секторів економіки, державного управління,
соціальної, податкової, бюджетної систем. Тобто дати можливість Україні
претендувати на повноцінне членство у Європейському Союзі», – підкреслив
він.
Крім того, міністр юстиції повідомив, що уряд прийняв рішення про
розширення на чотири області пілотного проекту із запровадження
електронної процедури надання адміністративних послуг органами
реєстраційної служби (модельний офіс реєстраційної служби в Києві працює
із серпня). «Уряд підтримав нашу пропозицію щодо розширення цього
пілотного проекту на чотири області. Ми маємо амбітний план до кінця року
запровадити цю електронну систему спрощеного прийняття документів
наших громадян у центрах адмінпослуг у Вінницькій, Чернігівській,
Львівській і Дніпропетровській областях», – повідомив П. Петренко,
висловивши переконання, що за результатами роботи цих центрів з
наступного року вся Україна перейде на таку спрощену процедуру публічних
сервісів.
Він повідомив, що нині за новою електронною процедурою громадяни,
реєструючи нерухоме майно, земельні ділянки тощо, не заповнюють жодних
паперів, що виключило корупційну складову.
Міністр зауважив, що за результатами півторамісячної роботи
модельного офісу реєстраційної служби в Києві кількість відмов зменшилася
з 70 до 10 %, «що означає, що 60 % відмов полягали у корупції».
Водночас П. Петренко нагадав, що уряд, розуміючи «необхідність
робити дійсно робочими і дієвими ті органи влади, які надають послуги
громадянам», прийняв рішення про оптимізацію органів центральної влади.
Відповідно до цього документа кількість контролюючих та інспекційних
функцій цих органів скорочено з 1300 до 600, кількість контролюючих
органів скорочено з 56 до 29. За його словами, це дасть змогу також значно
скоротити кількість державних службовців, «що має покращити якість та
професійність роботи».
Він також нагадав, що уряд наклав мораторій на проведення будь-яких
перевірок контролюючими органами, крім Державної фіскальної служби,
суб’єктів господарювання до кінця року.
Крім того, міністр повідомив, що однією з важливих ініціатив
законопроектів уряду, які 16 вересня парламент, на жаль, не проголосував,
було звільнення малого й середнього бізнесу від перевірок контролюючими
органами на два роки.
П. Петренко зазначив, що, виходячи із затвердженого плану
імплементації Угоди про асоціацію, Міністерство юстиції буде щотижня
інформувати про зроблене (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. –
17.09).
***
Між урядами України і США підписано угоди про виконання завдань
у сфері розвитку, згідно з якими планується виділення Україні 34 млн дол.
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США у рамках програм сталого розвитку економіки, зокрема на
вдосконалення законодавчого середовища у відповідності до норм ЄС,
зміцнення потенціалу приватного сектору, збільшення підтримки малих
і середніх підприємств з боку місцевої влади, удосконалення функцій
громадського нагляду й участі громадян у процесах врядування,
підвищення рівня енергобезпеки тощо.
Від України угоду підписав віце-прем’єр-міністр України, міністр
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
В. Гройсман, від США – директор регіональної місії Агентства США з
міжнародного розвитку в Україні, Білорусі, Молдові та на Кіпрі Д. Бартон.
«Ми відчуваємо дружню підтримку Сполучених Штатів Америки, в
тому числі і в сфері розвитку тих програм, які підтримують реформи в
Україні. Ваша підтримка для нас є дуже важливою. Підписання цих угод є ще
одним кроком у нашій співпраці», – наголосив В. Гройсман.
У свою чергу Д. Бартон зауважив, що вперше Україна й USAID разом
співпрацюють над визначенням цілей технічної допомоги. «Вперше за багато
років питання виділення і сфери використання коштів визначаються нами
разом з українською стороною. Раніше ми здійснювали реєстрацію програм,
у нас був певний бенефіціар з боку української влади. Але сьогодні те, що ми
разом визначаємо та плануємо використання кошів, говорить про нову якість
і рівень нашого партнерства», – зазначив Д. Бартон (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 17.09).
***
16 вересня 2014 р. відбулася робоча зустріч віце-прем’єр-міністра
України О. Сича з верховним комісаром ОБСЄ у справах національних
меншин А. Торс.
Під час зустрічі сторони обговорили проблеми забезпечення дотримання
прав різних етнічних спільнот в Україні, зокрема кримськотатарського
народу й українців у Криму. Віце-прем’єр-міністр і верховний комісар
висловили стурбованість з приводу брутальних порушень їхніх прав –
обшуків, залякувань, заборон використовувати рідну мову в навчальних
закладах тощо. Об’єктом обговорення стали й зухвалі порушення російським
агресором прав етнічних українців у тих регіонах Донбасу, що підконтрольні
бойовикам і російським військам.
Також урядовець ознайомив верховного комісара ОБСЄ з діяльністю
нещодавно створених інституцій, покликаних сформувати концептуальні
засади етнонаціональної політики держави, – урядового уповноваженого з
питань етнонаціональної політики й Ради міжнаціональної злагоди при
Кабінеті Міністрів України. О. Сич запропонував А. Торс делегувати свого
представника до участі в роботі ради, щоб перейняти цінний досвід
європейської структури з формування етнонаціональної політики.
Крім того, урядовець наголосив, що в Україні не може мати місце
домінування однієї національної меншини над іншою, а всі етнічні спільноти
повинні мати рівне право на вільне застосування своїх культурних, мовних й
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інших прав. «Ми маємо подолати монополію однієї національної меншини
(російської. – Ред.) над усіма іншими етнічними спільнотами України з тим,
аби кожна з них мала можливість однаковою мірою плекати свою мову,
традиції, культуру. Натомість до сьогодні існувала ситуація, коли одна
нацменшина маніпулювала своїм становищем колись панівної метропольної
нації. Це призводить до дестабілізації етнонаціональної ситуації в державі.
Тільки за умов надання рівних прав для усіх етнічних спільнот ми зможемо
говорити про проведення збалансованої політики міжнаціональної єдності, а
не зводити її до конфлікту між державотворчою українською нацією і
російськомовною меншиною», – зауважив О. Сич.
Також А. Торс привітала Україну з ратифікацією Угоди про асоціацію з
ЄС і висловила переконання, що Українська держава вже ніколи не зійде з
шляху європейського розвитку і плекання демократичних цінностей
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 16.09).
***
Украина надеется, что ратификация Соглашения об ассоциации ЕС
– Украина будет закончена в течение первых трех лет, заявил спикер
Министерства иностранных дел Е. Перебийнис, передает «ИнтерфаксУкраина».
«Существующий опыт ратификации аналогичных соглашений дает
основания считать, что процедура может быть завершена в зависимости от
процедуры от одного до трех лет», – сказал Е. Перебийнис.
Он напомнил, что на сегодня Соглашение ратифицировано уже пятью
европейскими странами – Румынией, Латвией, Литвой, Болгарией и Мальтой.
Представитель внешнеполитического ведомства рассказал, что полное
применение Соглашения произойдет после ратификации национальными
парламентами всех 28 государств-членов ЕС.
Как сообщалось, 16 сентября парламент Украины и ЕС синхронно
ратифицировали Соглашение об ассоциации. Соответственный документ
подписали Президент Украины П. Порошенко и президент Европарламента
М. Шульц (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 16.09).
***
Украинское правительство просит Еврокомиссию предоставить
дополнительные 2 млрд евро в виде макрофинансовой помощи, которая
будет направлена в бюджет. Об этом заявила во вторник, 16 сентября, на
заседании Комитета ВР по вопросам европейской интеграции, директор
департамента долговой и международной финансовой поддержки
Министерства финансов Г. Пахачук.
«Мы обратились к ЕС за следующей макрофинансовой помощью в
объеме 2 млрд евро», – заявила она, комментируя ожидаемые поступления в
государственный бюджет, которые необходимы для выполнения Соглашения
об ассоциации с ЕС.
Между тем, фактическое поступление средств в Киев может зависеть от
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того, выполняет ли Киев согласованные ранее условия о макрофинансовой
стабильности. Эти условия были установлены при выделении первых
траншей помощи на сумму 610 млн евро в июне 2014 г., отмечают
собеседники. «Решение о резервировании 1 млрд ранее уже было принято, но
сейчас нужно принять решение об их фактическом выделении. Сейчас
решается, будут ли там условия. По второму миллиарду – ситуация сложнее,
здесь нет даже решения о выделении», – пояснил источник.
В Киеве находится оценочная миссия ЕС, которая должна предоставить
свою рекомендацию о выполнении Украиной ряда индикаторов
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 17.09).
***
17 вересня 2014 р. відбулася зустріч заступника міністра закордонних
справ України з питань європейської інтеграції О. Зеркаль із главою місії
Європейського Союзу з надання допомоги в питаннях кордону Україні та
Республіці Молдова (EUBAM) Ф. Бастальї.
Під час зустрічі сторони обговорили результати діяльності місії EUBAM
і пріоритети роботи на майбутнє з огляду на потребу в імплементації
Україною Угоди про асоціацію з ЄС.
Українською стороною було наголошено на важливості надання місією
EUBAM допомоги в реалізації ІІ фази Плану дій щодо лібералізації ЄС
візового режиму для України у частині інтегрованого управління кордонами
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 17.09).
***
Генпрокуратура Украины начала уголовное производство по факту
подготовки и проведения выборов в Крыму. Об этом в среду, 17 сентября,
сообщает пресс-служба ГПУ.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 109 УК Украины (действия,
направленные
на
насильственное
изменение
или
свержение
конституционного строя или на захват государственной власти).
«Вопреки законодательству Украины на оккупированной территории
государства были запланированы на 14 сентября этого года и проведены
выборы в так называемые законодательные органы Крыма и города
Севастополя, а также муниципальные выборы», – говорится в сообщении.
Как сообщал «Корреспондент.net», 14 сентября в России 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
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 17.09).
***
Мер Києва В. Кличко прозвітував за перші 100 днів роботи на посаді
мера Києва й розповів, що першочерговим завданням у роботі була
боротьба з корупцією, передає кореспондент УНН.
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«Я впевнений, що можу звітувати, і, якщо говорити боксерською
термінологією, в першому раунді – за ці 100 днів – у нелегкому бою наша
команда перемогла», – заявив він.
Мер столиці також повідомив, що вже найближчим часом має бути
впроваджено єдиний квиток на громадський транспорт і зменшена кількість
маршруток. Витрати на розробку єдиного квитка буде покрито за рахунок
інвестиційних коштів. Також він повідомив, що у 2015 р. має бути повністю
завершено реконструкцію Поштової площі.
Зараз же у столиці оголошено конкурс щодо облаштування вул.
Інститутської. У програмі мера також є плани по збільшенню скверів і парків
та озелененню столиці.
Крім того, В. Кличко нагадав, що найближчим часом Андріївський узвіз
буде повністю закритим для проїзду автотранспорту, крім швидких і
аварійних служб (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua).
– 2014. – 17.09).

ПОЛІТИКА
Нижняя палата Конгресса США приняла резолюцию по Украине. Об
этом сообщает ИТАР-ТАСС.
В документе, как сообщается, декларируется «решительная поддержка
права народа Украины свободно определять свое будущее, включая
отношения с другими странами и международными организациями, без
вмешательства, запугивания или принуждения со стороны других стран».
В резолюции содержится ряд призывов к союзникам США и к
администрации страны. Среди них, в частности, – призыв «оказать Украине
безотлагательно необходимую помощь», в том числе военным снаряжением
и разведданными, а также другой нужной информацией. Отмечен также
призыв обеспечить беспрепятственное расследование обстоятельств
крушения в Украине малайзийского Боинга-777.
Напомним, сегодня комитет по иностранным делам Сената США
рассмотрит законопроект о предоставлении Украине статуса союзника США
вне НАТО (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 18.09).
***
Комитет министров Совета Европы, который является высшим
исполнительным органом международной организации, признал
присутствие российских войск в Украине. Об этом говорится в решении
Комитета, передает Интерфакс-Украина в среду, 17 сентября. «(Комитет –
ред.)…призвал Российскую Федерацию вывести все свои войска из Украины
и воздерживаться от любого дальнейшего военного вмешательства в
Украине, в том числе от поставок военной техники и имущества другим
сторонам, обеспечить безопасность границы, избежать незаконного
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перемещения имущества», – говорится в решении Комитета.
В украинском внешнеполитическом ведомстве назвали такое решение
Комитета
министров
Совета
Европы
беспрецедентным.
«Это
беспрецедентное решение для Совета Европы, еще одно признание
авторитетной международной организацией присутствия российских войск
на территории Украины и военного вмешательства России, которое Москва
упорно отрицает. Мы приветствуем такое решение Комитета министров
Совета Европы как очередное проявление консолидации международного
сообщества в поддержку Украины и осуждение российской агрессии», –
сообщил источник агентства в МИД Украины (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 17.09).
***
Голова Євроради Г. Ван Ромпей і президент Єврокомісії
Ж. М. Баррозу привітали ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС і заявили, що вона забезпечить Україну планом перетворення в
європейську демократичну державу. Про це йдеться в оприлюдненій у
вівторок спільній заяві європолітиків, передає УНН.
«Ми вітаємо одночасну ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС у Верховній Раді та в Європейському парламенті… і розцінюємо це як
важливий крок щодо політичної асоціації та економічної інтеграції України з
Європейським Союзом», – зазначили Г. Ван Ромпей і Ж. Баррозу.
«Угода про асоціацію забезпечить план для перетворення України на
сучасну та процвітаючу європейську демократію», – ідеться в заяві
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 17.09).
***
Представник Державного департаменту США М. Гарф на брифінгу у
Вашингтоні наголосила, що Сполучені Штати Америки вважають
ратифікацію у Європарламенті та Верховній Раді Угоди про асоціацію
між Україною та Європейським Союзом доказом поразки Російської
Федерації, повідомляє УНН.
Вона зазначила, що Росія намагалася не допустити ратифікації Угоди та
втілення її положень у життя. «Зараз цей документ не лише ратифікований
Україною, а Росія все більше ізольована від решти світу. Тому це трохи
схоже на стратегію подвійного програшу для них», – сказала М. Гарф.
«Черговим кроком уперед з цією угодою в умовах великих викликів
українські лідери виконали волю українського народу, котрий
продемонстрував свою переважаючу підтримку подальшої інтеграції з
Європою минулої зими та голосуванням на президентських виборах
25 травня», – відзначила вона (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 17.09).
***
Рішення українського парламенту про ратифікацію політичної
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частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом є важливе, але відкладання
впровадження Угоди про вільну торгівлю ЄС – Україна до грудня 2015 р. –
це успіх для Росії, бо Кремль саме цього і домагався, вважає директор
Фонду польсько-української співпраці PAUCI Я. Пєкло, передає УНН з
посиланням на «Польське радіо».
За його словами, положення документа, що стосуються торгівлі між
Євросоюзом та Україною, становлять 80 %, або 2/3 від усього обсягу
основної частини Угоди, «знаходитимуться поки що в морозильній камері,
що є певним досягненням Росії». «Це не є добрим знаком. Це показує, що
Росія змогла вплинути на європейських політиків і заморозити цей процес.
Російська політика ефективна, а в ЄС переважає позиція, що Росія й надалі є
надійним партнером», – вважає експерт.
На його думку, рішення про ратифікацію політичної частини говорить
про політичну волю України, яка «вирішила йти в напрямку Європи». Однак
подробиці криються в економічній частині про вільну торгівлю, яка була
відкладена до кінця наступного року.
За словами експерта, Угода про вільну торгівлю є найважливішою, бо
ЄС «опирається» на економічну співпрацю.
Підписання політичної частини, як каже він, означає, що Україна
зацікавлена в інтеграції з унією, однак «не буде імплементувати
найважливішої, економічної частини Угоди». Я. Пєкло при цьому наголошує,
що впровадження в дію Угоди про вільну торгівлю «могло би стати
проблемою для України», яка де факто «перебуває у стані війни з Росією»
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 17.09).
***
Правительство РФ намерено утвердить постановление о вводе
пошлин для Украины, а затем уже откладывать его применение, если
Киев и Брюссель выполнят свое обещание об отсрочке имплементации
их Соглашения об ассоциации в части зоны свободной торговли. Об этом
заявил глава Минэкономразвития РФ А. Улюкаев, передает РИА «Новости».
«Я думаю, что это правильная симметричная конструкция: Украина
ратифицирует Соглашение, мы подписываем постановление. И в
соответствии с ним мы тоже должны с 1 ноября применять (режим
наибольшего благоприятствования. – Ред.)», – подчеркнул А. Улюкаев.
Если, по словам А. Улюкаева, до конца октября Украина примет «какойто акт, который демонстрирует, что мы одинаково понимаем брюссельскую
договоренность», тогда и Россия примет решение об отсрочке до конца
2015 г. этого режима.
«У нас, как вы знаете, был принят проект постановления правительства,
в соответствии с которым в случае временного применения Соглашения об
ассоциации Украины и ЕС мы вводим режим наибольшего
благоприятствования, то есть откажемся от преференциального режима (для
Украины. – Ред.)», – сказал А. Улюкаев (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 16.09).
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***
В Украину прибыла миссия экспертов из Евросоюза по вопросу
либерализации визового режима. Об этом сообщает представительство ЕС в
Украине в Facebook.
Посол ЕС в Украине Я. Томбинский вместе с замминистра иностранных
дел Украины по вопросам европейской интеграции Е. Зеркаль
приветствовали группу экспертов из Европейской комиссии, государствчленов ЕС и ФРОНТЕКС, которые будут оценивать состояние
имплементации плана действий по либерализации визового режима в
Украине. В частности, это первый экспертный визит, который продлится до
26 сентября и сосредоточится на вопросах миграции, предоставления
убежища, безопасности документов и управления границами.
Напомним, 20 августа Кабмин утвердил программу о переходе ко второй
фазе безвизового режима с ЕС (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2014. – 16.09).
***
Тристороння зустріч у форматі Росія – ЄС – Україна щодо газу
відбудеться 22 вересня. Про це повідомив очільник Міненерго РФ О. Новак,
передає УНН з посиланням на російські ЗМІ.
«Як ви знаєте, ми пропонували провести зустріч 6 вересня, але ми
отримали від Єврокомісії зустрічну пропозицію призначити її на суботу
(20 вересня. – Ред.). Однак, як ви знаєте, у Сочі в цей час проходитиме
економічний форум, тому ми готові зустрічатися з понеділка», – процитувало
слова О. Новака видання «Прайм».
Нагадаємо, начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності
ВАТ «Газпром» П. Одеров заявив, що Міненерго РФ 11 вересня одержало
пропозиції ЄС щодо проведення нової тристоронньої зустрічі по газу
20 вересня в Берліні. Однак, за його словами, дата поки не узгоджена і її
оголосять пізніше.
Зазначимо, канцлер Німеччини А. Меркель відзначила, що газові
переговори з РФ відбудуться незалежно від рішення щодо санкцій
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 17.09).
***
ПАРЄ на майбутній осінній сесії знову планує без російської делегації
обговорити поточну кризу в Україні, передає УНН.
«Ситуація в Україні та протидія неонацизму будуть у центрі уваги цієї
сесії», – розповів «РИА “Новости”» співробітник апарату асамблеї.
За його словами, у ПАРЄ надійшла пропозиція розглянути в рамках
сесії, крім ситуації в Україні, «питання загрози з боку ісламської держави, а
також проблему насильства щодо християн і представників інших релігійних
громад».
Співрозмовник ЗМІ пояснив, що «рішення про те, у якому форматі –
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строкових чи поточних дебатів – проводити дискусію з цих двох тем, поки не
прийнято» (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014.
– 17.09).
***
В НАТО считают, что российские военные силы на Востоке
Украины используются для создания конкретного и прямого давления на
руководство Украины.
В
краткосрочной
перспективе
Украине
грозит
появление
«замороженного конфликта», который будет тормозить развитие страны. Об
этом заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе Ф. Бридлав,
передает радио «Свобода».
«Думаю, что хотя прекращение огня и было хорошим во многих
аспектах, хотя бы потому, что помогло сохранить многие жизни, оно
способствует также и нагнетанию ситуации на Востоке Украины, которая
может легко перерасти в еще один “замороженный конфликт”», – сказал
генерал НАТО во время выступления в Вашингтоне.
По мнению военного, Кремль будет использовать режим прекращения
огня для усиления, в том числе и силами регулярных войск, позиций
сепаратистов на Востоке Украины. «Думаю, что линия поддержки (Россией
сепаратистов. – Ред.) теперь открыта в Донецк и Луганск. Думаю, что во
время прекращения огня эта линия поставок будет использоваться на полную
мощность. Мы видим огромное давление, которое российские войска
оказывают на Мариуполь. И, думаю, на это можно посмотреть с двух сторон:
либо они используют эту силу для принуждения, и говорят “выполняйте
наши условия, иначе...”, или же это силы, просто готовые к захвату порта», –
считает Ф. Бридлав.
Успех украинской армии был недопустим для Москвы, поэтому
российское руководство перешло к использованию регулярных войск,
говорит американский генерал. Он считает, что эти силы используются для
создания конкретного и прямого давления на руководство Украины. «Они
сейчас в течение нескольких дней уменьшали военное присутствие на
Востоке, но оставили там вполне способную и хорошо подготовленную силу,
что позволяет оказывать давление на Президента П. Порошенко и
руководство Украины. И это давление, по моему мнению, позволяет им
вполне формировать геополитический контекст Восточной Украины в
будущем»,
–
сказал
главнокомандующий
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 17.09).
***
Глава МИД РФ С. Лавров заявил, что НАТО сыграло деструктивную
роль в украинском кризисе и фактически подталкивает Киев к силовому
решению конфликта. Об этом он сказал в интервью испанской газете El
Pais.
«Обращает на себя внимание деструктивная роль НАТО на протяжении
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всего внутриукраинского кризиса. В частности, в альянсе взят курс на
наращивание военного потенциала Украины, используемого, как известно,
против мирного населения. Руководство НАТО поддерживает намерения
государств-членов расширять объемы снабжения Украины спецсредствами,
военным оборудованием, которые могут использоваться украинскими
властями для внутренних репрессий. Таким образом, Киев фактически
подталкивают к силовому решению конфликта», – заявил С. Лавров.
По его словам, анонсированные на саммите НАТО в Уэльсе планы
проведения совместных с Украиной учений стран Альянса на территории
этой страны до конца текущего года «явно не способствуют мирному
процессу и лишь усугубляют раскол в украинском обществе».
Чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации в Украине, «важно,
чтобы все без исключения внешние игроки проявляли сдержанность»,
подчеркнул С. Лавров. «Этого, к сожалению, нельзя сказать о действиях
некоторых западных партнеров, которые вместо серьезного анализа
непростых внутренних социально-политических процессов в этой стране
безосновательно
предпочитают
перекладывать
на
Россию
всю
ответственность за происходящее», – сказал министр.
По его словам, Украина сегодня стоит перед выбором: пойти по пути
мира и конструктивного диалога в обществе или скатиться в авторитаризм и
национал-радикальную диктатуру. Однако у Киева, по его словам, появился
реальный шанс остановить кровопролитие в стране.
Глава МИД РФ заверил, что, несмотря на противоречия, Россия готова к
взаимодействию с западными партнерами по украинскому вопросу. «Готовы
взаимодействовать с западными партнерами в интересах урегулирования
кризиса на Украине. Рассчитываем, что США и ЕС будут использовать свое
влияние с тем, чтобы побуждать украинские власти к миру», – заявил
С. Лавров (Главком (http://glavcom.ua/news/234378.html). – 2014. – 17.09).
***
В России прокомментировали закон об особом статусе части
Донбасса, принятый Верховной Радой Украины 16 сентября.
«В России рассматривают этот документ как шаг в правильном
направлении,
который
соответствует
духу
договоренностей,
зафиксированных в Женевском заявлении России, Украины, США и
Евросоюза от 17 апреля, а также в Берлинской декларации от 2 июля», –
говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что указанный
закон определяет временный порядок организации местного самоуправления,
деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах
Донецкой и Луганской областей. Он призван создать необходимые условия
для восстановления нормальной жизни в регионе, обеспечить соблюдение
конституционных прав и свобод граждан.
«В частности, можно позитивно оценить те положения закона, которые
будут гарантировать право языкового самоопределения каждого жителя в
44

отдельных районах Донецкой и Луганской областей, развитие в отдельных
районах Донецкой и Луганской областей трансграничного сотрудничества,
направленного
на
углубление
добрососедских
отношений
с
административно-территориальными единицами РФ», – говорится в
сообщении.
Как считают в МИД РФ, все это создает основу «для запуска
содержательного конституционного процесса в Украине, включая начало
диалога с целью способствовать национальному примирению и согласию в
этой стране».
Также в России рассчитывают, что все положения закона будут
ответственно выполняться.
«Очевидно, что попытки известных политических групп в Украине
отменить его или изменить его существо вновь отбросят ситуацию к
конфронтации на Юго-Востоке, подорвут усилия международного
сообщества и здравых политиков в самой стране по нормализации», –
добавляют
в
дипведомстве
России
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 17.09).
***
«Власти» самопровозглашенной ДНР отказываются проводить
местные выборы 7 декабря, инициированные властями Украины, заявил
так называемый премьер А. Захарченко.
«У нас свой верховный совет, и мы сами будем решать, когда и какие
выборы нам проводить. Никаких выборов, организованных Украиной, у нас
проводиться не будет», – цитирует его слова «Интерфакс-Украина».
При этом А. Захарченко пояснил, что не намерен принимать участие в
заседаниях контактной группы по Украине, которые ожидаются в ближайшее
время (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 17.09).
***
Верховная Рада Украины, ратифицировав Соглашение об ассоциации
с ЕС, выбрала единственно правильный путь – от тоталитарного к
европейскому государству. Об этом лидер партии УДАР, мэр Киева
В. Кличко заявил журналистам в кулуарах парламента.
«Ратификация Соглашения об ассоциации позволит создать, наконец,
прозрачные правила игры и равные условия для работы малого и среднего
бизнеса», – сказал В. Кличко. Он выразил надежду, что в Украине начнут
вводиться европейские стандарты жизни. «Это наш шанс на развитие и
укрепление нашей страны. И правильно воспользовавшись им, мы получим
то, что уже давно получила вся Европа», – сказал мэр Киева.
Он также отметил, что в Украине жизненно необходимо наконец
осуществить эффективные реформы, хотя придется прибегать и к
непопулярным шагам. «Мы выбираем путь от тоталитарной и
олигархической страны к европейскому государству», – подчеркнул В.
Кличко.
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Политик добавил, что фракция УДАР в полном составе поддержала
ратификацию Соглашения. «Мы всегда подчеркивали, что это –
единственный правильный выбор для Украины», – сказал В. Кличко
(Главком (http://glavcom.ua/news/234200.html). – 2014. – 16.09).
***
Кандидат у депутати від Блоку П. Порошенка Ю. Луценко запевняє,
що ухвалення законів щодо Донбасу не означає ані особливого статусу
цього регіону, ані програшу. Про це він написав у своєму блозі на
«Українській правді».
«Інколи важливо читати тексти законів, а не заголовки сайтів. Правильна
назва дуже важливого закону – “Про особливий порядок місцевого
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”. Ані в
назві, ані в змісті закону нема фрази про “особливий статус” цих районів, а
тим більше Донбасу взагалі, – наголосив Ю. Луценко. – Закон стосується не
всього Донбасу, а лише тих районів, які на даний момент контролюються
бойовиками. Цей закон не передбачає утримання тих територій за рахунок
держбюджету. Нарешті ми побачимо, чи здатен Донецьк і Луганськ
прогодувати себе».
Він також наголосив, що «закон про амністію» не поширюється на
вбивць, терористів, ґвалтівників і викрадачів людей: «Амністія торкнеться
лише тих, хто випустить усіх заручників, здасть зброю та військову техніку,
звільнить приміщення органів державної влади та місцевого самоврядування,
державних і приватних підприємств та установ. Треба припинити крики “все
пропало”. Ми нічого не програли.
При цьому Україна відновлює контроль над кордоном і не має жодних
зобов’язань у зовнішній політиці. Україна не зробила жодних поступок у
питаннях своєї територіальної цілісності та державного устрою».
Альтернатива цьому, за його словами, – «поновлення війни з російською
армією, вуличні бої в мегаполісах і десятки тисяч убитих», і вже без
підтримки Заходу. А «мир з позиції сили», на думку Ю. Луценка, дасть
Україні час модернізувати армію та реформувати економіку, а в перспективі
– дасть змогу повернути Крим (Українська правда (www.pravda.com.ua). –
2014. – 17.09).
***
Ю. Тимошенко звернулася до Президента України П. Порошенка з
вимогою накласти вето на закони про особливий статус деяких районів
Донбасу в зоні АТО, які Верховна Рада проголосувала 16 вересня. Про це
під час брифінгу заявила лідер партії «Батьківщина» Ю. Тимошенко, передає
кореспондент УНН.
За словами Ю. Тимошенко, Верховна Рада проголосувала закони про
особливий статус ЛНР і ДНР під тиском Президента.
Лідер «Батьківщини» також вважає, що голосування у ВР було
сфальшованим. Тому її партія збере підписи своїх депутатів, які не
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голосували за законопроекти, а також закликала нардепів інших фракцій
також засвідчити, що вони не голосували за законопроект.
На основі цього «Батьківщина» звернеться в прокуратуру, щоб
порушити кримінальну справу про фальшування результатів голосування.
Також партія планує звернутися з поданням до Конституційного Суду, щоб
той визнав прийняття цих законів протизаконним (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 17.09).
***
Закон о люстрации создан для борьбы с оппозицией, оппонентами и
любым инакомыслием, заявил председатель исполкома Партии развития
Украины, экс-заместитель главы Администрации Президента С. Ларин.
По его мнению, закон сеет вражду и раскол в обществе вместо того,
чтобы объединять страну. «Власть должна заниматься экономикой и
реформами, а не организовывать массовые преследования своих
политических оппонентов. Сейчас надо думать о том, как остановить войну и
обнищание граждан, утвердить мир, спасти промышленность и
подготовиться к зиме», – написал С. Ларин на своей странице в Facebook.
Политик также заявляет, что депутаты даже не знают, за что
проголосовали. «Депутаты не видели окончательного текста закона. Его до
сих пор нет на сайте парламента! За что они голосовали – неясно, – пишет он.
– Закон был продавлен в парламенте в худших авторитарных традициях.
Депутаты голосовали “вслепую”, не видя текста. Под давлением власти и
улицы».
По мнению С. Ларина, от этого закона пострадают «сотни тысяч
добросовестных служащих, которые работали на страну за нищенскую
зарплату». «Теперь они вдруг стали виновны в том, что работали не у тех
руководителей. Закон о люстрации существенно дестабилизирует ситуацию в
стране. Он парализует и остановит работу государственных органов. Он дает
право преследовать и шельмовать любого гражданина по политическим
мотивам. Это подрывает основы демократии, порождает вражду и
радикализм и не способствует объединению страны», – пишет политик.
В своем сообщении С. Ларин делает вывод, что закон о люстрации не
уменьшит коррупцию, а подменит борьбу с ней охотой на политических
оппонентов и массовой травлей. «И в прошлой, и в нынешней власти есть
коррупционеры. С ними должны бороться правоохранительные органы и
суды», – резюмирует он, добавляя, что его политическая сила будет бороться
за отмену этого закона (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014.
– 17.09).
***
В Луганской области внеочередные парламентские выборы
практически невозможно провести как минимум в пяти округах, в
Донецкой области – в 10 округах. Об этом во время пресс-конференции
сказала заместитель председателя правления Комитета избирателей
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Украины, главный директор программ КИУ Н. Линник, представляя отчет
организации по результатам долгосрочного наблюдения за период 28 августа
– 15 сентября.
В отчете также отмечается, что Закон Украины «О выборах народных
депутатов Украины» в целом дает возможность провести выборы в
соответствии с международными стандартами. Вместе с тем, как отметила Н.
Линник, закон имеет ряд недостатков, в частности, сохраняет смешанную
избирательную систему, по которой будут проводиться внеочередные
выборы народных депутатов. Законом также не предусмотрено действенных
гарантий безопасности при проведении голосования в регионах проведения
АТО. Кроме того, Законом не упрощена процедура голосования для
внутренне перемещенных лиц из Донецкой и Луганской областей.
В отчете отмечается, что в большинстве регионов основные
политические партии уже начали агитационную работу среди избирателей.
Партийные съезды, на которых выдвигались кандидаты, в целом были
проведены открыто, но вместе с тем, как и на предыдущих выборах,
содержательная дискуссия по кандидатурам, вынесенным на утверждение
съездов, отсутствовала.
Презентуя результаты отчета, Н. Линник также отметила, что случаи
косвенного подкупа избирателей, использование нечестных методов
политической борьбы, хотя и фиксируются, но пока носят единичный
характер. Вместе с тем агитация основных партий на выборах продолжает
носить популистский характер и концентрируется вокруг вопросов,
связанных с ситуацией на Востоке Украины. Уровень прозрачности
финансирования предвыборной агитации на внеочередных выборах
народных депутатов Украины останется также невысоким, говорится в
отчете КИУ (Главком (http://glavcom.ua/news/234244.html). – 2014. – 17.09).
***
17 сентября активисты «Правого сектора» пикетировали здание
Администрации Президента Украины. Митингующие требовали, чтобы П.
Порошенко не подписывал принятые днем ранее законы об особом статусе
некоторых районов Донецкой и Луганской областей и об амнистии
участников событий на Востоке Украины.
На мероприятии также присутствовали активисты Автомайдана.
Охраняли
порядок
на
митинге
представители
Нацгвардии
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 17.09).

ЕКОНОМІКА
Украина за неделю, в период с 8 по 16 сентября, экспортировала
свыше 1 млн т зерна. Об этом свидетельствуют данные Министерства
аграрной политики и продовольствия, пишет «Интерфакс-Украина».
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Для сравнения: по данным Минагропрода, с начала 2014/2015
маркетингового года (МГ, июль – июнь) и по состоянию на 16 сентября
экспорт зерновых культур составил 7,03 млн т (5,98 млн т на 8 сентября).
В том числе за этот период на внешние рынки поставлено 4,03 млн т
пшеницы, почти 2,5 млн т ячменя, 415 тыс. т кукурузы и 93 тыс. т других
зерновых.
Еще 327 тыс. т зерновых к 16 сентября погружено на корабли. Таким
образом, объем экспортированного и подготовленного к экспорту зерна
составляет 7,36 млн т.
Экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ составил 32,4 млн т, что на
42 % больше, чем в предыдущем сезоне (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 17.09).
***
Совет НБУ утвердил Основные принципы денежно-кредитной
политики на 2015 г.
Совет Национального банка Украины определил, что главным
направлением денежно-кредитной политики на 2015 г. должно стать
снижение показателя прироста индекса потребительских цен за год до уровня
около 9 %. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Также во время заседания Совет Нацбанка утвердил Основные
принципы денежно-кредитной политики на 2015 г. В соответствии с
утвержденными принципами, рост реального ВВП в 2015 г. предполагается
на уровне 1,0 %, прирост монетарной базы прогнозируется на уровне 20 %.
В сообщении подчеркивается, что прогнозные значения согласованы
между соответствующими органами государственной власти Украины и
Международным валютным фондом в рамках программы stand by.
«Стратегия денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе
будет базироваться на применении режима инфляционного таргетирования,
реализация которого будет основываться на соблюдении следующих
основных принципов: безусловной приоритетности цели ценовой
стабильности и подчинение ей всех других целей и задач денежно-кредитной
политики; тактической гибкости и ориентации на достижение среднесрочных
целей; использование режима гибкого обменного курса, который
предполагает определение стоимости гривни к иностранным валютам на
основе соотношения рыночного спроса и предложения; принятие
перспективного
характера
решений;
прозрачности
деятельности
Национального банка Украины», – говорится в сообщении регулятора.
Также сообщается, что во время заседания Совет Нацбанка
рекомендовал Правлению НБУ сосредоточить свою деятельность на
поддержании стабильности банковской системы и валютного рынка,
повышении ликвидности Фонда гарантирования физических лиц.
Кроме того, была утверждена смета доходов и расходов НБУ на 2015 г. и
часть прогнозируемой прибыли к распределению за 2015 г., которая
подлежит перечислению в госбюджет Украины.
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«Члены Совета приняли во внимание запланированное сокращение
расходной части сметы Национального банка Украины, в частности,
намерения центрального банка избавиться от непрофильных активов,
сократить расходы на содержание персонала, административнохозяйственные расходы и т. д. Было отмечено, что такой подход регулятора к
расходованию государственных средств полностью соответствует непростым
реалиям и основывается на принципах экономии и рациональности», –
добавляют в пресс-службе (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
17.09).
***
Национальный банк Украины разрешил украинским банкам
проводить расчеты с контрагентами в Автономной Республике Крым и
г. Севастополе в гривнах через корреспондентские счета иностранных
банков, кроме расположенных и работающих на территории Крыма. Об
этом регулятор сообщил коммерческим банкам в письме от 15 сентября
№ 29-213/51623, как пишет УНИАН.
«Учитывая прекращение деятельности украинских банковских
учреждений и их обособленных подразделений на территории АР Крым с
целью обеспечения в условиях временной оккупации территории АР Крым
получения резидентами принадлежащих им средств за продукцию, работы,
услуги по договорам с контрагентами из АР Крым, уполномоченный банк
имеет право отнести на счет резидента-получателя средства в гривнах,
поступившие через корреспондентские счета иностранных банков (кроме
банков, расположенных и/или осуществляющих свою деятельность на
территории АР Крым) в гривнях», – говорится в письме.
Согласно письму, в таком случае банк обязан проверять правомерность
поступления средств от контрагента АР Крым на основании
соответствующего договора (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014.
– 16.09).
***
Украина увеличила импорт нефти на 37 %.
Украина в январе – июле 2014 г. увеличила импорт нефти по сравнению
с аналогичным периодом 2013 г. на 37,2 % – до 305,2 тыс. т. Об этом
говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной
промышленности.
При этом в июле импорт нефти не осуществлялся. Поставки нефти
(собственной добычи и импорт) на нефтеперерабатывающие заводы Украины
в январе – июле 2014 г. сократились по сравнению с январем – июлем 2013 г.
на 5,6 % – до 1,656 млн т. В июле текущего года этот показатель сократился
по сравнению с июлем 2013 г. на 16,7 % – до 190 тыс. т. Добыча нефти за
семь месяцев 2014 г. сократилась по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 7,4 % – до 1,621 млн т.
В июле 2014 г. добыча нефти сократилась по сравнению с июлем 2013 г.
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на 9,1 % – до 230,7 тыс. т. Переработка нефтяного сырья на отечественных
НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе – июле 2014 г. увеличилась по сравнению
с январем – июлем 2013 г. на 0,6 % – до 1,799 млн т. В июле переработка
сократилась по сравнению с прошлогодним показателем на 25,1 % – до
202,1 тыс. т (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 17.09).
***
Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищнокоммунальных услуг в отопительном сезоне 2014–2015 гг. могут
получить 1,6 млн семей, в то время как в прошлом сезоне их получили
1,3 млн семей. Об этом сообщает Министерство социальной политики.
«В отопительный период 2013–2014 гг. субсидии на оплату жилищнокоммунальных услуг получили около 1,3 млн семей. После повышения цен и
тарифов на природный газ и тепловую энергию ожидается, что их
численность в отопительный период 2014–2015 гг. составит около 1,6 млн
семей», – говорится в сообщении, как пишет УНИАН.
В ведомстве напомнили, что эти субсидии назначаются на полгода на
основе среднемесячного общего дохода лиц, зарегистрированных в жилом
помещении. Для назначения субсидий гражданин должен подать в орган
труда и социальной защиты населения заявление, декларацию о доходах и
имущественном состоянии, а также справки о доходах зарегистрированных в
жилом помещении лиц.
Как сообщал «Минфин» ранее, в начале апреля Кабмин утвердил
порядок назначения и предоставления населению компенсаций в условиях
роста тарифов на коммунальные услуги. Размер компенсаций будет
определяться как разница между счетом на коммунальную услугу до
повышения
тарифа
и
после
повышения
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 16.09).
***
Інвестиційний попит на житло в столиці за останні півроку значно
активізувався. Таку думку було озвучено експертами в галузі нерухомості
під час прес-конференції «Ситуація на ринку банківського кредитування
покупок житла на первинному та вторинному ринку нерухомості»,
повідомляє УНН з посиланням на «Економіст».
Незважаючи на нестабільну економічну ситуацію, експерти
продовжують відзначати зростання цін і купівельного попиту на квартири в
Києві. Серед основних причин позитивних тенденцій експерти називають
появу досить великого обсягу бюджетної пропозиції в галузі та зростання
інвестиційного попиту на житлову нерухомість. Третім фактором збільшення
попиту в столиці стають вимушені переселенці, що активізували не тільки
ринок оренди, а й купівлі побудованого житла в Києві.
За словами фахівців найбільшої столичної будівельної компанії ПАТ
«Київміськбуд», інвестування в нерухомість в умовах нестабільної
економічної ситуації залишається найбільш вигідним капіталовнесенням.
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Нагадаємо, директор рейтингового агентства IBI-Rating Г. Прерва
заявив, що на ринку нерухомості України гостро стоїть проблема
недобросовісних забудовників. Водночас Державна служба статистики
повідомила, що в Україні протягом січня – липня вартість будівництва зросла
на 6,7 % (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
17.09).
***
Україна цього року нарощує експортний потенцiал на ринках третiх
країн. Про це повiдомив заступник мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi,
торговельний представник України В. Пятницький, передає «ІнтерфаксУкраїна».
«У нас збiльшується вихiд на третi ринки, оскiльки український бiзнес,
набуваючи певного досвiду, починає шукати тi можливостi, якi є i на
європейських ринках, i на ринках третiх країн. При цьому можна зазначити,
що дуже часто це досить екзотичнi ринки», – сказав вiн на брифiнгу у
вiвторок.
За словами торговельного представника, новими ринками стали такi
країни, як Лiвiя, Судан, Конго, Кот-д’Iвуар, Кувейт, Малi, Пiвденний Судан,
Таїланд, Сомалi, Мозамбiк, Маврикiй, Тайвань, Монголiя, Iндонезiя, Нова
Каледонiя та iн.
У МЕРТ вiдзначають зростання експорту до таких країн, як Iрак,
Туркменiстан, Узбекистан, Киргизстан, Туреччина, Вiрменiя, Азербайджан і
Лiван (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
16.09).
***
«Укрзалізниця» має намір до кінця 2014 р. випустити облігації
загальною номінальною вартістю близько 4 млрд грн.
У прес-службі «Укрзалізниці» з посиланням на в. о. голови відомства М.
Бланка УНІАН повідомили, що дохід від випуску цінних паперів буде
спрямовано на рефінансування кредитного портфеля підприємства.
Облігації будуть випущені двома траншами: перший – на 2 млрд грн і
другий – на 175 млн дол. з хеджуванням валютних ризиків. Термін обігу всіх
облігацій – до 2017 р.
У прес-службі зазначили, що премія за облігаціями не перевищуватиме
2–3 % ставки за державними паперами з відповідним терміном обігу.
Як повідомлялося, у травні 2013 р. «Укрзалізниця» здійснила на
Ірландській фондовій біржі успішне розміщення п’ятирічних євробондів з
купоном на рівні 9,5 % річних в обсязі 500 млн дол. і погашенням 21 травня
2018 р., яким Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло
фінальний довгостроковий рейтинг в іноземній валюті «B-» (Економічна
правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 17.09).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

С начала 2014 г. денежная масса в Украине возросла на 7 %, в свою
очередь, монетарная база – на 11,2 %. Об этом сообщает пресс-служба
Национального банка Украины.
В августе объем наличности увеличился на 2,9 % в сравнении с июлем и
составил 972,3 млрд грн. В то же время монетарная база в прошлом месяце
уменьшилась на 2,1 % (с начала года увеличилась на 11,2 %) – до
341,4 млрд грн.
При этом, согласно данным НБУ, объем наличных вне банков почти не
изменился (с начала года он возрос на 21,8 %) и составил 289,6 млрд грн
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 17.09).
***
Объемы розничной торговли в Украине продолжают сокращаться.
Оборот розничной торговли в Украине (без учета Автономной
Республики Крым и Севастополя) за январь – август 2014 г. составил
569,6 млрд грн, что на 4 % меньше показателей соответствующего периода
2013 г. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Наибольший розничный товарооборот зафиксирован в Киеве
(76 млрд 267,9 млн грн) и Днепропетровской области (49 млрд 692,2 млн
грн), наименьший – в Черновицкой области (9 млрд 103,5 млн грн). При этом
объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют
деятельность по розничной торговле и обеспечению блюдами и напитками,
за отчетный период составил 276 млрд 677,3 млн грн, что на 5,8 % меньше
данных за январь – август 2013 г.
В августе 2014 г. этот показатель составил 36 млрд 818,3 млн грн, что на
17,1 % меньше данных августа 2013 г. и на 1,5 % меньше июльского
показателя.
Оборот ресторанного хозяйства (с учетом оборота физических лицпредпринимателей) за восемь месяцев 2014 г. по сравнению с прошлым
годом сократился на 10,4 % и составил 13 млрд 893,3 млн грн.
Напомним, «Минфин» уже сообщал, что по итогам семи месяцев 2014 г.
розничный товарооборот в Украине составил 495,2 млрд грн, оптовый –
526, 1 млрд грн (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 16.09).
***
На сегодняшний день долг компании «Нефтегаз Украины» перед
российским газовым монополистом «Газпромом» составляет уже
5,3 млрд дол. Об этом сообщила «Украинская правда».
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Руководство компании заявляет, что газовые договоренности и развитие
отношений с украинской стороной полностью зависят от сроков и
решимости погасить образовавшуюся задолженность. Накануне Совет
директоров «Газпрома» рассмотрел вопрос о поставках топлива из РФ в
европейские страны через украинские территории и решил, что только при
погашении задолженностей и строгого выполнения условий контракта
«Нефтегазом» может быть обеспечена надежность транзита в осенне-зимний
период. В связи с этим руководство российской компании поручило
правлению продолжить работу по урегулированию задолженностей и
принять меры по минимизации риска срыва транзитных поставок газа
европейским потребителям (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2014. –
17.09).
***
Украина за январь – июнь 2014 г. сократила экспорт в Россию на
2,326 млрд дол. – до 7,724 млрд дол. Об этом во время брифинга заявил
торговый представитель Украины при Министерстве экономического
развития и торговли Украины В. Пятницкий.
«С Российской Федерацией, действительно, упал существенно
товарообмен. Если говорить об экспорте, то наш экспорт составлял
7,724 млрд дол. и уменьшился на 2,326 млрд дол., то есть более чем на 23 %»,
– сообщил он. При этом Украина увеличивает товарооборот с Евросоюзом.
Отметим, по данным Госстата, Украина за семь месяцев 2014 г.
сократила экспорт товаров в Российскую Федерацию на 23,7 %, а импорт из
России – на 20,7 %. В то же время объем экспорта товаров в страны ЕС
увеличился на 1 млрд 392,7 млн дол. (14,7 %), тогда как объем импорта
товаров из стран ЕС уменьшился против на 2 млрд 835,3 млн дол. (на 19,4 %)
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 16.09).
***
В августе уровень безработицы в Украине остался на уровне
предыдущего месяца и составил 1,6 % (без учета аннексированного
Крыма). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы
статистики.
В Госслужбе занятости в августе было зарегистрировано
426,1 тыс. безработных, из них 333,3 тыс. человек получают пособие. В
частности,
среди
городского
населения
зарегистрировано
277,5 тыс. безработных, среди сельского – 148,6 тыс.
Отметим, средний размер пособия на одного безработного в августе
составил 1185 грн, что на 16 грн меньше, чем в июле.
Как сообщал «Минфин», в Министерстве экономического развития и
торговли прогнозируют, что безработица по итогам 2014 г. будет на уровне
8 %. В 2015 г. – в диапазоне 9,8–10,2 % (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 16.09).
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***
Тарифы на ЖКХ-услуги в Украине обещают повысить еще трижды.
Об этом говорилось на совещании Минсоцполитики.
Также поднимался вопрос как спасти от предстоящего подорожания
незащищенные слои населения. При этом отмечается, что, согласно
постановлению Кабмина, предусмотрено поэтапное повышение стоимости
коммунальных услуг. После первого этапа, 1 июля этого года, на 40 % уже
увеличилась стоимость тепловой энергии. Представители Минсоцполитики
аргументируют это тем, что в некоторых регионах страны тарифы на
жилищно-коммунальные услуги не пересматривались с 2006 г.
С 1 мая 2015 г. поднятие тарифов на коммунальные услуги, согласно
постановлению Кабмина, планируют пересмотреть на 40 %, а в течении двух
последующих лет – в среднем на 20 % (Finance.ua (http://news.finance.ua). –
2014. – 17.09).
***
Актабанк признан Национальным банком
Об этом сообщила пресс-служба Фонда

Днепропетровский
неплатежеспособным.
гарантирования вкладов.
Это довольно большой банк, по размеру активов он занимал 38 место в
Украине, а по классификации НБУ относился к третьей группе (средние
банки). По состоянию на 1 июля активы банка составили
5 млрд грн, кредитный портфель – 3 млрд грн, собственный капитал –
418 млн грн. Январь – июнь банк закончил с чистой прибылью 113 тыс. грн,
за 2013 г. прибыль банка составила 535 тыс. грн. Теперь в нем работает
временная администрация под руководством эксперта фонда Ю. Приходько.
Срок внешнего управления – до 17 декабря.
Актабанк стал 18 неплатежеспособным банком с начала года (Левый
берег (http://lb.ua). – 2014. – 17.09).
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