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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент П. Порошенко: Виграти ми можемо лише миром
Президент України П. Порошенко дав інтерв’ю українським
телеканалам, у якому наголосив, що країна робить усе для встановлення
миру. «Виграти ми можемо лише миром», – заявив Президент.
П. Порошенко підкреслив, що прийняті Верховною Радою закони щодо
амністії та особливого режиму місцевого самоврядування на території
окремих районів Донецької й Луганської областей є реалізацією пунктів
Мирного плану і виконанням Україною своїх зобов’язань щодо мирного
врегулювання. «Україна зробила свій крок, виконала свої зобов’язання, і
жодних кроків, які б відступали від міжнародної практики, Україна не
зробила», – заявив Президент в інтерв’ю українським телеканалам.
Глава держави наголосив, що Мирний план, запропонований ще
наприкінці червня, містив пункти щодо амністії і спеціального режиму
децентралізації влади в Донецькій і Луганській областях.
Президент підкреслив, що не йдеться про особливий статус районів
Донецької та Луганської областей. «Назва і зміст законів абсолютно інші –
про режим місцевого самоврядування на території окремих районів
Донецької та Луганської областей», – заявив він.
Якби ці закони не були прийняті, на Україну могли покласти
відповідальність за зрив мирного процесу. «Це розв’язало б руки тим, хто
прагне перервати режим припинення вогню, звинувативши нас у втраті
міжнародної підтримки», – зазначив глава держави. «Україна робила і буде
робити все можливе, щоб жорстко дотримуватися Мирного плану», –
наголосив Президент.
Говорячи про закон про амністію, П. Порошенко зазначив, що ті, хто
скоїв тяжкий злочин – навмисне вбивство, теракт, мародерство, ґвалтування,
знущання над полоненими, загиблими – не підпадають під амністію. «Щоб
мати право скористатися амністією, необхідно здати зброю і зареєструватись.
Це абсолютно прозора міжнародна практика, яка використовується всіма
цивілізованими країнами і буде використовуватися Україною», – наголосив
глава держави.
Відповідаючи на питання про повноваження місцевої влади на цих
територіях, Президент заявив: «Ніяких надповноважень там немає і не буде.
Жодних питань, коли будь-яка територія України може впливати на
зовнішню чи внутрішню політику держави, ставлячи під загрозу суверенітет,
територіальну цілісність чи соборність, – немає і не може бути. Україна
незалежністю не торгує, хоча зараз і йде війна за нашу незалежність».
Говорячи про народну міліцію, П. Порошенко підкреслив, що дії цих
формувань підпадатимуть під дію закону про міліцію. «Саме тому ключове
слово – міліція, – наголосив він. – Якщо сьогодні ви претендуєте на те, щоб
мати статус місцевого самоврядування, у вас мають бути свої підрозділи для
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боротьби з незаконними формуваннями. Нам треба наводити порядок».
Глава держави також наголосив, що особливий режим місцевого
самоврядування, згідно із законами, вводиться на три роки. «Закон є
рамковий. Немає жодної норми прямої дії, крім однієї, – вибори. Вибори
можуть відбутися лише тоді, коли люди зі зброєю підуть з вулиць. Інакше
ніхто не визнає результати цих виборів, – зазначив Президент. – Я безумовно
належу до партії миру і чітко відстоюю цю позицію. Я все зроблю для того,
щоб в Україні був мир, і ці закони спрямовані на реалізацію задекларованого
Мирного плану».
Відповідаючи на питання, глава держави підкреслив, що ніякої
розбіжності думок щодо пріоритету мирного розвитку подій у трикутнику
«Президент – парламент – уряд» немає. «Абсолютно тверде переконання і
скоординовані дії, що нам потрібен мир», – зазначив він.
Президент наголосив на важливості для України міжнародної підтримки.
Він також відзначив єдиний підхід всіх лідерів Євросоюзу. «Цінності завжди
мають перевагу над грошами, і Євросоюз продемонстрував це протягом
останніх чотирьох-п’яти місяців і продовжує демонструвати», – наголосив
глава держави, додавши, що гроші, які Росія продовжує вкладати в
інформаційну атаку на Україну, викидаються на вітер.
П. Порошенко відзначив важливість прийняття Мінського меморандуму
на шляху до миру. За його словами, цей документ деталізує механізм
припинення вогню і створює передумови зупинки збройного протистояння.
«Впевненість мені дає те, що мешканці Донецька, Луганська втомилися і
ненавидять всіх, хто зі зброєю, і вітають всіх, хто принесе мир. Мир на
Донбас принесе Україна», – наголосив глава держави (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
18.09).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Т. Гранчак, заввідділу СІАЗ НБУВ, д-р наук із соц. комунікацій

Закони 16 вересня в оцінках політиків, експертів, оглядачів
16 вересня 2014 р. Верховна Рада України ухвалила ініційовані
Президентом П. Порошенком Закон України «Про недопущення
переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та
Луганської областей» і Закон України «Про особливий порядок
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»,
згідно з яким на три роки впроваджується особливий порядок
самоврядування в окремих районах Донецької й Луганської областей
України. Документами передбачено амністію сепаратистам, гарантію їхнього
права на використання російської мови, зміцнення економічних зв’язків з
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російськими регіонами, формування народної міліції. Також згідно із
законом у регіоні мають бути проведені місцеві вибори 7 грудня цього року.
Крім того, Законом України «Про особливий порядок…» передбачається
економічне відновлення Донбасу Україною. «Державна підтримка полягає у
запровадженні відмінного від загального економічного режиму здійснення
господарської та інвестиційної діяльності, спрямованого на відновлення
об’єктів промисловості, транспортної та соціальної інфраструктури,
житлового фонду, переорієнтацію промислового потенціалу, створення
нових робочих місць, залучення інвестицій і кредитів для відновлення й
розвитку об’єктів, розташованих в окремих районах», – сказано в документі.
«У законі про Держбюджет України щороку передбачаються видатки,
що спрямовуються на державну підтримку соціально-економічного розвитку
окремих районів. Україна гарантує визначення таких видатків загального
фонду Держбюджету захищеними видатками, обсяг яких не може
змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних
призначень»,
–
ідеться
в
документі
(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52182).
Голосування за Закон відбувалося в парламенті за участі Президента
П. Порошенка, який наполягав на необхідності його ухвалення, і в умовах
«зачинених дверей» та вимкненого табло, що не дало змоги визначити
поіменний склад тих, хто підтримав президентську ініціативу. Як зазначив з
цього приводу оглядач «Дзеркала тижня» С. Рахманін, «голосування за
законопроекти здійснювалося в закритому режимі, але за допомогою
електронної системи голосування. Що, з погляду експертів, є порушенням
Регламенту, який передбачає або таємне голосування бюлетенями, або
публічне, “кнопкове”. Крім того, ніхто зі спеціалістів не зміг згадати
випадку, щоб Закон приймався у закритому режимі. І не зміг послатися на
жодну статтю Регламенту (тим більше Конституції), яка дозволяє подібне...
Така форма прийнятна для обговорення питань, що є військовою або
державною таємницею. Закон таємницею бути не може. На те він і закон.
Очевидно, таємницею хотіли зробити (і зробили в результаті) перелік тих,
хто голосував “за”. Очевидно, хтось дуже не хотів знижувати свої шанси на
переобрання. Ще напередодні голосування стало відомо, що ряд депутатів,
які планують висувати свої кандидатури на мажоритарних округах, зробили
закритий режим голосування обов’язковою умовою своєї лояльності»
(http://gazeta.dt.ua/internal/kontrrevolyuciya-prinizhennya-_.html. – 2014. –
19.09).
Утім, як заявили представники фракцій ВО «Свобода» і
ВО «Батьківщина», їхні депутати не голосували, на доказ чого піднімали
вгору картки для голосування. «Фракція “Свободи” для того, щоб
унеможливити спекуляції, не тільки не голосувала, але й ми витягнули
картки, підняли їх догори», – заявив лідер «Свободи» О. Тягнибок. «Ми
витягнули свої картки, для того щоб не було сумнівів про те, що ми не
голосували», – зі свого боку заявив голова фракції «Батьківщини»
Є. Соболєв. Можна з упевненістю стверджувати, що серед 277 депутатів, які
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надали свою підтримку ініційованому П. Порошенком законопроекту,
опинилися комуністи, нинішні й колишні «регіонали», а також представники
УДАРу, проте назвати точні прізвища на разі неможливо. Також народні
депутати від «Батьківщини» і «Свободи» виступили із звинуваченнями в
голосуванні за «особливий статус» окремих районів Донбасу на адресу тих
депутатів від «Батьківщини», які ввійшли у виборчий список «Народного
фронту» А. Яценюка.
Понад специфічне голосування за Закон України «Про особливий
порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської
областей» ЗМІ звернули увагу на зміну тексту документа. Як інформує
«Українська правда», зміни стосувалися визначення території, на якій має
діяти Закон. Згідно з новим трактуванням, території визначає керівник
Антитерористичного центру. На разі на сайті Верховної Ради розміщено таку
трактовку ст. 1: «Згідно з цим Законом тимчасово, на три роки з дня набрання
цим Законом чинності, запроваджується особливий порядок місцевого
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до
яких належать райони, міста, селища, села в межах території, визначеної
рішенням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки
України (далі – окремі райони Донецької та Луганської областей)». При
реєстрації ст. 1 Закону звучала так: «Згідно з цим Законом тимчасово, на три
роки з дня набрання цим Законом чинності, запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та
Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що
визначаються рішенням Верховної Ради України (далі – окремі райони
Донецької та Луганської областей)». Невідомо, у який саме момент було
внесено такі правки, оскільки ще о 12:05, перед самим початком розгляду,
згідно з даними сайту ВР, було оприлюднено першу версію тексту. Як
розповіли «Українській правді» джерела, під час розгляду проектів на
засіданні Верховної Ради змін до тексту Закону не було. Водночас
співрозмовник заперечив, що правки могли бути внесені вже після
голосування, і припустив, що вони могли бути внесені після реєстрації, але
до
їхнього
розгляду
Верховною
Радою
(http://expres.ua/news/2014/09/17/114475-tekst-zakonu-osoblyvyy-statusdonbasu-zaznav-zmin-zmi. – 2014. – 17.09).
У Європі привітали результативне голосування Верховної Ради. У
телефонній бесіді з П. Порошенком федеральний канцлер Німеччини
А. Меркель однозначно підтримала важливість прийняття 16 вересня
Верховною Радою Закону, який передбачає спеціальний статус для деяких
районів Донецької та Луганської областей, і закону про амністію. Аналогічно
з цього питання висловився і єврокомісар з розширення і європейської
політики сусідства Ш. Фюле: «Україна виконує мінські угоди: закони про
амністію і спеціальний регіональний статус є важливими кроками на шляху
пошуку рішення конфлікту».
У свою чергу в Росії розглядають ухвалений 16 вересня Верховною
Радою України Закон України «Про особливий порядок місцевого
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самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей» як крок
у правильному напрямі, ідеться в заяві російського МЗС. За повідомленням,
цей документ «відповідає духу домовленостей, зафіксованих у Женевській
заяві Росії, України, США і Євросоюзу від 17 квітня, а також у Берлінській
декларації від 2 липня».
Як заявили в МЗС Росії, ухвалений Закон покликаний створити
необхідні умови для відновлення нормального життя в регіоні, забезпечити
дотримання конституційних прав і свобод громадян. «Зокрема, можна
позитивно оцінити ті положення Закону, які гарантуватимуть право мовного
самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької і Луганської
областей, розвиток в окремих районах Донецької та Луганської областей
транскордонного
співробітництва,
спрямованого
на
поглиблення
добросусідських відносин з адміністративно-територіальними одиницями
Російської Федерації», – заявили в російському міністерстві. Це створює
основу «для запуску змістовного конституційного процесу в Україні,
включаючи початок діалогу з метою сприяння національному примиренню і
порозумінню в цій країні», додали у відомстві.
У МЗС Росії заявили, що розраховують на виконання всіх положень
Закону, бо «спроби відомих політичних груп в Україні скасувати його або
змінити його суть знову відкинуть ситуацію до конфронтації» на Сході
України (http://www.radiosvoboda.org/content/article/26590446.html. – 2014. –
17.09).
На документ відреагували в самопроголошених республіках Донбасу.
«Це законопроект для України. Для Донецької народної республіки закони
створює наш власний парламент», – заявив так званий перший віце-прем’єр
самопроголошеної ДНР А. Пургін.
Зі свого боку так званий прем’єр-міністр самопроголошеної ЛНР
Г. Ципкалов, коментуючи пропозиції влади України стосовно статусу
Донбасу, заявив, що вибір уже зроблено – окрема Луганська народна
республіка.
Щодо вітчизняного політикуму та експертного середовища, то оцінки
прийнятого ВР Закону виявилися неоднозначними. Цілком передбачуваною
стала схвальна оцінка документа з боку президентського оточення. Так,
радник Президента О. Медведєв в ефірі 5 каналу заявив, що закон про статус
окремих районів Донеччини й Луганщини відкриває дорогу до поступового
звільнення захоплених терористами територій. На його думку, це – перший
крок до повернення миру на Донбас. «Якщо почитати зміст цього Закону, то
можна побачити, що він означає поступове повернення цих територій під
суверенітет України – зараз вони не є підконтрольні Україні, зараз вони
контролюються бойовиками. Здається, О. Тягнибок сказав, що це те, чого
вимагав Путін – Путін вимагав федералізацію, визнання ЛНР і ДНР, а про
них взагалі в тексті Закону не йдеться. …Я розумію, що зараз передвиборна
кампанія, а вона завжди посилює спокусу перекрутити і подати у
викривленому світлі – тому, коли Закон буде оприлюднений, кожен, хто
хоче, почитає – жодного страху, про який говорять, в цьому законі немає», –
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запевнив О. Медведєв.
Радник Ю. Луценко додав, що захоплені терористами території не
утримуватимуть за рахунок держбюджету. Наголосив він і на правильній
назві документа. У ньому йдеться не про особливий статус Донбасу, а про
порядок самоврядування в його окремих районах. Ідеться про ті території, які
контролюють терористи. На думку Ю. Луценка, завдяки ухваленим законам
можна буде побачити, чи здатні Донецьк і Луганськ прогодувати себе самі
(http://www.5.ua/ukrajina/politika/item/393928-zakon-pro-osoblyvyi-statusdonbasu-poverne-zakhopleni-terytorii-ukraini-radnyk-poroshenka. – 2014. –
17.09).
Раніше ще один радник Президента І. Гринів запевнив, що закон про
особливий статус Донбасу не легітимізує терористів. За його словами,
жодних повноважень або визнання легітимності терористичних організацій
ЛНР і ДНР у законі про особливий статус самоврядування в деяких районах
Донецької та Луганської областей немає. Ідеться про надання більших
повноважень лише окремим громадам, тобто сільським, селищним, місцевим
радам. Також І. Гринів звернув увагу на те, що Закон має обмежений термін
дії – три роки. Утім, у разі наведення там ладу раніше, Закон може втратити
свою дію (http://www.5.ua/ukrajina/politika/item/393916-zakon-pro-osoblyvyistatus-donbasu-ne-lehitymizuie-terorystiv-radnyk-poroshenka. – 2014. – 17.09).
Вимушеним кроком через раніше укладені під тиском Заходу угоди в
Мінську закони про амністію і про особливий статус Донбасу назвав в ефірі
5 каналу радник міністра внутрішніх справ А. Геращенко, а український
військовий і політичний журналіст, лідер «Інформаційного спротиву»
Д. Тимчук зазначив, що вважає, що мирним шляхом проблему Донбасу не
вирішити (теоретично можна дати Донбасу «свободу», а потім поступово
повертати ситуацію під контроль, але такий сценарій явно не допустить
Росія). Але для перемоги, за його словами, потрібна інша армія, яку Україні
тільки належить створити. Тому закон про особливий статус – це три крапки,
але ніяк не крапка (хоча залишається багато питань, наприклад щодо
фінансування цих територій) (http://gigamir.net/news/kyiv/pub1094645. – 2014.
– 16.09).
Прогнозовано негативну оцінку, особливо в контексті наближення
виборів до Верховної Ради й посилення передвиборної боротьби, дали
ухваленому ВР Закону лідери «Батьківщини», «Свободи» й Радикальної
партії.
Зокрема, украй негативно стосовно ухвалених 16 вересня законів
висловилася лідер ВО «Батьківщина» Ю. Тимошенко. «Закони, які щойно
проголосовані, віддають частину території Донбасу під повне неподільне
управління РФ. Немає ніякого сумніву, що після введення в дію цих законів
буде встановлено повний контроль над частиною територій Донбасу саме
тими терористичними угрупованнями, а також російськими військами, які
фінансуються, підтримуються і були введені на територію України саме за
вказівкою Путіна», – сказала Ю. Тимошенко.
Вона також зазначила, що вибори до місцевих органів влади,
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передбачені цим Законом, легалізують владу Росії на території Донбасу. «Ті
частини Закону, що передбачають, ...що на цих територіях можуть бути
створені силові структури – міліція, прокуратура… за участі виключно тих,
хто сьогодні контролює частину Донбасу, говорить про те, що станеться
легалізація тероризму, окупації... Окупацію легалізував український
парламент. Але я ще раз заявляю, що партія “Батьківщина” за ці принизливі і
ганебні речі не голосувала», – підкреслила Ю. Тимошенко
(http://espreso.tv/news/2014/09/16/tymoshenko_poyasnyla__chomu_quotbatkivsc
hynaquot_proihnoruvala_zakonoproekt_pro_quotosoblyvyy_statusquot_donbasu.
– 2014. – 16.09).
Лідер ВО «Свобода» О. Тягнибок застерігає стосовно того, що вибори до
місцевих органів влади на Донбасі відбуватимуться із серйозними
порушеннями, без гарантій безпеки дільничним виборчим комісіям і
кандидатам. «На 9 листопада призначені місцеві вибори. Оскільки немає
норми про роззброєння терористів і виведення російських військ з цієї
території, то ми собі уявляємо, що ці вибори будуть проходити точно так же,
а може, ще гірше, ніж проходили в Криму. Тому що жодна українська
політична сила, жоден член дільничної виборчої комісії від державних
українських політичних сил не зможе там працювати, оскільки у терористів
буде залишатися зброя – і гарантувати безпеку буде неможливо. Жоден
кандидат від наших політичних сил не зможе балотуватися», – сказав
О. Тягнибок на брифінгу у вівторок, 16 вересня, у Києві.
Він так само, як і Ю. Тимошенко, вважає, що після виборів на Донбасі в
органах місцевого самоврядування «бандити і терористи отримають повну
легітимність». «Це будуть знову вибори під дулом автоматів», – переконаний
лідер «Свободи».
Він також зазначив, що цим голосуванням «перекреслено захист
української мови, і взагалі там жодного слова немає про захист
україномовного населення на окупованій території». «Чітко не позначені
кордони, за якими повинна проходити ця лінія. Там лише написано
“Донецька і Луганська області” і не визначені конкретні райони й конкретні
населені пункти», – звернув увагу О. Тягнибок і підсумував, що ухвалення
закону про спеціальний статус деяких районів Луганської та Донецької
областей
не
представляє
інтересів
Української
держави
(http://www.newsru.ua/ukraine/16sep2014/tiagnubok_kritik.html. – 2014. –
16.09).
«Коли сьогодні ці території перебувають окупованими, а ми їм даємо
право створювати свою міліцію, призначати своїх судів, прокурорів,
особливий статус для російської мови, це означає тільки одне – Україна
втрачає», – у свою чергу прокоментував ініціативу Президента лідер
Радикальної партії О. Ляшко.
Обурення проти процедури ухвалення закону про особливий статус
окремих районів Донбасу і змісту Закону висловив нардеп О. Доній, який
назвав
голосування
16
вересня
«чорним
днем
українського
парламентаризму». «У мене є всі підстави стверджувати, що були
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сфальсифіковані взагалі результати голосування, оскільки вперше навіть
табло не показало, які картки депутатські голосують. Просто висвітилася
цифра і надважливе голосування по фактично здачі Путіну частини України
– фактично, порушення територіальної цілісності нашої країни, питання
Конституції – воно було вирішено в таємниці від людей. Я цього не міг
прийняти і публічно голосував проти і самого таємного голосування, і проти
“путінських законів”», – підкреслив депутат.
Схожу думку висловила директор Української правничої фундації
О. Сироїд, за словами якої законом про «особливий статус» Донбасу Україна
фактично відмовилася від своєї юрисдикції, від державної присутності на цій
території.
Директор Української правничої фундації додала, що цим Законом
українська влада визнала: повноту влади на Донбасі мають люди, які там
присутні, і вони формуватимуть там органи влади, невідомо на підставі яких
законів, але при цьому взяла на себе відповідальність, зобов’язання
фінансувати
й
утримувати
ці
території
та
угрупування
(http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?zakon_pro_osobliviy_status_donbasu__
tse_vidmova_vid_teritoriyi__siroyid&objectId=486470. – 2014. – 18.09).
З нею солідарний оглядач «Дзеркала тижня» С. Рахманін, який звертає
увагу на те, що, відповідно до прийнятого Закону України «Про особливий
режим...», «повноваження новообраних рад і посадових осіб не можуть бути
припинені достроково. Як стверджують юристи, це означає, що, навіть якщо
виникнуть нові обставини, ці органи й посадові особи продовжуватимуть
виконувати свої обов’язки. Тобто одним розчерком пера Київ легалізував і
легітимував владу де-факто сепаратистських структур, надавши їм юридичні
повноваження на роки, позбавивши Верховну Раду конституційного права
розпуску місцевих рад.
«Особливий порядок» призначення керівників органів прокуратури й
судів, що передбачає участь у цьому процесі місцевого самоврядування
(читай:
призначення їх сепаратистами й Москвою), прямо порушує
загальний і чіткий порядок, визначений Конституцією.
Грубим порушенням є створення так званої народної міліції. У Законі
України «Про міліцію» немає навіть згадування про такий орган.
Стаття 9 Закону України «Про особливий порядок...» зазначає, що загони
«народної міліції» «реалізують повноваження, передбачені для них законами
України». Однак у жодному законі ці повноваження не прописані.
У порушення ст. 10 Конституції України на території окремих районів
Донбасу встановлюється особливий статус російської мови, «фактично їй
надається статус державної».
Оглядач робить висновок, що «де-факто і де-юре Українська держава
наділяє юридичними повноваженнями сепаратистський регіон і, по суті,
узаконює створення військової бази іноземної держави на території, яка є
невіддільною частиною України. Умова виведення частин Збройних сил
Російської Федерації (присутність яких не оспорюється ніким, крім самої
Москви) не фігурує ні в зазначених законах, ні в мінських угодах. Які, до
9

речі, не мають юридичної сили, що, утім, не завадило авторам Закону
послатися на них у Пояснювальній записці.
Якщо називати речі своїми іменами, Київ дав фактичну згоду на те, щоб
незаконні воєнізовані формування набули легального статусу – «народна
міліція». Щоб суди й органи прокуратури, які формально не припинили свого
існування, отримали мандат від Києва, при цьому йому не
підпорядковуючись (http://gazeta.dt.ua/internal/kontrrevolyuciya-prinizhennya_.html. – 2014. – 19.09).
Своє занепокоєння з приводу ухвалених законів 16 вересня висловили
комбати «Миротворця» А. Тетерук і «Київа-1» Є. Дейдей. За їхніми словами,
пункти Закону про так званий «особливий статус» викликають питання і в
їхніх підопічних. Зокрема, А. Тетерук, командир батальйону «Миротворець»,
наголосив: «Мене як командира міліцейського батальйону цікавить питання
створення народної міліції. Цілком зрозуміло, що там вчорашні злочинці, які
взяли до рук зброю і чинили геноцид проти власного народу. Ні для кого не
секрет, що вони займалися розбоєм, переділом власності, і про це знають
люди, які там знаходилися і знаходяться».
«Жоден терорист, жоден злочинець, який стріляв у наших солдатів, який
катував, мучив, знущався над нашими бойовими братами, не повинен бути
амністований, виправданий. Ми цього не дозволимо», – запевнив Є. Дейдей,
командир батальйону «Київ-1» (http://ua.euronews.com/2014/09/17/ukrainemilitary-commanders-to-run-for-elections. – 2014. – 17.09).
На відміну від тих, хто однозначно підтримав ухвалений ВР Закон
України «Про особливий статус…», і тих, хто виступив з його різкою
критикою, дещо суперечливою виявилася реакція стосовно ухваленого
документа з боку Прем’єр-міністра А. Яценюка, який, з одного боку,
підтримав президентську ініціативу, у тому числі й забезпечивши
голосування за закон депутатів-«народофронтців», а з іншого – дав
зрозуміти, що в ухваленій редакції уряд Закон не виконуватиме. «Забирати
гроші у Львова, Полтави, Києва, Житомира, у пенсіонерів України, у
медиків, вчителів і відправляти на відновлення територій, які не
контролюються Україною, і які будуть розкрадені російськими терористами,
уряд не буде», – заявив А. Яценюк на засіданні уряду в середу, 17 вересня.
Він доручив Міністерству фінансів підготувати проект закону про
створення спеціального фонду для відновлення окремих територій Донецької
і Луганської областей за рахунок фінансування українських олігархів,
міжнародної донорської допомоги й коштів держбюджету, якщо вони будуть
отримані з податків із цих територій.
Щодо ухваленого Верховною Радою України закону про особливий
статус окремих територій Донецької і Луганської областей А. Яценюк сказав:
«Було два варіанти – поганий і дуже поганий. Вибраний поганий варіант, і ми
зараз повинні в рамках цього приймати рішення, як далі з цим жити».
Він підкреслив, що категорично виступає за мир: «Мир потрібен країні,
мир потрібен українцям. Надто дорого нам коштує війна. Те, що безцінне, –
це ціна людського життя. Дуже багато українців, які йшли боронити державу,
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загинули, сім’ї залишилися без батьків, синів, без годувальників. Через
російських бандитів загинуло багато мирних жителів. Тому ціна надто
висока. Кожен день війни нам коштує 80 млн грн. І тому в Україні треба
встановити мир.
Але хочу відверто сказати, яка ціна цього миру. І легалізувати ДНР і
терористів ДНР і ЛНР ніхто не дасть. Принаймні це моя політична позиція.
Не за це боролися», – наголосив А. Яценюк.
Глава уряду зазначив, що цей Закон передбачає обов’язок уряду України
й держави фінансувати з Державного бюджету України на 100 % усі видатки
з відновлення окремих територій Донецької і Луганської областей.
Він нагадав, що на територіях, контрольованих Україною, уряд виплачує
всі заробітні плати, пенсії, соціальні видатки: «Незважаючи на те що ми
звідтіля не піднімаємо доходів – не платять податки. І ситуація погіршується
з кожним днем. Тому норма Закону про те, що уряд зобов’язаний
фінансувати відновлення тих територій Донецької і Луганської областей, які
контролюються російськими терористами, і не має права скорочувати
витрати на таке відновлення, навіть якщо скорочуються витрати по іншим
регіонам, мною розуміється наступним чином. Я дав доручення Міністерству
фінансів підготувати відповідний проект закону про створення спеціального
фонду відновлення окремих територій Донецької і Луганської областей, який
повинен наповнюватися з пожертв і фінансування від українських олігархів,
міжнародної донорської допомоги, – і в нас буде проведена відповідна
донорська конференція».
А. Яценюк наголосив, що уряд зможе виділяти на ці території кошти з
державного бюджету, якщо Україною буде повністю відновлено контроль
«над всією територією, підприємства почнуть працювати і платити податки в
центральний бюджет». «Формула запропонована дуже чітка: скинулися і
відновлюйте. Всі разом. А не за рахунок зменшення і скорочення витрат цілої
України. Чесно і справедливо», – підкреслив глава уряду.
Коментуючи пункт Закону про так звану народну міліцію, А. Яценюк
зазначив, що уряд не був учасником переговорів і підготовки документа:
«Тому я хочу чітко задекларувати, що будь-які збройні формування,
міліцейські підрозділи, народні й муніципальні міліції повинні діяти
виключно в межах і в спосіб, визначений законами України. Юрисдикція
українського законодавства повинна розповсюджуватися на всю територію
Української держави і на всіх правоохоронців і службовців»
(http://1tv.com.ua/uk/specialnews/2014/09/17/37129. – 2014. – 17.09).
Згодом озвучену А. Яценюком позицію Кабміну підтвердив в ефірі
«Першого національного» міністр юстиції П. Петренко. За його словами,
уряд не виконуватиме закон про особливий статус Донбасу в прийнятій
редакції. Це стосується норми Закону про фінансування цих регіонів з
держбюджету, формування міліції, суддівського і прокурорського корпусу,
проведення виборів.
Міністр юстиції вважає, що закон про особливий статус деяких районів
Донецької та Луганської областей потребує змін. «Ті положення, які є в
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Законі, які вніс Президент, їх дійсно потрібно змінювати», – сказав міністр і
підкреслив, що в прийнятій редакції Кабінет Міністрів виключає виконання
цих
положень
Закону
(http://vgolos.com.ua/news/minyust_kabmin_ne
_bude_vykonuvaty_zakon_pro_osoblyvyy_status_donbasu_157786.html. – 2014.
– 20.09).
Поки уряд розробляє механізми, які дали б йому змогу не виконувати
певних пунктів закону про особливий статус окремих районів Донбасу,
окремі політики вже заявили про намір скасувати весь Закон. Зокрема, з
такою заявою виступив лідер партії «Об’єднання “Самопоміч”», мер Львова
А. Садовий. «Ці райони сьогодні є під фактичною окупацією. І так це треба
називати, а не давати їм більші права ніж іншим українцям», – наводять
слова А. Садового на сайті партії.
Об’єднання «Самопоміч» вимагає розширити дії Закону про окуповані
території на захоплену частину Донбасу, а також «з метою безпеки
максимально ізолювати цю територію від решти країни».
На сьогодні, наголошується в повідомленні, відповідно до Закону
України «Про окуповані території» такий статус має лише територія Криму.
У свою чергу народні депутати фракції «Батьківщина» також вимагають
скасувати ухвалені 16 вересня на закритому засіданні Верховної Ради закони
про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей і
про недопущення покарання терористів. Відповідні постанови про
скасування
зазначених
законів
зареєстрували
народні
депутати
«Батьківщини» І. Кириленко, Ю. Одарченко та Р. Ілик, повідомляє пресслужба партії. У пояснювальних записках до проектів постанов зазначається,
що на закритій частині пленарного засідання Верховної Ради відбулося
голосування із грубими порушеннями Конституції України й Закону України
«Про Регламент Верховної Ради України».
«Голосування відбулося за допомогою електронної системи для
голосування у таємному режимі. Таким чином була прихована інформація
щодо персонального голосування кожного депутата, що ставить під сумніви
достовірність результатів голосування, та порушено принципи відкритості
роботи Верховної Ради України», – наголошують автори постанов.
«Під час голосування відбувалося використання чужих карток іншими
народними депутатами України. Таким чином результати голосування не
відповідають дійсному волевиявленню народних депутатів України у зв’язку
із порушенням принципу особистого голосування», – ідеться в
пояснювальній записці.
Також депутати зазначають, що голосування в цілому за ухвалення
законопроекту можливе лише за умови, що від народних депутатів України
не надійшло жодного зауваження. «Такі зауваження надходили від народних
депутатів, що виключало голосування за законопроект у цілому, –
підкреслюють вони. ? На пленарному засіданні було зазначено про дані
порушення, але Головою Верховної Ради України вони були проігноровані».
Автори постанов вказують, що відповідно до ч. 1 ст. 48 Регламенту
рішення Верховної Ради України можуть бути скасовані до підписання
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відповідного акта (http://www.newsru.ua/ukraine/16sep2014/vidminyty.html. –
2014. – 16.09).
Нагадаємо, у зв’язку з цим Голова ВР О. Турчинов поки що не поставив
свого підпису під документом. Те ж стосується закону про амністію. Про це
О. Турчинов заявив у програмі ТСН на «1+1». «Мені профільний комітет ще
не дав ці закони на підпис. І вони ще не вийшли з Верховної Ради, тобто я їх
ще не підписав», – сказав Голова ВР.
Водночас О. Турчинов зауважив, що підпише закон про особливий
статус Донбасу тільки в редакції, яка була ухвалена ВР на закритому
засіданні. «Мав розмову з Президентом і повідомив йому, що у зв’язку з тим,
що під час розгляду питання (про статус Донбасу. – Авт.) не було жодної
інформації, що вже є закон у новій редакції. Я можу підписати тільки той
закон, який вже проголосований у Верховній Раді», – сказав спікер.
Отже, коментуючи ухвалений Верховною Радою закон про особливий
статус територій у Донецькій і Луганській областях, політики й експерти
погоджуються з тим, що це вимушений крок, який засвідчив вразливість
української сторони у збройному конфлікті з Росією. Ніхто також не плекає
особливих ілюзій стосовно тривалості перемир’я на Донбасі й готовності
сепаратистів зі свого боку виконувати цей Закон. Водночас усі впевнені в
тому, що пауза у військових діях була необхідна Україні для перегрупування
сил і мобілізації світової спільноти на більш дієву допомогу й жорсткіші
санкції щодо Росії.
У статті для «Дзеркала тижня» журналіст Ю. Бутусов заявляє, що
Україні треба використати зменшення інтенсивності боїв для того, щоб
проаналізувати численні помилки і зробити кадрові висновки.
Відповідальність за відсутність системних заходів для захисту держави й
повторення тих самих помилок автор покладає на міністра оборони
В. Гелетея, голову Генштабу В. Муженка і Верховного головнокомандувача
П. Порошенка.
Серед основних провалів Президента у військовій сфері оглядач називає
ставку на дипломатичне врегулювання конфлікту на шкоду військовому,
відсутність структури керування, розвідки, ефективного забезпечення й
логістики, а також неефективну мобілізацію та небажання звільняти
В. Гелетея і В. Муженка.
«Україна веде народну війну проти окупантів. І в цій війні народ
деморалізують не жертви, а помилки та безглузді втрати, корупція та
безгосподарність, брехня та некомпетентність, відсутність відповідальності
та безкарність злочинців у погонах та без погонів», – пише автор. Президента
він
закликає
«говорити»
з
армією
(http://www.bbc.co.uk/ukrainian/press_review/2014/09/140920_press_20sept_hk.s
html. – 2014. – 20.09).
Оглядач А. Марциновський зі свого боку констатує, що погрозами
повномасштабної війни В. Путін зміг добитися від П. Порошенка ухвалення
закону про особливий статус самоврядування на окупованих територіях
Донбасу. При цьому він отримав подвійну перемогу: значно зросла недовіра
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українського суспільства до діючої влади. «Шахрайське таємне голосування
у парламенті вивернуло назовні й виставило на загальний огляд всю гнилу
сутність нинішнього тимчасового українського політикуму. Але якщо
шантажист досягає успіху, він використовуватиме цей метод знову й знову.
Що більше прогинатимуться Україна і Захід, то міцнішатиме тиск Путіна,
множитимуться його вимоги та претензії, – прогнозує А. Марциновський. –
Для зриву ратифікації Угоди про асоціацію або коригування її тексту він
тиснутиме на слабкі ланки Євросоюзу. На жаль, у ЄС є схильні до прогину
держави.
З Україною Кремль і далі говоритиме, погрожуючи війною і
накопичуючи на кордоні війська. Можна очікувати, що Путін активно
використовуватиме скандальний закон про особливості самоврядування на
окупованих територіях у разі набрання ним чинності. Порошенко та Яценюк
можуть скільки завгодно розповідати про те, що Закон може і не
виконуватися, але для Москви це вже інструмент або ж новий плацдарм для
розвитку наступу».
Перекладаючи з дипломатичної мови заяву російського МЗС стосовно
того, що ухвалення Закону «створює основу для запуску змістовного
конституційного процесу в Україні, включаючи початок діалогу з метою
посприяти національному примиренню та згоди в цій країні», він робить
висновок, що Кремль бачить у документі сходинку до зміни української
Конституції в напрямі федералізації чи іншої форми внутрішнього устрою,
яка б сприяла втраті Києвом контролю над Півднем і Сходом України.
«Не треба мати ілюзій. – застерігає А. Марциновський. – Задобрення
Путіна шляхом поступок з боку України, відсутністю військової допомоги з
боку Заходу чи достатніх санкцій відносно Росії не вирішить проблеми.
Сьогодні кремлівський фюрер захотів особливого статусу для окупованих
районів Донбасу і відкладання застосування Угоди про асоціацію, завтра
вимагатиме визнання окупації Криму, потрібних йому кадрових призначень
чи ще чогось іншого. Зрозуміло, зруйнований Донбас його не цікавить.
Президенту Порошенку та всім, хто нині при владі треба припинити
сіяти упадницькі настрої, навести лад у Збройних силах, почати справді жити
по-новому, заручитися підтримкою суспільства, на яке вони дедалі менше
зважають. Звісно, поганий мир кращий за добру війну, проте країну можна
втратити і мирним шляхом. Можливо, саме на це й розраховує Путін,
вимагаючи поступок і досягаючи їх. Це не повинно стати сталою
тенденцією»
(http://gazeta.ua/ru/articles/marcinovskij-anatolij/_santazh-sostorony-putina-budet-usilivatsya/581976. – 2014. – 19.09).
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ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Маріуполь працюватиме як звичайне українське місто й ніколи не
буде під контролем ані терористів, ані сепаратистів, ані російських
військових. Про це заявив Голова Верховної Ради України О. Турчинов у
понеділок, 22 вересня, під час відвідання Маріуполя разом з міністром
внутрішніх справ України А. Аваковим.
О. Турчинов оглянув лінію оборони в Маріуполі і провів нараду з
керівництвом військових підрозділів і Національної гвардії щодо організації
оборони міста, проведення протидиверсійної роботи і вжиття заходів
стосовно забезпечення безпеки мирних громадян. «На превеликий жаль, всі
домовленості про перемир’я не дотримуються, – сказав він. – Ці передові
рубежі перебувають під обстрілом “смерчів” і “градів”».
У цьому контексті керівник парламенту наголосив на важливості
якнайшвидшого створення «потужних рубежів оборони», що дасть змогу
забезпечити дієвий захист України.
О. Турчинов заявив, що для України Маріуполь є «стратегічним містом»,
оскільки він «відкриває шлях на Південь України, шлях до Криму». «Саме
над виконанням цієї задачі працюють наші військові», – додав керівник
парламенту.
О. Турчинов повідомив, що має намір звернутися до уряду із проханням
надати «потужну технічну допомогу» для зведення лінії оборони, через яку
«не зможе прорватись жоден танк, жоден БТР і жодна частина агресора»
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 22.09).
***
Ухвалення законів про особливий статус деяких регіонів Донбасу і
про амністію дасть змогу виграти час для зміцнення Збройних сил
України. Про це заявив Голова Верховної Ради України О. Турчинов в
інтерв’ю програмі «ТСН. Тиждень».
«Я не вірю, що Росія має бажання мирним шляхом розв’язувати
проблеми. Але сьогодні ми маємо використати перемир’я для посилення
обороноздатності і зміцнення Збройних сил», – сказав він.
О. Турчинов зазначив, що, «безумовно, до цих законів є багато
зауважень», проте вони є «предметом компромісу» і «форматом мирної
ініціативи Президента України».
Відповідаючи на запитання щодо змін у тексті закону про особливий
статус деяких регіонів Донбасу, які з’явилися після голосування,
О. Турчинов повідомив, що профільний комітет Верховної Ради ще не подав
його на підпис керівникові парламенту.
При цьому Голова Верховної Ради зазначив, що після того, як депутатам
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був розданий відповідний законопроект, до парламенту надійшов варіант
нової редакції цього закону – на заміну раніше поданого.
О. Турчинов повідомив, що він поставив до відома Президента про те,
що під час розгляду цього питання в сесійній залі не було відомо про
існування законопроекту в новій редакції. Тому, наголосив він, Голова
Верховної Ради може підписати тільки той текст, за який проголосували
парламентарі й у якому міститься норма про визначення постановою
парламенту районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, у
яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування.
При цьому він ще раз підкреслив, що під час голосування жодних
втручань у роботу системи «Рада» не було, що підтверджено й ретельною
перевіркою Генеральної прокуратури і Служби безпеки України.
Відповідаючи на запитання, О. Турчинов наголосив, що з державного
бюджету фінансуватимуться виключно ті території Донбасу, які повністю
підконтрольні Україні. За його словами, закон про амністію може бути
застосований тільки у випадку, коли будуть роззброєні всі терористичні
угруповання і звільнені адміністративні приміщення.
Він також висловив думку, що в разі, якщо мирні ініціативи глави
держави не будуть реалізовані, закон про особливий порядок місцевого
самоврядування в деяких районах Донецької та Луганської областей потрібно
буде негайно скасувати (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 22.09).
***
Заява прес-служби Голови Верховної Ради України щодо інсинуацій
деяких політиків навколо закону про люстрацію.
Останнім часом у мережі Інтернет розповсюджуються провокативні і
брехливі заяви щодо підготовки закону про люстрацію. Зокрема, заяви ексміністра уряду Януковича – Азарова В. Балоги про нібито спроби
«вихолостити» цей закон в апараті Верховної Ради України.
Мета подібних заяв – привернути до себе увагу під час виборчої кампанії
і спробувати зірвати підписання закону.
Голова Верховної Ради України О. Турчинов зробив усе можливе й
неможливе, щоб закон про люстрацію був прийнятий, не дасть можливості
зірвати його підписання й поставить під ним свій підпис тільки після
візування авторами цього законопроекту.
Незважаючи на спроби деяких політиків зірвати цей процес, люстрація у
країні відбудеться (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 21.09).
***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов вніс на розгляд
Парламенту проект Постанови щодо позбавлення депутатів-зрадників,
які 17 вересня ц.р. взяли участь у роботі Державної Думи Федеральних
Зборів Російської Федерації, права участі у пленарних засіданнях і
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заробітної плати за дні неучасті у роботі комітетів, комісій і фракцій
Парламенту.
Також керівник Парламенту звернувся до Генеральної прокуратури
України, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України з
проханням «дати правову оцінку зрадницькій діяльності, сприянню
сепаратизму та агресії проти України з боку цих народних депутатів».
.«17 вересня 2014 року група народних депутатів України – членів
депутатської групи «За мир та стабільність» зустрілися зі спікером Держдуми
Російської Федерації Сергієм Наришкіним та взяли участь у її засіданні, де
продемонстрували свою колективну позицію, що фактично зводилася до
підтримки нинішнього російського владного режиму, який розв'язав та
продовжує агресію проти України. Завдячуючи їх зусиллям, історія
українського парламентаризму поповнилася новою чорною сторінкою.
Своїми діями, вчиненими під сумнівною тезою про миротворчу місію,
вони зганьбили український парламентаризм та зрадили народ України, який
став жертвою неспровокованої агресії з боку авторитарної Росії», – йдеться у
проекті Постанови (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 23.09).
***
Все заявления спикера А. Турчинова накануне выборов следует
расценивать как агитацию возглавляемой им политической силы,
заявили в пресс-службе депутатской группы «За мир и стабильность».
В частности, заявление спикера парламента о том, что он намерен
запретить находиться в парламенте народным депутатам группы «За мир и
стабильность» свидетельствует лишь об отсутствии осведомленности о
реальных полномочиях Председателя Верховной Рады.
Депутаты группы напоминают, что спикер парламента не имеет ни
конституционных, ни любых других прав запретить народным депутатам
находиться на заседаниях парламента и представлять интересы избирателей.
«Вместо того чтобы заигрывать с электоратом популистскими заявлениями,
рекомендуем спикеру парламента заняться своими прямыми обязанностями,
в частности подписать принятые народными депутатами президентские
законы о присвоении особого статуса восточным регионам», – говорится в
заявлении депутатской группы.
Кроме того, группа «За мир и стабильность» выразила обеспокоенность
в связи с подобными заявлениями Председателя Верховной Рады, которые
явно противоречат Мирному плану Президента Украины П. Порошенко.
«Мы призываем Турчинова… не спекулировать на теме мирного
урегулирования в стране во имя предвыборного рейтинга и поддержать курс
Президента Украины П. Порошенко».
Депутаты группы «За мир и стабильность» также напомнили, что
поездка в Госдуму РФ осуществлялась по личной инициативе народных
депутатов группы «в рамках реализации мирного плана президентов
Украины П. Порошенко и России В. Путина, а также минских
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договоренностей».
«Заявление главы ВР Турчинова о намерении запретить народным
депутатам группы “За мир и стабильность” присутствовать на заседаниях
парламента расцениваем как препятствование работе народного депутата и
дальнейшей работе межпарламентской группы ЕС – Украина – РФ по
вопросам мирного урегулирования в нашей стране», – резюмируют авторы
заявления (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 22.09).
***
З метою покращення координації роботи депутатська група «За мир
і стабільність» обрала уповноваженого представника О. Козуба,
звільнивши від виконання цих обов’язків В. Грушевського. Про це УНН
повідомили у прес-службі депгрупи.
О. Козуб уповноважений представляти інтереси групи у Верховній Раді,
органах державної влади й місцевого самоврядування, робити відповідні
заяви у ЗМІ від імені групи. Таке рішення зумовлено тим, що В.
Грушевського зареєстровано як кандидата в народні депутати України по
мажоритарному
округу
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 22.09).
***
Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу і в цілому проект закону про внесення
змін до деяких законодавчих актів України (щодо підвищення рівня
соціального захисту членів сімей військовослужбовців Збройних сил
України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби
України та працівників міліції, які загинули під час виконання ними
службового обов’язку).
Законопроектом (реєстр. № 4193а) пропонується підвищити на 50 %
розмір одноразової грошової допомоги для військовослужбовців і
працівників міліції в разі їх загибелі (смерті), встановлення інвалідності або в
разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності при
виконанні службового обов’язку.
Норми цього законопроекту передбачається застосовувати лише до
військовослужбовців і осіб рядового й начальницького складу, які
безпосередньо беруть участь в АТО, у здійсненні заходів із забезпечення
правопорядку на державному кордоні, відбиття збройного нападу на об’єкти,
які охороняються військовослужбовцями, звільнення цих об’єктів у разі
захоплення або спроби насильницького заволодіння зброєю, бойовою та
іншою технікою.
Проектом, зокрема, пропонується встановити одноразову грошову
допомогу в розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого
законом для працездатних осіб, у разі загибелі (смерті) військовослужбовця,
військовозобов’язаного або резервіста; 375-кратного прожиткового мінімуму
– у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи, 300-кратного
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прожиткового мінімуму – у разі встановлення військовослужбовцю
інвалідності II групи, 225-кратного прожиткового мінімуму – у разі
встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 19.09).
***
Комітет з питань охорони здоров’я підтримує законопроект про
внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо спрямування доходів
від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання
лікарських засобів та виробів медичного призначення).
Як зазначалося під час обговорення, законопроект (реєстр. № 4623)
розроблено з метою визначення додаткових джерел фінансування заходів із
профілактики й лікування рідкісних (орфанних) захворювань, відшкодування
(реімбурсації) вартості амбулаторного споживання лікарських засобів, а
також діяльності, пов’язаної із трансплантацією кісткового мозку.
Документом пропонується спрямувати 60 % надходжень до Державного
бюджету України від податку на додану вартість з операцій постачання
лікарських засобів і виробів медичного призначення на фінансування:
профілактики й лікування рідкісних (орфанних) захворювань; відшкодування
(реімбурсації) вартості амбулаторного споживання лікарських засобів;
діяльності, пов’язаної із трансплантацією кісткового мозку.
Як наголосили члени комітету, залучення додаткових коштів на потреби
охорони здоров’я населення України є вкрай актуальним питанням, оскільки
галузь усі роки незалежності фінансувалася на рівні 3 % ВВП за
рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я 5 %. Ішлося й
про те, що особливо критична ситуація склалася із забезпеченням
лікарськими засобами дітей, хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, і
лікуванням онкохворих дітей, зокрема тих, які потребують трансплантації
кісткового мозку (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 19.09).
***
Комітет з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства та регіональної політики рекомендує
Верховній Раді України прийняти за основу проект закону про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації
повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та
удосконалення містобудівного законодавства.
Законопроект (реєстр. № 4465а) передбачає децентралізацію системи
державного архітектурно-будівельного контролю й нагляду.
Проектом, зокрема, пропонується передати повноваження з надання
(отримання, реєстрації) документів, що дають право на виконання
підготовчих і будівельних робіт, здійснення державного архітектурнобудівельного контролю та прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об’єктів:
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– виконавчим органам сільських, селищних, міських рад з питань
державного архітектурно-будівельного контролю – щодо об’єктів,
розташованих на території населених пунктів;
– структурним підрозділам районних державних адміністрацій з питань
державного архітектурно-будівельного контролю – щодо об’єктів,
розташованих за межами населених пунктів;
– центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику
з питань державного архітектурно-будівельного контролю через головних
інспекторів будівельного нагляду – щодо об’єктів, розташованих на території
кількох адміністративно-територіальних одиниць.
Члени комітету підтримали законопроект, прийняття якого сприятиме
вдосконаленню містобудівної діяльності й механізму державного
архітектурно-будівельного контролю, посиленню ролі місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо комплексного
розвитку територій в інтересах територіальних громад тощо (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 22.09).
***
Під час круглого столу в Комітеті з питань науки і освіти обговорено
питання організації харчування дітей у приватних дошкільних і
загальноосвітніх навчальних закладах.
Ініціаторами зібрання на тему: «Організація харчування дітей у
приватних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах», яке
відбулося 17 вересня, виступили представники приватних дошкільних і
загальноосвітніх навчальних закладів, оскільки відсутність нормативноправового врегулювання питання щодо організації харчування дітей у
зазначених закладах призводить до фактичного блокування їхньої роботи.
У виступі голова комітету Л. Гриневич зазначила: «Якщо держава
самостійно не може забезпечити потреби усіх дітей у доступі до освіти, вона
має дати можливість розвиватись приватним навчальним закладам, як це
відбувається в усьому світі, а не творити додаткові перепони.
За кошти місцевого бюджету ми не можемо зараз збудувати в Києві
127 садочків, як це необхідно для забезпечення потреби, але ми не маємо
права обмежити доступ дітей до дошкільної освіти».
Під час наради було сформовано пакет пропозицій щодо необхідних змін
до нормативно-правових документів, які регламентують питання організації
харчування дітей у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах.
У нараді взяли участь представники профільних міністерств, Державної
фінансової інспекції, Державної санітарно-епідеміологічної служби,
департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної
адміністрації, приватних навчальних закладів і громадських організацій
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 19.09).
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***
Особливості імплементації Закону України «Про вищу освіту»
обговорено на нараді за участі голови Комітету з питань науки і освіти
Л. Гриневич.
У вступній промові голова комітету зазначила: «Саме після революції
гідності ми змогли ухвалити новий Закон “Про вищу освіту”, який пропонує
справжню системну реформу у сфері вищої освіти. Війна – це велика прірва,
що відтягує гроші, людей, увагу. Але зараз суспільство розуміє, що мусить
змінюватись, незважаючи на різні консервативні групи інтересів, які є в
кожній сфері.
Ефективне впровадження Закону “Про вищу освіту” є викликом для
українського суспільства. Тому потребує консолідованих зусиль
Міністерства освіти і науки і всіх академічних спільнот, а також асоціацій
роботодавців та зацікавлених громадських організацій.
Приватні навчальні заклади в українській освітній системі живуть у
значно жорсткіших конкурентних умовах, аніж вищі навчальні заклади
державної форми власності, оскільки не мають гарантованої державної
підтримки. І для нас, розробників, однією з базових цінностей, закладених в
Законі “Про вищу освіту” став конституційний принцип рівності форм
власності. Це знайшло відображення у можливості приватних навчальних
закладів претендувати на державне замовлення».
Подальша розмова відбувалася у форматі запитань і відповідей щодо
особливостей імплементації Закону України «Про вищу освіту» для вищих
навчальних закладів приватної форми власності. На нараді також
обговорювалися Умови прийому до вищих навчальних закладів у
2015–2016 навчальному році.
У заході, який відбувся 18 вересня у Європейському університеті й був
організований Асоціацією навчальних закладів України приватної форми
власності, узяли участь члени координаційної ради Асоціації навчальних
закладів України приватної форми власності, ректори, директори і
відповідальні секретарі приймальних комісій вищих навчальних закладів
приватної форми власності (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 22.09).
***
Голова Комітету з питань науки і освіти Л. Гриневич узяла участь у
Міжнародній науково-практичній конференції «Дуальна освіта як
відповідь на виклики, що стоять перед сучасною системою української
освіти».
Конференція відбулася 18 вересня в Національному технічному
університеті «Київський політехнічний інститут».
«Ми сьогодні маємо надзвичайно важливе завдання – це підготовка
нашого суспільства, як конкурентоздатного, якщо ми обрали шлях у Європу.
І нам необхідно заходити в цю сім’ю не бідними родичами, а
конкурентоздатними громадянами, з економікою вищих технологічних
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укладів», – зауважила у виступі перед учасниками конференції голова
комітету.
Л. Гриневич наголосила, що зробити це можливо лише шляхом
піднесення якості освіти. Починаючи від кваліфікованого робітника,
молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, бакалавра, закінчуючи
магістром і доктором філософії, якість освіти на всіх цих щаблях проектує
якість нашої економіки і якість нашого суспільства. «Досвід дуальної освіти,
як форми професійної освіти, є дуже цікавим для нас. Але сьогодні наша
проблема полягає в тому, що в дуальному навчанні є дві сторони: сторона
освіти і сторона роботодавців – бізнесу, який дає місця на ринку праці і який
є споживачем результатів освіти. На жаль, системного взаємозв’язку між
системою освіти і ринком праці, хоча б на рівні законодавства, сьогодні в
нашій країні практично не існує. Він появився частково завдяки
новоприйнятому Закону “Про вищу освіту”: у стандартах вищої освіти
обов’язково будуть враховуватись професійні стандарти», – зауважила
голова комітету.
Але побудувати системний взаємозв’язок можливо лише тоді, коли між
цими системами існуватиме інституційна платформа, на якій може йти
обговорення різних складових, що поєднують систему освіти й очікування
роботодавців. «Найбільша проблема дуального навчання в Україні полягає в
тому, що ми поки не можемо мотивувати роботодавців вкладати в систему
дуальної освіти. Але роботодавці будуть готові до участі в системі освіти,
коли вони будуть впевнені, що їхні вимоги враховуються в стандартах змісту
освіти та при перевірці оцінки результатів навчання. Крім того, мають
запрацювати економічні механізми стимулювання роботодавців до участі в
дуальному навчанні», – зазначила Л. Гриневич.
Організаторами конференції виступили: представництво Фонду
ім. Ф. Еберта в Україні та Українська асоціація маркетингу (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 22.09).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко і федеральний канцлер Німеччини
А. Меркель обговорили телефоном ситуацію, що склалася на Донбасі
після проголошення режиму припинення вогню.
А. Меркель ще раз підтримала дії української влади щодо мирного
врегулювання, а саме ухвалення Верховною Радою закону про особливий
порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та
Луганської областей і закону про амністію.
Співрозмовники погодилися, що лише після виконання положень
Мінського протоколу про мирне врегулювання від 5 вересня й Меморандуму
від 19 вересня всіма сторонами можна констатувати прогрес у мирному
врегулюванні. Зокрема, П. Порошенко й А. Меркель висловили спільну
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позицію, що двостороннє дотримання режиму припинення вогню, виведення
російських військ, звільнення заручників, особливо контроль за українськоросійським кордоном, створення буферної зони і встановлення в цьому
районі дієвого спостереження та верифікації ОБСЄ – говоритиме про
виконання домовленостей усіма сторонами.
П. Порошенко й А. Меркель також обговорили можливість виділення
третьої хвилі макроекономічної допомоги ЄС для України (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 22.09).
***
Ми маємо бути готові боронити державу, заявив Президент
П. Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам.
Глава держави повідомив, що найближчим часом буде представлена
концепція реформи оборонного і безпекового сектору. «Головний здобуток
України, який продемонстрували на Донбасі, – ми вміємо захищатися, і
кримського сценарію не буде», – заявив Президент.
Говорячи про укріплення оборони, Президент поінформував, що під
керівництвом віце-прем’єра В. Гройсмана проводиться серйозна робота з
будівництва фортифікаційних споруд, яка забезпечить надійну лінію оборони
і створить можливості утримувати рубіж. За словами Президента, до цього
фортифікаційного будівництва залучено найкращих фахівців України.
«Ми за два з половиною тижні отримали, нарешті, можливість відвести
ті частини, які стояли там достатньо довго, для ротації та відновлення
боєздатності», – поінформував П. Порошенко.
Президент повідомив, що Україна навчилася протидіяти диверсійним
атакам і сепаратистським настроям. «Чотири-п’ять місяців тому ми про це
навіть не чули, а тепер Україна має випрацьований певний імунітет на
протидію диверсійним і сепаратистським настроям», – заявив глава держави.
За словами Президента, істотно покращено діяльність Служби безпеки
України й інших відомств, які займаються протидиверсійною роботою.
«Кожен день ефективно затримуються диверсійні групи, які готувалися
роками, які планували захоплення оборонних підприємств, замахи на життя
державних діячів», – зазначив Президент.
Глава держави також повідомив, що розширюється співпраця з
іноземними радниками, які допомагатимуть «з коліс будувати оборону
держави» (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 22.09).
***
Україна має найвищий статус оборонної співпраці зі Сполученими
Штатами Америки серед усіх країн, які не є членами НАТО, заявив
Президент України П. Порошенко за підсумками своєї зустрічі із
президентом США Б. Обамою.
Відповідаючи в інтерв’ю шести українським телеканалам на запитання,
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чи відмовилися США поставляти летальну зброю, Президент заявив: «У нас є
кулемети, танки, системи залпового вогню, ракети, артилерія і все інше, що
дозволяє сьогодні тримати фронт такої довжини. Але ми отримали все, що
нам необхідно, – розвідувальне, радарне, спостережне й інше оборонне
обладнання, яке дозволить в десятки разів підвищити ефективність нашої
зброї, модернізувати її».
Таку допомогу надаватимуть не лише США, зазначив Президент
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 21.09).
***
Президент України П. Порошенко вважає, що всі політичні сили, які
йдуть на вибори, мають об’єднатися заради України.
«Ми маємо задекларувати, що ми разом, і нас об’єднує Україна, і
питання єднання є першим пріоритетом. Я щиро прагну цього і буду робити
все, щоб це забезпечити», – заявив П. Порошенко в інтерв’ю українським
телеканалам.
Президент підкреслив, що партії самі мають усвідомити таку свою місію.
Глава держави наголосив, що «будь-який розкол, взаємознищуюча риторика
шкодить не політичній силі чи її лідеру, вона шкодить Україні».
Президент заявив, що зробить усе для того, щоб забезпечити такі ж чесні
вибори до Верховної Ради, якими були президентські.
Глава держави повідомив, що рішення про дострокові парламентські
вибори прийняв після голосування в парламенті за питання визнання так
званих ЛНР і ДНР терористичними організаціями, коли депутатам для цього
ледве вистачило голосів (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 21.09).
***
Президент України П. Порошенко провів у Вашингтоні зустріч із
президентом Сполучених Штатів Америки Б. Обамою.
У спільній заяві за підсумками зустрічі глава Української держави назвав
дуже символічною нині для всіх українців ту неймовірну підтримку, яку
сьогодні отримала Україна в Конгресі США, Державному департаменті, у
президента Сполучених Штатів Америки.
Президент України повідомив, що під час двосторонньої зустрічі
обговорив зі своїм американським колегою широкий спектр питань щодо
співробітництва у різних сферах. Зокрема, питання забезпечення безпеки,
економіки, фінансового співробітництва тощо.
Окрему увагу сторони приділили співпраці у сфері енергетики.
Президент України повідомив, що наступного тижня до Києва прибуде
потужна команда американських експертів для продовження переговорів
щодо роботи в цій галузі. П. Порошенко наголосив, що для Української
держави на сьгодні важливі кроки, спрямовані на забезпечення енергетичної
безпеки.
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За словами Президента України, Б. Обама добре знайомий із ситуацією в
Україні. У цьому контексті П. Порошенко відзначив важливість підтримки
США в реалізації міжнародної координації, повідомивши, що сьогодні
відбувається важливе засідання Ради безпеки ООН. «Для мене найвищий
пріоритет як для Президента, як для усіх українців та американців – це мир»,
– констатував Президент України.
Єдиним шляхом для деескалації ситуації в Донецькій і Луганській
областях є Мирний план, який говорить про припинення вогню, звільнення
всіх заручників, виведення російських військ, узяття під контроль кордонів,
унеможливлення постачання російської зброї, наголосив глава держави.
«Ми очікуємо продовження мінського діалогу найближчим часом, –
сказав Президент. – Дванадцять днів режиму припинення вогню мають бути
трансформовані у сталий мир».
П. Порошенко подякував Б. Обамі за «плідний, відкритий, чесний діалог
та за рішення, які сьогодні були прийняті».
Президент України після зустрічі зі своїм американським колегою
повідомив про те, що Україна отримає чітку практичну допомогу в
доповнення до тієї, яка вже надійшла до Української держави, а «це 240 млн
дол., які вже надішли, і 1 млрд дол. фінансових гарантій».
За підсумками переговорів глава держави також відзначив істотний
прогрес у галузі безпеки й повідомив, що США розширюватимуть фінансову
допомогу Україні на безпекові цілі, підкресливши, що США і Європейський
Союз підтримують Мирний план.
Президент України також повідомив, що США надішле своїх
спостерігачів на парламентські вибори в Україні, які відбудуться 26 жовтня.
П. Порошенко також зазначив, що в Україні буде розпочата спеціальна
програма політичного страхування американських інвестицій в українську
економіку.
Б. Обама у свою чергу повідомив, що США розширять допомогу Україні
в економічній сфері і вирішенні питань безпеки. «Ми продовжимо
мобілізувати зусилля міжнародного співтовариства на підтримку України», –
сказав американський президент.
Він зазначив, що для нього було великим задоволенням вітати
Президента України в Овальному кабінеті. «Лідерство П. Порошенка зараз
дуже важливе для українського суспільства», – зазначив Б. Обама. Люди в
Україні висловили своє бажання жити у вільній і незалежній країні, і
Президент П. Порошенко реалізує бажання своїх людей, підкреслив
американський президент.
Б. Обама зазначив, що США очолять міжнародне співтовариство й
долучаться до Європейського Союзу у протидії агресії. На жаль, зазначив
президент США, відбувається російська агресія щодо України – спочатку в
Криму, а нині й на Сході. Але Америка послідовно підтримуватиме
суверенітет і незалежність України й надаватиме їй допомогу у вирішенні
питань її безпеки.
Звертаючись до П. Порошенка, Б. Обама заявив: «Ви маєте вірного не
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лише особистого друга, а й друга в особі американського народу. Америка
зараз разом з людьми в Україні» (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 19.09).
***
У Вашингтоні відбулася зустріч Президента України П. Порошенка з
віце-президентом Сполучених Штатів Америки Д. Байденом.
П. Порошенко висловив вдячність Д. Байдену за його постійну увагу до
України і значні зусилля адміністрації США, спрямовані на пошук шляхів
мирного вирішення ситуації на Донбасі.
Сторони відзначили важливість підтримки подальшого активного
політичного діалогу для швидкого реагування на події й недопущення нової
ескалації ситуації.
Обговорено можливості виділення з боку США додаткової фінансової
допомоги Україні, а також посилення двосторонньої співпраці в оборонній
сфері і галузі енергетики напередодні зимового періоду.
Також було анонсовано приїзд до України секретаря з питань фінансів і
торгівлі для надання більш широкої фінансової допомоги (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 18.09).
***
У рамках візиту до США Президент України П. Порошенко провів
зустріч з державним секретарем США Д. Керрі.
Глава держави подякував за незмінну підтримку, яку США надають
Україні. Сторони обговорили результати домовленостей щодо режиму
припинення вогню, досягнутого в Мінську, а також кроки, які вживає
Президент України для впровадження свого Мирного плану.
Співрозмовники обговорили поглиблення співпраці у сфері безпеки й
оброни, а також подальшу макрофінансову допомогу Україні (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 18.09).
***
У Вашингтоні Президент України П. Порошенко отримав
престижну нагороду Global Citizen Award авторитетної неурядової
організації «Атлантична рада США».
Виступаючи перед міжнародною експертною аудиторією «Атлантичної
ради США», глава Української держави зазначив, що присвячує цю нагороду
тим, хто віддав життя в боротьбі за свободу й демократію.
П. Порошенко наголосив, що Україні нині життєво важлива підтримка
Сполучених Штатів Америки. «Україна під загрозою. Наш ворог – сильний
та краще підготовлений. Але з вашою підтримкою і силою духу ми
переможемо в цій битві, тому що правда на нашій стороні, – заявив
Президент. – Нам потрібна консолідована підтримка наших партнерів, щоб
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відбити атаку на наш суверенітет та територіальну цілісність».
Президент також відповів на запитання членів «Атлантичної ради США»
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 19.09).
***
Президент України П. Порошенко підписав ряд законів.
Законом України № 1661-VII «Про внесення змін до деяких законів
України щодо соціального захисту осіб, які нагороджені орденом Героїв
Небесної Сотні» регулюється питання виплати пенсій, надання пільг і
соціальних гарантій нагородженим цим орденом.
Закон України № 1665-VII «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект
“Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську”) між
Україною та Європейським інвестиційним банком» передбачає залучення
кредиту в розмірі 152 млн євро для будівництва метрополітену у
Дніпропетровську.
Законом України № 1666-VII «Про ратифікацію Угоди між Україною та
Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН) стосовно надання
статусу асоційованого члена в ЦЕРН» виконуються внутрішньодержавні
процедури стосовно набуття Україною статусу асоційованого члена в цій
організації.
Закон України № 1667-VII «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект
“Бескидський залізничний тунель” (Будівництво Бескидського тунелю) між
Україною та Європейським інвестиційним банком» надає можливість
розпочати
реалізацію
відповідної
угоди
(Офіційне
інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
19.09).
***
Президент підписав закон про ратифікацію Додаткового протоколу
до Європейської хартії місцевого самоврядування.
Президент України П. Порошенко підписав Закон України № 1664-VII
«Про ратифікацію Додаткового протоколу до Європейської хартії місцевого
самоврядування про право участі у справах органу місцевого
самоврядування».
Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування
істотно розширює права громадян щодо участі у справах органу місцевого
самоврядування, містить застереження проти хабарництва чи використання
силових або примусових форм участі особи в суспільному житті місцевих
громад.
Підписання Додаткового протоколу, імплементація його в національне
законодавство і практичне застосування передбачених у ньому стандартів
сприятиме демократизації суспільства.
Додатковий протокол підписаний від імені України 20 жовтня 2011 р.
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
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(www.president.gov.ua). – 2014. – 21.09).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон України «Про
внесення змін до статті 7 Закону України “Про благодійну діяльність та
благодійні організації”».
Закон України № 1663-VII дозволяє особам, які перебувають на
державній або іншій публічній службі, здійснювати публічний збір
благодійних пожертв для забезпечення боєздатності Збройних сил України
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 22.09).
***
Президент Украины П. Порошенко утвердил делегацию для участия
в работе 69 сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом говорится в
постановлении № 1036/2014-рп, опубликованном на сайте главы государства.
Напомним, 69 сессия Генеральной Ассамблеи ООН официально
открылась в Нью-Йорке во вторник, 16 сентября (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 22.09).
***
Президент Украины П. Порошенко уволил 14 председателей
районных государственных администраций в восьми областях страны.
Соответствующие распоряжения Президента обнародованы на официальном
сайте главы государства. Отметим, в текстах распоряжений не указываются
причины увольнений.
Напомним, ранее Президент уволил шестерых глав РГА в Киевской
области. Также он раньше сменил глав Подольской, Голосеевской и
Деснянской
райгосадминистраций
Киева
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 22.09).
***
У понеділок, 22 вересня, Прем’єр-міністр А. Яценюк прийняв
делегацію групи «Європейських консерваторів і реформістів»
Європейського парламенту на чолі з головою
підкомітету
Європарламенту з питань безпеки та оборони А. Фотигою.
Глава уряду України відзначив важливість синхронної ратифікації Угоди
про асоціацію, яка відбулася 16 вересня у Верховній Раді України та у
Європейському парламенті. А. Яценюк наголосив на важливій ролі
Європарламенту у формуванні спільної позиції ЄС щодо захисту
суверенітету й територіальної цілісності України.
Прем’єр-міністр України обговорив з депутатами Європейського
парламенту перспективи подолання російської агресії у військовій,
економічній та енергетичній сферах.
А. Яценюк наголосив на важливості неухильного дотримання режиму
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санкцій проти Росії як дієвого інструменту стримування агресора (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.09).
***
Усі економічні документи щодо імплементації Угоди з ЄС урядом
розробляються і набудуть чинності, коли Україна відкриє ринок для
європейських товарів, заявив Прем’єр-міністр України А. Яценюк після
засідання урядового комітету в п’ятницю, 19 вересня.
Глава уряду наголосив, що Україна підписала Угоду з ЄС, ратифікувала
її і прийняла рішення про імплементацію Угоди: «Усі економічні документи
урядом розробляються. Вони набудуть чинності тоді, коли Україна відкриє
свій ринок для європейських товарів. Якщо Росія введе обмежувальні заходи,
ми невідкладно введемо дзеркальні заходи проти Росії» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 19.09).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів зустріч з віцепрезидентом Світового банку Л. Так, яка перебуває в Україні з візитом.
А. Яценюк високо оцінив активну діяльність Світового банку в Україні й
готовність допомагати уряду України в подоланні економічних викликів, які
постають перед країною у зв’язку з російською агресією на Сході України. У
цьому контексті глава уряду висловив сподівання на результативність
міжнародної донорської конференції, яка відбудеться наприкінці року, для
формування й наповнення спеціального фонду відбудови Донбасу.
А. Яценюк і Л. Так обговорили стан та перспективи реалізації
економічних і соціальних реформ, які підтримуються Світовим банком.
Віце-президент Світового банку привітала досягнутий урядом України
прогрес у спрощенні регуляторних процедур, що підвищує привабливість
реалізації інвестиційних проектів.
Прем’єр-міністр висловив розчарування у зв’язку з відмовою Верховної
Ради розглядати урядові проекти податкової, соціальної та антикорупційної
реформи, наголосивши на принциповій позиції уряду щодо їх
якнайшвидшого ухвалення (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. –
18.09).
***
Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 17 вересня 2014 р.
№ 450 «Деякі питання надання (розміщення) додаткових місць
державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науковопедагогічних кадрів для громадян України, які проживають на тимчасово
окупованій території або переселилися з неї».
У постанові КМУ зазначено, що відповідно до ч. 12 ст. 7 Закону України
«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованій території України» затверджено Порядок надання (розміщення)
додаткових місць державного замовлення на підготовку фахівців, наукових,
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науково-педагогічних кадрів для громадян України, які проживають на
тимчасово окупованій території або переселилися з неї.
Порядок визначає механізм надання (розміщення) додаткових місць
державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науковопедагогічних кадрів для громадян України, які проживають у Криму або
переселилися з нього та за результатами конкурсного відбору вступників у
державні й комунальні вищі навчальні заклади не потрапили до переліку
осіб, які рекомендовані вищим навчальним закладом до зарахування на місця
державного замовлення.
Зарахування на навчання до вищих навчальних закладів вступників,
випускників 2014 р., здійснюється на підставі документів про здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додатків до них з поданням
протягом шести місяців довідки, передбаченої ст. 6 Закону України «Про
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованій території України».
У разі наявності вступників центральний орган виконавчої влади, до
сфери управління якого належить навчальний заклад, за зверненням
керівника вищого навчального закладу надає (розміщує) додаткові місця
державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науковопедагогічних кадрів з урахуванням напряму підготовки (спеціальності),
обраного вступником (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.09).
***
РНБО заявляє про початок реалізації пунктів «мирного плану» на
Донбасі.
«Цієї доби (21 вересня. – Ред.) українські прикордонники не фіксували
обстрілів з боку Росії та порушень державного кордону. Це демонструє
реалізацію пунктів мирного врегулювання подій на Донбасі, – повідомив
речник ІАЦ РНБО полковник А. Лисенко під час брифінгу, передає
кореспондент УНН. – Фактів порушення державного кордону та повітряного
простору нашими прикордонниками не зафіксовано. Також не було обстрілів
зі сторони РФ. Це означає практичну реалізацію пунктів мирного плану, який
був запроваджений за ініціативи Президента України» (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 22.09).
***
Урядові експерти Сполучених Штатів Америки й Канади
долучаються до роботи українських енергетиків і поділяться
найкращими, опрацьованими на практиці, методиками розробки
антикризових планів в енергетиці. Про це йшлося під час зустрічі віцепрем’єр-міністра України, міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства В. Гройсмана й першого заступника
міністра енергетики США Д. Елкайнда.
«Я настроєний на дуже чіткий і зрозумілий результат та на співпрацю з
нашими міжнародними партнерами. Це буде український план, ми це
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розуміємо та цінуємо підтримку наших американських друзів. Ми абсолютно
відкриті. Думаю, що вже перші дні взаємодії дадуть змогу зрозуміти, що ми
маємо скоригувати під час підготовки України до опалювального сезону», –
підкреслив В. Гройсман.
У свою чергу Д. Елкайнд зазначив, що від глибини взаємодії й
готовності всіх сторін до відкритої співпраці залежить те, наскільки
оперативно буде розроблено план. Він повідомив, що спільна робоча група
може розпочати роботу вже наступного понеділка.
За попередніми планами, антикризовий план дій в енергетиці має бути
готовий уже в першій половині жовтня (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.09).
***
Частину дефіциту природного газу, необхідного для сталого
проведення опалювального періоду, планують замістити мазутом. Про це
повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства В. Гройсман після завершення
урядового антикризового енергетичного штабу.
«Сьогодні проводяться розрахунки, скільки ж потрібно ресурсу, щоб
закупити необхідні обсяги мазуту. Щодо іншої частини дефіциту газу, то
“Нафтогазом” і Мінпаливенерго сьогодні вирішується питання щодо
зменшення споживання газу. Тобто максимально, скільки дозволять ресурси,
ми замістимо газ, решту – будемо економити. Розраховуємо і на те, що буде
економія споживання самими споживачами», – сказав В. Гройсман.
Щодо вирішення урядом питання дефіциту вугілля, то, за словами віцепрем’єр-міністра, уже є перші контракти з постачальниками з Південної
Африки, за якими щомісяця, протягом жовтня – січня включно Україна
купуватиме по 250 тис. т вугілля. Крім того, інші учасники енергоринку
також укладають контракти з іноземними компаніями щодо закупівлі в них
вугілля (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.09).
***
Уряд визначив порядок та умови виплати одноразової грошової
допомоги в разі звільнення військовослужбовцям, призваним на військову
службу за призовом у зв’язку з мобілізацією. Відповідну постанову № 460
Кабінет Міністрів прийняв 17 вересня 2014 р.
Передбачено, що після демобілізації виплачується одноразова грошова
допомога в розмірі 4 % місячного грошового забезпечення за кожний повний
календарний місяць служби, але не менше 25 % місячної суми. Виплати
здійснюються за період з дня призову за мобілізацією. Розмір допомоги
обчислюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
17 липня 1992 р. № 393.
Допомога виплачується з розрахунку місячного грошового забезпечення
(без урахування винагород), на яке має право військовослужбовець на день
звільнення.
Надання
допомоги
посилить
соціальний
захист
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військовослужбовців, призваних на військову службу за призовом у зв’язку з
мобілізацією (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.09).
***
22 вересня у МЗС України відбулася зустріч першого заступника
міністра закордонних справ Н. Галібаренко з депутатами альянсу
«Європейських консерваторів та реформістів».
Під час зустрічі сторони привітали одночасну ратифікацію Угоди про
асоціацію України з ЄС у Верховній Раді України та Європейському
парламенті, наголосивши на тому, що це є вагомим політичним сигналом
щодо підтримки курсу України на європейську інтеграцію.
У контексті внутрішньополітичної ситуації в Українській державі
сторони обговорили, серед іншого, шляхи нормалізації ситуації на Сході
України, у тому числі допомогу з боку ЄС для стабілізації економічного
розвитку та відновлення України.
Крім того, сторони розглянули питання, пов’язані з підготовкою до
дострокових парламентських виборів в Україні, що заплановані на 26 жовтня
ц. р., а також міжнародного спостереження за їхнім проведенням, зокрема з
боку Європарламенту (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.09).
***
19 вересня міністр фінансів України О. Шлапак і віце-президент
Світового банку в регіоні Європи й Центральної Азії Л. Так обговорили
можливість ухвалення рішення про виділення другої частини коштів
позики на політику розвитку (DPL-2). Зокрема, ішлося про виклики, які
стоять перед Україною сьогодні, і можливі ризики, які державі необхідно
подолати.
Ішлося про фіскальну й макроекономічну ситуацію в Україні. Як
зазначила віце-президент Світового банку в регіоні Європи й Центральної
Азії, від стабілізації залежатиме і відповідне рішення Світового банку. Разом
з тим Л. Так наголосила на тому, що Світовий банк з усією відповідальністю
ставиться до зобов’язань, які взяв на себе цього року. Тому для отримання
другої позики у 2014 р., Україна має виконати всі умови протягом наступних
трьох місяців. Важливо, щоб макроекономічна і фіскальна ситуація лишалися
стабільною, тривала програма співпраці із МВФ. Також представники
Світового банку висловили надію, що в Україні відбудеться значна
реструктуризація газового сектору, позитивні зміни й рекапіталізація банків,
також було акцентовано на реалізації програми соціального захисту
вразливих верств населення.
Міністр фінансів О. Шлапак запевнив, що Україна зробить усе можливе
для виконання цих пунктів: «Ми намагатимемося зробити все, щоб якомога
швидше виконати наші зобов’язання стосовно прийняття законодавчих актів
для отримання коштів» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. –
19.09).
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***
У Міністерстві аграрної політики і продовольства відбулася робоча
зустріч з делегацією Китайської Народної Республіки. На засіданні
сторони обговорили перспективи подальшої двосторонньої співпраці в
торговельно-економічній та інвестиційній сферах.
Українські фахівці ознайомили гостей з основними тенденціями
розвитку зернової та олійно-жирової галузі України. Фахівці
Мінагрополітики зазначили, що існуючий потенціал Української держави дає
змогу Україні й Китаю зміцнити та розширити співпрацю у сфері
торговельно-економічного співробітництва.
Українська сторона також підкреслила важливість реалізації в Україні
масштабних інвестиційних проектів з використанням китайського досвіду,
капіталу й технологій і запропонувала ряд спільних проектів для реалізації.
Серед головних напрямів учасники робочої зустрічі виокремили ветеринарну
медицину, карантин і захист рослин та грибну індустрію.
У свою чергу, китайська сторона підтвердила зацікавленість у
розширенні двостороннього товарообігу й готовність поглиблювати
співробітництво в рамках реалізації двосторонніх інвестиційних проектів
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.09).
***
Міністерство аграрної політики та продовольства розпочало роботу
над удосконаленням законодавства в частині створення умов для
трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські
господарства.
Забезпечення повноцінної участі фермерських господарств в аграрному
ринку, посилення їхнього соціального захисту стимулюватиме створення на
їхній основі життєздатної системи сільськогосподарської обслуговуючої
кооперації й подальшого комплексного розвитку малих форм
господарювання в сільській місцевості.
Законодавчі зміни посилять соціальний та економічний захист членів
сімейних фермерських господарств, підвищать готовність і здатність селян
(особливо молодого й середнього поколінь) до самостійного господарювання
на сімейних засадах, створять на основі сімейних фермерських господарств
більш життєздатну систему сільськогосподарської обслуговуючої кооперації
і сприятимуть підвищенню доходів сільських жителів-виробників за рахунок
формування сприятливої ціни на власно вироблену продукцію (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.09).
***
Кабинет Министров Украины выделил Киеву 1,8 млрд грн на
выполнение функций столицы. Об этом говорится в постановлении
правительства № 452 от 17 сентября. «Утвердить порядок и условия
предоставления в 2014 г. субвенции из государственного бюджета
городскому бюджету г. Киева на выполнение функций столицы», – говорится
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в документе.
В частности, на функционирование органов исполнительной власти и
местного самоуправления выделено 6,4 млн грн, на учреждения социальной
сферы – 1 млрд 331,9 тыс. грн, на жилищно-коммунальное хозяйство – 91,4
млн грн и на обслуживание долга – 370,3 млн грн.
Согласно документу, главным распорядителем субвенции является
Министерство финансов. В то же время Киевский городской совет
определяет распорядителей и объемы бюджетных ассигнований.
Киевская городская государственная администрация обязана ежемесячно
15 числа информировать Минфин об использовании средств.
Отметим, что в Киевсовете ждали этих средств еще 7 сентября. В то же
время, по состоянию на 19 сентября, переговоры между Кабмином и
сотрудниками КГГА все еще велись (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua).
– 2014. – 21.09).

ПОЛІТИКА
19 вересня в Мінську відбулася зустріч тристоронньої контактної
групи Україна – Росія – ОБСЄ і представників ополченців з урегулювання
української кризи, передає УНН.
Консультації проходили в тому ж форматі, що і під час попередніх
раундів: Україну представляв екс-президент Л. Кучма, Москву – посол РФ у
Києві М. Зурабов, ОБСЄ – спецпредставник Х. Тальявіні.
З боку ополченців на зустрічі присутні прем’єр самопроголошеної
Донецької народної республіки О. Захарченко, віце-прем’єр ДНР А. Пургін, а
також лідери самопроголошеної Луганської народної республіки – глава
кабміну І. Плотницький та глава парламенту О. Карякін (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 19.09).
***
Під час зустрічі в Мінську її учасники досягли домовленостей про
заборону ведення наступальних дій, відведення важкої зброї від лінії
зіткнення на відстань не менше 15 км з кожного боку та виведення всіх
іноземних збройних формувань і військової техніки з території України.
Усі дев’ять пунктів меморандуму, укладеного для реалізації «мирного
протоколу», що були ухвалені вчора у Мінську, під час прес-конференції
озвучив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО
В. Половий, передає кореспондент УНН.
«За підсумками чергових переговорів у Мінську вчора, 19 вересня,
узгоджений Меморандум про реалізацію Протоколу від 5 вересня
Тристоронньої контактної групи, який містить наступні положення:
1. Двостороннє припинення вогню. Припинення застосування зброї
вважається загальним.
2. Зупинення підрозділів і військових формувань сторін на лінії їхнього
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зіткнення станом на 19 вересня.
3. Заборона застосування всіх видів озброєння та ведення наступальних
дій.
4. Протягом доби з моменту прийняття Меморандуму відвід засобів
ураження калібром понад 100 мм від лінії зіткнення на відстань не менше 15
км з кожного боку, в т. ч. з населених пунктів, що дасть змогу створити зону
безпеки шириною не менше 30 км. При цьому всі артилерійські системи
калібру понад 100 мм відводяться від лінії зіткнення на відстань їх
максимальної дальності стрільби.
5. Заборона на розташування важкого озброєння та важкої техніки
визначеному районі.
6. Заборона на встановлення нових мінно-вибухових інженерних
загороджень по кордонах “зони безпеки”. Зобов’язання про зняття раніше
встановлених мінно-вибухових загороджень у цій зоні.
7. Заборона з моменту прийняття Меморандуму польотів бойової авіації
та іноземних літальних апаратів за виключенням апаратів ОБСЄ над “зоною
безпеки”.
8. Розгортання протягом доби з моменту ухвалення Меморандуму в зоні
припинення застосування зброї моніторингової місії ОБСЄ в складі групи
спостерігачів організації. Вищевказану зону доцільно розділити на сектори,
кількість кордонів яких узгодити під час підготовки до роботи спостережної
групи наглядової місії ОБСЄ.
9. Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а
також бойовиків і найманців з території України з моніторингу ОБСЄ», –
проінформував
В.
Половий
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 20.09).
***
До повного та якнайшвидшого виконання умов мінського
Меморандуму закликав сторони українського конфлікту Генсек ООН Пан
Гі Мун, передає УНН з посиланням на ІТАР-ТАСС.
На переконання Генсека ООН, дотримання зобов’язань і виконання умов
договору допоможе мирно врегулювати кризу в Україні (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 20.09).
***
США підтримує укладення «мінських угод». Про це під час засідання
Ради безпеки ООН повідомив представник США, передає кореспондент
УНН.
«США підтримує укладення “мінських угод”, котрі спрямовані на
деескалацію конфлікту, який забрав життя вже 3000 осіб», – повідомив
представник США.
Він також наголосив, що «необхідно знайти вирішення цього конфлікту»
і додав, що «саме підстріканння з боку Росії призвели до нього».
«Ми підтверджуємо нашу підтримку Нідерландській раді безпеці у
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проведенні розслідування щодо катастрофи літака та відкидаємо спроби Росії
відвести його в інший бік», – додав представник США (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 19.09).
***
Первый вице-премьер самопровозглашенной ДНР А. Пургин
прокомментировал
подписиние
минских
договоренностей
от
19 сентября, передает ИТАР-ТАСС. «Поскольку между сторонами доверия
мало, это (минский меморандум. – Ред.) будет очень трудно сразу выполнить.
И поэтому говорить о каких-либо сроках невозможно», – отметил А. Пургин.
Он также отметил, что сами переговоры в Минске были очень
тяжелыми и длились восемь часов. «Теперь вопрос, сможет ли ОБСЕ сыграть
свою роль, так как наблюдатели организации – это не миротворческие силы,
у них нет возможности для осуществления процесса разделения и контроля, у
них только наблюдательная функция», – подчеркнул А. Пургин
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 22.09).
***
Зону безопасности на Востоке Украины разделят на пять секторов.
Об этом заявил представитель РФ при Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) А. Келин.
В частности, наблюдать за секторами будут около 350 представителей
ОБСЕ. «Разбивка зоны наблюдения на сектора есть: в Луганске и Донецке
будет работать по 90–100 наблюдателей, в Краматорске, Мариуполе и
Антраците – по 50», – сообщил А. Келин.
Как сообщал «Корреспондент.net», ОБСЕ в течение ближайших
4-5 недель количественно удвоит свою миссию в Украине. В города,
географически приближенные к восточным областям, постепенно съедутся
представители 40 стран мира. Еженедельно в Украину будут прибывать в
среднем по 50 человек.
Ранее в ОБСЕ сообщали, что ситуация в Донецкой и Луганской
областях
остается
нестабильной
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 22.09).
***
Протягом тижня в Україну прибудуть 80 довготермінових
спостерігачів місії ОБСЄ. Про це в прямому ефірі одного з українських
телеканалів сказала голова місії ОБСЄ в Україні Т. де Зулуета, передає УНН.
«На цей момент у нас 16 міжнародних спостерігачів, які вже приїхали до
Києва декілька днів тому», – повідомила Т. де Зулуета.
На запитання щодо готовності спостерігачів працювати на Донбасі вона
відповіла: «У нас є спостерігачі які готові слідувати за ЦВК на місцеві
виборчі дільниці, де збираються організовувати вибори. У деяких районах
вони не планують проводити голосування, але у нас є спостерігачі, які готові
до того, що ситуація зміниться». Також Т. де Зулуета відзначила, що у складі
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місії є дуже досвідчені фахівці з безпеки.
«І ми не маємо намірів нікого з наших спостерігачів наражати на
непотрібні ризики», – додала вона (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 21.09).
***
Комитет по иностранным делам сената США утвердил проект
закона о поддержке Украины и новых санкциях против России. Об этом
сообщает радио «Свобода».
Согласно документу, американский президент должен получить право
предоставить Украине противотанковое вооружение, оружие и амуницию
для личного состава, радары, дальномеры, оборудование для наведения,
беспилотники и коммуникационное оборудование. На это в следующем году
планируется выделить 350 млн дол.
В документе содержится требование к президенту ввести санкции
против Рособоронэкспорта и других оборонных предприятий, причастных к
дестабилизации ситуации в Украине, Грузии, Молдове и Сирии.
Документ должен предоставить право президенту США вводить
санкции против «Газпрома», если он будет не давать значительных объемов
газа странам-членам НАТО, а также Украине, Грузии и Молдове.
Пока неизвестно, когда законопроект утвердит сенат, так как сенаторы
идут на каникулы до ноября. Для того чтобы документ был окончательно
принят, его должны утвердить собственно сенат, палата представителей, а
затем он должен быть подписан президентом США (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 19.09).
***
Польща готова продавати зброю в Україну, якщо є попит. Про це в
понеділок заявив міністр оборони Польщі Т. Семоняк, передає УНН з
посиланням на Reuters.
«Я підтверджую, що польська військова промисловість зацікавлена в
цьому напрямку. Є кілька продуктів, які можуть бути цікавими для України»,
– сказав Т. Семоняк в ефірі радіостанції Zet.
«Якщо тільки є бажання і готовність придбати будь-які елементи
озброєння в Польщі, польські заводи і не мріють ні про що інше, крім
експорту», – додав він.
Нагадаємо, у НАТО заявили, що Альянс не посилатиме зброю в Україну,
яка не є державою-членом, але вони також заявили, що окремі союзники
можуть обрати, чи поставляти озброєння (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 22.09).
***
Папа римский Франциск и президент Латвии А. Берзиньш обсудили
ситуацию в Украине. Как сообщил Ватикан, собеседники выразили надежду
на диалог между конфликтующими сторонами и достижение политического
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решения, «базирующегося на правовых нормах».
В балтийских республиках – Латвии, Литве и Эстонии – действия
России в Украине вызывают особое беспокойство. Защиту от возможной
агрессии Москвы они видят в более тесном взаимодействии с НАТО,
отмечает агентство KNA (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2014. – 22.09).
***
Совет ЕС в ближайшее время рассмотрит предложения
Европейской комиссии относительно отсрочки временного применения
Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части углубленной и
всеобъемлющей зоны свободной торговли.
Как сообщили в Совете ЕС, такое рассмотрение состоится на
ближайшем заседании, скорее всего, Совета по иностранным делам, хотя
может состояться и в рамках заседания любого Совета.
«Скорее всего, решение будет принято по письменной процедуре, то
есть без обсуждения», – пояснили в ЕС, пишет УНИАН.
Как сообщалось ранее, Еврокомиссия рекомендовала Европарламенту и
Европейскому совету продлить до 31 декабря 2015 г. односторонние
преференции в отношении Украины (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua).
– 2014. – 22.09).
***
НАТО откроет свои штабы в странах Балтии, Польши и Румынии.
Североатлантический альянс создаст международные штабы в
Восточной Европе с командным пунктом сил быстрого реагирования в
Литве. Об этом сообщил главнокомандующий вооруженными силами Литвы
генерал-майор Й. В. Жукас. По словам генерала, детали инициативы
запланировано обсудить во время встречи главнокомандующих
вооруженными силами балтийских стран и Польши с главнокомандующим
объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Ф. Бридлавом.
По словам Жукаса, эта штабная единица, которая может быть
сформирована «еще в этом году», будет непосредственно находиться в
подчинении командования НАТО. «Функциями командного пункта станут
организация совместных учений с размещаемыми в Литве подразделениями
союзников по НАТО, поддержание связи и координация военной работы с
национальными штабами и командными штабами альянса», – уточнил
литовский генерал. Жукас также добавил, что в штабе будут работать от 80
до 120 людей.
Как сообщал Корреспондент.net, генеральный секретарь НАТО А. Фог
Расмуссен на закрытии саммита в Уэльсе 5 сентября заявил, что лидеры
альянса утвердили план по созданию сил быстрого реагирования по борьбе с
угрозой
агрессии
со
стороны
России
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 19.09).
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***
Миротворческие учения НАТО Rapid Trident-2014 под Львовом
вступили в активную фазу. В общей сложности на Яворовский военный
полигон прибыли более 1200 солдат из 15 стран мира. В учениях принимает
участие и авиация. На международном полигоне во Львовской области вовсю
слышны стрельба, взрывы и рев военной техники. Подъезды к полигону
тщательно охраняются, отдельные участки закрыты ради безопасности
жителей.
В этом году командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) решило
задействовать в учениях не боевые подразделения армии, а курсантов 3-4
курсов Академии сухопутных войск Украины. Используется более 700
единиц стрелкового оружия и полторы сотни военных машин. И если
Украина направила на учение курсантов, то страны НАТО задействовали
свой боевой контингент, опытных миротворцев, которые уже служили во
многих горячих точках планеты. Причем иностранные солдаты прибыли со
своим оружием. Среди участников наибольшее количество американских
военных, чуть меньше поляков, литовцев, канадцев, грузин, есть и солдаты
бундесвера. Маневры продлятся до 26 сентября (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 22.09).
***
Партійний список «Блоку П. Порошенко» на майбутніх виборах у
парламент є оптимальним. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив
український політик, радник Президента України Ю. Луценко, передає УНН.
«На мажоритарників у мене менше ентузіазму», – сказав він (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 21.09).
***
Партія «Народний фронт» просить Центральну виборчу комісію
зареєструвати її на позачергові вибори депутатів Верховної Ради. Про це
УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ЦВК.
До виборчого списку партії включено 223 кандидати в депутати ВР в
загальнонаціональному багатомандатному окрузі, ще 138 кандидатів будуть
висуватися від політичної сили в одномандатних виборчих округах.
«14 вересня на з’їзді “Народного фронту” у першій п’ятірці виборчого
списку були затверджені: прем’єр-міністр А. Яценюк, радник міністра
внутрішніх справ Т. Чорновол, голова ВР О. Турчинов, колишній секретар
Ради національної безпеки й оборони А. Парубій та командир батальйону
“Миротворець” А. Тетерук», – ідеться в повідомленні (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 19.09).
***
«Оппозиционный блок» объявил первую десятку на выборы в ВР. В
«Оппозиционный блок» вошли в том числе и выходцы из Партии регионов.
Избирательный список возглавил экс-вице-премьер Ю. Бойко. В первую
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десятку партию также вошли глава Фонда «Украинская перспектива»
А. Вилкул, экс-председатель Харьковской ОГА М. Добкин, президент
Всеукраинского еврейского конгресса, глава партии «ВО “Центр”»
В. Рабинович, председатель исполкома Партии развития Украины С. Ларин,
экс-гендиректор «Азовстали» А. Белый, народный депутат Н. Шуфрич, лидер
партии «Украина – Вперед!» Н. Королевская, председатель комитета
Верховной Рады по вопросам здравоохранения Т. Бахтеева, первый замглавы
национального комитета Партии развития Украины Н. Скорик.
Ю. Бойко подчеркнул, что участники блока – это не партии, а отдельные
политики, «цель которых – сохранить Украину, защитить ее граждан и
восстановить мир на ее земле».
«Украина сегодня в тяжелейшем положении со времен Второй мировой
войны, – говорится в заявлении лидера блока. – Эта власть с первого дня
теряет территории, она не способна управлять страной и упорно толкает ее в
экономическую пропасть: тотальное обнищание людей, коллапс экономики,
паралич в энергетике. Страну привели к тому, что человеческая смерть
перестала быть трагедией».
«Мы добьемся реальной децентрализации власти и расширим права
регионов в том объеме, в котором это позволит улучшить там
экономическую и политическую ситуацию. Все регионы получат
возможность свободно распоряжаться большей частью своих доходов», –
заявил лидер «Оппозиционного блока».
Напомним, 14 сентября Партия регионов заявила, что не намерена
принимать участие во внеочередных выборах в ВР, назначенных на
26 октября. В тот же день секретарь президиума Б. Колесников сообщил, что
Партия регионов Украины приняла решение создать оппозиционное
правительство (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
21.09).
***
У Комітеті виборців Україні очікують, що під час дострокових
парламентських виборів будуть використовуватися прямі та непрямі
форми підкупу. Про це на прес-конференції заявила заступник генерального
директора організації Н. Линник, передає кореспондент УНН.
Вона вважає, що на ці цілі піде «значна частина коштів тіньових фондів
кандидатів у народні депутати».
Серед форм підкупу, які очікують у КВУ, проведення ремонту доріг,
будинків, надання безкоштовних путівок як винагороди за перемогу в
конкурсах/олімпіадах, надання безкоштовних подарунків, організація
медичних оглядів, допомога постраждалим в АТО та ін. При цьому у КВУ
застерігають, що кандидати можуть і не завершити ремонтні роботи,
пославшись на те, що «не вистачило часу».
Також в організації очікують прямого підкупу виборців. Як пояснила
Н. Линник, під час прямого підкупу виборцю пропонують певну суму коштів
за голосування за певного кандидата чи політичну партію.
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У свою чергу, присутній на заході аналітик О. Клюжев уже констатує
окремі факти підкупу та зазначає, що ситуація з підкупом виборців значною
мірою залежить від поведінки самих виборців.
Як відомо, керівник фракції «Батьківщина» С. Соболєв заявив, що
депутати ВР не хочуть змінювати виборчу систему, щоб купувати далі собі
округи (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
22.09).

ЕКОНОМІКА
Национальный банк Украины уменьшил размер обязательной
продажи поступлений в иностранной валюте со 100 до 75 %.
Об этом говорится в Постановлении правления Нацбанка от 22 сентября
2014 г. № 591 «О внесении изменений к некоторым нормативно-правовых
актам Национального банка Украины».
«Учитывая положительные последствия применения Национальным
банком Украины антикризисных мер в сфере валютного регулирования и
текущее состояние валютного рынка Украины, – пояснили такой шаг в НБУ.
– Либерализация этой нормы направлена прежде всего на создание условий
для активизации внешнеэкономической деятельности и обеспечение
субъектов хозяйствования валютными активами для покрытия их текущих
обязательств в иностранной валюте» (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua).
– 2014. – 22.09).
***
Усесвітня організація охорони здоров’я надала Україні перший
транш гуманітарної допомоги на 2,4 млн грн.
ВООЗ передала Міністерству охорони здоров’я України перелік
лікарських засобів і медичних виробів для надання допомоги особам, які у
період проведення антитерористичної операції зазнали поранення, контузії
чи іншого ушкодження здоров’я. Вантаж дасть змогу забезпечити потреби
170 тис. пацієнтів протягом трьох місяців, включно з 200 оперативними
втручаннями.
Заступник
міністра
охорони
здоров’я
України
В. Лазоришинець проінспектував отримання гуманітарного вантажу від
ВООЗ, який прибув на склади ДП «Укрвакцина» МОЗ України.
В. Лазоришинець від імені українського народу щиро подякував
Надзвичайному та Повноважному Послу Норвегії Й. Е. Фредріксену за
допомогу уряду Норвегії, яка оплатила вміст гуманітарного вантажу, та
представнику Посольства Держави Ізраїль в Україні І. К. Кагану за те, що
держава профінансувала транспортування вантажу до України.
До вмісту гуманітарної допомоги, за словами заступника міністра
охорони здоров’я України, увійшли медикаменти, медичне приладдя для
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багаторазового використання, медичне обладнання та предмети медичного
призначення, анестезуючі препарати, анальгетики, протиалергічні та
протиепілептичні
препарати,
антибактеріальні,
серцево-судинні,
дерматологічні препарати, набори для оперативних втручань тощо.
«Цей вантаж уже повністю розподілений. У першу чергу допомога
вирушає на звільнені території Луганської та Донецької областей, а також
туди, де є найбільша кількість переміщених осіб. Це Дніпропетровська,
Харківська, Запорізька області та місто Київ», – зазначив В. Лазоришинець.
Він також подякував міністру соціальної політики Л. Денісовій та заступнику
голови Державної фіскальної служби А. Макаренку за те, що на всіх етапах
отримання та розмитнення вантажу Міністерство охорони здоров’я
знаходило повну підтримку та допомогу цих відомств.
Уже 25 вересня очікується наступний транш допомоги від ВООЗ, яким в
Україну доставлять протиправцеву сироватку (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.09).
***
В Україні завершується фінансування та виплата пенсій цього
місяця. Станом на сьогодні на рахунки поштових відділень і банків
перераховано 17 млрд грн.
Зокрема, поштовим відділенням забезпечено фінансування пенсій
включно по 24 вересня, банкам – включно по 23 вересня.
Крім того, фінансування та виплата пенсій здійснюється у 22 районах і
містах Донецької та 13 районах і містах Луганської областей (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.09).
***
За даними Міністерства агарної політики та продовольства України
на 19 вересня поточного року фактичні витрати коштів
сільськогосподарських підприємств для проведення осінньо-польових
робіт становлять понад 35,5 млрд грн.
Зокрема, було витрачено 32,9 млрд грн власних коштів, що становить
65,6 % від планової потреби та залучено кредитів на суму 2,5 млрд грн, або
39,2 % потреби. Із них – банківських кредитів 1,8 млрд грн, або 46,8 %
потреби.
Відсоткові ставки, під які сільськогосподарські товаровиробники
залучають кредити для проведення осінньо-польових робіт, становлять від
15 до 30 % річних (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.09).
***
За сім місяців експорт української продукції до Європейського Союзу
становить 2 985,9 млн дол. США, що на 14 % (або на 367,5 дол. США)
більше, ніж за аналогічний період 2013 р. Частка ЄС у загальній структурі
зовнішньоторговельного обігу сільськогосподарської продукції становить
35,3 %. Зовнішньоторговельний обіг між Україною та країнами ЄС зріс на
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124 млн дол. США, а позитивне сальдо збільшилося на 91,6 % і становить
1278 млн дол. США.
Зовнішньоторговельний обіг продукції агропромислового комплексу
України за сім місяців 2014 р. становить 13,3 млрд дол. США, або 20,5 %
зовнішньоторговельного обігу України, сальдо позитивне та становить 5,3
млрд дол. США. Найвагомішими чинниками позитивного сальдо
сільськогосподарської продукції залишаються обсяги зернових культур (36,8
%), олії (25 %) і насіння олійних культур (5,8 %).
Регулярна структура експорту за сім місяців (січень – липень 2014 р.)
становить 32,1 % до країн ЄС, 33,8 % – до країн Азії, 17,7 % – до країн СНД,
14,4 % – до африканських країн.
У зв’язку з політичною ситуацією та умовами воєнної агресії та
економічного спаду відносин з Російською Федерацією, пріоритетними
ринками збуту вітчизняного продовольства є країни ЄС, Близького Сходу,
Північної Африки і Східної Азії (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2014. – 22.09).
***
Україна нарощує експорт м’яса птиці.
Протягом січня – липня 2014 р. загальний експорт м’яса птиці становить
85,7 тис. т, що на 9 %, або 6,8 тис. т більше, ніж за сім місяців 2013 р. Про це
повідомили УНН у прес-службі Української аграрної конфедерації.
За інформацією УАК, найбільший приріст поставок м’яса птиці з
України за цей час був до Іраку – +13,3 тис. т, Узбекистану – +7,2 тис. т і
Нідерландам – +4,7 тис. т. Приріст по вказаних країнах (25,2 тис. т) перекрив
зниження експорту по РФ.
Нагадаємо, як повідомляв голова асоціації «Союз птахівників України»
О. Бакуменко, до кінця 2014 р. підприємства галузі птахівництва планують
експортувати 155–160 тис. т курятини (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 22.09).
***
В августе 2014 г. в Украине было произведено 1 млн 767 тыс. т сырой
(нерафинированной) стали, что на 37 % ниже, чем за аналогичный месяц
2013 г. Об этом говорится в ежемесячном докладе Международной
аналитической организации World Steel Association.
По данным Worldsteel, за восемь месяцев 2014 г. в Украине было
произведено 18 млн 725 тыс. т стали. В целом в 65 странах мира за август
2014 г. было произведено 135 млн т стали, что на 1,4 % превысило
показатель предыдущего года. В частности, больше всего стали было
произведено в Китае – 68,9 млн т, что на 1 % больше по сравнению с
августом 2013 г. Напомним, по данным Госстата, в августе производство
стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось на
29,1 % и составило до 970 тыс. т (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2014. – 22.09).
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***
Цього тижня в Україну прибуває місія Європейського Союзу, яка
дасть оцінку виробникам молочної продукції та підтвердить їх право на
експорт до ЄС.
Попередні внутрішні оцінки говорять про виконання українськими
виробниками вимог ЄС. Головною умовою для виходу української продукції
тваринництва на ринок ЄС стало ухвалення Верховною Радою Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
харчових продуктів».
Мета Закону – гармонізація законодавства України із законодавством ЄС
у сфері безпечності та якості харчових продуктів, забезпечення високого
рівня захисту здоров’я людей та інтересів споживачів, а також створення
прозорих
умов
ведення
господарської
діяльності,
підвищення
конкурентоспроможності вітчизняних харчових продуктів і зменшення їх
ціни.
Сьогодні право експортувати свою продукцію до ЄС мають лише чотири
українські птахофабрики, а також ряд виробників казеїну, риби та меду, що
обумовлене невідповідністю українського законодавства у сфері безпеки
продуктів харчування європейському, а також відсутністю необхідної
сертифікації в українських підприємств.
За оцінками експертів, із працюючих в Україні 266 молокопереробних
заводів близько третини відповідають вимогам Європейського Союзу, тому в
перспективі зможуть отримати право поставляти свою продукцію на
європейський ринок. При цьому найбільші претензії інспектори ЄС можуть
мати не до процесу переробки молока в Україні, а до якості сировини
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.09).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Єврокомісія готова обговорити ситуацію з проектом «Південний
потік» 26 вересня в Берліні на тристоронній зустрічі з питань поставок
газу за участі Росії, України та Євросоюзу, якщо питання буде порушено
російською стороною. Про це повідомила сьогодні прес-секретар
єврокомісара з енергетики Г. Еттінгера М. Хольцнер, передає УНН з
посиланням на ІТАР-ТАРС.
«Але головне питання – це знаходження рішення із врегулювання
справжньої газової суперечки між Україною та Росією», – сказала
М. Хольцнер.
Довідка УНН. «Південний потік» – раніше планований російськоіталійський проект системи газопроводів, що мав пройти дном Чорного моря
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з Новоросійська в болгарський порт Варну (або до Румунії) і далі через
Балканський півострів в Італію й Австрію.
Перші поставки газу по трубопроводу мали відбутися в кінці 2015 р.
Крім Росії, у проекті беруть участь Болгарія, Австрія, Угорщина, Греція,
Сербія, Словенія та Хорватія (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 22.09).
***
Минтопливэнерго заключило контракты на поставку угля из ЮАР,
что даст возможность Украине получать уже с октября по 250 тыс. т
топлива в месяц. Об этом на брифинге по результатам заседания
правительственного антикризисного энергетического штаба сообщил вицепремьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства В. Гройсман.
«Первую партию в 250 тыс. т мы получим в октябре, возможно, дней
через 10. И так ежемесячно, по имеющимся контрактам, будем получать по
250 тыс. т уголь из ЮАР», – сказал В. Гройсман.
По его словам, импорт угля будут осуществлять как государственные,
так и частные компании. «Закупает Минтопливэнерго и государственные
предприятия, но, кроме того, и частные компании, в том числе и, о которой
вы спросили (ДТЕК. – Ред.)», – отметил министр.
В то же время уголь из Африки стоит дороже, чем отечественный,
потому Украина пытается возобновить поставки топлива с Донбасса.
«В рамках мирного плана Президента мы рассчитываем на то, что у нас
будет возможность возобновить железнодорожное сообщение и тогда
ситуация нормализуется, – отметил В. Гройсман. – Вместе с тем у нас есть
программа по замещению дефицита импортированным углем» (Главком
(http://glavcom.ua/news/235586.html). – 2014. – 22.09).
***
С начала 2014 г. отток депозитов в Украине составил 101 млрд грн,
при этом для корректности, валютные депозиты считались по
валютному курсу 8 грн/дол. Об этом в интервью «Зеркалу недели»
рассказала глава Национального банка Украины В. Гонтарева. «Отток
депозитов только с начала этого месяца (1–16 сентября) достиг 6,4 млрд грн,
в том числе 0,4 млрд дол. – это инвалюта. Если мы возьмем с начала года, то
это 101 млрд грн (чтобы было корректно, валютные депозиты мы считали по
валютному курсу 8 грн/дол.)», – сообщила глава Нацбанка.
В. Гонтарева отметила, что оттоки у крупнейших ритейловых банков в
период горячего военного конфликта были просто неизбежны, а на
освобожденных территориях отток даже усилился.
Глава НБУ объяснила это тем, что банки были закрыты, в зоне АТО они
не работали, а как только открылись – люди понеслись в кассы снимать
деньги.
«Когда я эти цифры называла в Вашингтоне, говоря, что у нас отток
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примерно 30 %, никто ни во Всемирном банке, ни в МВФ не верил, что в
такой ситуации банковская система вообще может выжить. Поэтому я не
буду критиковать своего “попередника”, даже если у меня есть вопросы к
качеству залогов или процедур по выданным кредитам. Тогда нужно было
гасить пожар, потому что система этого просто не выдержала бы. Теперь мы
ожидаем стабилизации ситуации, так как у нас перемирие, и мы надеемся на
настоящий мир уже в ближайшем будущем», – говорит В. Гонтарева.
Глава регулятора сообщила, что НБУ был готов ослабить ограничения на
снятие валютных депозитов, подняв планку, как и по гривневым, до 150 тыс.
грн, еще в июле.
«Средний валютный вклад у нас около 5 тыс. дол., то есть этого с
головой хватило бы, чтобы забирать депозит за один раз, а не каждый раз в
эквиваленте 15 тыс. грн. Но горячая война на Донбассе в августе эти планы
разрушила. А вообще-то Украину лихорадит уже год», – пояснила она
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 20.09).
***
Фонд гарантирования вкладов физических лиц сейчас работает с 20
проблемными банками, девять из которых находятся в состоянии
ликвидации, сообщил директор-распорядитель фонда В. Пасичник,
передает УНН в понедельник, 22 сентября.
«Мы на сегодня имеем в работе 20 банков. Из них девять банков
ликвидируются, 11 банков находятся в состоянии временной администрации.
В течение этого года мы выплатили банкам почти 10 млрд грн, и до конца
года мы должны выплатить примерно 7,3 млрд грн по тем банкам, которые у
нас в работе», – сказал он.
Как сообщал «Корреспондент», за последнее время в Украине были
ликвидированы Старокиевский банк, Промэкономбанк, Автокразбанк и
Брокбизнесбанк (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
22.09).
***
Національний банк обмежив продаж валюти в одні руки сумою
3 тис. грн на добу. Про це Нацбанк повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Ураховуючи посилення напруги на готівковому сегменті валютного
ринку, постановою передбачено зменшення максимальної суми продажу
готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) день
до суми, що не перевищує в еквіваленті 3 тис. грн», – сказано в повідомленні.
Наголошується, що зазначене обмеження не поширюється на випадки
купівлі фізичними особами-резидентами готівкової іноземної валюти з
метою погашення зобов’язань в іноземній валюті за кредитними договорами,
укладеними з уповноваженими банками.
Визначені відповідною постановою від 22 вересня норми набирають
чинності з 23 вересня 2014 р., зазначають у НБУ (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/22/7038537). – 2014. – 22.09).
46

***
Ущерб, нанесенный инфраструктуре Донецка и Луганска в
результате обстрелов и бомбардировок, оценивается в 440 млн дол. Об
этом сообщается в отчете управления ООН по координации гуманитарных
вопросов.
За время конфликта были повреждены почти две тысячи объектов, в том
числе 659 общественных зданий, 1230 частных домов и 178 офисов,
говорится в документе.
В Донецке закрыты более 70 % предприятий и восстановление их
работы будет сопряжено с серьезным трудностями. «К примеру, некоторые
шахты были затоплены и теперь требуют ремонта», – подчеркнули в
управлении. Как сообщается в отчете, в затронутых конфликтом районах не
выплачивается заработная плата и социальные выплаты, банки «не работают
в полную силу». В Донецке ощущается нехватка воды, некоторые районы
города по-прежнему отрезаны от системы водоснабжения. В нескольких
районах Луганска было восстановлено электроснабжение и сейчас ведутся
работы по восстановлению водонасосных станций и канализации
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 21.09).
***
В Украине сокращаются продажи бензина.
Розничные продажи бензина через украинские АЗС в августе текущего
года упали на 25,6 % (на 74,7 тыс. т – до 217,4 тыс. т) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Государственная
служба статистики.
Продажи дизельного топлива через заправки также сократились, в
среднем на 12,9 % (на 23,1 тыс. т) – до 156,6 тыс. т.
В свою очередь, использование бензина, преимущественно в
промышленном секторе в августе упало на 23,9 % – до 52,9 тыс. т, ДТ –
снизилось на 11,1 %, до 317,4 тыс. т.
Как сообщал «Корреспондент.net», после резкого подорожания в начале
сентября началось снижение цен на бензин (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 19.09).
***
На развивающихся рынках происходит беспрецедентное и
широкомасштабное замедление, которое угрожает будущему мировой
экономики, предупреждают аналитики Международного валютного
фонда.
Рост развивающихся рынков замедлился после финансового кризиса и
сейчас продолжил падать во многих странах, причем, по прогнозам МВФ, их
в отличие от развитых экономик не ждет восстановление, пишет «Капитал»
со ссылкой на Financial Times. Это замедление существенно меняет
структуру мирового роста, а его последствия могут повредить и развитым
47

экономикам, говорится в отчете.
«В целом развивающиеся экономики росли на 7 % до кризиса, – сказал
глава одного из отделов исследовательского подразделения МВФ Х. Фаруки.
– Сейчас мы видим, что в ближайшем будущем они будут расти где-то на 5?
%».
В отчете МВФ сказано, что темпы роста снизились во многих
развивающихся странах, не только в крупнейших экономиках вроде Китая и
Индии. Темпы роста более чем 90 % развивающихся рынков ниже, чем были
до кризиса в 2008 г.
«Замедление, похоже, всеобъемлющее», – сказал Х. Фаруки. Настолько
синхронное падение темпов уникально, если не считать периоды рецессий и
финансовых кризисов. По результатам исследования МВФ, торговые связи –
одна из ключевых причин замедления, поскольку развивающиеся рынки
страдают от вялого роста своих торговых партнеров. Однако есть и признаки
более глубоких проблем, например, данные о том, что увеличение
продуктивности меньшую роль в росте.
«Тот факт, что мы ожидаем некоторого увеличения роста в будущем в
развитых экономиках и снижаем прогнозы для развивающихся экономик,
означает, что в развивающемся мире происходит что-то внутреннее», –
сказал Х. Фаруки.
По оценкам МВФ, замедление развивающихся рынков на 1 % снижает
темпы роста развитых экономик на 0,25 % из-за уменьшения объемов
торговли.
Торговые связи – одна из ключевых причин замедления, поскольку
развивающиеся рынки страдают от вялого роста своих торговых партнеров.
Это означает, что замедление роста развивающихся рынков на 2 % после
финансового кризиса может привести к снижению темпов роста богатых
стран вроде США на 0,5 %. Следовательно, слабость развивающихся стран
может быть важной причиной недавних разочаровывающих показателей
развитых экономик.
МВФ заявил, что замедление развивающихся экономик может также
привести к снижению цен на сырьевые товары и, возможно, создать
проблемы для банков, которые ранее активно кредитовали эти страны.
В отчете МВФ сказано, что слабость может «предвещать скромные темпы
роста в грядущие годы, причем меры по управлению спросом будут менее
эффективны, чем реформы, направленные на стимулирование предложения».
МВФ также заявил, что развивающимся рынкам нужно будет
«избавиться от сдерживающих предложение преград, увеличить
продуктивность и подняться выше по цепочке создания стоимости», если они
хотят поддерживать рост. «В противном случае они рискуют нарушить
баланс в экономике, что потом создаст для них серьезные проблемы», –
сказано в отчете (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 22.09).
***
Председатель Европейского центрального банка М. Драги заявил,
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что экономика еврозоны теряет импульс к росту, а уровень безработицы
остается неприемлемо высоким. Об этом он сказал во время выступления в
Комитете по экономической и монетарной политике Европарламента. По его
словам, в экономике еврозоны сохраняются понижательные риски.
Напомним, 4 сентября ЕЦБ объявил о решении снизить базовые ставки и
начать программу выкупа ценных бумаг в октябре. Таком образом, базовая
процентная ставка по кредитам была снижена с 0,15 до 0,05 % годовых,
ставка по депозитам – с «минус» 0,1 % до «минус» 0,2 %, а процентная
ставка по маржинальным кредитам – с 0,4 до 0,3 %. Все три ставки обновили
исторические минимумы (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
22.09).
***
Представительство Европейского Союза в Украине представило
информационную таблицу, подготовленную МИД Великобритании.
Графика иллюстрирует, как европейские санкции повлияли на экономику
РФ.
В частности, российская экономика упала на 0,5 % в І квартале этого
года, пишет Европейская правда. Кроме того, по оценкам специалистов,
количество еврооблигаций, которые были выданы российским компаниям с
начала этого года, по сравнению с 2013 г. уменьшилось на 93 % – с 23 до
1,6 млрд дол.
Ни одного евро, доллара или швейцарского франка не было
заимствовано российским компаниям в июле этого года.
Крупнейший российский банк снизил прогнозы роста ВВП с 2,3 до
0,2 %.
Вместе с тем, как сообщается, меры России в отношении эмбарго на
продовольственные товары из стран ЕС и США привели к росту цен в самой
РФ.
Как сообщал «Минфин» ранее, 12 сентября вступили в силу новые
санкции ЕС против России. Санкции распространяются на предприятия
энергетического, оборонного и финансового секторов (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 22.09).
***
Moody’s подтвердило рейтинги Великобритании и Франции.
Правительство Франции заявило о неспособности сократить бюджетный
дефицит, аналитики решили оставить рейтинг на прежнем уровне.
Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило долгосрочный
кредитный рейтинг Великобритании на уровне «Aa1», прогноз стабильный.
Об этом сообщается в пресс-релизе организации, пишет «Прайм».
18 сентября в Шотландии состоялся референдум о самоопределении
региона и его выхода из состава Соединенного Королевства. За сохранение
единства Великобритании высказались около 55 % проголосовавших на
референдуме, против выступили 45 %. В агентстве отметили, что по итогам
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референдума налоговая система Соединенного Королевства может
претерпеть ряд изменений, в частности, Шотландия получит больше прав.
Однако серьезного негативного воздействия на благосостояние и
финансовое положение Великобритании это не окажет, заявила аналитик
агентства С. Карлсон.
Moody’s также подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Франции
на уровне «Аа1», прогноз по рейтингу «негативный».
Несмотря на то, что правительство Франции заявило о неспособности
сократить бюджетный дефицит, аналитики решили оставить рейтинг на
прежнем уровне. «Moody’s может понизить кредитный рейтинг Франции,
если усомнится в том, что правительство этой страны способно предпринять
необходимые меры по фискальной консолидации и провести структурные
экономические реформы», – отмечается в сообщении (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 20.09).
***
Кількість громадян Великобританії, які одержують допомогу з
безробіття, скоротилося в серпні 2014 р. на 37,2 тис., говорять дані
Національного статистичного управління (ONS) країни.
Безробіття у Великобританії, розраховане за методикою Міжнародної
організації праці (МОП), у травні – липні знизилося до 6,2 з 6,4 % у квітні –
червні. Значення показника є мінімальним з листопада 2008 р.
Аналітики, опитані агентством Bloomberg, у середньому прогнозували
зменшення кількості безробітних на 30 тис. і зниження рівня безробіття до
6,3 %.
Згідно з переглянутими даними, у липні кількість британських
безробітних зменшилася на 37,4 тис. осіб, а не на 33,6 тис., як повідомлялося
раніше (Інтернет-портал державної служби зайнятості України
(http://www.dcz.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=124867). – 2014. –
19.09).
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