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У ЦЕНТРІ УВАГИ
24–25 вересня Прем’єр-міністр України А. Яценюк відвідує США з
метою участі в сесії Генасамблеї ООН
Прем’єр-міністр України А. Яценюк закликав західних партнерів не
скасовувати санкцій проти Росії, доки Україна не поверне контроль над
Сходом України і Кримом. «Крим був, є і буде частиною України», – заявив
глава уряду України під час виступу на загальних дебатах Генеральної
Асамблеї ООН у Нью-Йорку в середу, 24 вересня.
«Україна як одна з країн-засновниць Організації Об’єднаних Націй знає,
чому ми заснували цю поважну організацію. Для миру і стабільності. Чи є в
нас мир і стабільність? Ні. І наша глобальна мета – зробити все можливе, щоб
захистити наших громадян і принести мир нашим націям», – сказав він.
Глава уряду підкреслив, що походження конфлікту, який відбувається в
Україні, «це – вторгнення, яке вчинила Російська Федерація»: «Постійний
член Ради безпеки ООН порушив Статут ООН, що є абсолютно й повністю
неприйнятним».
А. Яценюк нагадав, що 20 років тому Україна відмовилася від ядерної
зброї, арсенал якої був третій за величиною у світі: «Відмовившись від
арсеналу ядерної зброї, у Будапешті Україна отримала гарантії територіальної
цілісності та суверенності. Росія була одним із підписантів цього
меморандуму. І, замість гарантій безпеки, через 20 років ми отримали
російський чобіт на українській землі.
Видається, що важко буде переконати іншу країну зупинити
розповсюдження
ядерної
зброї.
Ми
дотримуємося
програми
нерозповсюдження ядерної зброї, але нам необхідні гарантії територіальної
цілісності, безпеки та незалежності.
Кілька місяців тому Російська Федерація анексувала Крим. Країна, яка є
членом ООН і постійним членом Радбезу ООН, країна, озброєна до зубів,
вирішила захопити територію незалежної України».
А. Яценюк відзначив зусилля країн-членів ООН, «які в більшості своїй
підтримали резолюцію, яка підтримує територіальну цілісність України та
засуджує незаконну анексію Криму Російською Федерацією». Проте,
наголосив глава уряду України, Росія пішла далі: «Сьогодні можемо
ствердити, що російська армія перебуває на Сході України.
Російська Федерація порушила низку двосторонніх і багатосторонніх
міжнародних договорів – починаючи від Статуту ООН та закінчуючи
резолюціями щодо боротьби з тероризмом, які були ухвалені ООН. Ми
знаємо, що означає тероризм. Ми закликаємо Росію відвести свої війська,
відвести свою артилерію, перестати забезпечувати очолюваних Росією
терористів; відновити контроль над українсько-російським кордоном і почати
реальні переговори, мирні переговори».
Незважаючи на перемир’я, наголосив А. Яценюк, Україна втрачає
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військових і мирне населення, тривають обстріли.
Він підкреслив, що Україна потребує миру: «Але важко досягти якоїсь
мирної угоди під прицілом автомата, виготовленого в Росії».
Формула досягнення миру, за словами А. Яценюка, має бути всеохопною:
«Воєнний варіант, очевидно, не найкращий. Повинен бути всеохопний підхід,
який включає дипломатичні, фінансові, політичні, і лише насамкінець –
військові опції.
США та ЄС ввели проти Росії низку санкцій. Ми розуміємо, що санкції –
це шлях, як почати справжні переговори і досягти мирної угоди. Жодної віри
в слова. Ми віримо тільки діям».
А. Яценюк закликав Росію виконувати її міжнародні зобов’язання й
домовленості, досягнуті в Мінську: «Це не меню, де ви можете обирати. Росія
має виконати всі 12 пунктів цього меморандуму.
Закликаємо наших партнерів не скасовувати санкції, доки Україна не
поверне контроль над всією її територією, починаючи зі Сходу України і
закінчуючи Кримом. Крим був, є і буде частиною України».
Прем’єр-міністр України звернувся до президента РФ: «Пане Путін, ви
можете виграти битву з армією. Але ви ніколи не переможете в битві з
нацією. Об’єднаною українською нацією.
Мої слова Російській Федерації: йдіть геть з української землі, будь
ласка. Це найкращий рецепт, як вирішити цей драматичний конфлікт в Європі
і врятувати Україну».
А. Яценюк підкреслив, що не тільки Україна, а й Європа і весь світ
постали перед глобальними безпековими викликами.
Він зазначив, що на порядку денному є кілька варіантів вирішення
ситуації: «Перший – це воєнний варіант. Зупинити і стримати Росію. Ми
легко можемо це зробити з очолюваними Росією бандитами і терористами.
Але нам важко боротися з добре тренованою і добре оснащеною російською
армією. І я можу чітко заявити: російська армія на українській землі. І
президент Путін персонально відправив своїх військових, агентів, важку
зброю, смертельну зброю й артилерію до України».
Інший варіант, за словами А. Яценюка, розпочати певний мирний
процес: «Найкращий шлях отримати мир – це мати за столом переговорів,
США, ЄС, Україну та Росію. Адже якщо йти на прямі переговори з Росією,
вони робитимуть все, щоб обдурити нас».
Ціль Росії – мати ще один заморожений конфлікт у Європі. Намагатися
контролювати Східну Україну і рухатися далі. Головна мета російського
режиму – відновити Радянський Союз у тій чи іншій формі. Це те, у що
вірить президент РФ, і його головна мета».
А. Яценюк підкреслив, що уряд України цінує зусилля Сполучених
Штатів Америки, Адміністрації та Конгресу США, і зазначив, що США
першими посилили санкції проти РФ: «Хтось може сказати, що Росії байдуже
до санкцій. Це неправда. Можливо, Росії байдуже до санкцій, але не байдуже
до російського рубля, який упав, та до інфляції, яка зростає».
Проте, за словами глави уряду, санкції – це ефективний механізм у
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середньо- й довгостроковій перспективі: «Нам потрібне швидке вирішення.
Спершу Росія має відвести свої війська, відвести артилерію. Нам необхідно
відновити контроль над українсько-російським кордоном. Нам потрібно
позбутися російських агентів на українській території. Після цього ми
можемо почати реальний мирний процес».
Найкращий шлях, щоб санкції були скасовані, підкреслив А. Яценюк,
«якщо Росія залишить Крим». В іншому разі, за його словами,
реалізовуватиметься план Росії, щоб повернутися до business as usual
(«справи, як раніше»): «Це для мене очевидно. І одна зі стратегій РФ –
показати, що вони дуже зацікавлені у встановленні миру в Україні. Ми добре
розуміємо, як вони “встановили мир” – зі своїми солдатами й танками.
Переконаний, що прийде час, коли Україна відновить контроль на Сході
країни та в Криму. Вірю, що ми перевернемо цю темну сторінку нашої
історії. І вірю, що настане час, коли Росія вибачиться перед Україною».
У рамках робочого візиту до США Прем’єр-міністр України А. Яценюк
зустрівся з прем’єр-міністром Малайзії Н. Разаком, прем’єр-міністром
Румунії В. Понтою і прем’єр-міністром Великої Британії Д. Кемероном.
Глава уряду України також провів зустрічі з президентом Міжнародного
комітету Червоного Хреста П. Маурером і представниками єврейських
організацій США.
А. Яценюк виступив у Раді зовнішніх відносин (Council of foreign
Relations – Незалежний аналітичний центр США).
Заплановано зустріч Прем’єр-міністра України з Генеральним
секретарем ООН Пан Гі Муном, а також переговори з главами делегацій ряду
держав-членів ООН.
Під час зустрічі з представниками ділових кіл США й керівництвом
американських інвестиційних і фінансових установ А. Яценюк представить
урядовий План дій «Відновлення України» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 25.09).

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

Енергетичне вугілля як компонент енергетичної безпеки України
З наближенням зими загострюється проблема енергетичної безпеки
України й дедалі більше фахівців і пересічних громадян намагаються знайти
шляхи виходу з непростої ситуації. Як відомо, Україні все ще не вистачає газу
для нормального проходження зимового сезону навіть за умови реверсних
поставок з Європи. Проте, завдяки політиці України, спрямованій на
диверсифікацію енергетичних ресурсів, Українська держава стала менш
залежною від природного газу та більше від вугілля, але й тут виникла
проблема з поставками енергетичного вугілля, що може спричинити
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зменшення виробництва не лише тепла, а й електроенергії. Розуміючи подібні
перспективи, керівництво Міністерства
енергетики
та
вугільної
промисловості направило обласним енергопостачальним компаніям
повідомлення про можливе тимчасове припинення електропостачання
населення, як це було в 1990-х роках, у зв’язку з виникненням дефіциту
потужностей в об’єднаній енергосистемі України. Представники міністерства
зазначають, що рішення вдатися до таких методів обумовлене
розбалансуванням між виробництвом і споживанням електроенергії через
дефіцит палива й гідроресурсів.
Як інформують ЗМІ, таке рішення було прийняте державним
підприємством «Національна енергетична компанія України», «Укренерго» і
профільним міністерством, тому енергетики вимушені запроваджувати так
звані графіки аварійних відключень з метою економії палива. Відключення
проводитимуться за узгодженнями з облдержадміністраціями і для кожної
області встановлено конкретні ліміти потужності. У випадку, якщо область
перевищить споживання електроенергії, у дію буде введено графіки
аварійних відключень. Щоправда, у тому випадку, коли Україна зможе
забезпечити теплові електростанції достатньою кількістю палива (газу,
вугілля, мазуту), то енергосистема працюватиме у звичному режимі.
Але поки що Україна вперше за тривалий період почне імпортувати
енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.
Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично
неможливо через бойові дії на Сході України, де розташована більша частина
діючих шахт. П’ятдесят відсотків електроенергії, що виробляється в Україні,
генерують АЕС, решту – виробляють ТЕС шляхом спалювання газу й вугілля.
Брак газу й зупинка 80 % шахт викликали дефіцит енергоносіїв і, як наслідок,
електроенергії.
Через російську агресію на Донбасі за два місяці (липень – серпень)
видобуток вугілля скоротився на 30 %, що може загрожувати зупинкою
українських теплоелектростанцій. Особливо різко видобуток вугілля почав
падати з другої половини серпня через військові дії й зупинку вугільних
підприємств в Україні.
Запаси вугілля на складах теплових електростанцій України в період з
1 по 8 вересня знизилися на 4,1 % (на 88,44 тис. т) – до 2 млн 47,91 тис. т, за
цей же період запаси мазуту скоротилися на 0,3 % (на 0,3 тис. т) і на
8 вересня становили 106,45 тис. т. Усі ці цифри відносні й кожного дня
змінюються.
У нормальному режимі на Донбасі на початку вересня працювало лише
24 з 95 державних шахт, повідомив перший заступник міністра енергетики та
вугільної промисловості України Ю. Зюков. «З 95 державних шахт у Донбасі
на сьогодні працюють 24 шахти. Вони працюють у нормальному режимі,
видобувають вугілля, там повністю задіяний весь персонал», – зазначив він
під час засідання координаційної ради з відновлення української державності
на Донбасі та в Автономній Республіці Крим у Києві.
За словами Ю. Зюкова, 57 шахт перебувають у режимі
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життєзабезпечення, на них працює мінімум персоналу. «Близько
70 тис. шахтарів не задіяні сьогодні у виробничому процесі», – підкреслив
Ю. Зюков.
Він також зазначив, що 13 шахт у Донбасі повністю зруйновані, серед
них є шахти, які видобували понад 1 млн т вугілля на рік. Тому, на його
думку, за відсутності поставок вугілля існує ймовірність виснаження запасів
на складах теплових електростанцій протягом 20 днів. «На сьогодні запаси на
електростанціях становлять 2,1 млн т вугілля. Для проходження осінньозимового періоду необхідно накопичити на складах 3,5 млн т», – наголосив
перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України.
Крім того, він повідомив, що в результаті бойових дій на Донбасі
пошкоджено
понад
1
тис.
ліній
електропередач,
понад
4 тис. трансформаторних підстанцій, без електроенергії щодня залишаються
близько 270 населених пунктів. За його даними, пошкоджено близько
620 газопроводів і близько 200 газорозподільних станцій.
Глава Незалежної профспілки гірників М. Волинець також вважає, що з
таким рівнем видобутку й запасами на ТЕС Україна зможе протриматися
максимум до середини листопада. «Якщо не буде вугілля, доведеться
зупиняти енергоблоки і підприємства просто залишаться без електроенергії»,
– наголосив М. Волинець. За його словами, навіть те вугілля, що
видобувається, доставити на ТЕС складно через руйнування залізничного
полотна на Донбасі, де сконцентровано понад 80 % усіх вугільних
потужностей України.
В уряді розраховують, що найближчим часом почнеться імпорт вугілля.
Як зазначив заступник міністра енергетики В. Улида, вугілля можна
постачати з Нової Зеландії, Австралії, навіть США.
Натомість М. Волинець вважає, що варто вкладати кошти у видобуток
власного вугілля. «За моїми підрахунками, нам потрібно буде імпортувати до
10 млн т, а це додатково 13 млрд грн, – додає М. Волинець. – Навіщо ці гроші
витрачати на закупівлю вугілля за кордоном, якщо їх можна вкласти в існуючі
шахти?» – наголосив політик.
М. Волинець зазначив, що Міненерговугілля, замість нарощування
видобутку, закриває навіть ті шахти, які не перебувають у зоні АТО. За його
словами, нині тільки у Волинській області для закриття готуються сім шахт.
Подібна ситуація й на Львівщині, про що повідомляють ЗМІ. Зокрема,
повідомляється, що у вугільній галузі Львівської області склалася критична
ситуація: через відсутність коштів зупинено роботу збагачувальної фабрики
Львівської вугільної компанії, що, у свою чергу, призвело до припинення
переробки і відвантаження вугілля. Про це повідомив т. в. о. голови ОДА
Ю. Турянський у зверненні до міністра енергетики та вугільної
промисловості Ю. Продана. «На сьогодні у вугільній галузі Львівської
області склалася критична ситуація у зв’язку із зупинкою роботи
збагачувальної фабрики ПАТ “Львівська вугільна компанія” з 22 серпня. На
підприємстві існує заборгованість з виплати заробітної плати в сумі близько
10 млн грн», – ідеться в листі.
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Єдиним джерелом надходження коштів для ПАТ «Львівська вугільна
компанія» є збагачення вугілля для ДП «Львіввугілля». «Завдяки стабілізації
роботи ДП “Львіввугілля” та збільшенню відвантаження товарної вугільної
продукції на ДП “Вугілля України”, підприємство має зароблених і
неоплачених коштів у сумі 59 млн грн», – зазначає Ю. Турянський.
У зверненні до Ю. Продана зазначається, що з метою стабілізації роботи
підприємств вугільної галузі області і зняття соціальної напруженості в
регіоні потрібно доручити ДП «Вугілля України» виділити для
ДП «Львіввугілля» кошти.
За словами Ю. Турянського, необхідна сума становить: 3,7 млн грн –
оплата для ПАТ «Львівська вугільна компанія» за послуги зі збагачення
вугілля за серпень; 2,9 млн грн – оплата за послуги зі збагачення вугілля у
вересні; 10,2 млн грн – погашення заборгованості ДП «Львіввугілля» за
спожиту в серпні електроенергію; 20 млн грн – перший транш для введення в
дію лави № 134 шахти «Степова».
У свою чергу М. Волинець, аналізуючи ситуацію, наголошує, що навіть
на звільнених територіях Донбасу мало що робиться щодо відновлення
зруйнованих шахт.
Щоправда, як зазначає політик, Україна і в мирний час стикалася з
дефіцитом вугілля для теплової генерації. У 2008 р. через падіння видобутку
на вугільних підприємствах ТЕС не зуміли накопичити достатньо вугілля на
складах. Тоді для економії вугілля було запущено п’ять газомазутних блоків:
на Вуглегірській ТЕС потужністю 800 МВт, Запорізькій ТЕС – 800 МВт, два
енергоблоки на Трипільській ТЕС по 300 МВт й один блок на Ладижинській
ТЕС – 300 МВт. Але в умовах відсутності поставок газу з Росії перейти на
такий режим роботи просто неможливо. «Якщо не буде газу, а дефіцит
вугілля збережеться, то вугільним блокам ТЕС доведеться працювати на межі
технічних можливостей», – зазначив М. Волинець.
В умовах, що склалися, на думку М. Волинця, дії уряду виправдані, але
анонсованих урядом заходів недостатньо й потрібно більш активно
розв’язувати проблеми в енергетиці, беручи до уваги й технологічні зміни
використання вугілля, але сьогодні найбільш можливий варіант – тимчасово
імпортувати вугілля. Він зазначив, що шахти, які видобувають антрацит, на
якому технологічно працюють ТЕС, опинилися в зоні АТО під окупацією і в
такій критичній ситуації Україні слід розглядати варіанти імпорту вугілля.
«Найбільш зручний спосіб – це завозити вугілля з Росії. Але це виглядає
нераціонально, весь світ застосовує санкції, а ми будемо везти звідти
вугілля», – вважає М. Волинець.
Що ж до озвучених Міненерговугілля можливих імпортерів з Нової
Зеландії, Австралії, ПАР і США, то є певні застереження технологічного
характеру. В України немає глибоководних майданчиків для прийняття
вугілля з-за кордону в великих обсягах, тому завозити можуть невеликі партії.
«Для нормальних обсягів потрібно завозити 100–200 тис. т одночасно, але це
велика глибина, а в Україні глибоководні майданчики в портах є тільки для
експорту металу», – наголосив М. Волинець.
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На його думку, російське керівництво знає про ці проблеми й
намагається використати ситуацію у своїх інтересах. Цьому активно
допомагають проросійські бойовики на Донбасі. Тактика контрольованих
Кремлем терористів більше ніж очевидна: створити енергетичний колапс в
Україні перед опалювальним сезоном. Хоча панічно говорити про проблему
глобального відключення світла по Україні не слід (серйозні проблеми чекає
Донбас), а от з опаленням інше питання. У зв’язці з дуже лімітованими
об’ємами газу для вироблення тепла вугільна криза загострює проблему
опалення будинків узимку.
Варто звернути увагу на підприємства енергетики, контрольовані
Р. Ахметовим, які в основному працюють, і бойовики їх майже не чіпають. Як
зазначив директор з правового забезпечення ДТЕК (власник Р. Ахметов) Д.
Сахарук, станом на 16 серпня жодна шахта або ТЕС компанії не знищена. «У
зоні бойових дій у нас три електростанції: Зуївська ТЕС біля Донецька, яка є
безпосередньо в зоні АТО, а також Курахівська й Луганська ТЕС, які
примикають до зони. Поки всі три станції працюють», – наголошував він.
Найкраща ситуація на Курахівській ТЕС на заході Донецької області, яка
недалеко від селища Мар’їнка, де в липні – серпні йшли важкі бої. З
Луганською ТЕС, яка розташована в м. Щастя, проблеми через підірваний у
червні міст. Ним на станцію доставлялося вугілля з «Ровенькиантрацит» і
«Свердловантрацит».
У цілому ж в Україні ситуація складна, й уряд вимушений іти на
непопулярні заходи. Зокрема, у серпні державна компанія «Укрінтеренерго»
вже почала знижувати постачання електроенергії до Криму, який на 80 %
залежить від материкової України.
Для економії вугілля міністерство також планує запровадити
обмежувальні заходи щодо експорту електроенергії у Європу, а також
призупинити експорт енергетичного вугілля, яке може бути паливом на
українських ТЕС.
Проте навіть
жорсткі заходи економії в енергетиці не зможуть
забезпечити повну енергетичну безпеку. Україна буде змушена витратити на
закупівлю вугілля за кордоном до 700 млн дол. у 2014 р., після того як
половина шахт на Сході України потрапили під вогонь військового конфлікту,
повідомили фахівці в ДП «Держзовнішінформ». За їхніми оцінками, за
умови відсутності поставок на внутрішній ринок вугілля з Донбасу потреба в
імпорті оцінюється близько 5–7 млн т енергетичного вугілля за період
вересень – грудень 2014 р. Виходячи з поточних експортних цін на
енергетичне вугілля і вартості фрахту, витрати на придбання енергетичного
вугілля аналітики відомства оцінюють у 450–700 млн дол.
При цьому, як зазначив президент Центру глобалістики «Стратегія-ХХІ»
М. Гончар, для того щоб Україні пройти енергетичний (опалювання й
енергетика) зимовий сезон, не вистачає від 5–7 млн т вугілля.
«Та американське вугілля (без урахування доставки) у Західній Європі
коштує близько 70–75 дол. У той час наше вугілля обходиться нам у
120–140 дол. за 1 т», – зазначив експерт.
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Міненерговугілля працює над питанням поставок енергетичного вугілля
вже близько двох місяців. Профільні американські компанії вже підтвердили
свою готовність забезпечити ТЕС України вугіллям. Чорне золото також може
надходити залізницею з Польщі, як це було в 1990-х роках. Польські компанії
готові продати до 5 млн т.
У Держзовнішінформ ширше бачать географію можливих поставок.
Енергетичне вугілля може надійти з Колумбії, Південної Африки, Індонезії,
В’єтнаму (один з найбільших світових постачальників антрациту).
Розглядають і поставки зі складів у портах Північно-Західної Європи.
У разі гострого браку енергетичного вугілля Україна може отримати
перші партії палива як мінімум через сім днів після подання заявки на його
купівлю. «Якщо перекупити вже відвантажене судно з вугіллям, яке прямує в
Європу, то це питання тижня й більше, а якщо підписувати нові контракти
безпосередньо з виробниками, то вугілля в Україну потрапить морем не
раніше ніж через місяць», – вважають аналітики Держзовнішінформу.
Сьогодні його ціна в портах відправлення коливається в діапазоні
68–74 дол. за 1 т. Якщо додати сюди вартість морського фрахту –
15–20 дол. за 1 т, залежно від країни відправлення та класу судна (від
70 000 до 150 000 т), то розрахунковий рівень цін уже в чорноморських
портах України становитиме 85–95 дол. за 1 т. Ця ціна навіть менша, ніж
нинішня собівартість видобутку вугілля на більшості вітчизняних шахт.
«Припускаю, що цінова політика може бути порівнюваною. Собівартість
нашого вугілля досить висока, тому що шахти глибокі і складні. А в
Південній Африці, Новій Зеландії просто бульдозерами гребуть із кар’єрів і
вивантажують у вагони. А перевезення транспортом, баржами коштує
недорого. Тож ціна, найімовірніше, буде сумірною», – зазначив голова
наглядової ради ПАТ «Київенерго» І. Плачков.
Разом з тим деякі фахівці вважають, що імпорт вугілля з інших країн –
це інвестиції в економіку цих країн. Зарплату буде виплачено не вітчизняним
шахтарям, а чужим, податки не підуть в український бюджет. Посилиться
енергетична залежність України з вугілля.
Водночас В. Гламаздін, заступник гендиректора Центру досліджень
енергетики, вважає, що імпорт вугілля ніяк не може позначитися на вугільній
промисловості й економіці України. «Питання в тому, що, навіть якщо імпорт
і почнеться, а поки що це лише один з варіантів розвитку подій, причому
далеко не обов’язковий, він буде викликаний виключно технічними, до того ж
короткостроковими причинами – перебоями з доставкою вугілля з шахт на
ТЕС. При цьому обсяги видобутку теж якийсь час будуть знижені. Але
довгостроковий баланс видобутку та споживання порушений не буде,
відповідно, ніяких серйозних наслідків для галузі не буде», – пояснює
експерт.
Більш оптимістичний варіант розвитку подій розглядають і в
Міненерговугілля. Сьогодні у відомстві формується робоча група, яка по мірі
звільнення окупованих територій Донбасу займатиметься оглядом шахт з
метою їх якнайшвидшого запуску в роботу, щоб зменшити імпорт і перехід на
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власне вугілля. Проте якийсь час Україні таки доведеться використовувати
імпортне вугілля, і на сьогодні не зовсім зрозуміло, за чиї гроші його
купуватимуть: державні чи приватні? Адже майже всі ТЕС в Україні
приватні, і гроші за відпущену електроенергію й тепло отримують
бізнесмени. Це питання нинішніх вугільних взаємовідносин влади й бізнесу
поки що залишається відкритим.
Як відомо, уряд України підписав угоду про купівлю 1 млн т
південноафриканського вугілля, повідомив
Прем’єр-міністр України
А. Яценюк, відкриваючи засідання Кабміну в середу, 3 вересня. «Вони
(бойовики) розбомбили основні шахти, з яких ми постачали вугілля на
українські ТЕС. Тому уряд уже уклав угоду на постачання 1 млн т вугілля з
Південно-Африканської Республіки, перший корабель вантажать. Приватні
компанії також закуповують вугілля. Ситуація місяць тому була дуже
складною, зараз утримуємо баланс – це дуже складно, але робимо все
можливе, щоб енергетичний сектор країни працював», – заявив А. Яценюк.
При цьому Прем’єр-міністр України, на відміну від деяких експертів,
наголосив, що імпортне вугілля обходиться Україні дорожче за вітчизняне.
«Це дорожче, довше. Але, з іншого боку, нарешті з’явився стимул замінити
наші котли на ТЕЦ, перейдемо на дешевше вугілля, і ситуація в
енергетичному секторі змусить нас провадити реальну модернізацію
української енергетики», – підкреслив А. Яценюк.
Покупцем африканського вугілля з боку України виступить
держкомпанія «Укрінтеренерго». При цьому ціну не розголошують і поки що
невідомо, скільки Україна платитиме за імпортне вугілля.
Залізниці України спільно з морськими торговими портами в рамках
угоди України з Південно-Африканською Республікою мають намір у
повному обсязі забезпечити поставки вугілля для вітчизняних
теплоелектростанцій. «Для виконання завдання уряду України залізничники
готуються до перевезення південноафриканського вугілля з портів Одеси в
напрямі теплоелектростанцій», – зазначається в повідомленні прес-служби
Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниці).
За інформацією першого заступника начальника департаменту
комерційної роботи Укрзалізниці І. Хорьякова, судна з південноафриканським
вугіллям заходитимуть у морські порти Одеського регіону, переробні
потужності яких дають змогу в повному обсязі забезпечити перевалку.
«Безумовно, впораються з цією роботою і припортові залізничні станції – ми
забезпечимо перевезення палива на ТЕЦ і підприємства країни. Крім того, це
певною мірою компенсує наші втрати в обсягах перевезень», – заявив І.
Хорьяков.
За інформацією ЗМІ, США також готові поставляти вугілля Україні.
Представники цих країн обговорили можливість поставок американськими
компаніями вугілля або замінюючого палива для українських ТЕС. Про це
йшлося на зустрічі міністра енергетики та вугільної промисловості України
Ю. Продана із заступником секретаря США з питань торгівлі М. Мюрреєм і
послом США в Україні Д. Пайєттом.
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Як повідомляє прес-служба Міненерговугілля, головну увагу на зустрічі
було приділено проблемі забезпечення паливом українських ТЕС, що
виникла в результаті дій бойовиків на Сході України, і шляхам стабілізації
ситуації. Як один з варіантів розв’язання проблеми, сторони обговорили
можливість постачання в Україну вугілля або замінюючого палива
американськими компаніями. М. Мюррей зазначив, що на сьогодні є
пропозиції від американських компаній з поставки в Україну вугілля
необхідних марок. Робота в цьому напрямі триватиме.
Під час розмови на прохання американської сторони Ю. Продан
поінформував про стан і перспективи продовження переговорів у форматі
Україна – ЄС – РФ щодо постачання природного газу в Україну і країни
Європи. У свою чергу посол США в Україні Д. Пайєтт зазначив, що США й
надалі підтримуватимуть Україну у здійсненні заходів, що сприяють
посиленню енергетичної безпеки країни.
У цілому ж варто сподіватися, що проблем із забезпеченням України
вугіллям на осінньо-зимовий період не буде, адже уряд і бізнес знають про
можливу проблему з поставками на ТЕС і ТЕЦ вугілля на зимовий період із
Донбасу і працюють над її розв’язанням (Роботу написано з
використанням інформації таких джерел: Міністерство енергетики і
вугільної промисловості попередило про можливі відключення
електрики
//
http://dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i-pryhody/ministerstvoenerhetyky-i-vuhilnoyi-promyslovosti-poperedylo-pro-mozhlyvi-vidklyuchennyaelektropostachannya-10752. – 2014. – 1.09; Близится энергетический кризис
в Украине // http://domik.ua/novosti/blizitsya-energeticheskij-krizis-v-ukrainen227259.html. – 2014. – 14.09; Через військові дії на Донбасі працює тільки
чверть
шахт
//
http://espreso.tv/news/2014/09/04/cherez_viyskovi_diyi_na_donbasi_pracyuye_til
ky_chvert_shakht. – 2014. – 4.09; Через війну можуть зупинитись
українські теплоелектростанції. США обіцяють допомогти //
http://www.newsru.ua/finance/29aug2014/mogutostanovitsia.html. – 2014. –
29.08; А. Яценюк: Уряд закупив 1 мільйон т південноафриканського
вугілля // http://www.newsru.ua/finance/03sep2014/vugillia_z_afryky.html. –
2014. – 3.09; Через терористів на придбання вугілля Україні доведеться
витратити
$700
млн
//
http://espreso.tv/news/2014/09/05/cherez_terorystiv_na_prydbannya_vuhillya_uk
rayini_dovedetsya_vytratyty_700_mln. – 2014. – 5.09; Чи залишать
терористи
Україну
без
світла
та
тепла
//
http://espreso.tv/article/2014/08/29/vuhilna_problema_ukrayiny. – 2014. – 29.08;
По світу за вугіллям // http://news.finance.ua/ua/~/2/0/all/2014/09/04/333486.
– 2014. – 4.09; Ахметов хоче завезти 600 тис. т вугілля з Росії //
http://espreso.tv/news/2014/09/10/akhmetov_khoche_zavezty_600_tys_tonn_vuhi
llya_z_rosiyi. – 2014. – 10.09; Україні загрожує енергетична криза – не через
нестачу
газу
//
http://ua-ekonomist.com/8224-ukrayin-zagrozhuyeenergetichna-kriza-ne-cherez-nestachu-gazu.html. – 2014. – 8.09).
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О. Симоненко, наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. політ. наук

Радикальна партія О. Ляшка на виборчому марші
Радикальна партія О. Ляшка заявила про себе лише у 2011 р. Та за ці три
роки вона зуміла вибитися в лідери національного масштабу. Радикальна
партія отримала другий результат на виборах до Київради, її лідер без зусиль
переміг на парламентських виборах як мажоритарний кандидат і показав
гідний результат на останніх президентських перегонах. Його не сприймали
всерйоз конкуренти, скептично оцінювали його шанси на перемогу
аналітики, а він несподівано став третім: на виборах Президента України
О. Ляшко набрав понад 8 % голосів виборців.
На рекламних бігбордах і фото, які О. Ляшко викладає в соцмережах, – у
камуфляжі, чорних окулярах, інколи з автоматом або пліч-о-пліч з
військовими, інколи з вилами, інколи в обіймах з простими людьми, – він
успішно експлуатує імідж «мисливця за терористами». У розмовах з людьми
політик намагається демонструвати відвертість, простоту, на телеефірах і на
трибуні Верховної Ради – прямолінійність.
Такий образ в українській політиці виявився затребуваним частиною
українських виборців, які втомилися від зарозумілих політичних дискусій, і
саме його втілив на президентських виборах О. Ляшко, вважає заступник
директора Агентства моделювання ситуацій О. Голобуцький. «За нього
голосували всі, хто раніше голосував проти всіх. Також багато молоді за нього
проголосувало “по приколу”, задля розваги. У нього електорат строкатий, але
ніхто з них точно не може сказати, за що виступає Ляшко», – зазначає
О. Голобуцький.
Враховуючи рейтинги Радикальної партії і її лідера, цілком очікуваною
стала їхня заявка на участь у позачергових виборах до Верховної Ради.
14 вересня на Володимирській гірці в Києві просто неба відбувся VI з’їзд
Радикальної партії, на якому був затверджений список кандидатів у народні
депутати від цієї політсили.
Виборчий список очолив народний депутат, лідер Радикальної партії
О. Ляшко. У першу п’ятірку також увійшли заступник і помічник-консультант
лідера Радикальної партії А. Лозовий, командир батальйону територіальної
оборони «Айдар» С. Мельничук, співачка З. Огнєвіч і активіст Євромайдану
юрист А. Запотоцький. За ними у списку політолог І. Попов, який посів
шосте місце; командир батальйону тероборони «Луганськ-1» А. Вітко – сьоме
місце; ротний командир батальйону «Азов», спортсмен Д. Силантьєв –
восьме місце. Дев’яте місце у списку посів депутат Київради І. Мосійчук,
який раніше проходив у справі «васильківських терористів» по звинуваченню
за підготовку в 2011 р. вибуху пам’ятника Леніну в Борисполі Київської
області. На 10 місці – волонтер Харківського військового госпіталю
О. Кошелєва.
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Усього у списку 225 кандидатів, при цьому в список також увійшов
колишній депутат Верховної Ради I–IV, VI скликання, заступник голови
Народного руху України І. Заєць. «На вибори від партії не йдуть ні діючі, ні
колишні депутати, ані пенсіонери. Крім мене і депутата І. Зайця. Маю надію,
що громада мене вибачить», – заявив лідер Радикальної партії О. Ляшко
(http://www.theinsider.ua/politics/5415c316e6c1f).
«Список показав, що Ляшко веде до парламенту потужну команду
соратників, яка працювала з ним пліч-о-пліч із дня заснування Радикальної
партії. Цим самим він розвіяв звинувачення певних журналістів, які
прогнозували появу в лавах партії Ляшка олігархів і казнокрадів. Показавши
приклад, як потрібно проводити люстрацію, він повів до влади нових людей.
Усі вони різні, проте їх об’єднує бажання радикальних змін», – ідеться в
повідомленні прес-служби партії.
Також у промові під час VI з’їзду Радикальної партії лідер партії
О. Ляшко наголосив на основних пунктах програми, з якими партія
сподівається здобути перемогу на виборах.
Передвиборна програма «Радикальної партії» називається «Новий шлях
України». У Програмі наголошується, що Україна, після розвалу СРСР, мала
кращий «стартовий капітал» і при цьому не змогла використати свої
можливості. Причина такого стану речей, як зазначено в передвиборній
Програмі, криється в тому, що Україна не мала «гідних керівників».
Радикальна партія О. Ляшка обіцяє віддати владу «молодим, енергійним і
талановитим патріотам України». Політична сила обіцяє посилити
кримінальну відповідальність за хабарництво і зловживання владою, а також
зробити можливим відкликання депутатів усіх рівнів. Радикальна партія
обіцяє своїм виборцям збільшити підтримку незахищеним верствам
українського суспільства, а також створити нові робочі місця. При цьому
партія О. Ляшка обіцяє зменшити зарплати депутатам, ліквідувати їхні
«несправедливі пільги» і скасувати державні квартири, дачі, службові
автомобілі тощо. Радикальна партія пропонує зменшити кількість народних
депутатів до 200 і обіцяє провести люстрацію, а також оновити особовий
склад правоохоронних органів. На думку представників Радикальної партії,
Україна може стати світовим лідером у розвитку, використовуючи свій
чорнозем. Крім того, як сказано в передвиборній Програмі партії О. Ляшка,
«наша земля зможе годувати весь світ і врятувати його від продовольчої
кризи». Партія обіцяє виборцям відродити національне виробництво і
знизити податки, а також ліквідувати більшість дозвільних процедур і
зробити кредити дешевшими. Радикальна партія у своїй передвиборній
Програмі обіцяє також зменшити до 55 років пенсійний вік жінок. Крім того,
партія О. Ляшка обіцяє українцям гідні пенсії, а також повернення
заощаджень Ощадбанку колишнього СРСР, які, як зазначено у Програмі, були
вкрадені у громадян України комуністами. Представники Радикальної партії
мають намір змінити законодавство, прирівнявши сім’ї з двома дітьми до
категорії багатодітних, з метою отримання такими сім’ями відповідних пільг.
Передвиборна Програма Радикальної партії містить також тези про
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безкоштовну освіту, про збільшення фінансування медицини й реформй
сьогоднішньої системи охорони здоров’я в Україні. Радикальна партія обіцяє
«підняти Україну з колін» і зробити державу «світовим економічним і
геополітичним лідером» (http://www.novostimira.com.ua/novyny_29864.html).
Лідер радикалів також запевнив: «Партія йде перемагати на виборах.
Першочергові завдання – боротьба з олігархами, десепаратизація, зміцнення
обороноздатності, заборона продажу землі. Зовнішній вектор однозначний – у
Європу. Україна – сильна серед рівних».
Основними своїми завданнями Радикальна партія бачить «збереження
єдиної і суверенної України, очищення Донбасу від окупантів, повернення
Криму, децентралізацію, недопущення до влади Партії регіонів і КПУ,
створення потужної армії».
Як вважає політолог В. Карасьов, Програма Радикальної партії О. Ляшка
оригінальна, тому політична сила має шанс на підтримку виборців.
«Передвиборні програми партій – як секретні документи генштабу. Побачити
і потримати в руках зовсім неможливо. На відміну від світової практики, де
виборці, експерти та громадські діячі мають вільний доступ до партійних
програм і беруть участь в їх обговоренні, в Україні інформацію буквально по
крупицях збирати доводиться», – зазначив В. Карасьов. На думку експерта,
небажання партій оприлюднити партійні програми означає, що лідери знову
роблять ставки на політичні рекламні технології та брендові імена і навряд чи
запропонують громадськості реальні кроки для змін. «У цьому аспекті варто
звернути увагу на з’їзд радикалів О. Ляшка. Сама назва партії дозволила їм
бути достатньо вільними у формулюваннях і креативі. З того, що потрапило в
новинні стрічки – десепаратизація донбаських еліт і боротьба з олігархами.
Об’єднання цих двох тем дало вимогу, щоб за відновлення інфраструктури
Донбасу заплатили олігархи, які спричинили конфлікт. Подібні тези мають
шанс
на
підтримку
виборців»
–
прокоментував
В. Карасьов
(http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?
programma_lyashko_zapomnilas_originalnostyu__ekspert&objectId=485503&lan
g=ru).
«О. Ляшко акумулює навколо своєї партії протестні настрої частини
прихильників Майдану й жителів центральноукраїнської глибинки,
незадоволених падінням рівня життя та численними політичними й
соціальними проблемами. Войовничий Ляшко відповідає атмосфері і
настроям військової та “післямайданної” ситуації в країні», – підкреслює у
свою чергу В. Фесенко у своєму блозі на УП.
Разом із зростанням підтримки Радикальної партії та її лідера з боку
потенційних виборців у вітчизняному інформаційному просторі збільшилася
й кількість критичних матеріалів, присвячених цій політичній силі та її
лідеру. Зокрема, рядом ЗМІ тиражується версія щодо того, що Радикальна
партія О. Ляшка є проектом екс-голови Адміністрації Президента України В.
Януковича С. Льовочкіна. Серед інших такі припущення висловлювали
відомий журналіст і громадський діяч М. Найєм та правознавець, адвокат,
громадський діяч Т. Монтян. Сам депутат категорично заперечує
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звинувачення у підтримці партії олігархами.
З цього приводу політолог В. Фесенко зазначає: «Версія про вплив
Льовочкіна була близькою до реальності на початку самостійної політичної
кар’єри Ляшка, коли його використовували як троля проти тодішньої
опозиції. Але після Майдану та під час президентських виборів його рейтинг
зріс, і він почав ставати більш самостійним лідером. Інтерес до Ляшка почали
проявляти різні спонсори, за деякою інформацією, навіть Коломойський. І
зараз він, скоріш за все, не хоче бути під одним генеральним спонсором –
Ляшко може користуватися підтримкою з декількох джерел, адже чим вищий
рейтинг, тим більше незалежності. Але Льовочкін також може залишатися
одним зі спонсорів, і є опосередкований доказ цього – часта присутність
Ляшка на каналі “Інтер”», – зауважує політолог.
Саме в контексті боротьби між групою Фірташа – Льовочкіна та
І. Коломойським В. Фесенко схильний розглядати конфлікт, який
розгорнувся в соцмережах між О. Ляшком і заступником І. Коломойського
Б. Філатовим. «Втім тут може бути не тільки лінія цього конфлікту, але вже і
конфлікт з Коломойським безпосередньо у Ляшка. Наскільки я знаю,
Коломойський хотів взяти Ляшка під крило, але той відмовився. І Ляшка
можна зрозуміти: з його нинішнім рейтингом бажано не залежати від одного
спонсора або хоча б бути максимально автономним», – додає В. Фесенко.
Сам О. Ляшко в ефірі телеканалу ЗІК пояснив причину конфлікту таким
чином: «У мене було дві зустрічі з Коломойським, де він вимагав, щоб я в
список записав його людей. Я відмовив – а за які заслуги? У підсумку
почалися погрози і образи, аж до погроз моєму здоров’ю. Це ж повторення
методики Януковича, коли людей закатували в асфальт».
Зі свого боку в ефірі «Еспресо.TV» Б. Філатов звинуватив О. Ляшка в
тому, що той є політтехнологічним проектом, а не патріотом України. «Коли
Ляшко і Мосійчук повідомляють про зачистку Донецька силами
добровольчих батальйонів, це – брехня і нісенітниця, тому що такими силами
таке величезне місто очистити неможливо. Це повинна бути конкретна
загальновійськова операція, і тут виникає питання до всіх журналістів, які,
перебиваючи один одного, намагаються розігнати цю фейкову новину про
початок штурму Донецька.
Я маю намір цей конфлікт між собою і Ляшком персоніфікувати, бо я
вважаю, що Ляшко і люди, що його оточують, це – зло для країни. І коли ми
говоримо про Ляшка та його команду, Ляшка і Радикальну партію, то
насправді це – “чистої води” фейк, тому що у нього немає толком ані партії,
ані його оточення, яке є звичайним набродом. Ніхто не бачив, крім Ляшка,
більш-менш серйозних, розумних людей у Радикальній партії, і кого він
взагалі представляє?.. Тобто насправді – “чистої води” політтехнологічний
проект»,
–
сказав
Б.
Філатов
(http://espreso.tv/news/2014/08/05/filatov_radykalna_partiya_lyashka___zvychay
nyy_nabrid).
З такою думкою солідарний і політтехнолог С. Гайдай, який вважає, що
проект Радикальної партії О. Ляшка – дорога політтехнологічна зброя. Про це
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він пише на своїй стрінці у Facebook. «Давно зрозумів, у чому секрет
політичного проекту “ЛЯШКО”. …Це тонкий і розважливий задум. Такий
собі гомункулус, що вирощується в пробірці в чиїйсь таємній політичній
лабораторії. Давайте по порядку. Судячи з масштабу безперервної вже рік
інформаційної кампанії з великою кількістю наружки (наружної реклами. –
Ред.), гроші інвестори виділяють чималі. Такі гроші можуть в Україні
сьогодні бути тільки у фінансово-промислових груп, близьких до влади. А
отже, фінансування йде за згодою влади. Куди складніше питання: а навіщо?
…Створивши йому (Ляшкові. – Ред.) популярність і дуже підходящу
політичну площадку – Радикальну партію (саме радикальні дії тут працюють
з найбільшим ефектом), можна використовувати його як зброю. Причому
зброю дуже ефективну. Ляшко може девальвувати будь-яку ідею, будь-який
рух або будь-якого політика. Якщо міцно його обійме, “очолить” або просто
стане поруч. Моя версія, звідки гроші, швидше за все вірна. Простежте, кого,
які рухи і які ідеї за минулий рік “очолював”, підтримував, брав участь, ну і,
відповідно, каналізував цей діяч. Чорнобильців, селян, пенсіонерів, афганців,
вчителів, борців за українську мову. Всіх тих, хто виступав проти влади і міг
для цієї влади створювати репутаційні незручності. …У його гасла винесені
всі ті соціальні запити, які можуть і повинні бути використані опозицією та
іншими протестними рухами. Але коли поруч з ними стоїть Ляшко – з вилами
й у вишиванці… – всі ці ідеї автоматично девальвуються... І найнебезпечніша
для нашої політичної системи – ідея про нову Коліївщину із серйозної
загрози перетворюється на маячню… Ось такий демотиватор. Чиясь
геніальна, хоча і дорога політтехнологічна зброя», – резюмував політтехнолог
С. Гайдай
(http://ipress.ua/ljlive/proekt_lyashko__tonkyy_i_rozsudlyvyy_zadum_6791.html).
Про те, що Радикальна партія О. Ляшка є суто технологічним проектом,
який використовується в інтересах влади, раніше говорив політолог
О. Гарань: «Постає питання, звідки взялися гроші на всі ці бігборди, якими
давним-давно була увішана навіть не тільки Київщина, а й Україна в цілому?
…Ця партія, навіть партійка, використовується із суто технологічною метою.
І йому влада в чомусь може посприяти».
Утім, оцінюючи поточну політичну ситуацію та результати
соціологічних опитувань, політолог В. Фесенко заявив, що Радикальна партія
О. Ляшка є серед потенційних переможців виборів. Шанси цієї партії
зростають в умовах суперечностей у «Батьківщині», відходу від
Ю. Тимошенко О. Турчинова й А. Яценюка та ускладнень військовополітичної ситуації. «В першу чергу це пов’язано з тим, що серед
прихильників його партії багато тих, хто раніше підтримував “Батьківщину”,
тому Ляшко їм близький, він і сам вихідець з “Батьківщини”. Тому це
додатковий шанс зміцнити свій рейтинг», – вважає експерт
(http://www.pohlyad.com/news/n/59639).
Крім того, за висновком іншого аналітика І. Попова, безумовною
перевагою О. Ляшка є його висока адаптивність до нових умов і запитів
громадськості. «Із тих, хто переможе вже на найближчих виборах, легко буде
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проводити виборчу кампанію О. Ляшку. Цей політик має 170 тис. підписчиків
у Facebook, ще більше його прихильників організовані в тематичні групи в
соцмережах. Візити Ляшка в регіони збирають багатотисячні мітинги без
будь-якого адмінресурсу, а учасники мітингів об’єднуються в ініціативні
групи. Також Ляшко активно допомагає бійцям, пораненим у зоні АТО», –
зауважив І. Попов.
На користь лідера Радикальної партії є також його заклик до
національно-патріотичних сил про об’єднання зусиль у проблемних округах
і, зокрема, про проведення замірів популярності і визначення тих
мажоритарників, які гарантовано переможуть представників минулої влади.
«Аналіз ситуації в округах показує, що в більшості випадків наміри так і
залишаються намірами. Між мажоритарниками від національно-патріотичних
партій існує серйозна конкуренція. Але цілком прогнозовано, що в цій битві
переможцями можуть вийти ті, проти кого ще рік тому боролася опозиція та
громадянське суспільство, – зазначив з цього приводу політолог В. Карасьов,
який назвав звернення О. Ляшка своєчасним. – Це не тільки грамотний
тактичний хід, але і стримування політичного егоїзму та гра на коаліційну
перспективу патріотичних сил».
На його думку, така ініціатива одного з лідерів парламентських перегонів
говорить про готовність радикалів до коаліційної гри національнопатріотичних сил, що, вочевидь, буде позитивно сприйнято виборцями. У
суспільстві формується запит на об’єднання у «велику коаліцію»
проєвропейських політичних сил, тому така ініціатива О. Ляшка – вірний
крок у правильному напрямі.
Отже, за останніми соціологічними опитуваннями, Радикальна партія
О. Ляшка – серед лідерів на майбутніх парламентських виборах.
Згідно з даними опитування, проведеного Центром соціальних і
маркетингових досліджень «Соціс» 5–10 вересня в усіх регіонах України,
крім окупованого Криму й підконтрольних терористам районів Донбасу,
більшість громадян братимуть участь у виборах. Готові прийти і
проголосувати на виборах 46,3 % опитаних, ще 28,2 % скоріше за все
прийдуть на вибори. Точно не мають наміру голосувати на виборах 15,1 %
опитаних. Серед усіх опитаних за Блок П. Порошенка планують
проголосувати 26,8 % опитаних, за Радикальну партію О. Ляшка – 8,1 %,
«Громадянську позицію» – 4,8 %, «Батьківщину» – 4,7 %, «Народний фронт»
– 3,3 %, «Сильну Україну» – 2,8 %, «Свободу» – 2,6 %, КПУ – 2 %,
«Самопоміч» – 1,3 %, Партію регіонів – 1,2 %.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради О. Турчинов провів телефонну розмову з
маршалком Сенату Республіки Польща Б. Борусевичем. Розмова відбулася
за ініціативи польської сторони.
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Сторони обговорили поточну ситуацію в Україні, особливо
акцентувавши на питанні візиту делегації спікерів країн-членів
Європейського Союзу до України.
Мета візиту, запланованого орієнтовно на 10 жовтня ц. р., – «висловити
підтримку Україні та обговорити питання європейської інтеграції нашої
держави»
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 23.09).
***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов у середу, 24 вересня,
відкрив ХІ Міжнародну спеціалізовану виставку «Зброя і безпека-2014»,
яка відбувається одночасно з Міжнародним авіакосмічним салоном
«Авіасвіт-ХХІ».
Вітаючи учасників і гостей виставки, він підкреслив, що цей форум
відбувається вже 11 рік поспіль, але нинішнього року увага до виставки
особлива, бо питання безпеки для країни, яка протистоїть агресії, особливо
актуальне. Керівник парламенту зазначив, що Україна належить до
небагатьох країн світу, які мають власний аерокосмічний комплекс. За його
словами, це один з «найперспективніших напрямів, який підтримує
український уряд». Голова Верховної Ради висловив упевненість, що Україна
«пройде всі випробування, які випали на її долю, і вийде з них з
непереможною армією, яка матиме кращі зразки озброєння».
Гості й учасники виставки вшанували хвилиною мовчання українських
воїнів, які загинули за незалежність і територіальну цілісність України
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 24.09).
***
Сьогодні є серйозний поштовх для наукових розробок у військовопромисловому комплексі та авіакосмічній промисловості. На цьому
наголосив Голова Верховної Ради України О. Турчинов у середу, 24 вересня,
в інтерв’ю журналістам після ознайомлення з виставкою «Зброя і безпека2014», яка проходить одночасно з Міжнародним авіакосмічним салоном
«Авіасвіт-ХХІ».
При цьому О. Турчинов зазначив, що на виставці представлено багато
різних систем захисту для військових, у тому числі багато видів
бронежилетів, броньованих блокпостів, пристроїв для знищення
«безпілотників» тощо.
О. Турчинов звернув увагу на необхідність серйозної підготовки до
ведення військових дій у зимовий період, зазначивши, що на виставці,
зокрема, представлені різноманітний одяг, спальні мішки тощо, що нині є
надзвичайно актуальним для наших військових.
Спілкуючись із журналістами, він повідомив, що ряд зразків техніки,
зокрема засобів для нейтралізації безпілотних літаків, буде відправлено в
зону АТО прямо з виставки. «Тут є кілька комплексів, які прямо з виставки
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поїдуть до зони АТО і допоможуть повністю нейтралізовувати безпілотні
апарати, які використовують Збройні сили Росії для точного наведення вогню
по наших позиціях», – зазначив він (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 24.09).
***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов доручив взяти під
контроль розслідування справи за фактом нападу й погроз журналістам
телеканалів ТВі і програми «Наші гроші», що виходить на телеканалі
ZIK.
«Вчора, 24 вересня, стало відомо про ганебні випадки погроз та нападу
на журналістів двох телеканалів, які виконували свої професійні обов’язки з
розслідування причетності окремих осіб до сепаратистської діяльності, а
також розслідування масштабних фактів корупції з виведення з державної
власності великих площ водойм», – зазначив Голова Верховної Ради.
Керівник парламенту заявив, що Генеральний прокурор повинен
провести ретельну перевірку всіх звинувачень на адресу його підлеглих
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 24.09).
***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування й
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи підтримує законопроект
про внесення змін до ст. 265 Кримінального кодексу України щодо
добровільної здачі радіоактивних матеріалів.
Проектом (реєстр. № 4538а) передбачається встановити, що особа, яка
вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 265 Кодексу (придбання, носіння,
зберігання, використання, передача, видозмінення, знищення, розпилення або
руйнування радіоактивних матеріалів без передбаченого законом дозволу),
звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно здала
органам влади радіоактивні матеріали (джерела іонізуючого випромінювання,
радіоактивні речовини або ядерні матеріали, що перебувають у будь-якому
фізичному стані в установці або виробі чи в іншому вигляді).
Як зазначалося під час обговорення, прийняття зазначеного проекту
підвищить рівень безпеки існуючих і майбутніх поколінь від шкідливого
впливу іонізуючого випромінювання радіоактивних відходів, позитивно
вплине на стан радіаційної безпеки, зменшить загрози розповсюдження
радіоактивних матеріалів і негативний вплив на навколишнє середовище й
населення, створить сприятливі умови вилучення з регіонів радіоактивних
відходів і здачу їх на зберігання до спеціалізованих підприємств (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 23.09).
***
Комітет з питань соціальної політики та праці рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект закону про загальнообов’язкове
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державне соціальне медичне страхування.
Законопроектом (реєстр. № 2597) пропонується визначити принципи,
правові, організаційні і фінансові засади й механізми функціонування
загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.
Проектом також пропонується визначити поняття медичного
страхування, суб’єкти медичного страхування, їхні права, обов’язки і
відповідальність, органи управління медичним страхуванням.
Документом передбачається створити Фонд загальнообов’язкового
державного соціального медичного страхування, а також визначити випадки,
які є страховими й нестраховими; джерела коштів і порядок здійснення
фінансової діяльності в системі загальнообов’язкового державного
соціального медичного страхування; вартість медичної допомоги; систему
договорів; порядок державного нагляду, обліку й поводження з інформацією у
сфері медичного страхування тощо.
Члени комітету вважають, що запровадження загальнообов’язкового
державного соціального медичного страхування сприятиме підвищенню
якості медичної допомоги, оптимізації використання коштів, які
спрямовуються на організацію надання зазначеної допомоги, підвищення
рівня соціальної захищеності громадян України, створення дієвого контролю
за якістю, достатністю й доцільністю надання медичних послуг.
Водночас народні депутати висловили ряд застережень і зауважень,
зокрема щодо узгодження положень законопроекту з Основами законодавства
про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині
визначення суб’єктів страхування, зі ст. 106 Конституції України, Цивільним
кодексом України, рядом законів.
На думку членів комітету, запровадження загальнообов’язкового
державного соціального медичного страхування може призвести до
збільшення фінансового навантаження на фонд оплати праці, що є
небажаним в умовах впровадження заходів зі зменшення податкового тиску
та виведення фонду оплати праці з «тіні».
Комітет вважає, що з урахуванням висловлених зауважень законопроект
може бути прийнятий у першому читанні (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 23.09).
***
Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу і в цілому проект закону про внесення
змін до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб» (щодо уточнення переліку осіб).
Законопроектом (реєстр. № 4523а) пропонується забезпечити виплату та
отримання пенсій для осіб, яким призначені такі пенсії і які прийняті на
службу на посади начальницького й рядового складу органів внутрішніх
справ до органів і підрозділів міліції, у межах територіальної юрисдикції
яких проводилася або проводиться антитерористична операція, за переліком
посад і на періоди, встановлені міністром внутрішніх справ за погодженням з
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центральним органом виконавчої влади.
Проектом також пропонується розширити перелік підстав для невиплати
одноразової грошової допомоги особам, звільненим зі служби за порушення
дисципліни, за дискредитацію звання рядового й начальницького складу.
Члени комітету підтримали законопроект, прийняття якого дасть змогу
врегулювати питання щодо отримання пенсій працівниками органів
внутрішніх справ та іншими особами, які знову прийняті на службу до
органів внутрішніх справ під час часткової чи загальної мобілізації в
особливий період (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 24.09).
***
Стан виконання зобов’язань України, взятих за Протоколом про
приєднання України до Енергетичного Співтовариства, ратифікованого
законом України від 15 грудня 2010 р. № 2787-VI, було обговорено під час
слухань у Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки.
На думку голови комітету, пріоритетним залишається питання адаптації
українського законодавства до енергетичного законодавства ЄС у сфері
нафтової галузі. «Необхідно найближчим часом розробити нормативноправову базу щодо створення та підтримання резервів нафти та
нафтопродуктів на рівні, достатньому для забезпечення внутрішнього
споживання протягом не менше 90 днів, за рахунок учасників ринку і без
залучення коштів державного бюджету», – сказав він.
М. Мартиненко зазначив також, що особливого значення набуло
ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів в Україні,
враховуючи їх дефіцит. «Минулого року до Верховної Ради був поданий
відповідний законопроект, який в лютому цього року відкликаний у зв’язку зі
зміною уряду. Тому перед нами стоїть завдання терміново напрацювати новий
проект закону».
За підсумками обговорення та для забезпечення виконання зобов’язань
України, узятих за Протоколом про приєднання України до Енергетичного
Співтовариства, учасники слухань запропонували ряд рекомендацій. Зокрема,
на думку доповідачів, доцільно було б запропонувати Кабінету Міністрів:
– враховуючи виклики й загрози сьогодення, провести актуалізацію
стану виконання Україною зобов’язань, узятих відповідно до Протоколу про
приєднання України до Договору про заснування Енергетичного
Співтовариства, і за її результатами спільно з виконавчими органами
Енергетичного Співтовариства опрацювати чітке закріплення термінів
імплементації цих зобов’язань і посилити контроль за їх виконанням;
– удосконалити координацію дій центральних органів виконавчої влади,
відповідальних за розробку нормативно-правових актів, на виконання вимог
Енергетичного Співтовариства;
– запровадити конкретні механізми співпраці з експертами
Енергетичного Співтовариства у процесі імплементації законодавства
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України до вимог Енергетичного Співтовариства в рамках Меморандуму про
взаєморозуміння, підписаного в лютому 2014 р. (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 24.09).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів зустріч з послами країн
«великої сімки» і Європейського Союзу. Співрозмовники обговорили
координацію подальших дій країн на міжнародній арені для сприяння
мирному процесу.
Глава держави висловив подяку за підтримку, яку Україна отримує від
провідних країн світу у складній ситуації. «Це – справжній тест для наших
відносин», – наголосив П. Порошенко.
Президент відзначив важливість співпраці з країнами «великої сімки»
під час зовнішньополітичних подій останніх тижнів – участі в засіданні
Європейської ради, саміті НАТО в Уельсі, робочих візитів до Канади й США.
У цьому контексті Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні
Д. Пайєтт ще раз підтвердив слова президента Б. Обами під час зустрічі з
Президентом П. Порошенко, що США віддані підтримці України й розвитку
ще тіснішого партнерства з нею.
Глава держави поінформував послів про розвиток подій на Донбасі,
зазначивши, що ситуація залишається складною. Водночас Президент
України підкреслив, що Україна виконує всі свої зобов’язання згідно з
мінськими домовленостями. За його словами, запорукою подальшої
позитивної динаміки є дотримання домовленостей усіма сторонами, а саме
двостороннього режиму припинення вогню, виведення російських військ,
звільнення заручників, особливо – контролю за українсько-російським
кордоном, створення буферної зони і встановлення в цьому районі дієвого
спостереження та верифікації ОБСЄ.
У зустрічі з Президентом взяли участь посли в Україні США Д. Пайєтт,
ЄС Я. Томбінський, Німеччини К. Вайль, Франції А. Ремі, Японії Т. Саката,
Італії Ф. Романо, Великої Британії С. Сміт, а також тимчасовий повірений у
справах Канади в Україні А. Мейсон-Гаусс (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
24.09).
***
Президент П. Порошенко доручив Кабінету Міністрів розробити
законопроект щодо відмови від позаблокового статусу України.
Указом від 24 вересня він увів у дію Рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 28 серпня цього року «Про невідкладні заходи щодо
захисту України та зміцнення її обороноздатності».
Частина цього указу, як і рішення РНБО, – таємна.
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Однак Рада нацбезпеки і оборони тоді вирішила вважати основним
стратегічним напрямом діяльності «забезпечення готовності сектору безпеки
і оборони, економіки та суспільства до відбиття збройної агресії проти
України».
Ним, зокрема, Президенту пропонується звернутися в листопаді 2014 р. з
позачерговим посланням до Верховної Ради про внутрішнє й зовнішнє
становище України у сфері національної безпеки з визначенням нової
Стратегії національної безпеки України.
Кабінет Міністрів, за рішенням РНБО, має розробити й подати
Президенту законопроект про внесення змін до деяких законів щодо відмови
України від здійснення політики позаблоковості – для внесення на розгляд
Верховної Ради як невідкладного.
Також Кабмін має розробити й подати П. Порошенку проект
«генеральних директив на переговори з Російською Федерацією».
Уряд також повинен поінформувати про стан переведення національної
економіки на функціонування в умовах особливого періоду.
Також Кабмін повинен «внести пропозиції щодо застосування
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно
Російської
Федерації»
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/25/7038830). – 2014. – 25.09).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову із
спікером палати представників Конгресу США Д. Бейнером.
Президент П. Порошенко подякував спікеру Д. Бейнеру за можливість
виступити на спільному засіданні обох палат Конгресу США під час його
візиту до Вашингтона 18 вересня. «Звернення з високої трибуни Конгресу
було дуже хвилюючим моментом, який привернув ще ширшу увагу до
ситуації в Україні, а також до наших спільних зусиль відновити мир. Ми
прагнули показати, що керуємося демократичними цінностями, які нас
поєднують», – заявив глава держави.
Д. Бейнер високо оцінив позицію П. Порошенка і зазначив, що
американські парламентарі продемонстрували значну підтримку України.
Президент П. Порошенко також відзначив одностайне прийняття
Комітетом у зовнішніх справах сенату США Акта на підтримку свободи
України. На його переконання, це рішення є дуже важливим для України у її
відстоюванні своєї територіальної цілісності, суверенітету та прагнення
відновити мир (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 23.09).
***
Президент України П. Порошенко підписав закони про внесення змін
до Податкового й Митного кодексів України щодо звільнення від
оподаткування продукції оборонного призначення.
Закон № 1657-VII спрощує ввезення продукції оборонного призначення
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на митну територію України під час дії особливого періоду, введення
надзвичайного стану і в період проведення антитерористичної операції
шляхом звільнення від оподаткування митом продукції оборонного
призначення за переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Також підписано Закон України № 1658-VII «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування продукції
оборонного призначення». Дія Закону не поширюється на продукцію
оборонного призначення, що ввозиться на митну територію України з
території держави, визнаної згідно із законодавством України державоюокупантом чи нормами міжнародного права державою-агресором.
Закони набувають чинності з дня опублікування (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
24.09).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон України № 1668-VII
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань
оподаткування благодійної допомоги», яким тимчасово, на час
проведення антитерористичної операції, благодійна допомога, що
надається на потреби її проведення, звільняється від оподаткування
податком на доходи фізичних осіб.
Закон, запропонований Президентом за підсумками зустрічі з
волонтерами в серпні, визначає, що суми коштів, отриманих благодійниками
– фізичними особами (які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної
операції) на банківські рахунки для надання благодійної допомоги на користь
АТО, не включатимуться до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку на доходи фізичних осіб.
Крім того, тимчасово, на період проведення АТО, без обмежень
включатимуться до інших витрат звичайної діяльності платника податку на
прибуток підприємств суми коштів або вартість спеціальних засобів
індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до
військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів і
медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів
речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих
послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які
добровільно перераховані (передані) для потреб забезпечення проведення
АТО.
Також Закон регулює питання складання Реєстру волонтерів
антитерористичної
операції
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 24.09).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон України № 1673-VII
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
переведення садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в них
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місця проживання».
Згідно із Законом, громадяни мають право на переведення дачних і
садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі
будинки в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Рішення про
переведення приймається відповідними органами місцевого самоврядування.
Законом визначено, що місцем проживання фізичної особи є житло, у
якому вона проживає постійно або тимчасово.
Тимчасово, до проведення реформи адміністративно-територіального
устрою, дачні поселення й садівницькі товариства у приміських зонах
обліковуються за тими населеними пунктами, з якими вони зв’язані
адміністративно або територіально (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 24.09).
***
Президент України П. Порошенко доручив міністру оборони України
В. Гелетею направити в район проведення антитерористичної операції в
Донецькій і Луганській областях військових комісарів. Про це йдеться в
розпорядженні глави держави № 1041/2014-рп від 24 вересня.
Документом доручається направити до зони АТО для проходження
військової служби військових комісарів районів, міст, областей.
У розпорядженні зазначається, що на посади військових комісарів, які
вивільняються, можуть призначатися військовослужбовці – учасники
антитерористичної операції, які зазнали поранення, іншого ушкодження
здоров’я, однак визнані військово-лікарськими комісіями придатними за
станом здоров’я для проходження військової служби (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
24.09).
***
Заступник глави Адміністрації Президента України В. Чалий провів
зустріч з делегацією Альянсу європейських консерваторів та реформістів
Європейського парламенту на чолі з віце-президентом альянсу
А. Фотигою.
В. Чалий подякував євродепутатам за незмінну підтримку України під
час ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС у Європарламенті
16 вересня і схваленні Резолюції Європейського парламенту щодо ситуації в
Україні та стану справ у відносинах ЄС – Росія 18 вересня. Він запевнив, що
імплементація Угоди є першочерговим пріоритетом української влади. З цією
метою було затверджено План заходів з імплементації Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС на 2014–2017 рр. За словами В. Чалого, європейська
інтеграція України має втілюватися паралельно з Мирним планом
Президента.
Депутати поцікавилися станом мирного врегулювання ситуації на
Донбасі та розвитком внутрішньополітичних подій напередодні виборів до
Верховної Ради, запланованих на 26 жовтня.
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В. Чалий повідомив про зусилля української влади на чолі з Президентом
України П. Порошенком, що направлені на дотримання режиму припинення
вогню й реалізацію Мінських домовленостей. За його словами, Президент
приділяє значну увагу боротьбі з корупцією, процесу децентралізації та
реформам, бачення яких буде представлено у «Стратегії реформ-2020».
Співрозмовники також обговорили можливі спільні зусилля на
міжнародній арені для підтримки України, її європейської інтеграції та
намагань досягти миру і стабільності на Донбасі (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
23.09).
***
Залучення представників бізнесу, топ-менеджерів та інших фахівців
високого рівня з приватного сектору на тимчасову державну службу
сприятиме
підвищенню
ефективності
управління
країною,
результативності роботи органів влади, переконаний заступник глави
Адміністрації Президента України Д. Шимків.
За словами Д. Шимківа, існує велика потреба в залученні фахівців, які б
глибше розуміли економічні процеси, мали досвід організаційної роботи,
системних змін. «До роботи за такою моделлю можуть бути залучені
громадяни України, не молодші 26 років, з повною вищою освітою, котрі
останні п’ять років не працювали в органах державної влади», – зазначив він.
Заступник глави АПУ підкреслив, що зазначений механізм є прозорим і
відкритим. Відбір фахівців здійснюватиметься спеціальним фондом за
конкурсом. «Уповноважений фонд перевіряє кандидатів на відповідність
вимогам та інтересам, подає до державного органу перелік кандидатів.
Державний орган приймає рішення щодо того чи іншого кандидата
незалежно. Після цього працівник звільняється з попередньої роботи,
укладається тристороння угода між державою, фондом і працівником», –
повідомив Д. Шимків.
У тристоронній угоді визначатимуться ключові показники й завдання
працівника. Гранична тривалість залучення представника бізнесу до
державної служби не може перевищувати двох років, однак нині триває
дискусія щодо цього терміну, повідомив заступник глави АПУ (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 23.09).
***
Президент Украины П. Порошенко, Премьер-министр А. Яценюк,
председатель Национального банка Украины В. Гонтарева и
руководители банков договорились пресечь спекуляции на украинском
валютном рынке. Об этом по итогам встречи в НБУ рассказал А. Яценюк в
ходе заседания Кабинета Министров.
«Есть все основания, чтобы остановить неадекватные долларовые
скачки… Ведь только за последние три месяца было продано 14,3 млрд дол.,
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хотя импорт упал в этом году на 33 % в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года. «Нефтегаз» вообще не выходил на рынок», – подчеркнул
Премьер.
А. Яценюк добавил, что ключевым индикатором курса является торговое
сальдо. «В прошлом году оно было –6 млрд дол. В этом году у нас
+1 млрд дол. У меня нет объяснения, кроме как паника с одной стороны, а с
другой – спекуляция», – сказал А. Яценюк.
По прогнозу министра финансов А. Шлапака, уже на текущей неделе
курс гривни стабилизируется на отметках 13–13,5 грн/дол. «На протяжении
недели, я думаю, будут результаты… Я уверен, что курс около
13–13,5 грн/дол. – это максимальный курс, на котором мы можем абсолютно
спокойно держать ситуацию».
В то же время, по оценке А. Шлапака, курс доллара выше 15 грн вызовет
серьезные проблемы как в экономике в целом, так и в банковской системе
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 23.09).
***
У вівторок, 23 вересня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся
з віце-президентом Європейської комісії Г. Оттінгером, який перебуває в
Києві з нагоди ХІІ засідання Ради міністрів Європейського Енергетичного
Співтовариства.
Глава уряду України обговорив з віце-президентом Єврокомісії поточний
стан і перспективи тристоронніх переговорів з Російською Федерацією щодо
постачання російського газу в Україну. Узгодивши позиції української і
європейської сторін до чергового раунду переговорів з російськими
представниками, запланованого на 26 вересня, А. Яценюк і Г. Оттінгер
підтвердили спільне прагнення досягти домовленостей на засадах прозорості
й ринкового підходу до формування ціни на газ.
А. Яценюк високо оцінив підтримку Європейської комісії в питанні
організації реверсного постачання газу з держав-членів ЄС до України.
Глава уряду зазначив, що Україна прагне стати невід’ємною частиною
єдиного європейського енергетичного ринку і прийняла для цього необхідні
рішення, створивши умови для залучення інвестицій в українську
газотранспортну систему (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. –
23.09).
***
А. Яценюк звернувся до європейських партнерів перейти на прямі
відносини з українськими компаніями-транзитерами газу.
«Україна є сильною країною-транзитером. Ми забезпечимо транзит і
звертаємося до європейських партнерів перейти на прямі відносини з
українськими компаніями-транзитерами газу», – наголосив Прем’єр-міністр
України А. Яценюк під час відкриття ХІІ засідання Ради міністрів
Енергетичного Співтовариства в Києві у вівторок, 23 вересня.
«Це випливає з Третього енергетичного пакета і це потрібно всім нам –
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мати прямі відносини та прямі зобов’язання. Україна готова виконувати всі
зобов’язання, підписані між Україною та ЄС», – сказав глава уряду.
А. Яценюк зазначив, що у світі з’явився новий вид зброї – енергетична:
«Вважаю, що наше спільне завдання – зробити енергетику джерелом
розвитку, а не механізмом тиску».
Він підкреслив, що енергетична залежність – це величезний виклик не
лише для України, а й для членів ЄС і країн, що ратифікували Третій
енергетичний пакет: «Ми розуміємо, що Росія досі є одним із ключових
постачальників природного газу до Європи, до ЄС та України. Але ми
розуміємо, що якщо будемо діяти спільно, якщо будемо об’єднані і створимо
прозорі ринкові правила – ніхто, в тому числі й Росія, не буде
використовувати природній газ як зброю проти наших економік та наших
країн».
Глава уряду також нагадав, що кілька місяців тому Україна
запропонувала російській стороні «суто ринковий підхід» щодо постачання
газу, проте російська сторона відхилила його: «Україна подала в суд на
російський “Газпром”, і ми очікуємо на рішення суду, але це потребує часу.
Ми будемо єдині з Європейською комісію в питанні вирішення цієї проблеми
– це має бути спільний підхід і спільне вирішення» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 24.09).
***
Уряд України разом з Ощадним банком України розпочинає широку
програму кредитування на придбання котлів, що дасть змогу скоротити
споживання природного газу. Про це повідомив Прем’єр-міністр України А.
Яценюк на розширеному засіданні уряду щодо підготовки до зимового
періоду у вівторок, 23 вересня.
«Уряд буде компенсувати до 20 % вартості котла», – підкреслив глава
уряду.
За словами А. Яценюка, близько 33 тис. домогосподарств можуть до
кінця поточного року отримати і кредити, і урядову компенсацію на заміну
котла.
А. Яценюк також зазначив, що за останні півроку уряд зробив «10 кроків
з енергоефективності», про які на засіданні уряду доповів голова Державного
агентства з енергоефективності та енергозбереження: «Стимулювання
заміщення котлів, спеціальний тариф, за яким хто чим менше споживає газу,
тим більше отримує, інвестиційна програма, яка передбачає отримання
компенсації, якщо нові котли споживають менше газу, ніж старі».
«Нарешті Агентство з енергоефективності почало займатися саме
енергоефективністю, а не витрачанням коштів на енергоефективність», –
додав глава уряду (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 24.09).
***
У 10-літній перспективі Україна диверсифікує газопостачання, і
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Росія не зможе шантажувати Україну газом.
«Ми працюємо на те, щоб пережити зиму, вистояти, зменшити
залежність від російського газу. І в 10-літній перспективі я бачу те, що ми
настільки диверсифікуємо свої джерела постачання газу, що Росія назавжди
перестане шантажувати Україну», – сказав Прем’єр-міністр України
А. Яценюк у вівторок, 23 вересня, на засіданні уряду щодо підготовки до
зимового періоду.
Він підкреслив, що нині «ситуація вкрай складна, але все, що необхідно,
аби перезимувати, уряд зробить».
Глава уряду нагадав, що в українських газових сховищах накопичено
близько 17 млрд куб. м газу.
А. Яценюк нагадав, що з 25 млрд куб. м, які Україна купувала в Росії,
15 млрд куб. м заміщено газом, який українська сторона купує в
європейських компаній через реверсний потік: «Це суттєвий крок вперед. Але
цього не вистачає».
Ще одне питання, яке потребує вирішення: збільшення обсягів
видобутку природного газу. Глава уряду нагадав, що уряд вніс до парламенту
два законопроекти щодо стимулювання інвестиційної діяльності у видобутку
природного газу, які «стосуються в першу чергу угод про розподіл продукції,
які підписані Україною з компаніями Shell і Сhevron»: «Вкотре звертаюсь до
парламенту, який блокує ці ініціативи, ще до моменту виборів проголосувати
за ці закони».
А. Яценюк також зазначив, що 26 вересня в Берліні відбудеться черговий
раунд тристоронніх переговорів щодо постачання природного газу на рівні
ЄС, Україна й Російська Федерація (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2014. – 24.09).
***
Украина и США подписали договор о торговле вооружением.
Документ был подписан в рамках 69 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Министр иностранных дел Украины П. Климкин в Нью-Йорке в рамках
69 сессии Генеральной Ассамблеи ООН подписал многосторонний договор о
торговле вооружениями. Об этом сообщила пресс-служба Министерства
иностранных дел Украины во вторник, 23 сентября.
«Этот многосторонний договор был одобрен Генассамблеей ООН
2 апреля 2013 г., а 3 июня этого же года открыт для подписания. Главным его
направлением является внедрение на международном уровне высоких
стандартов в торговле вооружениями и уменьшения рисков попадания
оружия в нелегальный оборот», – говорится в сообщении.
Как сообщал «Корреспондент.net», накануне министр обороны Польши
Т. Семоняк заявил о готовности страны поставлять вооружение Украине
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 24.09).
***
Украина через три года сможет полностью избавиться от
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зависимости от российского газа при поставках голубого топлива
населению, предприятиям коммунальной теплоэнергетики и бюджетной
сфере. Об этом заявил председатель Госэнергоэффективности С. Савчук,
сообщается на правительственном портале.
«Благодаря принятым правительством решениям теплогенерирующим
предприятиям, не использующим газ, будет предоставлена компенсация
между фактической себестоимостью тепла и тарифом на поставку тепла
населению. То есть такие предприятия впервые начнут работать не в убыток.
Это мощный сигнал для будущих инвестиций в сферу альтернативного
теплоснабжения», – считает С. Савчук.
Отмечается, что с июля правительством разработано около 15 решений,
которые прямо или косвенно стимулируют отказ от использования
импортируемого газа. В частности, одобрены изменения в госпрограмму
энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из
возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива. Идея
этих изменений заключается в том, чтобы запустить два финансовых
механизма стимулирования: для замены газовых котлов населением
(выделено 50 млн грн на компенсацию тела кредита) и поощрения бизнеса к
капиталовложениям в замещении газа для коммунальной и бюджетной сферы
(выделено 443 млн грн). «Механизм стимулирования населения очень
прозрачный и доступный: рядовому гражданину для получения 20 %
компенсации тела кредита достаточно будет выбрать котел, принести в
“Ощадбанк” счет-фактуру и заключить кредитный договор», – пояснил
председатель Госэнергоэффективности.
В Госэнергоэффективности уверены, что внедрение такого механизма
уже в этом году может быть распространено почти на 34 тыс. домохозяйств и
позволит дополнительно привлечь 200 млн средств банковской системы.
Кроме того, как отмечают в ведомстве, успешное внедрение данных
мероприятий позволит обеспечивать газом собственной добычи предприятия
коммунальной теплоэнергетики, бюджетную сферу и население уже в 2018 г.
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 24.09).
***
Українська урядова делегація бере участь у 58 сесії Генеральної
конференції МАГАТЕ.
П’ятдесят восьма сесія Генеральної конференції Міжнародного
агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) розпочала свою роботу 22 вересня у м.
Відень (Республіка Австрія).
Україну під час конференції представляє урядова делегація на чолі з
головою Держатомрегулювання С. Божком. До складу делегації також
входить заступник міністра енергетики та вугільної промисловості В. Улида,
голова Державного агентства з управління зоною відчуження В. Холоша,
керівництво та фахівці ДП «НАЕК “Енергоатом”», інші посадові особи.
Під час першого пленарного дня перед делегатами виступили США,
Італія від Європейського Союзу, Російська Федерація, Китай, Єгипет,
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Австрія, Казахстан, ЮАР, Японія, Франція, Саудівська Аравія та ін. У своїх
виступах країни надавали високу оцінку роботі МАГАТЕ за всіма напрямами
діяльності, ділилися національними досягненнями у сфері мирного
використання ядерної енергії та висловлювали підтримку МАГАТЕ в її
заходах та ініціативах з подальшого зміцнення загальносвітового рівня
ядерної та радіаційної безпеки.
Делегація України в перший робочий день Генеральної конференції
провела ряд важливих робочих зустрічей, серед яких зустріч з керівником
відділу С департаменту гарантій Х. Барросою і співробітниками відділу. Під
час зустрічі українська сторона поінформувала про основні питання
реалізації положень Угоди про застосування гарантій між Україною та
МАГАТЕ та Додаткового протоколу до неї, подякувала співробітникам
відділу за постійну підтримку й незмінну позицію щодо територіальної
цілісності України.
Безпрецедентні події, що мають місце в Україні останні місяці,
поставили ряд гострих питань щодо забезпечення державного нагляду за
ядерною й радіаційною безпекою, відповіді на які наразі не може надати
міжнародна спільнота, у тому числі й така поважна організація, як МАГАТЕ.
Виклики, які виникли у зв’язку з окупацією частини території України
Російською Федерацією, а саме території АР Крим, де розташовані ядерні
дослідницькі установки, зберігається ядерний матеріал і перебуває у
використанні велика кількість ДІВ, потребують відповідного реагування не
тільки на національному рівні, а також і на міжнародному. Як перший крок
Україна напрацювала пропозиції щодо внесення змін до ряду міжнародних
документів, серед яких Конвенція з фізичного захисту ядерних установок та
ядерного матеріалу, Об’єднана конвенція про безпеку проводження з РАВ і
про безпеку поводження з ВЯП, а також Угода між Україною та МАГАТЕ про
застосування гарантій у зв’язку із Договором про нерозповсюдження ядерної
зброї та Додатковий протокол до неї.
Обговорення цього питання стало головною темою української делегації
під час зустрічей зі співробітниками Секретаріату МАГАТЕ, зокрема з
керівником Офісу з ядерної захищеності К. Мрабітом. Він запевнив
українську делегацію в повній підтримці з боку агентства та висловив
готовність розширювати співробітництво з Україною з усіх аспектів ядерної
захищеності, а це включає надання допомоги у вдосконаленні нормативноправової бази, навчанні персоналу, посиленні інфраструктури та
спроможностей з реагування та виявлення тощо.
Однією з найважливіших подій під час Генеральної конференції була
зустріч делегації України з міністром енергетики США Е. Монізом. Міністр
енергетики висловив повну підтримку Україні та готовність допомагати у
вирішенні актуальних енергетичних питань, враховуючи складну безпекову
ситуацію на Сході України й тимчасову анексію АРК з боку Російської
Федерації. Сторони обговорили питання диверсифікації постачання ядерного
палива для енергоблоків АЕС України, будівництво сховищ зберігання
відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 на Чорнобильській АЕС і ЦСВЯП,
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питання модернізації систем фізичного захисту ядерних установок, аспекти
забезпечення захищеності джерел іонізуючого випромінювання у світлі нових
викликів, що стоять перед Україною (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2014. – 24.09).
***
З 1 жовтня 2014 р. змінюється порядок призначення житлових
субсидій. Відповідне рішення уряд ухвалив з метою підтримки
малозабезпечених верств населення в умовах підвищення цін і тарифів на
житлово-комунальні послуги. Про це повідомила міністр соціальної політики
України Л. Денісова на брифінгу в Будинку уряду в середу, 24 вересня.
«На сьогодні уряд прийняв усі необхідні рішення, які стосуються захисту
наших громадян в умовах підвищення тарифів на житлово-комунальні
послуги», – наголосила міністр. Вона нагадала, що з 1 липня в Україні
запрацювала програма компенсацій додаткових оплат за житлово-комунальні
послуги. З наступного місяця вступить у дію оновлена програма житлових
субсидій. «З 1 жовтня 2014 р. ця програма буде змінена та удосконалена.
Завдяки цьому кількість сімей, які зможуть отримати житлову субсидію, буде
збільшена», – наголосила Л. Денісова.
Зокрема, запроваджуються нові терміни: соціальна норма житла та
соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, на які
держава надаватиме пільги, субсидії та компенсації.
Так, соціальна норма житла (порівняно з нормами, на які надавалися
субсидії раніше) стає вигіднішою для більшості отримувачів субсидій. А
соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами
розраховані на основі аналізу фактичних обсягів споживання природного
газу, води та електроенергії, що дасть змогу державі забезпечувати соціальну
підтримку на оплату реальних обсягів споживання цих послуг.
Крім того, змінюється принцип розрахунку обов’язкового відсотка
платежу сім’ї за житлово-комунальні послуги при призначенні житлових
субсидій (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 24.09).
***
Потужне громадянське суспільство має стати рушійною силою у
боротьбі з корупцією в Україні, що створила сприятливий ґрунт для
російської агресії. На цьому наголосив віце-прем’єр-міністр України О. Сич у
Вашингтоні під час круглого столу «Прагнення України до зрілої
державності» 23 вересня 2014 р.
Урядовець також додав, що сьогодні максимум зусиль і ресурсів
необхідно приділити формуванню нового суспільства та здорових цінностей,
які зможуть зламати стару управлінську систему держави. «Нині корупція, як
іржа, роз’їдає здорові моральні основи суспільства та державного устрою.
Важко сказати, чи путінська агресія страшніша за корупцію, яка як
внутрішній ворог підриває потуги держави перед зовнішньою загрозою», –
зауважив О. Сич.
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Віце-прем’єр-міністр України назвав ряд причин, що сприяють
активному поширенню корупції в державі: низький рівень доходів
чиновників, просування окремими законодавцями корупційних схем щодо
створення сприятливих умов для власного бізнесу, непрозорість судової
системи тощо (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 24.09).

ПОЛІТИКА
Парламент Словакии в среду, 24 сентября, единогласно
ратифицировал Соглашение об ассоциации между Украиной и
Евросоюзом, сообщает Министерство иностранных дел Украины.
«Сегодня (24 сентября. – Ред.) парламент Словакии ратифицировал
Соглашение об ассоциации и ЗСТ Украины с ЕС. Против не проголосовал ни
один депутат!» – говорится в сообщении МИД в микроблоге Twitter.
Как сообщал «Корреспондент.net», 16 сентября Европарламент и
Верховная Рада синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации.
По состоянию на 16 сентября Соглашение ратифицировано пятью
европейскими странами – Румынией, Латвией, Литвой, Болгарией и Мальтой.
Полное применения Соглашения произойдет после ратификации
национальными
парламентами
всех
28
государств-членов
ЕС
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 24.09).
***
Сепаратисты намерены провести выборы «глав республик» и
местных чиновников.
«Выборы глав и депутатов парламентов» самопровозглашенных
Луганской и Донецкой народных республик будут проведены в один день –
2 ноября. Об этом сообщил председатель так называемого верховного совета
ЛНР А. Карякин, передает информагентство ИТАР-ТАСС.
В свою очередь так называемый первый вице-премьер ДНР А. Пургин
подтвердил, что предварительная дата проведения выборов в республике
намечена на 2 ноября. «Пока у нас нет закона о выборах, но к этой дате мы
рассчитываем его разработать и принять», – сказал он.
Напомним,
16
сентября
народные
депутаты
поддержали
инициированные Президентом Украины П. Порошенко законопроекты об
особом статусе некоторых районов Донбасса и амнистии участников событий
на Востоке Украины (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
23.09).
***
Вашингтон может пересмотреть действующие санкции против
Российской Федерации в случае, если Москва изменит свою позицию в
отношении Украины. Об этом заявил президент США Б. Обама во время
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выступления на 69 сессии Генассамблеи ООН в среду, 24 сентября.
«Соглашение о прекращении огня в Украине дает шанс выйти на путь
дипломатии и мира. Если Россия встанет на этот путь, то мы готовы отменить
наши санкции», – цитирует Б. Обаму «Интерфакс-Украина».
Б. Обама подчеркнул, что США будут поддерживать народ Украины в
отстаивании своих прав. «Мы сделает так, чтобы Россия заплатила цену за
агрессию, и другие поддержат нас в этом... Сложный путь перед нами – это
путь дипломатии и мира. Недавнее соглашение о прекращении огня в
Украине дает надежны на достижение мира», – заявил Б. Обама
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 24.09).
***
Віце-президент Єврокомісії з питань енергетики Г. Оттінгер
виступає проти введення санкцій проти Росіі з боку Євросоюзу в
енергетичному секторі. Про це він повідомив на ХІІ засіданні Ради
міністрів Енергетичного Співтовариства у Києві, передає кореспондент УНН.
«Останніми тижнями ми розробили деякі санкції проти кризи, санкції,
які стосуються наших галузей промисловості, але я хотів уникнути санкцій в
повсякденних відносинах щодо природного газу», – сказав він.
Єврокомісар також наголосив, що «щоденні поставки газу та їхня
надійність не мають бути політичним інструментом, особливо у такі важкі
часи кризи з Росією».
Нагадаємо, з 17 березня Євросоюз ухвалив дев’ять пакетів санкцій проти
Росії. У сукупності обмеження торкнулися 119 фізичних осіб і 23 юридичних
особи. Також Євросоюз ввів санкції щодо енергетичного, фінансового та
оборонного секторів Росії.
Водночас у Євросоюзі 30 вересня можуть розпочати переглядати санкцій
проти Росії.
Президент Європейської ради Г. Ван Ромпей раніше заявляв, що ЄС
може скасувати нові санкції проти Росії, якщо на Сході України триватиме
режим
припинення
вогню
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 23.09).
***
Правительство Японии расширило санкции в отношении России, об
этом в среду объявили представители японских властей, передает ИТАРТАСС, ссылаясь на местные СМИ.
Точное содержание нового пакета санкций на сегодня не сообщается. По
данным информационного агентства Киодо, речь идет об ограничениях на
операции с некоторыми ценными бумагами российских банков.
О введении дополнительных санкции сообщает также агентство Reuters.
Ранее сообщалось, что 19 сентября Япония решила отложить введение
новых санкций против России и заявило, что об их содержании будет
объявлено позже (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
24.09).
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***
Норвегия ввела санкции против России. Министр иностранных дел
королевства заявил, что санкции должны вскоре вступить в силу. Об этом
сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Норвегии во
вторник, 23 сентября.
МИД Норвегии обнародовал документ, в котором приводятся слова
министра иностранных дел Б. Бренде, утверждающего, что Россия,
«несмотря на существенное давление со стороны международного
сообщества, не продемонстрировала готовности прекратить незаконные
действия на востоке Украины». «По этой причине Норвегия введет те же
ограничительные меры против России, что 12 сентября ввел Евросоюз», –
отметил министр (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
23.09).
***
Представитель НАТО подполковник Д. Джанзен сообщил, что
Россия вывела значительную часть своих войск из Украины, но часть их
осталась, передает «Голос Америки».
«Произошел значительный вывод подразделений обычных российских
вооруженных сил», – сказал Д. Джанзен, добавив, что сложно говорить о
конкретной численности.
При этом он отметил, что российские спецподразделения по-прежнему
работают в Украине. «Ясно, что союзники по НАТО должны сохранять
бдительность», – добавил он.
В последние недели представители НАТО констатировали, что вместе с
террористами в Украине воевали около тысячи российских военнослужащих.
Россия неоднократно отрицала, что отправляла свои войска в Украину,
хотя допускала, что некоторые военнослужащие, возможно, участвовали в
боевых
действиях
«во
время
отпусков»
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 24.09).
***
США провели испытания межконтинентальной баллистической
ракеты.
Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты
Minuteman III провели в Калифорнии (США), во вторник, 23 сентября.
Военно-воздушные силы США отчитались об успешном завершении
испытаний.
Напомним, что 10 сентября Россия провела испытание
межконтинентальной баллистической ракеты. С атомного подводного
ракетного крейсера В. Мономах был произвел пуск ракеты «Булава»
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 24.09).
***
Для участия по пропорциональной системе во внеочередных
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парламентских выборах 26 октября 2014 г. ЦИК зарегистрированы
избирательные списки девяти партий.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в
народные депутаты в общегосударственном многомандатном избирательном
округе по избирательным спискам еще четырех партий: «Народный фронт»,
«Сильная Украина», Интернет-партии и партии «5.10» на выборах в
Верховную Раду Украины 26 октября 2014 г. Соответствующее решение
принято на заседании ЦИК во вторник, 23 сентября, сообщает пресс-служба
ведомства.
В список партии «Народный фронт» включены 222 кандидата на выборы
в Верховную Раду. В первую пятерку вошли Премьер-министр А. Яценюк,
активистка Евромайдана, советник министра внутренних дел Т. Черновол,
спикер Верховной Рады А. Турчинов, экс-секретарь Совета национальной
безопасности и обороны Украины А. Парубий и командир батальона
«Миротворец» А. Тетерук.
От партии «Сильная Украина» ЦИК зарегистрировала для участия в
выборах в Верховную Раду 200 кандидатов. Список возглавили лидер партии,
народный депутат С. Тигипко, далее идут экс-глава Службы безопасности В.
Хорошковский, народный депутат С. Фабрикант, председатель Запорожской
областной партийной организации А. Гамов и генеральный директор
инвестиционной
компании
Concorde
Capital
И. Мазепа. В то же время ЦИК исключил из списка партии «Сильная
Украина» экс-генерального прокурора Украины С. Пискуна в связи с тем, что
он не проживал на территории Украины последние пять лет.
По списку Интернет-партии ЦИК зарегистрировала 17 кандидатов для
участия в выборах-2014.
В избирательный список партии «5.10» для участия в досрочных
выборах в Верховную Раду в 2014 г. зарегистрировано 173 кандидата.
Ранее
ЦИК
уже
зарегистрировал
в
многомандатном
общегосударственном округе партии ВО «Батьківщина», «Гражданская
позиция», «Возрождение», «Громадянський рух» и Коммунистическую
партию Украины.
Таким образом, по состоянию на вторник для участия по
пропорциональной системе во внеочередных парламентских выборах,
которые запланированы на 26 октября, зарегистрированы избирательные
списки девяти партий (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014.
– 23.09).
***
Восемь народных депутатов группы «За мир и стабильность»
заявили, что отказываются от участия в досрочных выборах в ВР,
поскольку в их округах «уже сделали свой выбор на референдумах 11 мая
2014 г.».
«Запланированные на 26 октября внеочередные выборы в Верховную
Раду Украины не могут быть проведены на территории Донецкой и
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Луганской областей, поскольку не соответствуют требованиям Конституции
Украины и не способны отразить реальное волеизъявление избирателей», –
говорится в заявлении, распространенном пресс-службой группы «За мир и
стабильность».
По словам депутатов, на встречах, которые они проводили в своих
избирательных округах, граждане заявляли, что не желают принимать
участие в досрочных выборах, поскольку «уже сделали свой выбор в
референдумах 11 мая 2014 г.». «Опираясь на волю своих избирателей, члены
группы “За мир и стабильность”, избранные от Донбасса, заявляют, что не
будут участвовать в так называемых выборах 26 октября, поскольку эти
“выборы” не поддерживаются избирателями Донбасса и не имеют ничего
общего с признанными европейскими стандартами демократии», –
подчеркнули авторы заявления.
Группа депутатов грозит А. Турчинову Генпрокуратурой, судом и
международными инстанциями
Заявление подписали народные депутаты В. Тихонов, В. Чуб,
В. Вечерко, С. Горохов, В. Лукьянов, А. Бобков, В. Струк, В. Медяник
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 24.09).
***
«Оппозиционный блок» идет на выборы ради Юго-Востока Украины.
На внеочередных выборах депутатов Верховной Рады партия рассчитывает
именно на поддержку жителей юго-восточных регионов, сказал А. Вилкул.
Партия считает, что выборы в условиях военных действий не актуальны
для государства, а дата проведения специально подобрана для
предотвращения волеизъявления жителей южных и восточных регионов,
однако все же идет на выборы.
«Партия идет на выборы для того, чтобы сохранить Украину единой,
чтобы голос миллионов жителей промышленных регионов был услышан», –
заявил на пресс-конференции председатель фонда «Украинская перспектива»,
один из лидеров избирательного списка партии А. Вилкул.
По его словам, на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады
партия рассчитывает именно на поддержку жителей юго-восточных
регионов.
Он воздержался от прогноза, какой процент возьмет его партия на
выборах, поскольку она является недавно образованной политической силой.
Но при этом заявил, что у «Оппозиционного блока» достаточно большая
поддержка на Юго-Востоке государства. «На сегодняшний момент у нас
поддержка в промышленных регионах – Харькове, Запорожье,
Днепропетровске, Херсоне, Одессе – до 30–40 %», – сказал он.
По его словам, «Оппозиционный блок» в случае прохождения в
Верховную Раду будет добиваться децентрализации власти, бюджетной
самостоятельности регионов и предоставления областям права на
определение
гуманитарной
политики
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 23.09).
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***
Партия «Оппозиционный блок» выступает за прямые выборы
председателей областных государственных администраций, говорится в
сообщении ее пресс-службы.
«Ключевым элементом нашей программы является передача власти
регионам. Мы это выполним. Мы выступаем за прямую выборность
губернаторов, когда из центра не назначают, как говорят в народе,
“парашютистов”, которые ни за что не отвечают. Народ должен иметь право
выбирать руководителя региона точно так же, как он выбирает мэра», –
сказал
член
партии,
бывший
председатель
Днепропетровской
обладминистрации А. Вилкул.
Он подчеркнул, что прямые выборы губернаторов – это европейская
практика, это классическая децентрализация власти, которая не имеет ничего
общего с федерализацией.
Политик добавил, что за последние полгода централизация власти
усилилась в разы, и с этим нужно бороться.
Напомним, накануне «Оппозиционный блок» опубликовал первую
десятку своего партийного списка на предстоящих досрочных парламентских
выборах (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 24.09).
***
Згідно з прогнозами політологів, у партії «Заступ» є всі шанси
пройти в парламент завдяки програмі підтримки сільських виробників. За
словами В. Цибулька, передвиборна Програма «Заступу» буде ключовим
компонентом
у
парламентській
коаліції,
фактично
регулюючи
агропродовольчий сектор економіки, передає УНН.
Політолог В. Цибулько вважає, що партія «Заступ» має досить широке
поле для маневрів у разі створення коаліції в парламенті. Експерт відзначає,
що таким чином партія виступить додатковою силою, яка фактично візьме на
себе весь аграрний сегмент.
На думку В. Цибулька, аграрна партія «Заступ», яка відстоює інтереси
жителів села, не може бути опозиційною. Така політична сила певним чином
буде співіснувати з будь-якою владою (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 23.09).
***
Реальні шанси подолати п’ятивідсотковий бар’єр мають шість
політичних сил. Про це під час брифінгу у середу повідомив директор
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат
психологічних наук М. Слюсаревський, передає кореспондент УНН.
«Якби вибори відбулись на момент опитування, то реальні шанси
подолати 5-відсотковий бар’єр мали б шість політичних сил. За партію “Блок
П. Порошенка” могли б проголосувати 31,5 % виборців. Радикальна партія
О. Ляшка могла б набрати 12,7 %. Партія “Народний фронт” має трохи
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більше 8 %. У Всеукраїнського об’єднанння “Батьківщина” – 7,9 %. Далі у
нас також прогностично долають бар’єр “Громадянська позиція”, яка має
6,6 %, а також “Сильна Україна” – 6,3 %. Більше 4 % має КПУ,
ВО “Свобода” і “Правий сектор”. Партія УДАР мала 4,6 %, але, як відомо, не
йде не вибори. ПР могла б набрати до 2 %, якщо б пішла на вибори», –
повідомив М. Слюсаревський.
Він додав, що на момент опитування експерти не могли передбачити, яка
з політсил не буде брати участі у виборчих перегонах. Саме тому соціологи
опитували респондентів навіть про можливість голосування за ПР чи УДАР,
які не братимуть участі в голосуванні.
М. Слюсаревський також повідомив, що всеукраїнське опитування
проводилося з 5 по 12 вересня в усіх регіонах України за винятком тимчасово
окупованої Автономної Республіки Крим, а також на території окупованого
терористами Донбасу.
Під час опитування охоплено 2 тис. респондентів.
Як повідомлялося, 25 серпня Президент України П. Порошенко прийняв
рішення про розпуск Верховної Ради.
Верховна Рада працюватиме до обрання нового парламенту. Вибори
нового парламенту відбудуться 26 жовтня (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 24.09).

ЕКОНОМІКА
Представительство Европейского Союза в Украине сообщило, что
следующие транши макрофинансовой помощи поступят в Украину лишь
в случае успешного выполнения Киевом ряда критериев, сообщает
«Европейская правда».
Это правило будет действовать несмотря на то, что формальное решение
о выделении такой помощи Киеву уже принято Брюсселем.
«Помощь от ЕС основывается на ряде условий, которые украинское
правительство должно выполнить, чтобы получить деньги», – подчеркивают
в представительстве.
Список требований ЕС, которые разблокируют линию макрофинансовой
помощи объемом в 1 млрд евро, состоит из таких пунктов:
– публикация планов действий в сфере государственных закупок;
– выполнение Бюджетного кодекса в части прозрачности бюджетного
процесса (публикация проекта государственного бюджета и ежемесячных
данных о ходе его выполнения);
– имплементация антикоррупционного законодательства относительно
декларирования имущества; законодательные предложения о независимом
антикоррупционном органе;
– своевременное возмещение НДС в денежном виде (без механизма
векселей);
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– повышение уровня прозрачности деятельности НАК «Нефтегаз
Украины» путем введения ежегодной отчетности в соответствии со
стандартами IFRS (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 23.09).
***
Национальный банк Украины исключил оплату импорта
туристических, транспортных, коммуникационных услуг из-под
введенного с 23 сентября запрета на расчеты в иностранной валюте по
импортным операциям без ввоза товара в страну.
«Требование подпункта 14 п. 1 постановления № 540 не
распространяется на проведение расчетов с нерезидентами по следующим
операциям: по оплате туристических, транспортных и коммуникационных
услуг резидентами при наличии у них соответствующих лицензий
(разрешений); по оплате транспортных услуг резидентами-экспедиторами», –
говорится в разъяснении регулятора банкам.
Кроме того, согласно разъяснению, введенные ограничения не
распространяются на оплату банками собственных обязательств, связанных с
уплатой средств банкам-корреспондентам, международным системам связи, в
том числе информационным агентствам REUTERS, SWIFT, BLOOMBERG за
использование их услуг, а также на оплату собственных обязательств банковчленов международных платежных систем, связанных с организацией и
обеспечением расчетов с использованием этих платежных систем
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 24.09).
***
Сельскохозяйственные предприятия по состоянию на 24 сентября
собрали 40,2 млн т зерна с площади 10,9 млн га. Об этом говорится в
сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.
Из указанного объема 35,2 млн т составляет урожай ранних зерновых
культур.
Сельхозпредприятия собрали 4,6 млн т кукурузы, а также 158 тыс. т
гречки и 169 тыс. т проса.
Напомним, по состоянию на 1 сентября аграрии завершили уборку
ранних зерновых, собрав 35,2 млн т зерна с площади 9,6 млн га
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 24.09).
***
Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозує врожай
зернових культур в Україні в 2014 р. на рівні 60 млн т. Про це сказав
міністр аграрної політики і продовольства І. Швайка на брифінгу в середу.
Він уточнив, що це обсяг без урахування збору в Криму і втрат врожаю на
Донбасі.
Нагадаємо, у 2013 р. Україна зібрала рекордний урожай зерна майже
63 млн т (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 24.09).
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***
ПАТ «Аграрний фонд» законтрактував 20 тис. т пшениці 2 і 3 класу
врожаю 2014 р. за спотовими угодами. Про це повідомили УНН у пресслужбі Агрофонду.
За інформацією відомства, у період з 1 по 22 вересня на Аграрній біржі
було законтрактовано 20 тис. т зерна, з яких 15,2 тис. т оплачено
ПАТ «Аграрний фонд».
Контрагентами виступили 48 сільгосптоваровиробників Волинської,
Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Тернопільської та
Чернівецької
областей
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 24.09).
***
З початку нового 2014/2015 маркетингового року (липень 2014 –
червень 2015) зерноторгові компанії експортували 7 млн 867 тис. т зерна.
Про це повідомили УНН у прес-службі Міністерства аграрної політики та
продовольства України.
За інформацією Мінагрополітики, зокрема, було відвантажено пшениці
4 млн 552 тис. т, кукурудзи – 493 тис. т, ячменю – 2 млн 720 тис. т та інших
зернових 102 тис. т.
Нагадаємо, у попередньому 2013/2014 маркетинговому році Україна
експортувала 32,4 млн т зерна, що на 41 % більше, ніж у 2012/2013 МР
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 24.09).
***
З початку нового маркетингового сезону (вересень 2014 р. – серпень
2015 р.) цукрові заводи виробили 253 тис. т цукру з буряків. Про це
повідомили УНН у прес-службі Міністерства аграрної політики та
продовольства.
У міністерстві поінформували, що на сьогодні працює 35 цукрових
заводів (2013 р. – лише п’ять), які від початку виробництва переробили
2,1 млн т цукрових буряків і виробили 253 тис. т цукру.
При цьому цукрові буряки викопано на площі 78 тис. га (23 % до
прогнозу), накопано 3,4 млн т при врожайності 431 ц/га, (2013 р. – 376 ц/га).
Як повідомляли в асоціації «Укрцукор», у 2013/2014 МР було вироблено
1 млн 212,1 тис. т цукру, що на 45,5 % менше від попереднього сезону
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 24.09).
***
Доля продажи потребительских товаров, произведенных на
территории Украины, в структуре розничного товарооборота торговой
сети в январе – июне 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года возросла на 1,2 %. Теперь она составляет 59,2 %. Об этом
сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным статистического ведомства, в первом полугодии текущего
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года объем продаж потребительских товаров через торговую сеть
предприятий (юридических лиц) составил 196,4 млрд грн. В общем объеме
розничного
товарооборота
торговой
сети
предприятий
доля
непродовольственных товаров за указанный период снизилась на 1,6 п. п. –
до 58,6 %.
Наибольшее снижение доли произведенных в Украине товаров в общем
объеме розничного товарооборота (в процентах к соответствующей товарной
группе) по продовольственным потребительским товарам зафиксировано по
пищевой рыбе и рыбопродуктам – на 3,5 п. п., до 60,2 %, по консервам и
готовым рыбным продуктам – на 2,4 п. п., до 70 %, и по кофе – на 1,6 п. п., до
44,3 %. Наибольший рост в этой группе товаров произошел по свежим
овощам – на 6,3 п. п., до 83,9 %, по картошке – на 2,9 п. п., до 90,9 %, по
свежему и замороженному мясу и птице – на 1,9 п. п., до 97,7 %, по
сычужным, плавленым и кисломолочным сырам – на 1,9 п. п., до 85,7 %, а
также по крупам – на 1,6 п. п., до 91,4 %.
По непродовольственным потребительским товарам за указанный период
наибольшее снижение доли украинских производителей в розничном
товарообороте зафиксировано по ювелирным изделиям и часам – на 24,7 п.
п., до 46,9 %, по мебели – на 7,3 п. п., до 44,8 %, по телекоммуникационному
оборудованию – на 4,8 п. п., до 0,4 %, и по стройматериалам и железным
изделиям – на 4,3 п. п., до 55,2 %. Наибольший рост в этой группе товаров
произошел по бытовым неэлектрическим товарам – на 3,7 п. п., до 32,4 %, по
автомобилям и автотоварам – на 1,3 п. п., до 11,9 %, а также по обуви – на 0,6
п. п., до 2,9 % (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 23.09).
***
Поставки природного газа в Украину со стороны Словакии
22 сентября достигли почти максимальных 27 млн куб. м/сутки.
По оперативным данным Eustream a.s., оператора газотранспортной
системы Словакии, 23 сентября реверсный поток в Украину составил
26,9 млн куб. м/сутки, тогда как ранее в текущем месяце эта величина не
превышала 26,5 млн куб. м.
В целом Украина в период с 1 по 23 сентября импортировала со стороны
Словакии порядка 591 млн куб. м природного газа.
Кроме того, по оперативным данным ПАО «Укртрансгаз», Украина по
состоянию на 22 сентября накопила в своих подземных хранилищах (ПХГ)
16,478 млрд куб. м природного газа.
Как сообщалось, минимальная гарантированная мощность газопровода
Вояны – Ужгород, по которому осуществляются поставки газа из ЕС в
Украину, составляет 6,4 млрд куб. м, или 17,5 млн куб. м газа в сутки.
Проектная мощность газопровода – около 10 млрд куб. м газа в год, или
27,1 млн куб. м в сутки (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014.
– 24.09).
***
42

На Хмельницькій АЕС реалізується проект за підтримки ЄС.
24 вересня 2014 р. Хмельницьку АЕС відвідали незалежні експерти –
представники фірми PLEJADES GmbH З. Д. Уокер та У. Фрайберг
(Німеччина).
Метою відвідання було ознайомлення із ситуацією щодо поводження з
радіоактивними відходами на ВП «Хмельницька АЕС». Цей візит відбувся в
рамках реалізації проекту «Підтримка при поводженні з радіоактивними
відходами в Україні», загальною метою якого є оптимізація національної
структури (транспортно-технологічної схеми) поводження з радіоактивними
відходами (РАВ).
Проект фінансується Європейським Союзом у межах щорічної Програми
дій з ядерної безпеки в рамках співробітництва та спрямований на
формування комплексної та послідовної стратегії поводження з ядерними
відходами в Україні.
Серед питань, що обговорювалися: технології переробки РАВ,
спецтранспорт, контейнери для РАВ, пропозиції щодо технологій переробки
РАВ на Хмельницькій АЕС. Експерти оглянули приміщення цеху дезактивації
і поводження з РАВ та цеху радіаційної безпеки – місця зберігання,
транспортування та переробки РАВ. Були обговорені пропозиції щодо
впровадження нових технологій переробки та передачі РАВ для захоронення.
З метою аналізу доцільності, продуктивності, ефективності незалежні
експерти періодично проводитимуть оцінку відповідних етапів проекту
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 24.09).
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Національний банк України заборонив банкам виплачувати дивіденди
з 23 вересня. Про це в ефірі 5 каналу заявила глава НБУ В. Гонтарєва, передає
УНН.
«Панічні настрої дійсно формують надлишковий попит. Відсьогодні
Національний банк тимчасово заборонив, на час військових дій в країні,
короткостроково, зокрема, виплату дивідендів», – повідомили В. Гонтарєва.
За її словами, виплата дивідендів – це абсолютно легальна трансакція,
але, зауважила вона, якщо раніше дивіденди інвестувалися в бізнес, то на
сьогодні бізнес хоче їх вивести.
«Тому ми обмежили як висновок дивідендів, так і виведення грошей
через продаж цінних паперів, крім державних цінних паперів», – сказала
глава НБУ (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014.
– 24.09).
***
Население Украины с начала сентября купило наличной
иностранной валюты на 230 млн дол. больше, чем продало, тогда как в
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августе – примерно на 200 млн дол. Об этом сообщила директор
генерального департамента денежно-кредитной политики Национального
банка Е. Щербакова, пишет «Интерфакс-Украина».
«Сказать, что ситуация сложная, – все равно, что ничего не сказать.
Население взбудоражено», – пояснила она.
По словам Е. Щербаковой, именно сложность ситуации вынудила НБУ
прибегнуть к введению ограничения на продажу наличной инвалюты на
уровне эквивалента 3 тыс. грн в одни руки в день (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 23.09).
***
Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poors знизило
довгостроковий кредитний рейтинг емітента Києва до «CC» з «CCC» і
помістило його у список на перегляд з негативним прогнозом, ідеться в
повідомленні рейтингового агентства, передає УНН.
Ця рейтингова дія слідує за оголошенням Києвом реструктуризації
облігаційного боргу, який може представляти собою дефолт за критеріями
S&P.
Нагадаємо, Київська міська рада 18 вересня проголосувала за те, щоб
реструктуризувати випуск облігацій на 2,625 млрд українських гривень
(близько 200 млн дол.) з метою відкласти погашення на рік з 2014 р.
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 24.09).
***
До конца года газ для населения может подорожать вчетверо.
Крупнейший энергетический госхолдинг «Нефтегаз Украины» не
исключает установления уже в 2014 г. единой цены на природный газ для
всех потребителей Украины, что приведет к удорожанию топлива для нужд
населения в четыре раза. Об этом на энергетическом форуме в Киеве заявил
заместитель главы «Нефтегаза» А. Тодийчук, передает УНИАН.
«Не исключается, что уже в этом году будут приняты решения о
дальнейшем удорожании цены на газ. Есть даже такой вариант – я не хочу
пугать, но и не хочу этого прятать – что будет установлена единая цена на газ
и для промышленности, и для населения», – сказал он.
По его словам, такая инициатива абсолютно поддерживается
Министерством энергетики и угольной промышленности. «Это очень
тяжелый удар, его политики стараются избегать, потому что у нас этой
осенью выборы и недовольство населения в значительной мере может
повлиять на этот процесс», – добавил он (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 24.09).
***
Украина сократила экспорт электроэнергии в Беларусь на 50 % и
ограничила поставки электроэнергии в аннексированный Россией Крым
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для сбалансирования рынка электроэнергетики. Об этом сообщил министр
энергетики и угольной промышленности Ю. Продан во время расширенного
заседания правительства, пишет УНИАН.
Ю. Продан добавил, что на сегодня ситуация начала улучшаться:
нехватка угля на ТЭС компенсируется за счет импортной, к ноябрю
планируется полностью выйти на сбалансированный режим работы
энергосистемы. «Мы двигаемся к сбалансированию, мы его сбалансируем с
1 ноября», – сказал министр.
Как сообщал «Минфин» ранее, Минэнергоугля из-за дефицита
энергетического угля, большая часть которого добывается в зоне боевых
действий на Востоке Украины, ограничило экспорт электроэнергии на 50 %
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 23.09).
***
В Киеве и области начались ежедневные отключения
электроэнергии. Причины таких аварийных действий в дефиците
электроэнергии, который образовался в результате войны на Донбассе.
Отключение обещают производить не более чем на два часа. При этом в
Киевэнерго утверждают, что графики аварийных отключений введены для
промышленных предприятий и организаций, которые не относятся к сфере
жизнеобеспечения, социального и жилищного фонда в городе. В начале
сентября Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
направило областным энергоснабжающим компаниям сообщения о
возможном временном прекращении электроснабжения населения, как это
было в 1990-х годах, в связи с возникновением дефицита мощностей в
объединенной энергосистеме Украины.
Изначально планировалось, что веерные отключения электроэнергии
продлятся в течении месяца, но такой режим может быть продлен.
По последним данным Украина потеряла 1,2 млн т угля в результате
боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Cогласно решению
Кабмина, загрузка блоков электростанций будет осуществляться, не исходя из
существующих правил энергорынка, а согласно наличию топлива. Из-за
нехватки угля с 11 сентября уже прекратила работу Змиевская ТЭС, входящая
в пятерку крупнейших в Украине. Также остановлена Славянская ТЭС,
недавно из-за боевых действий произошла авария на Луганской ТЭС.
При этом министр Кабинета Министров О. Семерак придерживается
несколько иной точки зрения: «Украина экспортирует электроэнергию, и я не
понимаю, какие отключения электроэнергии могут быть. Наш рынок не
является дефицитным». Слова О. Семерака полностью противоречат
заявлениям
профильного
министерства
и
действиям
Кабмина
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 24.09).
***
Министерство регионального развития, строительства и жилищнокоммунального хозяйства рассматривает возможность сокращения
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отопительного сезона, сообщил на заседании правительства замглавы
ведомства А. Билоусов.
«Это кризисные меры, это, в первую очередь, сокращение сроков
отопительного сезона. Для того, чтобы сэкономить эти 14 %, нам нужно на
две недели позднее начать отопительный сезон и на две недели раньше его
закончить», – пояснил А. Билоусов.
Чиновник рассказал, что на протяжении июля был разработан комплекс
мер, которые позволят пройти отопительный сезон при условии сокращения
объемов поставок газа на 30 %. Предусматривается экономия потребления
газа в пределах 7 % за счет оптимизации потребления тепла в
многоквартирных домах, утепления мест общего пользования, отключения
отдельных помещений и зданий, еще 5 % возможно сократить за счет
модернизации котелен и систем теплоснабжения (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 24.09).
***
Потребители задолжали «Нефтегазу» 40 млрд.
Сейчас газ закачивается в подземных хранилищах, однако курсовая
разница очень сильно влияет на общий финансовый баланс НАК.
Общая задолженность потребителей перед Национальной акционерной
компанией «Нефтегаз Украины» составляет порядка 40 млрд грн, сказал во
время заседания правительства глава правления «Нефтегаза» А. Коболев.
«Долг составляет порядка 40 млрд грн, из них 20 млрд – долги
предприятий ТКЭ», – сказал А. Коболев, сообщает УНИАН.
Он отметил, что сейчас газ закачивается в подземных хранилищах,
однако курсовая разница очень сильно влияет на общий финансовый баланс
НАК. «По финансовому плану разница очень велика – она составляет
порядка 9 млрд грн», – отметил глава правления «Нефтегаза»
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 23.09).
***
Прогноз роста ВВП развитых стран понижен на 2014 г. до 1,8 с
2,2 %, ожидавшихся в июне.
Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики на 2014 г.
до 2,6 с 2,8 %, ожидавшихся им в июне. На 2015–2016 г. также была
проведена корректировка прогноза в сторону понижения – до 3,2 и 3,4 % с
3,4 и 3,5 % соответственно.
Понижение прогноза учитывает признаки устойчивой стагнации в
еврозоне, Японии, некоторых странах Латинской Америки и развивающихся
странах Европы, говорится в докладе ВБ, опубликованном в среду.
Прогноз роста ВВП развитых стран понижен на 2014 г. до 1,8 с 2,2 %,
ожидавшихся в июне. В 2015 г. рост, по оценке банка, составит 2,4 %, в 2016
г. – 2,5 %. Страны еврозоны будут расти на 0,9 % в 2014 г., на 1,4 % в 2015 г. и
1,8 % в 2016 г.
Рост ВВП развивающихся стран, по мнению банка, также будет ниже,
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чем предполагалось ранее – 4,5 % в 2014 г. вместо 5,3 %, 5 % в 2015 г. вместо
5,5 % и 5,3 % в 2016 г.
Как сообщал «Кореспондент.net», Всемирный банк выделил Украине 2,5
млрд дол. в 2014 г. (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
24.09).
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