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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент України П. Порошенко
представив «Стратегію реформ-2020»
Президент України П. Порошенко, представляючи «Стратегію реформ2020», наголосив, що «мета наших амбітних реформ – досягти європейських
стандартів життя і підготуватися до того, щоб у двадцятому році подати
заявку на членство в ЄС».
За словами Президента, «наша революція перемогла із запізненням на
кілька століть, і у нас є лише кілька років, щоб подолати це критичне
відставання».
П. Порошенко наголосив, що реформи мають бути системними,
торкатися одразу всіх політичних, економічних та соціальних інституцій.
Саме тому «Стратегія-2020» передбачає 60 реформ та спеціальних програм,
запускати які треба майже одночасно, підкреслив він.
Президент визначив вісім пріоритетних сфер, зміни в яких або
розв’язують найгостріші проблеми, або створюють інституційні передумови
для проведення інших реформ. Цими пріоритетами він назвав
антикорупційну та судову реформи, реформу правоохоронних органів,
децентралізацію та реформу державного управління, податкову реформу.
Також серед названих Президентом пріоритетів – дерегуляція та розвиток
підприємництва, реформа системи безпеки та оборони, реформа охорони
здоров’я.
«До цього я би додав дві спеціальні нагальні програми –
енергонезалежності та подальшої популяризації України у світі», – зазначив
П. Порошенко.
П. Порошенко назвав головною з реформ судову. «Суть усіх реформ
зводиться в принципі до того, щоб замість поганих, нечесних і нерівних
правил гри створити хороші, чесні й справедливі», – сказав він, відзначивши
роль судів у цьому процесі.
«Судову реформу можна вважати свого роду «передреформою», як і
зміни у сфері держуправління. Вся державна машина підлаштована під
корупційні інтереси», – зазначив Президент. Відтак, за його словами,
реформам має передувати радикальне оновлення чиновницького корпусу.
Глава держави наголосив: «Собі особисто, мозковому центру реформ в
Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів ставлю завдання: пакет
законопроектів для старту пріоритетних реформ підготувати до відкриття
першого засідання новообраної Верховної Ради». «А від старого парламенту,
до речі, уже 14 жовтня категорично вимагатиму ухвалення закону про
Національне антикорупційне бюро», – наголосив він.
При цьому Президент підкреслив, що підготовку й проведення реформ
необхідно здійснювати в режимі постійного зв’язку з експертами та
громадянським суспільством.
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«Реформи мають стати плодом спільних зусиль всіх гілок влади,
суспільства та бізнесу. Моя ж функція як Президента – створити політичні
умови, сприятливі для проведення реформ», – заявив П. Порошенко.
«Стратегія-2020» складається з трьох векторів руху для досягнення
нашої мети: сталий розвиток країни; безпека держави, бізнесу та громадян;
відповідальність і соціальна справедливість. Головною передумовою цієї
роботи має стати новий суспільний договір між громадянським суспільством,
владою та бізнесом, де кожна сторона має свою зону відповідальності,
зазначив глава держави.
Президент особливо наголосив на тому, що «Стратегія-2020» повинна
об’єднати всі політичні сили навколо спільної мети для України. «Політична
конкуренція повинна перейти в площину пошуку оптимальних шляхів
впровадження реформ та досягнення спільної мети. Вже нема й не може бути
розмови, куди йти. Предмет дискусії – лише як», – сказав П. Порошенко.
Заступник глави Адміністрації Президента України, голова виконавчого
комітету Національної ради реформ Д. Шимків, представляючи в
Національному університеті «Києво-Могилянська академія» громадськості
«Стратегію реформ-2020» Президента України, зазначив, що серед ключових
показників, яких планується досягти до 2020 р., – з 8508 дол. до
16 000 дол. підвищити долю ВВП на душу населення, піднятися зі
112-го місця до першої «двадцятки» в рейтингу легкості ведення бізнесу,
залучити 40 млрд дол. прямих іноземних інвестицій, довести військові
витрати з нинішніх 1,02 % до 5 % від ВВП, підвищити середню тривалість
життя на три роки.
Д. Шимків наголосив на тому, що наслідком впровадження реформ має
стати формування нового суспільного договору між владою, громадянським
суспільством та бізнесом, у якому кожна зі складових має не лише
переосмислити свої функції, а й почати взаємодіяти за новими правилами. За
цими правилами, влада служить суспільству, функціонує просто, прозоро й
привабливо, громадянське суспільство активно контролює дії влади і
сумлінно служить суспільному благу, бізнес функціонує по-новому – чесно
платить податку і підтримує суспільство.
«На відміну від численних спроб впровадження реформ в Україні,
ініціатива Президента України “Стратегія-2020” є адаптивною, не звужується
виключно як тимчасовий політичний проект, основана на широкому
залученні громадськості та орієнтована на сталість влади зі створенням
механізму широкого дискусійного майданчика, яка з урахуванням зворотного
зв’язку здатна бути гнучкою і релевантною викликам часу і стати реальним
інструментом трансформації суспільства», – наголосив Д. Шимків.
Заступник глави Адміністрації Президента України зазначив, що лише
«управління тим, що можна виміряти», можна вважати ефективним.
«Стратегія-2020» передбачає механізм постійного моніторингу ефективності.
В обговоренні «Стратегії..» взяли участь представники громадських
організацій, політичних партій, громадські діячі, експерти і науковці,
представники бізнес-асоціацій та ЗМІ.
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Д. Шимків повідомив, що створено сайт, присвячений реформам в
Україні, www.reforms.in.ua. На сайті представлено Національну модель
управління реформами
Слід зазначити, що більшість вітчизняних експертів представлення
«Стратегії реформ-2020» оцінили, у цілому, позитивно.
Утім, на думку політолога А. Єрмолаєва, «Стратегія-2020» потребує
більш об’ємної презентації. «Стратегія – це не заявлений намір, це підходи і
варіанти вирішення проблем. Тому сьогодні ми почули презентацію наміру
про Стратегію, а справжня презентація ще попереду. Треба віддати належне
Президенту: найголовніше, що цю Стратегію він позиціонує як шлях до
повноцінного членства в ЄС», – коментує політолог.
«Ми показали, що готові бути активні у зовнішній політиці і маємо
намір поступово врегулювати відносини з Росією і країнами МС, Порошенко
не налаштований на війну без кінця. Це важливо для України і для
міжнародних партнерів, – каже А. Єрмолаєв. – Порошенко налаштований
навести порядок в секторі безпеки, особливо в армії. Час, коли потрібно було
мобілізувати всі сили, в тому числі добровольчі, проходить, настає час
професіоналізації ЗСУ. Це своєчасний і важливий посил. В цілому, швидше
за все, промова була підсумковою і, сказав би так, це – залік».
У свою чергу керівник Центру прикладних політичних досліджень
«Пента» В. Фесенко вважає, що для проведення реформ важливо не
повторювати помилок колишньої влади. «Це заявка Порошенка на те, що він
готовий стати каталізатором реформ. Головне, щоб не було розриву між
словом і ділом. Ми не раз бачили, як реформи заявлялися, а потім
блокувалися. Щоб цього не сталося, необхідно призначати на ключові
позиції реформаторів і боротися з корупцією. Важливою також була теза про
мирне врегулювання ситуації на Сході».
Політолог В. Мокан зазначає, що, «безумовно, це досить амбітна
декларація плану дій. Шестирічний термін означає, що в Порошенка
довгострокові плани на рахунок перебування на нинішній посаді, а ті
напрями реформування, які були озвучені, за всіма критеріями дуже важливі
для країни. Ці реформи вже давно назріли, і після обрання нового складу ВР і
формування нового складу Кабміну всі ці реформи слід запускати.
Правильно було сказано про те, що самостійно Президент і його
Адміністрація не можуть здійснювати ці реформи, це повинно відбуватися в
консолідації з іншими органами влади, насамперед із законодавчою гілкою».
Водночас експерт вважає, що «озвучування всіх цих ініціатив переслідує
ще й передвиборну мету. Таким чином Президент хоче прив’язати себе і
свою політичну силу до того, щоб саме з ними виборець асоціював процес
реформування. Я думаю, що за результатами виборів Президент і ВР будуть
тісно співпрацювати і багато чого із заявленого почне реалізовуватися», –
прогнозує В. Мокан.
Зі свого боку політолог Т. Березовець також вважає, що П. Порошенко
має намір йти на другий президентський термін: «Презентуючи Стратегію,
Порошенко показує, що цю програму він збирається реалізовувати особисто.
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Це натяк на те, що він хоче відпрацювати два президентські терміни. Фразою
про те, що він не виключає проведення третього Майдану, Порошенко
відповів на критику тих, хто говорить про те, що непроведення реформ
призведе до акцій протесту. Президент каже, що він усвідомлює існування
такої небезпеки. Чи зможе він на неї відповісти – друге питання».
Утім не обійшлося й без доволі песимістичних оцінок. Зокрема, глава
Київського
центру
політичних
досліджень
і
конфліктології
М. Погребинський переконаний, що цей план П. Порошенка занадто
оптимістичний у зв’язку з важким економічним становищем України: «Це
правильно і добре, що Порошенко хоче запропонувати своє бачення
реформування країни. ...І якщо він ставить собі на меті саме стандарти
європейські – це теж добре. Але наскільки вони реалістичні? Мені здається,
що не дуже», – вважає політолог.
За словами М. Погребинського, це – «чудова ініціатива», проте повірити
в її реалістичність дуже важко. «Ми маємо настільки важку економічну
ситуацію, що мені важко в це повірити. Крім цього, є безліч висловлювань
європейських політиків про те, що вони не бачать Україну в Євросоюзі в
найближчі 20 років», – заявив експерт.
Керуючий партнер Національної антикризової групи Т. Загородній
також вважає «цей план більше декларацією про наміри, яку публікує
Президент напередодні виборів. Цифри написані красиво, але таких планів за
майже 20 років ми бачили багато. Насправді досягти всіх цих показників, які,
перш за все, стосуються економічної сфери, можливо лише тільки в одному
випадку: якщо в Україні нарешті буде проведена судова реформа і буде
ясність в питанні з правами власності. Тільки тоді можна очікувати, що той
рівень інвестицій, який був задекларований в цій програмі, ми нарешті
отримаємо».
Водночас експерт не виключає, що якщо всі анонсовані реформи
реалізувати, то озвучені цифри можуть стати реальністю до 2020 р.: «Умовно
кажучи, якщо Президенту все ж вдасться реалізувати хоча б судову реформу,
то всі інші реформи підуть легше, ми зможемо залучати інвестиції,
подвоювати ВВП тощо. Коли буде незалежний суд, коли інвестори не будуть
боятися вкладати гроші в нашу країну, коли адмінресурс і вплив чиновників
на економіку будуть зменшені, тільки тоді ми зможемо побачити якийсь
реальний економічний результат» (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua/news/31289.html). – 2014. –
25.09; (http://www.president.gov.ua/news/31305.html). – 2014. – 29.09;
Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 26.09; Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 27.09).

5

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ
«Громадянська позиція» А. Гриценка у виборчому процесі
В Україні розпочалася кампанія із проведення позачергових
парламентських виборів. Часу на формування принципово нових політичних
проектів не було, тому досить часто відбувається часткове оновлення старих
партійних проектів, до яких приєднуватимуться люди, які стали відомими
останнім часом.
Це стосується й партії «Громадянська позиція» А. Гриценка, лідери якої
вирішили об’єднатися з партією «Демократичний альянс» і частково змінити
стратегію. Спільними зусиллями вони сподіваються на третє місце за
чисельністю народних депутатів за підсумками голосування.
Зокрема, як інформують ЗМІ, VII з’їзд партії ухвалив рішення про
спільний похід на вибори з «Демальянсом». Відповідну угоду підписали
лідер «Громадянської позиції» А. Гриценко й лідер партії «Демальянс»
В. Гацько. При цьому, виступаючи на з’їзді, А. Гриценко підкреслив, що це –
перші вибори, у яких «Громадянська позиція» бере участь як партія.
А. Гриценко визнав, що вів переговори про передвиборне об’єднання з
кількома силами. Під час виступу на з’їзді він згадав В. Кличка,
В. Кириленка й М. Катеринчука. Однак у підсумку декларацію про спільну
участь у виборах підписали з «Демократичним альянсом» – новою партією,
яка виявила чималу активність під час зимових подій у Києві, однак у травні
ледь-ледь подолала прохідний бар’єр на виборах до Київради.
Як зазначив начальник виборчого штабу партії А. Гриценка, нинішній
парламентар О. Канівець, виборець А. Гриценка – це думаючий, «свідомий
виборець у зрілому віці, від 45 років і далі». «Щоб підсилити наш
електоральний склад, нам не вистачає молоді. Думаю, що присутність у
нашому списку “Демократичного альянсу” забезпечить величезний пласт
молодих, енергійних, активних, думаючих людей, і це буде запорукою того,
що ми отримаємо більше 10 % на виборах», – заявив на з’їзді О. Канівець.
За словами А. Гриценка, переговори з «Демальянсом» тривали «не один
день» і їхнім результатом стало входження до «умовно прохідної» частини
списку двох висуванців «Демальянсу» – її лідера В. Гацька (друге місце в
списку) і громадської активістки, екс-тележурналістки Н. Соколенко
(13 позиція). Крім того, партії домовилися допомагати одна одній під час
мажоритарних кампаній своїх кандидатів.
Разом з тим А. Гриценко заявив, що питання про участь «Громадянської
позиції» в коаліції буде вирішено після виборів. «Ми не в опозиції до
діючого Президента. Він ще не зробив критичної маси помилок, хоча
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негативні тенденції є і в кадровій політиці, і в діяльності правоохоронних
органів, залишається корупція в усіх органах влади», – наголосив
А. Гриценко.
Він також зазначив, що позиція в парламенті визначатиметься залежно
від того, як кожен пройде цей шлях. «Можемо твердо говорити, що будемо
співпрацювати з усіма політичними силами, які поділяють наші базові
принципи та положення», – зазначив політик. За його словами, питання про
вступ майбутньої фракції в парламенті в коаліцію залежатиме від того, як
влада пройде цей шлях, чи зможе захистити інтереси України.
Передвиборна програма партії передбачає, що одним з основних
завдань, яке ставить перед собою політсила після проходження в парламент,
є «забезпечити пріоритетний вихід на стандарти і критерії, необхідні для
вступу України в ЄС і НАТО». Серед інших пріоритетів політична сила
ставить перед собою такі завдання, як децентралізація влади, спрощення
процедури надання адмінпослуг, скорочення кількості контролюючих
органів тощо.
Згідно з рішенням, прийнятим на з’їзді, у першу п’ятірку партії ввійшли
А. Гриценко, лідер партії «Демальянс» В. Гацько, члени «Громадянської
позиції» М. Соловйова, О. Дерев’янко, В. Шабунін. Крім того, у першій
десятці є народний депутат, заступник голови партії «Громадянська позиція»
О. Канівець, журналіст, член «Демальянсу» Н. Соколенко.
Переважну частину «умовно прохідної» частини списку партії
А. Гриценка становлять активісти, висунуті регіональними організаціями
його партії, – добре відомі делегатам з’їзду, однак менше – широкому загалу.
«Слава Богу, що ми їх не бачили на високих посадах», – зазначив
А. Гриценко й наголосив, що одним з пунктів його програми є оновлення
влади і що за всіх фігурантів списку нестиме відповідальність особисто.
Проте, як інформують ЗМІ, у списку є й відомі політики, зокрема
Т. Стецьків – «польовий командир» Майдану-2004, депутат кількох скликань
українського парламенту, він перебуває у списку на сьомій позиції. На
14 місці – головний юрист Банкової часів президенства В. Ющенка –
І. Пукшин. Він же буде представником «Громадянської позиції у
Центрвиборчкомі. На 15 місці – боєць «Айдару» О. Кралюк, формально його
висунула Волинська парторганізація.
Разом з тим політична сила А. Гриценка висунула лише 10 своїх
кандидатів у одномандатних округах, найвідоміший з них – екс-речник
МЗС В. Філіпчук, який балотуватиметься на Буковині.
А. Гриценко пояснив таку невелику кількість своїх висуванців у
мажоритарних округах тим, що партія висуває найкращих. «Тільки
перевірені люди, нехай їх буде мало», – наголосив він.
Політик повідомив, що охочих йти на «мажоритарку» під його прапором
було «чоловік 500», але в партії вирішили обмежитися меншою кількістю,
щоб не розпилювати сили.
Тим часом, як інформують ЗМІ, партія «Громадянська позиція»
А. Гриценка однією з перших оприлюднила список «спонсорів» виборчої
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застави. За словами А. Гриценка, на виборчу кампанію «Громадянській
позиції» кошти надали І. Пукшин (керуючий партнер адвокатського
об’єднання «Адвокатська фірма “Пукшин і партнери”»).
Крім І. Пукшина, імовірними «спонсорами» виборчої кампанії
А. Гриценка стали: О. Канівець (голова благодійного фонду «Добре серце»,
член партії «Громадянська позиція»), Л. Макул (депутат фракції
ВО «Батьківщина»), О. Гаврилов (голова Вінницького обласного осередку
Міжнародного товариства «Україна – Польща – Німеччина», депутат
Вінницької обласної ради VI скликання) і П. Ландяк (голова Тернопільської
обласної організації партії «Громадянська позиція»).
Також лідер «Громадянської позиції» представив журналістам майнові
декларації кандидатів до Верховної Ради, хоча чинним законодавством не
передбачено цього під час дострокових парламентських виборів.
А. Гриценко також зобов’язався оприлюднити автобіографії всіх
кандидатів від своєї політичної сили і прізвища людей, які зроблять внесок
на передвиборну кампанію партії, загальну суму надходжень до фонду й
перелік витрат.
Деякі ЗМІ повідомляли, що партію А. Гриценка фінансує колишній
глава АП С. Льовочкін, однак безпосередньо лідер «Громадянської позиції»
цю інформацію спростовує.
Рух «Чесно», який аналізує попередню діяльність кандидатів у народні
депутати, зазначив, що із трьох чинних нардепів, представлених у списку
партії «Громадянська позиція» А. Гриценка, жоден не голосував за закони
16 січня, відомі як «закони про диктатуру». Крім того, жоден з нардепівкандидатів не був помічений у порушенні принципу особистого голосування.
Разом з тим, як зазначають представники руху «Чесно», двоє кандидатів
зі списку є фігурантами журналістських антикорупційних публікацій, а саме:
кандидати О. Канівець (№ 10 списку партії) і Л. Макул (№ 12 списку). За
їхньою інформацією, О. Канівець з 2009 по 2012 р. був головою правління
ЗАТ «Добувна компанія “Укрнафтобуріння”», яка була пов’язана із тривалою
історією протистояння за контроль над найбільшим в Україні Сахалінським
нафтогазоконденсатним родовищем у Харківській області. Іще в 2005 р.
новостворена компанія отримала право на розробку родовища, відібравши
його в польсько-українського підприємства «Девон». Власником і
засновником компанії «Укрнафтобуріння» був М. Злочевський, на той час
член політради СДПУ (о) і голова Державного комітету природних ресурсів
України.
Крім того, за інформацією руху «Чесно», О. Канівця пов’язують з
численними скандалами щодо приватизації комунального майна на
Львівщині в період, коли він очолював комісію з питань приватизації майна
облради в першій половині 2000-х років. Зокрема, за словами депутатів з
різних фракцій облради в коментарях для видання «Вголос», ресторан
«Фестивальний» було приватизовано за заниженою вартістю всупереч
рішенню сесії Львівської обласної ради. Він також був причетний до
скандальної приватизації чи спроби приватизації інших об’єктів, зокрема
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кінотеатру «Галичина», КП «Львівський обласний навчальний центр» та
1,7 га землі в с. Сокільники, що поблизу Львова.
Активісти руху «Чесно» також запевняють, що, згідно з даними
офіційного сайту ЦВК, О. Канівця було зареєстровано на чергових виборах
народних депутатів 2012 р. у 126 виборчому окрузі, що включає, зокрема, м.
Стрий. У своїй відповіді руху «Чесно» в 2012 р. О. Канівець стверджував, що
діяльність благодійного фонду «Добре серце», президентом якого він є, було
буцімто призупинено на час виборів згідно з рішенням загальних зборів від 8
серпня 2012 р. «Проте наявний відеозапис, що демонструє, як директор
стрийської школи № 2 у жовтні 2012 р. подякував О. Канівцю за допомогу в
закупівлі комплекту шкільних парт і заміні вікон, та подарований того ж дня
комп’ютер для навчальних потреб. У репортажі ТРК “Лан” про урочистості
на честь 100-річчя згаданої школи у жовтні 2012 р. директор школи
зафіксований із упаковкою для монітора Acer із наклеєним логотипом фонду
“Добре серце”», – зазначається у звіті руху «Чесно».
Активісти руху зазначають, що Л. Макул, ще один кандидат у депутати,
також мав «гріхи» в минулому. Зокрема, 2005 р. Одеська міська організація
партії «Наша Україна» виступила з публічним протестом проти приватизації
будівлі за адресою: вул. Канатна, 1. За вказаною адресою розміщувалася
Служба у справах дітей і Центр соціально-психологічної реабілітації дітей, а
після приватизації планувалося розмістити штаб НСНУ. За словами лідера
районної організації «Наша Україна» А. Перова, Л. Макул, який у той час був
головою фракції НСНУ в Одеській міськраді, був причетний до цієї
незаконної приватизації. Також активісти руху запевняють, що є інформація
щодо наближеності Л. Макула до колишнього міського голови Одеси Р.
Боделана, у тому числі щодо розподілу земельних ділянок. Крім того, у
відкритих джерелах наявна інформація про підтримку Л. Макулом як
депутатом Одеської міської ради у 2004 р. звернення Одеської міськради до
Л. Кучми із закликом ввести надзвичайний стан у відповідь на протести
проти фальсифікації виборів.
У цілому ж рух «Чесно», проаналізувавши весь список кандидатів у
народні депутати від політичниї сили А. Гриценка, значних застережень не
має, зокрема це стосується і мажоритарників: округ № 62 – О. Величко, округ
№ 65 – С. Суров, округ № 83 – В. Чорноус, округ № 124 – І. Новосад, округ
№ 144 – В. Гаранін, округ № 146 – М. Старик, округ № 154 – В. Омельчук,
округ № 202 – В. Філіпчук, округ № 204 – П. Балацький, округ № 217 –
Р. Руденко. За словами членів руху «Чесно», жоден з цих кандидатів не
голосував за закони 16 січня та не є фігурантом антикорупційних
журналістських розслідувань.
За даними опитування компанії GfK Ukraine, за «Громадянську
позицію» А. Гриценка готові віддати свої голоси 7 % виборців. За
підсумками дослідження, проведеного 21–28 серпня 2014 р. Київським
міжнародним інститутом соціології (КМІС), якби вибори до Верховної Ради
України відбувалися наприкінці серпня, то з усіх громадян України віком від
18 років за «Громадянську позицію» проголосували б 5,2 % усіх виборців і
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9,2 % тих, хто вже визначився, за кого голосувати.
Трохи згодом КМІС провів нове опитування (5–13 вересня). При цьому
1 тис. 613 респондентів було опитано на всій території України, за винятком
Донбасу. Крім того, у Донецьку й Луганську було опитано 361 респондента
шляхом особистого інтерв’ю або по телефону. Згідно з опитуванням, серед
«дуже ймовірних виборців», тобто тих, хто прийде на вибори і визначився, за
кого голосуватиме, за Блок П. Порошенка мають намір проголосувати 26 %,
за Радикальну партію О. Ляшка – 11 %, ВО «Батьківщина» – 8 %,
«Громадянську позицію» – 6 %. За ВО «Свобода» готові проголосувати 4 %,
інші партії – 8 %, не визначилися з вибором – 36 %.
Водночас директор відділу моніторингу, оцінки і соціологічних
досліджень IFES Р. Шарму зазначив, що дослідження проводили до того, як
було оголошено про участь у виборах партії «Народний фронт», тому ця
політсила не фігурує в результатах опитування.
Центр соціальних та маркетингових досліджень «Социс» у рамках
періодичного моніторингового дослідження «Україна і українці» також
провів опитування 5–10 вересня 2014 р. За результатами дослідження 74,5 %
опитаних виявили намір прийняти участь у виборах до Верховної Ради
України. Близько 10 % на момент проведення опитування не визначилися з
своїм наміром узяти участь у голосуванні, а 15 % – не планують голосувати
взагалі.
Рейтингові показники розподілилися таким чином: Блок П. Порошенка
отримує 26,8 % від усіх опитаних і 45,7 % від тих, хто визначився з вибором і
візьме участь у голосуванні; Радикальна партія О. Ляшка набирає 8,1 % і 13,7
% відповідно; «Громадянська позиція» А. Гриценка – 4,8 (8,1 %);
ВО «Батьківщина» (Ю. Тимошенко) – 4,7 % (8,1 %); «Народний фронт»
(А. Яценюк) – 3,3 % (5,6 %).
З огляду на наведені результати, до наступного складу Верховної Ради
України проходять п’ять політичних сил: Блок П. Порошенка, Радикальна
партія О. Ляшка, «Громадянська позиція», ВО «Батьківщина» та «Народний
фронт».
Соціологи зазначають, що за останній час відбулося значне зростання
електоральної підтримки Блоку П. Порошенка (+8,4 %), часткове падіння
рейтингу Радикальної партії О. Ляшка (–4,8 %) і ВО «Батьківщина» (–2,1 %).
Водночас експерти констатують певну стабілізацію позицій «Громадянської
позиції» (+0,6 %). Усі інші коливання показників політичних сил є в межах
статистичної похибки, і судити про певне зростання чи падіння не є
коректним.
Як видно з наведених даних, різні соціологічні дослідження дають різні
результати, що не завжди збігаються з реальною ситуацією, яка швидко
змінюється в умовах воєнних дій на Донбасі і складного соціальноекономічного становища. Як зазначив політолог Д. Кірюхін, на сьогодні є
кілька різних даних соціологічних досліджень і багато чого залежить від
того, як формується список партій, який ставиться в опитувальнику. Чи була
там окремо партія УДАР, чи стояв проект А. Гриценка під його власним
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ім’ям і т. д.
За багатьма даними, політсила А. Гриценка має непогані перспективи на
дострокових парламентських виборах. Її «стеля − це третє місце, але він
дійсно має шанси за нього поборотися. Але я думаю, боротьба буде досить
жорсткою. На цьому електоральному сегменті буде дуже висока конкуренція
між декількома проектами. І те, що зараз є якісь дані соцдосліджень, ще не
означає, що ці тенденції збережуться до кінця кампанії», – наголосив
експерт.
Критично оцінює перспективи проекту А. Гриценка політолог
В. Підгорна. Вона не виключає, що «Демальянс» і «Громадянська позиція» –
проекти С. Льовочкіна. За її словами, нині дедалі більше людей говорять про
це. «А як ми знаємо, диму без вогню не буває. Звісно, довести зв’язок цих
політичних сил із Льовочкіним дуже складно, але ризики існують», –
зазначила В. Підгорна.
Загалом, на думку В. Підгорної, союз «Демальянсу» і «Громадянської
позиції» не є чимось новим на політичній арені. За списками домінуючою є
саме партія А. Гриценка, адже в неї більший рейтинг, а «Демальянс» є
молодшим партнером. «Можливо, це призведе до кумулятивного ефекту,
тому що “Громадянська позиція” не працювала з молодим електоратом, і
“Демальянс” додасть їм певного рейтингу, який дозволяє подолати прохідний
бар’єр», – прогнозує політолог.
За словами експерта, у цьому союзі не було використано нових формул і
підходів, не було проведено публічних обговорень і відкритої кампанії.
Серед представників «Громадянської позиції» йдуть старі політики часів
В. Ющенка – насамперед І. Пукшин, Т. Стецьків, сам А. Гриценко, є фігури
з ВО «Батьківщина». «І в них немає жодних нових підходів з точки зору
політики. Нова політика існує в тому випадку, коли триває праця не просто з
висуванням особистостей, а коли ці особистості представляють соціальні та
економічні інтереси певних верств населення. А в Україні політики
переважно представляють лише олігархів і є залежними від них», – вважає
В. Підгорна.
За її словами, новий парламент може виглядати таким чином: 5–7 %
отримають уламки Партії регіонів, 10–15 % отримає партія О. Ляшка,
«Громадянська позиція» із «Демальянсом» – 6–7 %. «Батьківщина» може
отримати до 15 %. Якщо врахувати мажоритарні округи, то згадані сили
можуть взяти більше половини місць у парламенті. «Ці партії, звичайно, не
можуть створити більшість, але їм це і не потрібно. Вони будуть вести
політичні ігрища. Формально більшість буде у Президента, до якої можуть
увійти Гриценко із “Демальянсом”, але коли в парламенті будуть приймати
серйозні рішення, то ці політичні сили опосередковано їх блокуватимуть», –
зазначає політолог.
Натомість політолог В. Фесенко вважає, що парламент має бути
різноманітним і нові об’єднання ніяк не зашкодять розстановці сил у
суспільстві. На його думку, об’єднання, зокрема й нових демократичних сил,
– це одна з головних тенденцій останнього часу, адже в них немає жодних
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шансів пройти до ВР України поодинці. Інша тенденція – нових молодих
демократів братимуть до інших політичних сил, які мають реальні шанси
пройти до парламенту. Тенденція, коли нові політики домовляються з
політичними силами, які очолюють відомі лідери, забезпечує їх потрапляння
до парламенту, вплив на ці політичні сили та «збільшення»
внутрішньопартійної демократії. Іти ж окремо це – розпорошеність і
зменшення можливостей проходження до ВР.
А. Биченко, директор соціологічної служби Центру ім. О. Разумкова,
також вважає, що об’єднання «Демальянсу» і «Громадянської позиції»
А. Гриценка – це достатньо правильний хід. На думку експерта, у партії
А. Гриценка, який передає партії власний рейтинг, крім самого лідера, інших
гідних кандидатів майже немає, і частина з людей у списку майже випадкова.
«Від союзу він не виграє електорально, проте посилить кадровий потенціал
його політичної сили. А без ГП “Демальянс”сам до Верховної Ради не
пройде», – переконаний експерт.
Тим часом, як показують події, А. Гриценко і його політична сила
активно розпочали критикувати владу, а фракція «Громадянська позиція» в
Київській міській раді заявила про перехід в опозицію. Про це на засіданні
Київради заявив глава фракції О. Гриценко. «Ми офіційно заявляємо, що з
цього моменту переходимо в опозицію до більшості – до партії УДАР», –
зазначив лідер фракції «Громадянська позиція».
Представники «Громадянської позиції», зокрема й сам А. Гриценко,
розкритикували дії Президента України та дії багатьох депутатів щодо
ситуації на Донбасі. За їхніми словами, законопроект про «особливий
статус», який Президент П. Порошенко вніс до ВР і попросив підтримати,
написаний напевно не в Україні – це проект Кремля, проект В. Путіна, проект
створення на українській території автономного анклаву путінської Росії.
За словами А. Гриценка, краще б уже П. Порошенко запропонував
ввести на цих територіях пряме президентське правління на три роки, «було
би більше толку і принаймні то було б українське президентське правління, а
не путінське».
Подібні заяви показують, що А. Гриценко та його політична сила
активно використовують і використовуватимуть критику влади у своїй
передвиборній кампанії.
Яку позицію займе його політична сила в парламенті (у випадку
проходження до ВР) покаже час, але, як показує попередня діяльність
А. Гриценка, він може бути як «провладним», так і опозиціонером.
Як відомо, спочатку було розходження з «Нашою Україною», потім –
уже в нинішньому парламенті – із фракцією «Батьківщина». Усе це дало
привід одним говорити про те, що А. Гриценко є «самотнім вовком»
української політики, іншим – звинувачувати його в нездатності до
командної гри. Утім на сьогодні А. Гриценко має всі шанси разом зі своєю
командою потрапити до Верховної Ради. Останні рейтинги і штабна
соціологія демонструють приблизно однакові дані: «Громадянська позиція»
набирає під 10 % голосів виборців і фінішує третьою. У цих обставинах
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критично важливим для А. Гриценка стає те, як він розпорядиться вигідними
стартовими позиціями: чи не розгубить рейтинг до виборів і хто, власне,
становитиме кістяк його команди (Роботу написано з використанням
інформації таких джерел: Вибори до ВР: старі партії прикрасять нові
обличчя
//
http://newsradio.com.ua/2014_09_08/Vibori-do-VR-star-partprikrasjat-nov-oblichchja-7259. – 2014. – 8.09; «Громадянська позиція»
Гриценка
йде
на
вибори
разом
з
ДемАльянсом
//
http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/grazhdanskaya-poziciya-gricenko-idet-navybory-vmeste-s-demalyansom-550171.html. – 2014. – 7.09; «Гражданская
позиция»
зарегистрирована
в
ЦИК
//
http://lb.ua/news/2014/09/12/279218_grazhdanskaya_pozitsiya.html. – 2014. –
12.09;
Хто
перезавантажить
Раду?
//
http://www.day.kiev.ua/uk/article/podrobici/hto-perezavantazhit-radu. – 2014. –
12.09; «Гражданская позиция» в Киевсовете переходит в оппозицию //
http://ukranews.com/ru/news/ukraine/2014/09/18/136707. – 2014. – 18.09;
Гриценко йде на вибори: «перший непрохідний» став фаворитом //
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/09/140907_hrytsenko_conf_electio
n_2014_sx.shtml. – 2014. – 7.09; Гриценко розповів, хто дав гроші на його
передвиборчу кампанію // http://tsn.ua/vybory-v-rady2014/gricenko-rozpovivhto-dav-groshi-na-yogo-peredviborchu-kampaniyu-367629.html. – 2014. – 9.09;
Аналіз мажоритарних кандидатів партії «Громадянська позиція
(Анатолій Гриценко) на позачергових виборах 2014 року //
http://chesno.org/news/1996. – 2014. – 22.09; «Гриценко оприлюднив список
«спонсорів» виборчої застави // http://chesno.org/news/1985. – 2014. – 9.09;
До ВР проходять Блок Порошенка, Радикальна партія, «Батьківщина» і
«Громадянська
позиція»
//
http://ua.interfax.com.ua/news/political/225672.html. – 2014. – 26.09;
Результати соціологічного дослідження «Україна на старті виборчої
кампанії 2014» // http://www.socis.kiev.ua/ua/press/rezultaty-sotsiolohichnohodoslidzhennja-ukrajina-na-starti-vyborchoji-kampaniji-2014.html. – 2014. –
15.09; За проекти, написані Путіним, «Громадянська позиція» не
голосуватиме // http://blogs.pravda.com.ua/authors/grytsenko/54171ccc06a26.
– 2014. – 15.09).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
У зоні АТО вибори можуть відбуватися тільки в тих районах, де
українська влада може реалізувати право громадян на вільне
волевиявлення й захистити їх.
«Реально вибори можуть відбутися тільки у тих районах і містах, які
контролюються українською владою і українськими військовими, де ми
можемо забезпечити право наших громадян на вільне волевиявлення, –
сказав О. Турчинов у вівторок, 30 вересня, під час брифінгу. – Ми повинні
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розуміти, що вибори мають пройти чесно, прозоро і демократично, під час
виборчого процесу мають бути присутні як члени виборчих комісій, так і
спостерігачі, і це ми можемо забезпечити виключно на території, яка сьогодні
контрольована нашими військовими, там, де є українська влада».
За його словами, що стосується тимчасово окупованих міст і районів
Донбасу, «це буде фарс, фальшування, спроба легалізувати вбивць,
терористів, для того, щоб фактично дискредитувати виборчий процес»
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 30.09).
***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов привітав бібліотекарів із
Всеукраїнським днем бібліотек.
Дорогі друзі!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек.
Сьогодні українські бібліотеки забезпечують нашим громадянам
загальну доступність до інформації та культурних цінностей, здійснюючи
змістовну і різноманітну роботу з формування світогляду людини, її
особистості у глобальному інформаційному просторі. Приємно зазначити,
що, крокуючи в ногу з часом, вітчизняні бібліотечні працівники активно
впроваджують сучасні інформаційні технології, зберігаючи та примножуючи
при цьому власні багаті професійні традиції.
Переконаний, що бібліотеки були і залишаться оберегами культури та
духовного розвитку нашого народу. Ваша відданість бібліотечній справі
робить неоціненний вклад у збереження української державності.
Від усієї душі зичу вам та вашим рідним міцного здоров’я, щастя,
достатку та миру. Хай доля буде щедрою до вас – хранителів вікової
мудрості людської цивілізації! (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 30.09).
***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов підписав розпорядження
про скликання пленарного засідання ВР сьомого скликання на 10:00
7 жовтня, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ВР.
Як ідеться в Розпорядженні № 646 від 1 жовтня «Про скликання
пленарного засідання Верховної Ради України сьомого скликання», текст
якого розміщено на офіційному веб-сайті ВР, розглядатимуться п’ять
законопроектів.
Зокрема, мають бути розглянуті законопроект «Про засади державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на
2014–2017 роки» (реєстр. № 4284а), а також президентський законопроект
«Про систему спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції»
(реєстр. № 5085).
Також парламентарі мають розглянути законопроекти «Про запобігання
корупції» (реєстр. № 5113), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
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України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та
публічних діячів» (реєстр. № 5114) і «Про внесення змін до Кримінального та
Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності
покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської
безпеки та корупційні злочини» (реєстр. № 4448а).
Наразі керівнику апарату ВР В. Зайчуку доручено забезпечити
підготовку і проведення пленарного засідання 7 жовтня та поінформувати
народних депутатів про питання, розгляд яких заплановано (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 1.10).
***
Члени постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській
асамблеї Ради Європи взяли участь у четвертій частині сесії асамблеї
2014 р.
Під час пленарних засідань четвертої частини сесії асамблеї, що триває з
29 вересня по 3 жовтня 2014 р., делегати, зокрема, наголошували на
необхідності проведення мирних переговорів між Україною та Росією за
участі європейської сторони, спрямованих на вирішення не тільки питання
становлення миру, а й ряду економічних і енергетичних проблем, які в
перспективі також можуть торкнутися держав Європи.
Зокрема, підкреслювалося, що Росія є частиною Європи, тому
нормалізувати і стабілізувати ситуацію в Україні можливо тільки шляхом
діалогу й переконання представників РФ. На думку учасників зібрання, у
цьому процесі саме ПАРЄ покликана якомога швидше зупинити конфлікт на
території України. Діюче ж нині в Україні перемир’я потрібно максимально
використовувати для того, щоб налагодити зв’язки з Російською Федерацією
заради стабілізації економічної та політичної ситуації в Україні й
остаточного врегулювання конфлікту.
Відкриваючи засідання, Президент ПАРЄ А. Брассер (представник групи
ALDE) підкреслила, що Росії варто «будувати справжній мир, а не
створювати його ілюзію».
Президент ПАРЄ провела окрему двосторонню зустріч із членом
постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ В. Вечерком, під час
якої підтримала ініціативи українського делегата в асамблеї, погодившись з
тим, що мирні переговори на всіх рівнях – єдиний шлях до вирішення
конфлікту на території України. На думку А. Брассер, Україна повинна
розвиватися як демократична цілісна держава, але для цього потрібен мир.
Тому, зі свого боку, Президент ПАРЄ пообіцяла надавати всю можливу
підтримку задля налагодження продуктивного діалогу між парламентами
Росії та України і сприяти активній участі в цьому процесі представників
Ради Європи.
Виступаючи на засіданні депутатської групи ПАРЄ «Альянс лібералів і
демократів за Європу» (Alliance of Liberals and Democrats for Europe. ALDE)
29 вересня В. Вечерко зазначив, що «ситуація, яка сьогодні склалася в
Україні, викликає надзвичайну стурбованість усього українського
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суспільства, адже нашу державу охопила не тільки економічна та політична,
а й енергетична криза». За його словами, урегулювання цієї ситуації можна
досягти лише на основі ведення конструктивного діалогу у форматі «Україна
– Росія – об’єднана Європа», оскільки представники держав-членів Ради
Європи мають допомогти сторонам конфлікту віднайти зважений підхід до
його розв’язання. Причому анонсовані переговори повинні проводитися не
тільки на найвищому рівні: реального результату можливо досягти,
проводячи тристоронні зустрічі між депутатами українського, російського
парламентів і делегатами ПАРЄ, їхніми спікерами та представниками інших
органів державної влади. «Тільки ведучи перемовини, постійно намагаючись
віднайти механізм вирішення конфлікту, ми зможемо запобігти його
подальшій ескалації».
Свої погляди на вирішення конфлікту в Україні представили члени
депутатської групи ALDE від Великої Британії, Грузії, Естонії, Іспанії та
Німеччини. Депутати наголосили, що нині члени ПАРЄ повинні докласти
всіх зусиль, щоб якомога більша кількість жителів Сходу України
проголосувала на майбутніх виборах до парламенту. В іншому разі Рада
Європи просто втратить значення потужної міжнародної організації, яка
здатна відстоювати свободу й демократію (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 30.09).
***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи розглянув лист
Рахункової палати України щодо аудиту ефективності використання
коштів державного бюджету, спрямованих у 2012–2013 рр. на здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього
природного середовища, раціонального використання, відтворення і
охорони природних ресурсів.
За висновком Рахункової палати, органи Державної екологічної інспекції
протягом 2012–2013 рр. діяли в умовах постійного дефіциту коштів за
Загальним і Спеціальним фондом державного бюджету, що призвело до
незабезпечення повного комплексу реалізації заходів, визначених їй
державними цільовими програмами та Національним планом дій з охорони
навколишнього природного середовища.
Проведений аудит показав, що в умовах відсутності бюджетних
асигнувань на сплату судового збору органами Держекоінспекції не
забезпечується стягнення штрафів і сум коштів за заявленими претензіями та
поданими позовами за екологічні збитки.
Рахункова палата зазначає, що вважає за доцільне опрацювання урядом
питання про віднесення Держекоінспекції до переліку органів, які
звільняються від сплати судового збору, і в разі необхідності ініціювати
внесення відповідних змін до Закону України «Про судовий збір».
Народні депутати взяли до уваги, що комітет на засіданні 18 червня
2014 р. розглянув проект закону про внесення змін до ст. 5 Закону України
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«Про судовий збір» (щодо звільнення від сплати судового збору органів
екологічної інспекції) (реєстр. № 4882) і прийняв рішення рекомендувати
Комітету з питань податкової та митної політики внести на розгляд
Верховної Ради пропозицію прийняти законопроект за основу.
Під час засідання комітету зазначалося також, що, відповідно до
інформації Міністерства екології та природних ресурсів і Держекоінспекції,
за результатами перевірки Рахункової палати розроблено і затверджено план
заходів щодо усунення недоліків і порушень, виявлених під час аудиту.
За результатами обговорення комітет ухвалив рішення рекомендувати:
– Кабінету Міністрів – прискорити реалізацію заходів, передбачених
державними цільовими програмами й Національним планом дій з охорони
навколишнього природного середовища, а також вжити заходів щодо
усунення дублювання функцій центральних органів влади, зокрема в частині
здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог
законодавства про охорону, використання і відтворення водних біоресурсів;
– Міністерству екології та природних ресурсів – результати виконання
плану заходів Держекоінспекції щодо усунення недоліків і порушень,
виявлених під час аудиту, розглянути на колегії;
– Держекоінспекції – усунути недоліки, виявлені Рахунковою палатою
при проведенні аудиту (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 30.09).
***
На даний момент у парламенті не зареєстровано жодного нового
законопроекту щодо боротьби з корупцією – ані авторства Президента,
ані уряду. Про це УНН повідомив народний депутат, член групи «За мир та
стабільність» В. Олійник.
«Звідси випливає, що голосувати будуть знову за “кота в мішку”. Закон,
в кращому випадку, внесуть за день до голосування або роздадуть на руки
прямо в залі, порушуючи норми Регламенту», – сказав політик.
За його словами, розгляд «пакета антикорупційних законів,
підготовлених урядом і Президентом» 7 жовтня порушить ст. 93 Регламенту
Верховної Ради. «Будь-який законопроект перед винесенням його на розгляд
Верховної Ради має пройти цілий ряд обов’язкових процедур: розгляд в
профільному комітеті, розгляд в комітетах з питань бюджету, Регламенту,
євроінтеграції, повинна бути проведена наукова експертиза законопроекту,
він повинен бути включений до порядку денного сесії. Усе це зробити за
такий короткий період часу нереально», – сказав В. Олійник.
Крім того, він зазначив, що розгляд законопроекту В. Чумака «Про
національне бюро антикорупційних розслідувань» також суперечить усім
нормам Регламенту. «Законопроект був розглянутий 16 вересня, не набрав
голосів і відповідно до ст. 107 Регламенту є таким, який відхилений і знятий з
розгляду, а повторне внесення аналогічного законопроекту можливо тільки
на наступній сесії парламенту, а в даному випадку вже у Верховній Раді
VIII скликання», – зазначив В. Олійник (Українські Національні Новини
17

(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 30.09).
***
Фракція Партії регіонів не буде голосувати за відміну позаблокового
статусу України. Про це сказав у коментарі УНН народний депутат із
фракції ПР М. Чечетов.
«У даній ситуації у нас була визначена позиція, що ми проти того, щоб
відступати від позаблокового статусу. Оскільки ми самі ухвалювали тоді
закон про основні засади зовнішньої і внутрішньої політики, де був
прописаний позаблоковий статус. Ми вважємо, що позаблоковий статус
дозволяє нам якраз сьогодні приблизити мир. Тому ми, я думаю, голосувати
не будемо», – переконаний політик.
Спроба ж проголосувати за відміну позаблокового статусу України, на
погляд М. Чечетова, «негативно буде сприйнята тими, з ким Україні потрібно
домовлятися». «Негативно буде сприйнята і Російською Федерацією. Якщо
ми хочемо йти до миру, то не потрібно приймати рішення, які, навпаки,
мінують цей шлях, підривають дорогу до миру», – сказав він.
До того ж, на думку депутата, скасування позаблокового статусу нічого
не дасть, адже у кращому випадку Україна буде в НАТО через 20 років
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 28.09).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Україна і Євросоюз виконали всі формальності для запуску Угоди про
асоціацію з 1 листопада 2014 р. Про це Президент України П. Порошенко
повідомив у своєму Twitter, передає УНН.
«Україна отримала ноту від Європейського Союзу. Київ і Брюссель
виконали всі формальності для запуску Угоди вже з 1 листопада», – написав
П. Порошенко (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2014. – 30.09).
***
Президент України П. Порошенко зустрівся в Києві з федеральним
канцлером Австрії В. Файманном і закликав Австрію ратифікувати
Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Про це глава Української
держави повідомив у Twitter, передає УНН.
«На зустрічі з канцлером В. Файманном закликав Австрію ратифікувати
Угоду про асоціацію між Україною та ЄС», – зазначив він.
Зазначимо, після ратифікації Угода про асоціацію між Україною та
Євросоюзом у повному обсязі вступає в силу з 1 листопада цього року.
26 вересня Україна передала до Генерального секретаріату Ради ЄС
ратифікаційну грамоту щодо Угоди про асоціацію.
Нагадаємо, тимчасове застосування Угоди про асоціацію ЄС і України
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відкладено до 31 грудня 2015 р. (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 1.10).
***
Президент України П. Порошенко вважає, що правоохоронці Австрії
та України мають спільно розслідувати злочини українських експосадовців. Про це у Twitter повідомив прес-секретар глави держави
С. Цеголко, передає УНН.
«Порошенко закликав правоохоронні органи України та Австрії
співпрацювати щодо розслідування злочинів колишніх посадовців включно з
Януковичем», – зазначив він.
Нагадаємо, глава СБУ В. Наливайченко днями заявив, що доказова база
стосовно команди В. Януковича вже зібрана, основне завдання на сьогодні –
повернути їх до України, аби вони постали перед судами.
За словами В. Наливайченка, рахунки цих осіб заморожені й
заарештовані не тільки у Швейцарії, Австрії, США, а в інших країнах.
Як сказав глава СБУ, для того аби повернути всі викрадені кошти,
необхідно діяти виключно у правовий спосіб і згідно з рішенням українських
судів (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
1.10).
***
Президент України П. Порошенко продовжив телефонні
консультації з федеральним канцлером Німеччини А. Меркель.
П. Порошенко й А. Меркель обговорили ситуацію з дотриманням режиму
припинення вогню. Зокрема, Президент зауважив, що українська сторона
послідовно дотримується домовленостей. Глава держави наголосив, що він
очікує виконання російською стороною її зобов’язань у рамках Мінського
протоколу: виводу військ, забезпечення закриття кордону й запровадження
буферної зони по його лінії.
Співрозмовники також обговорили стан виконання ОБСЄ функції
моніторингу і верифікації двостороннього режиму припинення вогню. У
цьому контексті Президент П. Порошенко висловив занепокоєння із приводу
того, що ОБСЄ досі не надала безпілотні літальні апарати, що визначено
попередніми домовленостями.
П. Порошенко подякував А. Меркель за гуманітарні ініціативи
Німеччини у продовження домовленостей, досягнутих під час візиту
канцлера до Києва. Зокрема, Німеччина виділяє 25 млн євро на спорудження
житла для вимушених переселенців і 500 млн євро кредитних гарантій на
відбудову інфраструктури Донбасу.
Президент повідомив, що за його дорученням віце-прем’єр-міністр
В. Гройсман 29 вересня провів нараду за участі представників органів
центральної та місцевої влади, Німецького товариства міжнародного
співробітництва (GIZ), Посольства Німеччини в Україні з метою реалізації
гуманітарних проектів на кошти німецького уряду. Зокрема, було обговорено
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питання доставки й розповсюдження німецької гуманітарної допомоги в
Донецькій і Луганській областях та побудови містечок для понад
4 тис. вимушених переселенців.
Також А. Меркель і П. Порошенко обговорили енергетичне питання,
зокрема результати останніх тристоронніх консультацій з газового питання,
які
відбулися
в
Берліні
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 29.09).
***
Президент України П. Порошенко сподівається, що Верховна Рада
України під час засідання наступного тижня прийме антикорупційні
законопроекти. Про це у Twitter повідомив прес-секретар глави Української
держави С. Цеголко, передає УНН.
«Порошенко висловив сподівання, що наступного тижня парламент
прийме антикорупційне законодавство і створить Антикорупційне бюро», –
повідомив С. Цеголко.
Нагадаємо, Голова Верховної Ради України О. Турчинов підписав
розпорядження про скликання позачергового засідання ВР на 7 жовтня.
Очікується, що на засіданні розглянуть п’ять антикорупційних
законопроектів (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2014. – 1.10).
***
Президент Украины П. Порошенко поручил правоохранительным
органам найти виновных в конфликте с депутатом Н. Шуфричем в
Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства в среду, 1
октября.
«Президент Украины П. Порошенко поручил правоохранительным
органам, в частности МВД, СБУ и Генеральной прокуратуре Украины,
тщательно разобраться в ситуации, кто спровоцировал конфликт в Одессе
30 сентября, вследствие которого пострадал народный депутат Украины», –
отмечено в сообщении.
Глава государства также обратился к политикам с призывом «не
участвовать в сценариях, которые работают на дестабилизацию ситуации в
Украине» (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 01.10).
***
Прем’єр-міністр України провів переговори з федеральним канцлером
Республіки Австрія В. Файманном, який прибув з візитом до України.
Прем’єр-міністри України й Австрії обговорили поточну ситуацію в
Україні, у тому числі економічні, безпекові виклики й можливі шляхи
підтримки з боку ЄС.
А. Яценюк висловив стурбованість тим, як виконується мирний план з
боку Росії. «Ми дотримуємося мирного плану і закликаємо Росію виконувати
все, що було написано, усе, що було погоджено: відвести війська, відновити
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контроль над українсько-російським кордоном, припинити постачання
терористів», – заявив він.
Однією із ключових тем переговорів була енергетична безпека. Глава
уряду підкреслив спільність позицій України і Європейської комісії на
переговорах щодо постачання природного газу з Російської Федерації.
А. Яценюк наголосив, що спроби Росії застосувати так званий газовий
шантаж шляхом скорочення поставок до Євросоюзу мають отримати рішучу
спільну
відповідь
європейської
спільноти
(Урядовий
портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 1.10).
***
На засіданні уряду України в середу, 1 жовтня, Прем’єр-міністр
України А. Яценюк звернувся до Міністерства оборони України, Служби
безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії,
Державної прикордонної служби, Державної служби спецзв’язку і
телекомунікацій
пришвидшити
подання
списків
учасників
антитерористичної операції.
Він нагадав, що створено Державну службу з питань учасників та
ветеранів АТО, але водночас статус учасників АТО отримали лише
152 особи: «Службу створили, перше засідання провели, але 152 людини – це
нікуди не годиться...»
А. Яценюк також зупинився на питанні виділення коштів на
протезування для постраждалих бійців АТО. Він нагадав, що обговорював це
питання під час відвідання Головного військово-медичного клінічного
центру в Києві: «Протезування ми можемо робити силами наших
підприємств, але я чув від хлопців скептичне ставлення до українських
протезів».
Він зазначив, що ліцензії на виготовлення протезів є у 70 українських
підприємств: «Знаю, що у нас навіть паралімпійці користуються
українськими протезами».
Глава уряду звернувся до міністра соціальної політики Л. Денісової з
тим, щоб до кожного бійця, який потребує протезування, відправити
працівників соціальних служб, аби він сам прийняв рішення: «Є українські
протези, які, можливо, на першому етапі прийнятні. Є іноземні протези, і в
особливих випадках потрібно, щоб держава профінансувала саме іноземне
протезування» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 1.10).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк закликав українських громадян,
які підпадають під отримання пільг і субсидій, невідкладно звернутися в
управління соціального захисту для оформлення державної допомоги. Про
це він сказав на засіданні уряду в середу, 1 жовтня.
Він повідомив, що для виплати пільг і компенсацій для населення з
державного бюджету уряд виділив загалом 8,8 млрд грн: «3,8 млрд грн вже
використали, 5 млрд грн є до кінця поточного року».
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Глава уряду підкреслив, що ситуація з бюджетом украй складна: «Це
військовий бюджет, і ми діємо в фактичних умовах військового стану».
Він наголосив, що держбюджет знову не отримав 2 млрд грн надходжень
з Донбасу та «йде постійна тенденція по падінню сплати податків»: «Ця
тенденція має ще часовий лаг, тобто в цьому місяці ми фактично зібрали
доходи за серпень. А оскільки в серпні ситуація погіршилась, то через місяць
ми очікуємо ще погіршення обсягу зібраних доходів з Донецької і Луганської
областей».
За його словами, ситуація на контрольованих російськими терористами
територіях у Донецькій і Луганській областях «має жахливий вплив на
економіку в цілому: «Все зав’язано: Укрзалізниця отримує 40 % доходів з
Донецького і Луганського регіону. Підірвані мости, дороги, немає доходів із
перевезень, а значить, немає платежів у бюджет, немає платежів за заробітну
платню, немає платежів за електроенергію і, значить, це просто вбиває
українську економіку» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 1.10).
***
Кабінет Міністрів України очікує, що Рада національної безпеки і
оборони затвердить нову військову доктрину. Про це Прем’єр-міністр
України А. Яценюк наголосив, виступаючи в Київському університеті
ім. Б. Грінченка, передає кореспондент УНН.
«Ми очікуємо, що РНБО указом Президента затвердить нову військову
доктрину і презентує реформу і нову систему армії і збройних формувань
країни», – сказав Прем’єр. За його словами, західні партнери України
прислали багато своїх експертів, які пояснюють нову систему військової
логістики. Також А. Яценюк додав, що Президент працює над питанням
нової військової доктрини і реформування системи ЗСУ.
Нагадаємо, міністр оборони В. Гелетей заявив, що питання формату
військової доктрини підніматиметься після закінчення АТО (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 2.10).
***
На засіданні в середу, 1 жовтня, уряд України ухвалив рішення
відсторонити від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я
О. Мусія і звільнив першого заступника міністра Р. Салютіна. За це
рішення проголосували всі члени уряду. Троє утрималися.
Виконання обов’язків міністра охорони здоров’я покладено на
заступника міністра охорони здоров’я України, керівника апарату
В. Лазоришинця.
Уряд України також ухвалив рішення звернутися до Генеральної
прокуратури України щодо розслідування бездіяльності керівництва МОЗ із
закупівлі медичних препаратів.
На засіданні уряду Прем’єр-міністр України А. Яценюк повідомив, що
Національна державна служба провела службове розслідування щодо
закупівлі ліків Мінохорони здоров’я: «З загального обсягу ліків, які повинна
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була купити держава, Міністерством охорони здоров’я придбано тільки 25 %,
а вже майже кінець року».
Він нагадав, що персонально давав десятки доручень щодо закупівлі
лікарських засобів на засіданнях уряду та урядових нарадах (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 1.10).
***
У понеділок, 29 вересня, у 73-тю річницю початку розстрілів у
Бабиному Яру, Прем’єр-міністр України А. Яценюк і члени уряду України
взяли участь у церемонії вшанування пам’яті жертв трагедії.
Вони поклали квіти до пам’ятника розстріляним в урочищі Бабин Яр і
вшанували пам’ять жертв трагедії хвилиною мовчання (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 29.09).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк у вівторок, 30 вересня, відвідав
навчальний центр Національної гвардії України в Нових Петрівцях, де
перевірив підготовку підрозділів НГУ, які відбувають у зону
антитерористичної операції, до зими.
До навчального центру також прибули міністр внутрішніх справ України
А. Аваков і командувач Національної гвардії України С. Полторак. Водночас
на базу Нацгвардії прибуло 650 бійців Вінницької оперативної бригади, які
після доукомплектування й дооснащення вирушать у зону АТО для ротації.
А. Яценюк ознайомився зі зразками зимової форми для співробітників
МВС, патрульно-постової служби й бійців, які відбувають для виконання
завдань у зону антитерористичної операції. Він повідомив журналістам, що
весь зимовий комплект «від шкарпеток і до теплої форми» коштує до
5 тис. грн. Загалом зимовим одягом планується забезпечити
37 250 військовослужбовців Національної гвардії до 10 жовтня: «Зараз
прийшла перша партія комплектів – 5 тис. Очікується наступна партія –
також 5 тис.».
А. Яценюк оглянув бронетехніку, яка прибула до бази Нацгвардії для
відправки в зону АТО, зокрема бронемашини «Кугуар» і «Спартан», які
облаштовані для виконання завдань у зимовий період. Прем’єр-міністр
зазначив, що обсяг закупівлі нової техніки становить 600 од. і вже надійшло
100 од. так званої «теплої техніки».
А. Яценюк і А. Аваков вручили ключі від КРаЗів командирам підрозділів
Національної гвардії України.
А. Яценюк оглянув також обладнання, необхідне для зимового періоду,
зокрема печі-буржуйки, польові кухні, бензопили, електродизельні
генератори.
У навчальному центрі бази відбулася нарада щодо перспектив створення
тренувальних комплексів на базі Національної гвардії. Главі уряду
продемонстрували
презентацію
тренажерів
для
екіпажів
танка,
бронетранспортера, наводчика БТР, вертольота.
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За підсумками візиту А. Яценюк наголосив, що Національна гвардія
успішно виконує розпорядження уряду щодо підготовки до зимового
періоду. Глава уряду повідомив, що 3 жовтня огляне стан підготовки до зими
Збройних сил України (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 30.09).
***
Кабинет Министров Украины вместе с НАК «Нефтегаз Украины»
начал процедуру погашения евробондов на сумму 1,6 млрд дол. Об этом
сообщил Премьер А. Яценюк.
«Сегодня наступил срок уплаты еврооблигаций, которые были
выпущены НАК “Нефтегаз Украины” под государственные гарантии.
Правительство вместе с “Нефтегазом” начал процедуру уплаты евробондов
на сумму 1,67 млрд дол… И вся сумма погашается», – сказал А. Яценюк.
Он отметил, что Украина намерена своевременно обслуживать как
внутренние, так и внешние долговые обязательства, несмотря на сложную
экономическую ситуацию в стране.
Ранее глава Национального банка Украины В. Гонтарева заверила, что
данная операция не окажет влияния на украинский валютный рынок,
поскольку регулятор, согласно договоренности с Международным валютным
фондом, напрямую предоставил «Нефтегазу» валюту для расчетов в обход
межбанковского валютного рынка. «Нефтегаз» не будет выходить на рынок,
вся сумма будет продана из резервов НБУ, что предусматривает программа
Международного валютного фонда, пояснила В. Гонтарева.
По ее словам, Нацбанк продал НАК в сентябре 450 млн дол. из резервов
на оплату закупок газа из Европы (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2014. – 1.10).
***
Правительство решило понизить нормы потребления газа
гражданам, заявил Премьер-министр Украины в среду, 1 октября.
А. Яценюк объяснил это решение тем, что облгазы раньше почти
половину топлива, которое предназначалось для населения, продавали
промышленным предприятиям по коммерческим ценам. «Облгазы списывали
на население 10 куб. м газа, как бы население его потребляет по льготной
цене. Мы провели исследование с нашими иностранными партнерами по
домохозяйству, и выяснилось, что норматив, который был установлен 20 лет
назад, завышен всего-навсего почти наполовину. Фактическое потребление
газа – 6 куб. м, из которых 4 куб. м, которые списывали на население,
продавали уже не населению, а промышленности и другим субъектам по
коммерческой цене, которая на порядок выше, чем цена для населения», –
цитирует Премьера «РБК-Украина».
Теперь, согласно единым государственным социальным стандартам, с
1 октября норма потребления газа на одного человека при наличии газовой
плиты и горячего централизованного водоснабжения составляет 6 куб. м.
Если есть только газовая плита – 9 куб. м, если есть плита и газовый
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водонагреватель – 18 куб. м (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2014. – 1.10).
***
Уряд завершив процедуру розірвання угоди з Російською Федерацією
про спільні дії з організації будівництва транспортного переходу через
Керченську протоку.
Як повідомив на брифінгу в Будинку уряду міністр Кабінету Міністрів
О. Семерак, процедура розірвання зазначеної угоди з Росією урядом
повністю дотримана: «Згідно з нормами цієї угоди, ми повинні були за
півроку до дня розірвання цього документа направити Росії дипломатичне
повідомлення. Ми це зробили, і тепер абсолютно спокійно цю угоду
розриваємо».
Міністр уточнив, що рішення про розірвання угоди уряд прийняв одразу
після призначення, але через необхідність дотримання відповідних процедур
воно лише нині набирає чинності (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2014. – 1.10).
***
1 жовтня 2014 р. у приміщенні Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України відбулася зустріч першого заступника
міністра енергетики та вугільної промисловості України Ю. Зюкова із
представниками оглядової місії ООН до України щодо посткризового
відновлення і планування.
Під час зустрічі сторони обговорили питання підтримки уряду у
вирішенні короткострокових потреб у відновленні і зміцненні спроможності
щодо планування й управління відновленням Сходу України, а також
питання безпеки на Донбасі з огляду на соціально-політичну ситуацію, що
склалася.
Учасники зустрічі домовилися провести подальші консультації задля
визначення послідовності дій щодо відновлення і визначити цілі, масштаби, а
також терміни можливої всеоб’ємної оцінки середньострокових потреб
постконфліктного відновлення й побудови миру, яка в майбутньому стане
основою для програми відновлення та реконструкції Донбасу.
Нагадаємо, що спільна оглядова місія ООН прибула до України задля
зміцнення стратегічного партнерства, визначення можливості для спільних
ініціатив і вироблення загального підходу для надання підтримки уряду
України в оцінці потреб щодо відновлення, примирення й побудови миру
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 1.10).
***
22,2 млн грн невідшкодованих коштів за вкладами учасників
Державної цільової соціально-економічної програми будівництва
(придбання) доступного житла на 2010–2017 рр. компенсують за рахунок
статутного капіталу Державного фонду сприяння молодіжному
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житловому будівництву. Відповідну постанову уряд схвалив на засіданні 1
жовтня.
Як прокоментував віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства В. Гройсман, у зв’язку з
віднесенням
окремих
банків
до
категорії
неплатоспроможних
(«Південкомбанк» і «АвтоКразБанк»), залишаються невідшкодованими
кошти за вкладами учасників Програми. Чинне законодавство передбачає
відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за
вкладами в межах 200 тис. грн. Натомість 188 вкладів перевищує граничну
суму компенсації, що здійснює Фонд гарантування вкладів.
«Сума коштів у проблемних банках, яка не компенсується фондом,
становить 22,2 млн грн. Ми шукали різні механізми, аби допомогти людям,
які через неплатоспроможність банків опинилися перед проблемою втрати і
власних коштів, і квартир. Тому сьогодні прийнято рішення, що ці кошти
компенсують за рахунок статутного капіталу Держмолодьжитло», – сказав В.
Гройсман (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 1.10).
***
За останній час уряд прийняв ряд рішень, які дали змогу запровадити
механізми підтримки соціально незахищених громадян в умовах
підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. Завдяки таким
крокам право на соціальну підтримку держави при сплаті за житловокомунальні послуги отримують понад 10 млн сімей. Про це заявила міністр
соціальної політики України Л. Денісова, доповідаючи на засіданні Кабінету
Міністрів України в середу, 1 жовтня.
Так, за її словами, згідно з рішенням уряду з 1 липня 2014 р. в Україні
діє механізм надання компенсації сім’ям, середньомісячний сукупний дохід
яких не перевищує прожиткового мінімуму для сім’ї. Розмір компенсації
розраховується як різниця між розміром плати за комунальні послуги після
підвищення цін і тарифів на послуги й розміром відповідного платежу до
підвищення.
За підрахунками міністерства, таких сімей в Україні нараховується
понад 3 млн. «Ми рахували, що таку компенсацію отримає кожна родина, у
якої дохід менше ніж 1 тис. 910 грн на члена сім’ї», – зазначила міністр.
Л. Денісова переконана, що з початком опалювального сезону кількість
родин, які звертатимуться до управлінь соціального захисту за такою
допомогою на послуги ЖКГ, різко зросте. «Зараз звернулося тільки 4,5 тис.
сімей, тому що ще опалювального сезону немає… І тому ми очікуємо, що як
тільки рахунки вони отримають, то прийдуть до нас, звернуться за такою
допомогою, і ми їм, безумовно, забезпечимо», – заявила міністр.
Крім того, з 1 жовтня 2014 р. змінено порядок призначення житлових
субсидій. «Порядок охоплює 1 млн 600 тис. сімей», – наголосила міністр і
додала, що це на 600 тис. сімей більше, ніж було дотепер.
За її словами, якщо до цього всі пільговики сплачували 10–15 % вартості
житлово-комунальних послуг, то тепер відсоток обов’язкового платежу
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вираховуватиметься індивідуально для кожної сім’ї залежно від
середньомісячного доходу на одну людину. «Кожна родина отримає свою
субсидію, кожній родині буде нараховано обов’язковий платіж, який вона
повинна зробити залежно від свого доходу», – зазначила Л. Денісова.
Крім того, уперше введено соціальні нормативи житла й соціальні
нормативи споживання громадянами природного газу, водопостачання,
електроенергії. «Наприклад, на природний газ, на опалення було 11 куб. м,
зараз буде 7. Тобто норма споживання не змінювалася з 1996 р. Ви розумієте,
що це просто відбувалося фінансування постачальників газу за завищеними
тарифами. І тому на сьогодні держава може зекономити деякі кошти для
того, щоб підтримати наших громадян», – підкреслила Л. Денісова.
Процедура призначення житлової субсидії, зауважила міністр, дуже
проста: «Кожна людина може звернутися до управління соцзахисту, де
будуть зроблені відповідні розрахунки». При цьому громадянам, які вже
отримують пенсію або інші соціальні виплати, жодних довідок подавати не
треба (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 1.10).
***
Высшие учебные заведения на временно оккупированных
сепаратистами территориях на Востоке Украины не будут работать,
они будут перенесены. Об этом заявил министр образования С. Квит,
передает информагентство УНИАН.
«Речь идет о высших учебных заведениях на временно оккупированных
территориях на Востоке Украины, они не будут работать. То есть, если ктото будет объявлять, что в самом Луганске некие высшие учебные заведения
начали учебный год, это – неправда, это – нелегально, мы это не признаем, и
никаких наших дипломов выдавать не будем», – сказал министр.
Минобразования, по словам С. Квита, будет переносить все вузы в
другие регионы Украины. В частности, лучшие вузы Луганска уже работают
на территории, подконтрольной украинским властям. «Один финансовый
университет выведен в пределах Донецкой области. В пределах Донецкой
области на подконтрольных Украине территориях работает восемь
университетов, в Луганской – два», – пояснил С. Квит.
Напомним, стало известно, что Луганский национальный университет
переедет в Кременную и Рубежное. Также ранее Донецкий национальный
университет
перенесли
в
Винницу
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 1.10).

ПОЛІТИКА
26 сентября на газовых переговорах в формате ЕС – Россия –
Украина в Берлине стороны договорились, что Украина должна
выплатить «Газпрому» долги, а также может закупить 5 млрд куб. м
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российского газа по цене 385 дол. за 1 тыс. куб. м.
В то же время участники переговоров в трехстороннем формате ЕС –
Россия – Украина несколько по-разному толкуют достигнутые
договоренности.
Как заявил на пресс-конференции после переговоров еврокомиссар по
вопросам энергетики Г. Эттингер, Еврокомиссия предложила Украине
погасить долг перед Россией за газ в соответствии с решением арбитража.
«Украина должна выплатить России 3,1 млрд дол. по счетам до конца этого
года. Первые 2 млрд дол. должны быть перечислены до конца октября», –
заявил еврокомиссар.
Однако министр энергетики Ю. Продан (участник переговоров с
украинской стороны) заявил, что украинская сторона рассматривает платеж
«Газпрому» в 3,1 млрд дол. как предоплату за поставки газа.
Одновременно участник берлинской встречи с российской стороны
министр энергетики А. Новак допустил возобновления поставок российского
газа в Украину уже в октябре, если Москва получит первую порцию долга в
2 млрд дол.: «Это зависит от окончательных договоренностей. Наши коллеги
говорят, что это может быть уже октябрь» (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 27.09).
***
На трехсторонних министерских переговорах в Берлине, которые
состоялись 26 сентября, Украина и Россия, в принципе, договорились о
«зимнем газовом пакете».
Министры энергетики Украины и России при посредничестве комиссара
ЕС, в принципе, договорились, но есть еще открытые вопросы.
Пресс-конференция по итогам очередного раунда газовых переговоров
между Россией и Украиной при посредничестве комиссара Европейского
Союза по энергетике Г. Эттингера началась почти на два часа позже
назначенного времени. Общей пресс-конференции, на которой бы все
участники переговоров сообща представили итоговый компромисс, так и не
было. К журналистам они выходили по очереди.
Комиссар Г. Эттингер рассказывал о составе участников и предыстории
переговоров, о письме В. Путина, в котором российский президент выражал
лидерам ЕС свою обеспокоенность надежностью снабжения европейцев
газом предстоящей зимой, о посреднической роли Евросоюза, а также об
исках России и Украины друг к другу в арбитражном суде Стокгольма.
Решение в этом суде будет принято не раньше лета, а то и осени
будущего года. Украине же, как, впрочем, и другим европейским странам газ
нужен уже в этот осенне-зимний период, и запасов – в случае приостановки
российских поставок – в газохранилищах не хватит.
Поэтому по инициативе Г. Эттингера участники переговоров
согласились на тайм-аут в споре о ценах на газ, а также по украинской
задолженности за прежние поставки, и в общих чертах наметили проект,
который условно назвали «зимним пакетом».
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Проект будущего временного соглашения, протокола или меморандума
предусматривает, заявил Г. Эттингер, что «Украина обязуется в счет
погашения открытых счетов перечислить российским партнерам до конца
октября 2 млрд дол. и еще 1,1 млрд дол. до конца года». В сумме –
3,1 млрд дол.
Если суд в Стокгольме поддержит иск Украины, которая считает, что
должна оплатить уже давно поставленный газ только по цене 268 дол. за тыс.
куб. м, то сумма в 3,1 млрд дол. покроет все украинские долги, подчеркнул
еврокомиссар. Если же суд встанет на сторону России, то эта сумма, по его
словам, станет значительной частью погашения задолженности, которую
Москва оценивает в 5,2 млрд дол.
Вторая половина будущего «зимнего пакета» – поставки российского
газа этой зимой. Сразу после перечисления упомянутых 2 млрд дол. Россия
возобновит в режиме предоплаты поставки газа в Украину.
Минимальный объем до конца марта будущего года – 5 млрд куб. м по
формуле take-or-pay («бери или плати»). Плюс дополнительный опцион на
тот случай, если зима будет очень холодной. Цена – 385 дол. за 1 тыс. куб. м.
«Зимний пакет» – это только проект. Участникам переговоров в Берлине
еще надо согласовать их итоги, соответственно, в Москве и Киеве.
Г. Эттингер надеется на позитивный ответ, поскольку в противном случае не
исключает повторения событий января 2009 г., когда некоторые страны
Европы остались без российского газа.
Министр энергетики России А. Новак, вышедший к журналистам после
Г. Эттингера, во многом его повторил. «Мы сегодня довольно сильно
продвинулись вперед по решению тех проблем, которые накопились, – сказал
он. – Сегодня нами совместно с Еврокомиссией был сформулирован пакет,
который может быть взят за основу для урегулирования текущей ситуации».
Правда, добавил он, остались еще некоторые открытые вопросы и
«нюансы, которые мы еще должны доработать». А. Новак не уточнил, какие
именно.
Некоторое представление о них журналисты получили лишь после того,
как свой взгляд на вещи изложил министр энергетики и угольной
промышленности Украины Ю. Продан, который вышел к прессе последним.
Оказалось, что он несколько иначе трактует итоги переговоров при
посредничестве Г. Эттингера. Те 2 млрд дол. до конца октября и 1,1 млрд
дол. до конца года, которые комиссар ЕС и российский министр энергетики
рассматривают как взнос Украины в счет уплаты ее долга перед
«Газпромом», Ю. Продан называет предоплатой за «зимний пакет» газа.
С его точки зрения, о том, кто кому и сколько должен, речь вообще пока
идти не может, поскольку соответствующее решение арбитражный суд в
Стокгольме еще не выносил. Кроме того, Ю. Продан стал оперировать
совсем другими цифрами, называя суммы в 1,5 млрд дол. до конца октября и
по 800 млн дол. в ноябре и декабре, чем окончательно запутал журналистов.
Спорным остается и вопрос о цене на газ. Киев настаивает на том, что
она должна быть справедливой и рыночной, а не установленной
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правительством. В пиковый период, то есть осенью – зимой, Ю. Продан
считает приемлемой цену в 385 дол. за 1 тыс. куб. м, в летний – 320 дол.
Расхождение с российским коллегой – в том, что А. Новак называет ту
же цену в 385 дол. результатом скидки в 100 дол., на которую согласна
Москва. «Цена должна быть коммерческой и независимой от решений
российского правительства, – возражает Ю. Продан. – Этот вопрос можно
урегулировать в приложении к договору, но эта цена не должна быть
скидкой. Это наша принципиальная позиция». Об этом сообщает Deutsche
Welle (Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2014. – 27.09).
***
Глава российского «Газпрома» А. Миллер предупредил о возможных
перебоях с поставками газа в Европу через территорию Украины зимой.
По его словам, это связано с тем, что Украина закачала слишком мало
топлива в хранилища.
А. Миллер считает, что Украине для бесперебойной работы в осеннеезимний период не хватает 7,5 млрд куб. м газа. «Для бесперебойного
транзита через Украину предстоящей зимой необходимо на начало
отопительного сезона иметь 18 млрд куб. м активного газа. Этого газа в
подземках нет», – сказал он.
В комментарии российскому телеканалу «Россия-24» глава «Газпрома»
также заявил, что Россия и Украина, как и раньше, расходятся относительно
того, как и когда должны поступить платежи за российский газ, несмотря на
определенный прогресс в переговорах накануне (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 27.09).
***
Наступна тристороння зустріч України, Росії та Єврокомісії щодо
газу може відбутися 3 жовтня. Про це журналістам заявив міністр
енергетики та вугільної промисловості Ю. Продан, передає кореспондент
УНН.
Як повідомлялося раніше, Ю. Продан заявив, що Україна в Берліні не
отримала прийнятної пропозиції щодо газу від Росії (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 1.10).
***
Представители стран-членов ЕС согласовали концепцию в
отношении реформы сектора гражданской обороны Украины.
«Это еще один шаг к быстрому началу работы миссии по поддержке
эффективных и демократически контролируемых служб гражданской
безопасности в Украине», – говорится в заявлении пресс-службы Совета ЕС.
Миссия будет предоставлять советы и осуществлять надзор за
развитием стратегии по реформированию сектора гражданской безопасности
Украины. Сообщается, что в деятельности миссии будут отражены вопросы
уважения прав человека, борьбы против коррупции, гендерного равенства.
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«Эксперты Евросоюза будут работать рядом со своими коллегами в
соответствующих украинских органах. Кроме того, EUAM Ukraine будет
обеспечивать координацию и последовательность действий с другими
усилиями ЕС, а также с работой ОБСЕ и других международных партнеров»,
– сообщили в ЕС.
Штаб-квартира миссии, которую возглавляет К. Мижей, находится в
Киеве. Сейчас готовятся дополнительные планировочные документы для
деятельности миссии.
Как сообщалось, 22 июля Совет Евросоюза учредил в рамках Общей
политики безопасности и обороны ЕС консультативную миссию по
реформированию
гражданского
сектора
безопасности
Украины
(EUAM Украина).
Для работы миссии на начальном этапе, который должен продлиться до
30 ноября, Совет ЕС выделил бюджет в размере 2,68 млн евро
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 1.10).
***
Нові торговельні бар’єри РФ щодо України, рішення про які було
нещодавно прийняті російським урядом, суперечать домовленостям
щодо відтермінування застосування зони вільної торгівлі між Україною
та ЄС. Про це в оприлюдненому в середу листі президенту РФ В. Путіну
написав президент Єврокомісії Ж. М. Баррозу, передає УНН.
Ж. М. Баррозу підкреслив, що пропозиція відкласти тимчасове
застосування зони вільної торгівлі (між Україною та ЄС. – Ред.) пов’язане з
продовженням пільгового режиму у торгівлі з СНД, як це було погоджено в
спільній заяві міністрів.
«У цьому контексті ми маємо серйозну заклопотаність з приводу
недавнього прийняття указу російського уряду, що пропонує нові
торговельні бар’єри між Росією та Україною. Ми вважаємо, що застосування
цього указу буде суперечити узгодженим спільним висновкам і рішенню
відкласти тимчасове застосування пов’язаної з торгівлею частини Угоди про
асоціацію», – зазначив президент ЄК.
Зазначимо, що 29 вересня Рада ЄС схвалила тимчасове застосування
Угоди про асоціацію з Україною поки без створення зони вільної торгівлі,
початок формування якої відтермінувала до 1 січня 2016 р.
Водночас це рішення відкриває шлях до попереднього застосування з
1 листопада більшої частини Угоди.
Як повідомлялося, Росія очікує від України ухвалення документа про
відстрочку застосування Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, хоча вважає
документ, прийнятий раніше радою Європи, юридично достатнім (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 1.10).
***
В Украине насчитывается почти 300 тыс. внутренне перемещенных
лиц. Такие данные Управления ООН по координации гуманитарных
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вопросов, передает УНН со ссылкой на радио «ООН».
Данные управления в понедельник, 29 сентября, представил пресссекретарь главы ООН С. Дюжаррик. «Гуманитарный вопрос в районах,
подконтрольных вооруженным формированиям, стоит достаточно остро.
Местные организации и Красный Крест истощили свои ресурсы. На
сегодняшний день им удалось предоставить лишь ограниченные объемы
помощи, поскольку ситуация в регионе опасна. А теперь возникает еще и
нужда в зимней одежде и обуви», – говорится в сообщении.
С. Дюжаррик также сообщил, что в пятницу управление верховного
комиссара ООН по правам человека выпустит новый доклад, посвященный
ситуации в Украине. Документ охватывает период с 18 августа по
16 сентября. По его словам, около 5 млн человек проживает в зоне конфликта
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 1.10).
***
экспертам НАТО

Украина открывает
доступ к режимным
объектам.
В Украину прибывает группа экспертов НАТО, которые будут работать
с украинскими силовиками для помощи в проведении глубоких реформ
украинской армии.
Кабинет Министров Украины открыл экспертам НАТО доступ к ряду
объектов с особым режимом допуска и документам с грифом «секретно». Об
этом в среду, 1 октября, сообщил министр Кабинета Министров О. Семерак.
«В Украину приезжает группа экспертов НАТО, которые будут работать
с украинскими силовиками для того, чтобы провести глубокие эффективные
реформы украинской армии. Мы столкнулись с тем, что старая, созданная
еще во времена “железного занавеса” система доступа к объектам со
специальным режимом допуска, документам с грифом “секретно” находится
в политически допотопных временах», – цитирует О. Семерака издание
«ЛІГАБізнесІнформ».
По словам министра, правительство утвердило ряд законопроектов и
проектов постановлений, регулирующих отношения с экспертами НАТО и
дающих им доступ к работе с документами в присутствии и без присутствия
сопровождающих лиц.
«Мы считаем, что это существенно упростит наше сотрудничество,
покажет наши дружеские отношения и поможет Украине построить более
эффективную и качественную систему охраны безопасности», – сказал
О. Семерак (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 1.10).
***
В Киев прибыли военные эксперты Пентагона. Восемь военных
экспертов США должны помочь Украине в борьбе с незаконными
вооруженными формированиями. Об этом сообщила пресс-секретарь
Пентагона Э. Лайнез, пишет The Washington Times.
Американские военные поделятся с украинцами опытом планирования
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тактики, методов и процедур сбора информации. Эксперты будут работать в
двух группах, одна из которых займется изучением потребностей Украины в
сфере безопасности. «Группа по оценке безопасности будет также изучать
потенциал расширения нашего нынешнего сотрудничестве в сфере обороны,
чтобы
усилить
военный
потенциал
Украины
и
возможности
взаимодействия», – отметила Э. Лайнез. Вторая группа экспертов будет
изучать медицинские потребности страны.
Как сообщал «Корреспондент.net», ранее Белый дом заявил о намерении
помочь Украине в разработке новой оборонной стратегии и укреплении
Национальной гвардии (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014.
– 28.09).
***
Между НАТО и Россией не возникнет военной конфронтации.
Убежденность в этом высказал президент США Б. Обама в эфире
телеканала CBS в воскресенье, 28 сентября.
«Мы приложили немалые усилия для того, чтобы гарантировать нашим
союзникам на границах (альянса. – Ред.), таким как, например, Эстония, где я
побывал перед саммитом НАТО в Уэльсе, что пятая статья
Североатлантического договора означает именно то, что в ней написано
(вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов НАТО
рассматривается как нападение на всех и предполагает коллективную
защиту. – Ред.). Если у страны НАТО начинаются проблемы, мы приходим
на помощь. Только в таком случае будет военная конфронтация», – заявил
Б. Обама, добавив, что «в России это понимают».
Говоря о кризисе в Украине, американский лидер отметил, что западные
санкции, наложенные на РФ, способствуют урегулированию украинского
конфликта. Он в очередной раз подчеркнул, что политика Москвы в
отношении Украины нарушает международные нормы. При этом, по словам
Б. Обамы, у России «все еще есть возможность двигаться в правильном
направлении».
Напомним, ранее Б. Обама заявил, что действия России в отношении
Украины оказались неожиданными для НАТО и стали серьезным вызовом
для безопасности всех стран-участниц этой организации (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 29.09).
***
Центризбирком Украины завершил регистрацию кандидатов в
народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.
На заседании 30 сентября ЦИК рассмотрела заявления о регистрации
кандидатов в мажоритарных округах, выдвинутых рядом партий, а также
баллотирующихся в порядке самовыдвижения.
В целом для участия в выборах в мажоритарных округах
зарегистрировано 3468 кандидатов, 2087 из которых самовыдвиженцы.
Напомним,
в
многомандатном
общегосударственном
округе
33

зарегистрированы кандидаты по спискам 29 партий (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 30.09).
***
ЦИК в результате жеребьевки определила номера партий в
бюллетене
на
внеочередных
парламентских
выборах
в
общегосударственном многомандатном избирательном округе. Об этом
сообщает пресс-служба ЦИК в пятницу, 26 сентября.
По результатам жеребьевки размещение названий политических партий
в бюллетене для голосования, будет выглядеть следующим образом:
1. Радикальная партия О. Ляшко.
2. «Солидарность женщин Украины».
3. Политическая партия «Интернет-партия Украины».
4. Политическая партия «Оппозиционный блок».
5. Политическая партия «Народный фронт».
6. «5.10».
7. Политическая партия «Всеукраинское аграрное объединение
“Заступ”».
8. Партия «Возрождение».
9. Политическая партия «Новая политика».
10. Политическая партия «Единая страна».
11. Политическая партия «Сила людей».
12. Политическая партия ВО «Свобода».
13. Политическая партия «Национальная Демократическая партия
Украины».
14. Коммунистическая партия Украины.
15. Политическая партия «Объединение “Самопоміч”».
16. Политическая партия «Всеукраинское политическое объединение
“Украина – единая страна”».
17. Политическая партия «Правый сектор».
18. Политическая партия «Украина будущего».
19. Либеральная партия Украины.
20. Партия зеленых Украины.
21. Украинская партия «Зеленая планета».
22. Партия «Блок Петра Порошенка».
23. Политическая партия «Сила и честь».
24. Политическая партия «Конгресс украинских националистов».
25. Партия С. Тигипко «Сильная Украина».
26. Политическая партия ВО «Батьківщина».
27. Политическая партия «Гражданская позиция» (А. Гриценко).
28. Политическая партия «Блок левых сил Украины».
29. Политическая партия «Гражданское движение Украины»
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 27.09).
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***
Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию двух
кандидатов в народные депутаты от «Правого сектора» из-за наличия у
них непогашенных судимостей. Соответствующее решение члены
Центризбиркома
приняли
на
заседании
вечером
30
сентября
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 1.10).
***
Розпочався друк бюлетенів для голосування на дострокових
парламентських виборах. Про це на брифінгу заявив голова ЦВК
М. Охендовський, передає кореспондент УНН.
Він зазначив, що наразі вже надруковано декілька мільйонів бюлетенів
для голосування. «Ми почали їх друкувати не 1 жовтня, як багато хто
очікував, а ще в ніч з 27 на 28 вересня, і вже надруковано кілька мільйонів
виборчих бюлетенів для голосування (за партії. – Ред.)», – повідомив
М. Охендовський журналістам у вівторок. Він зазначив, що на позачергових
парламентських виборах на друк бюлетенів у комісії є лише 17 днів. «Тобто
за умови друкування бюлетенів навіть на двох поліграфічних підприємствах
– а ми це робимо – ЦВК усе одно б не встигла надрукувати всі виборчі
бюлетені», – підкреслив М. Охендовський (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 1.10).
***
Близько 60 % громадян України готові взяти участь у дострокових
парламентських виборах 26 жовтня поточного року. Про це під час пресконференції сказав директор з наукових питань Всеукраїнської соціологічної
служби Б. Сагалаков,передає кореспондент УНН.
За його словами, 64 % опитаних готові взяти участь у виборах. Проте він
відзначив, що 42 % опитаних відповіли «однозначно так», а 21 % – «скоріше
так».
Згідно із презентованими дослідженнями, 16 % респондентів взагалі не
планують голосувати, а 20 % ще вагаються щодо цього питання.
Зазначимо, що всеукраїнське опитування було проведено методом
особистого інтерв’ю 15–21 вересня в усіх областях України за виключенням
АР Крим, а в Донецькій і Луганській областях – тільки в районах, які
контролюються українською владою. Було опитано 1600 респондентів.
Можлива похибка не перевищує 3,2 % (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 1.10).
***
Партия регионов намерена обжаловать в Конституционном Суде
Закон Украины «Об очищении власти». Об этом сообщает zn.ua со ссылкой
на источник в руководстве ПР.
Ожидается, что соответствующее решение будет принято на ближайшем
заседании фракции. После этого «регионалы» начнут собирать подписи
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нардепов для обращении в суд.
«Подписи соберем быстро, планируем собрать до 100 подписей (при
минимально необходимых 45. – Ред.). Рассчитываем, что нашу инициативу
поддержат коммунисты», – сообщил источник.
Как сообщал «Корреспондент.net», 16 сентября Верховная Рада
большинством голосов во втором чтении поддержала проект закона № 4359а
«Об очищении власти» (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014.
– 28.09).
***
Лідер громадського руху «Український вибір» В. Медведчук вважає, що
поточна девальвація гривні, зростання цін і банкрутства підприємств,
які не витримали курсу вище 12 грн/дол. США, є платнею за кредити
міжнародних лихварів, повідомляє УНН.
Як зазначив громадський діяч, активісти Майдану, громадські діячі,
вкладники й позичальники фінустанов почали безстрокове пікетування
Національного банку України. «Варто відзначити, що мітинги під стінами
НБУ вже давно стали буденним явищем: роботою регулятора незадоволені
всі – від ошуканих вкладників до валютних позичальників і пересічних
громадян, постраждалих із-за знецінення нацвалюти. Настільки інтенсивних
протестів головна фінансова установа країни ще не бачила. Одне з основних
вимог протестувальників – відставка голови НБУ. Люди більше не вірять
запевненням Прем’єра, глави Нацбанку, експертів і банкірів про те, що
ситуація з девальвацією гривні знаходиться під контролем», – сказав він
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 1.10).
***
«Опозиційний блок» оприлюднив заяву, в якій закликає уникати в
Україні хаосу і беззаконня.
Так званий Закон про люстрацію від початку був документом
несправедливим, упередженим і популістським. Даний закон був прийнятий
парламентом під безпрецедентним тиском спікера в догоду передвиборної
метушні, вважають представники «Опозиційного блоку», повідомляє УНН.
«По суті, ініціатори цієї авантюри схилили Раду до голосування за
порожній бланк документа, а потім текст закону віддали на відкуп
закулісним авторам. Профільний комітет парламенту навіть не бачив текст,
не кажучи вже про проведення роботи по його редагуванню. В результаті,
отримали фінальний текст Закону, який абсолютно дискредитує ідею як таку,
а процес люстрації робить абсолютно неможливим! Замість того, щоб
покарати винних, Законом пропонується люструвати сотні тисяч громадян,
які чесно працювали на різних посадах в 2010-2014 роках», – йдеться у
оприлюдненій заяві представників політсили.
«Закон у цьому виді порушує всі мислиме і не мислиме: Конституцію
України, основоположні принципи Декларації прав людини і громадянина,
рекомендації і резолюції ПАРЄ. Крім того, він практично знищує систему
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державного управління. Підписавши таке, Президент підпише смертний
вирок державній системі управління як такої. Це розуміють всі розсудливі
люди. Демагогам від влади не хочеться визнавати власних помилок. Тому і
з’являються необґрунтовані та безпідставні звинувачення на адресу
представників «Опозиційного блоку» і європейських політиків у тому, що
вони, мовляв, заважають встановленню справедливості», – йдеться у
документі.
«Опозиційний блок» розуміє необхідність оновлення і перезавантаження
влади, покарання винних у злочинах, скоєних представниками колишньої
влади. Однак ми нікому не дозволимо, під приводом люстрації, розправ з
інакомислячими і карати десятки тисяч людей за чесну і відповідальну
роботу. Ми будемо відстоювати єдино можливий шлях – верховенство права
та захист прав людини», – наголосили представники політсили (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 2.10).
***
«Опозиційний блок» оприлюднив заяву, у якій висловлює
стурбованість тим, що всі безпосередні учасники парламентських
виборів від чинної влади до теперішнього часу продовжують перебувати
на своїх посадах, повідомляє УНН.
«Це – пряме порушення рівних прав і можливостей суб’єктів виборчого
процесу. Спікер парламенту, Прем’єр-міністр України, мери міст, члени
уряду практично поголовно беруть участь у виборчій кампанії, не гребуючи
використовувати службові повноваження в корисливих політичних цілях.
Кожен день ми бачимо та чуємо в новинах, що глава уряду літає економкласом, Голова Верховної Ради щохвилини дбає про добробут народу, а
міністр МВС практично особисто бореться з бандитами та терористами. Як
це називається? Це називається передвиборна реклама окремих персон за
рахунок державного бюджету України. Це – непорядно та нечесно!» –
вважають представники політичної сили.
«Можна скільки завгодно заявляти про те, що влада і вибори ніяк не
пов’язані, і що адміністративний ресурс в ході кампанії використано не буде.
Але вже сама наявність на високих державних посадах людей, що беруть
участь у виборах, є безумовним адміністративним ресурсом! Сьогодні наша
країна переживає важкі часи. На Сході України йде війна, економіка
переживає глибоку кризу, на порозі зими ми зіткнулися з глобальною
енергетичною проблемою. У цій ситуації у влади повинні встати
професіонали, вільні від передвиборної демагогії та дешевого популізму.
Керівництво країни повинно вивчати карти воєнних дій та газотранспортних
маршрутів, а не “карти” виборчих округів», – ідеться в оприлюдненій заяві.
«У сформованій ситуації “Опозиційний блок” оголошує Всеукраїнську
громадську ініціативу “Геть з кабінетів!”. Ми вимагаємо від усіх державних
чиновників, що беруть участь у виборах, негайно написати заяви про
відставку зі своїх посад на час проведення виборчої кампанії. Тільки в такому
випадку ми можемо забезпечити справді чесні й демократичні парламентські
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вибори», – ідеться в оприлюдненій заяві (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 1.10).
***
В результате драки возле здания Одесской областной
государственной администрации народный депутат Н. Шуфрич получил
закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Об
этом сообщила пресс-служба Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в
Одесской области.
По информации правоохранителей, конфликт произошел между
Н. Шуфричем и группой лиц, которые препятствовали нардепу попасть
внутрь здания обладминистрации.
Словесная перепалка переросла в драку, во время которой Н. Шуфричу
были нанесены телесные повреждения.
Сейчас правоохранителями принимаются меры, направленные на
установление обстоятельств, а также лиц, причастных к совершению
указанного правонарушения.
Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных
расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296
(хулиганство)
Уголовного
кодекса
Украины
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 30.09).
***
Активисты, члены Радикальной партии устроили в среду, 1 октября
«люстрацию» председателю территориальной избирательной комиссии
в г. Ирпень Киевской области.
Согласно сообщению пресс-службы партии, основанием для
возмущения стал отказ членов ТИК в регистрации одного из кандидатов
партии на внеочередные выборы. Членов избиркома обвинили также в
фальсификациях результатов выборов 2010 г.
Под давлением людей председателя комиссия А. Гаврилюка заставили
написать заявление об отставке, а затем запихнули в мусорный бак
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 1.10).
***
В стране нарастает волна беззакония, самоуправства и
политических расправ, говорится в заявлении партии С. Тигипко
«Сильная Украина».
«Только за последние несколько дней нападениям подверглись десятки
активистов “Сильной Украины” по всей стране. Среди наиболее вопиющих
случаев – инциденты в Херсоне, Сумах, Черновцах и Николаеве», –
указывают авторы заявления.
По информации пресс-службы партии, в Херсоне от противоправных
действий хулиганов пострадали 50 активистов «Сильной Украины», которых
обливали зеленкой и на которых рвали одежду. «Некоторые из них
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вынуждены были обратиться за медицинской помощью с ожогами роговицы
глаза и гипертоническим кризом», – сказано в заявлении.
В Сумах неизвестные с нецензурной бранью набрасывались на
партийных агитаторов, отбирали и уничтожали листовки и газеты «Сильной
Украины», несколько активистов партии получили побои. А в Черновцах,
помимо нецензурных оскорблений и уничтожения агитационной продукции,
активисты партии столкнулись с унижением человеческого достоинства –
нападавшие срывали с них брендированную одежду, заявляют в «Сильной
Украине».
Кроме того, как отмечается в заявлении 1 октября, в Николаеве
неизвестные напали на группу молодых активистов «Сильной Украины»,
избили их и уложили на землю, оскорбляя и подвергая публичному
унижению. «Один из активистов был взят в заложники – его насильно
посадили в автомобиль и, угрожая продолжить издевательства и даже
применить пытки, заставили показать все известные ему места работы
агитаторов партии, – говорится в заявлении. – Воспользовавшись выбитой из
нашего активиста информацией, данная преступная группа далее напала на
других агитаторов партии, среди которых были женщины и пожилые люди.
Преступников не остановили ни пол, ни возраст – унижениям и
оскорблениям подверглись все, кто попался им под руку».
В «Сильной Украине» уверены, что против партии реализуется
спланированный и организованный сценарий травли и запугивания с целью
исключения из политического процесса силовым путем. «Везде на
активистов “Сильной Украины” нападают группы людей в камуфляже и
масках. Везде используются одинаковые абсурдные обвинения в “фашизме”
и “сепаратизме” – обвинения партии, которая всегда стояла на
патриотических позициях, выступала за единство Украины и против любых
посягательств на ее территориальную целостность», – отмечается в
заявлении.
Авторы заявления указывают, что действующая власть ответственна за
обеспечение демократического избирательного процесса и обязана защитить
людей, которые агитируют за любую политическую силу в рамках
законодательства Украины. «Молчание власти провокаторы и преступники
воспринимают как сигнал вседозволенности и безнаказанности своих
действий. Мы требуем тщательно и немедленно расследовать инциденты с
агитаторами и активистами партии “Сильная Украина” и наказать виновных
в соответствии с законом», – подчеркнули в «Сильной Украине»
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 1.10).
***
Рост числа хулиганских выходок и насилия по отношению к
участникам избирательного процесса дискредитирует выборы в Украине,
считает политолог, руководитель Института глобальных стратегий
В. Карасев.
«Выборы, которые сопровождаются скандалами, насилием, избиениями
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отдельных представителей политических сил – неважно к какому лагерю они
принадлежат – дискредитируют украинскую процедуру и украинскую
демократию», – сказал он, комментируя случаи с избиением народного
депутата Н. Шуфрича в Одессе, похищением агитаторов «Сильной Украины»
в Николаеве, а также рядом случаев забрасывания политиков и чиновников в
мусорные баки.
По мнению политолога, все это может означать, что электорат ЮгоВосточной Украины пытаются запугать, чтобы снизить общую явку на
предстоящих выборах и таким образом повлиять на результаты политических
сил, которые ориентируются на избирателей этого региона.
В. Карасев также не исключил, что скандалы и срыв выборов может
произойти на отдельных избирательных участках Юго-Востока Украины.
«Скандалы уже сейчас играют на понижение легитимности избирательной
кампании и новой Верховной Рады», – считает эксперт.
Политолог считает, что власти уже сейчас надо сделать все, чтобы
обеспечить правопорядок, стабильность и спокойствие – чтобы
предотвратить дальнейшую скандализацию и насилие на Востоке и
Юго-Востоке Украины. «В противном случае это может закончиться
печально не только для выборов или отдельных кандидатов, но и в целом для
стабильности страны», – заключил В. Карасев (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 1.10).
***
2 жовтня Кабмін України пікетують сотні шахтарів. Люди
вимагають виплат заборгованості по зарплаті, передає кореспондент УНН.
Шахтарі заявляють, що не бачили зарплати з червня місяця. Вони
тримають в руках плакати: «Денісова, припини корупцію», «Яценюка в
шахту» та інші. Крім того, гірники принесли каски, на які прикріпили
зображення Прем’єр-міністра, міністра фінансів та міністра енергетики.
Шахтарі наполягають, що стоятимуть під Кабміном до тих пір, поки до них
не вийде Прем’єр-міністр А. Яценюк (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 2.10).

ЕКОНОМІКА
На газовых переговорах Украина потребовала от «Газпрома» взять
обязательство по пересмотру основного контракта. «Газпром» готов на
это, только если Украина откажется от иска в Стокгольмском
арбитраже, что, в свою очередь, не устраивает Киев, сообщает со
ссылкой на источники «Коммерсант».
«Газпром» обязуется поставить в Украину минимум 5 млрд куб. м газа
по временной цене 385 дол. за 1 тыс. куб. м на условиях предоплаты, а Киев
погасит 3,1 млрд дол. долга перед монополией.
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Украинское Минэнерго опубликовало три претензии: Киев не
устраивает, что снижение цены будет проведено через отмену экспортной
пошлины, а не через изменение контракта, также Украина настаивает на
изменении условий поставок газа (в том числе take-or-pay) и транзита.
Источники добавляют, что Украина хочет включить в итоговый
меморандум по решению газового вопроса пункт, который бы обязывал
«Газпром» в будущем пересмотреть цену по основному контракту на
поставку газа.
«Мы бы хотели получить понимание цены, которая будет после 1 апреля
2015 г., когда истечет временная цена – 385 дол. за 1 тыс. куб. м, – заявил
источник в украинском Минэнерго. – Во-вторых, российская сторона
настаивает на том, чтобы Украина отозвала иск из Стокгольмского
арбитражного суда, с чем мы категорически не согласны».
Собеседник в «Газпроме» не подтверждает, что Россия в рамках
текущих переговоров настаивает на отзыве исков НАК «Нефтегаз Украины»
из арбитража. Что касается гарантий пересмотра основного контракта, то
«Газпром» с таким подходом не согласен, говорит он.
Также «Газпром» считает, что 3,1 млрд дол. – лишь частичный платеж в
счет общего долга 5,3 млрд дол. (если считать поставки в апреле – июне по
385 дол. за 1 тыс. куб. м, то долг составит 4,5 млрд дол.).
Украина предпочитает считать весь долг (в том числе поставки в ноябре
– декабре 2013 г.) по цене 268 дол. за 1 тыс. куб. м, и тогда сумма
3,1 млрд дол. покрывает его полностью.
Еврокомиссия выступает на стороне Киева, хотя и называет цену
268 дол. за 1 тыс. куб. м «временной», поскольку она может быть
пересмотрена в зависимости от решения арбитража.
Российская сторона утверждает, что на практике дело сводится к тому,
что у Украины есть полученные от МВФ 3,1 млрд дол. на спецсчете и
«Газпром» хочет получить хотя бы эти деньги.
Киев планирует сначала внести предоплату за газ в размере
1,9 млрд дол., а затем погасить долг тремя траншами до конца года. Но в
«Газпроме» опасаются, что деньги в итоге уйдут на предоплату, Украина
получит газ и снова затянет погашение долга.
Поэтому российская монополия требует, чтобы Киев сначала заплатил
2 млрд дол. долга и только затем получил возможность внести предоплату за
газ (Обком (http://obkom.net.ua). – 2014. – 1.10).
***
Национальный банк Украины изменил условия кредитования Фонда
гарантирования вкладов физических лиц. Об этом говорится в
постановлении Нацбанка № 612 от 29 сентября.
В частности, данным постановлением НБУ вносит изменения в
Положение о кредитовании Национальным банком Фонда гарантирования
вкладов физических лиц.
НБУ предоставляет кредит фонду под обеспечение имущественных прав
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по будущим поступлениям на текущий счет фонда в НБУ, в том числе от
специального сбора, в размере 80 % суммы обеспечения с учетом процентов
за три месяца пользования кредитом.
Напомним, 19 сентября Национальный банк увеличил максимальный
срок предоставления кредита НБУ Фонду гарантирования вкладов
физических лиц с одного до трех лет (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua).
– 2014. – 30.09).
***
В Министерстве иностранных дел отмечают, что падение
экспорта в страны Таможенного союза составляет 30 %, в то время как
экспорт в страны Европейского Союза возрос на 15 %. Об этом во время
брифинга заявила заместитель главы МИДа Е. Зеркаль.
«Падение нашего экспорта в страны Таможенного союза составляет
30 %. В то же время есть очень позитивная динамика роста экспорта в страны
ЕС, особенно после применения преференций. Тут рост на 1,3 млрд дол., что
составляет 15 %», – заявила Е. Зеркаль.
Напомним, по словам торгового представителя, заместителя министра
экономического развития Украины В. Пятницкого, Украина компенсировала
падение экспорта на российский рынок более чем на 50 % (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 30.09).
***
Объем реализации промышленной продукции в Украине в январе –
августе 2014 г. составил 764,053 млрд грн, что на 34,193 млрд грн, или на
4,7 %, больше показателя за аналогичный период 2013 г., сообщается на
сайте Государственной службы статистики Украины.
Объем
реализации
промпродукции
в
перерабатывающей
промышленности, на которую в отчетном периоде пришлось 68,1 % всего
объема реализации, составил 520,301 млрд грн, что на 6,6 %, или на
32,184 млрд грн, больше, чем годом ранее.
Объем
реализации
в
поставке
электроэнергии,
газа
и
кондиционированного воздуха (17,7 % общего объема) составил
134,761 млрд грн, что на 4,5 %, или на 6,416 млрд грн, меньше объема за
аналогичный период прошлого года.
В добывающей промышленности и разработке карьеров (13,7 % всего
объема) объем реализации составил 105,003 млрд грн, что на 8,9 %, или на
8,548 млрд грн, больше аналогичного прошлогоднего показателя.
Наибольший объем реализованной продукции приходится на
Днепропетровскую область – 150,084 млрд грн, Донецкую –
128,207 млрд грн, Полтавскую – 50,675 млрд грн и Киев – 53,412 млрд грн.
Напомним, объем реализации промпродукции в январе – июле 2014 г.
составил 674,499 млрд грн, что на 35,642 млрд грн, или на 5,6 % больше
показателя за аналогичный период 2013 г.
В 2013 г. объем реализации промпродукции в Украине составил
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1,109 трлн грн, что на 0,62 % больше объема 2012 г. (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 30.09).
***
Українські аграрії у 2014 р. зібрали 64,421 млн т зернових і
зернобобових. Урожайність становить 63–64 ц/га. Про це повідомив міністр
аграрної політики і продовольства України І. Швайка на брифінгу в Будинку
уряду 1 жовтня. Він додав, що врожай зернових і зернобобових зібраний на
площі 14,682 млн га.
Водночас міністр зазначив, що у 2013 р. в Україні було зібрано 63 млн т
зернових і зернобобових культур на площі 15,804 млн га (урожайність
становила 39,9 ц/га) (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 1.10).
***
Україна збільшила виробництво цукру в шість разів.
Українські аграрії станом на 30 вересня виробили 419,2 тис. т цукру, що
в шість разів більше, ніж на аналогічну дату минулого року, й становить
25 % від прогнозованого обсягу виробництва. Про це йдеться в повідомленні
Мінагропроду, передає УНІАН.
«На сьогодні в Україні почав роботу 41 цукровий завод, на яких уже
вироблено 419,2 тис. т цукру, тоді як минулого року на цю ж дату працювали
всього 14 заводів і було вироблено 69,8 тис. т цукру», – ідеться в
повідомленні.
Згідно з прес-релізом, усі заводи в Україні, які планують здійснювати
виробництво цукру, повністю забезпечені енергоносіями та необхідними
матеріально-технічними ресурсами до завершення маркетингового року
(МР, 1 вересня 2014 р. – 1 вересня 2015 р.).
За прогнозами Міністерства, виробництво цукру цього МР становитиме
1,7–1,75 млн т.
Потреба внутрішнього ринку на цей МР становить 1,7 млн т. Із
урахуванням перехідних запасів пропозиція цукру на ринку в 2014/2015 МР
очікується на рівні 2,045 млн т.
Нагадаємо, у 2013/2014 МР Україна виробила 1,2 млн т бурякового
цукру, що на 45,5 % менше, ніж у попередньому сезоні (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 1.10).
***
ПАТ «Укртрансгаз» за результатами тендеру уклало угоду з
ТОВ «Надра Промислова Геофізика» на здійснення промисловогеофізичних робіт у свердловинах підземних газосховищ за 40,95 млн грн.
Про це пишуть «Наші гроші» із посиланням на «Вісник державних
закупівель».
Як зазначається, ідеться про регламентні дослідження та дослідження,
які проводяться під час виконання капітального ремонту свердловин.
«Призначення регламентних досліджень визначення та уточнення геолого43

фізичних параметрів пластів-колекторів. Загалом такі роботи проводитимуть
на 201 свердловині, з них 78 – з гілки “Львівтрансгазу”, 43 – “Київтрансгаз”,
22 – “Харківтрансгаз”, 12 – “Прикарпаттрансгаз”, і решта 46 –
“Донбастрансгаз”», – пише видання.
Другий тип досліджень – це вивчення технічного стану свердловини та
цементного каменю, герметичності заколонного простору свердловини. Ці
роботи проводитимуть на 38 свердловинах, з них 22 – Львівські, п’ять –
Київські, шість – Харківські й решта п’ять – Донбас (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 1.10).
***
Електричне господарство Києва готове до опалювального сезону на
90 %. Про це під час прес-конференції повідомив директор СВП «Київські
електричні мережі» О. Топал, передає кореспондент УНН.
За його словами, станом на 1 жовтня поточного року вже
відремонтовано 490 трансформаторних підстанцій та розподільчих пунктів, а
також понад 1,5 тис. ділянок кабельних ліній електропередач та близько
90 км повітряних ліній електропередач.
Він також додав, що загальний обсяг інвестицій «Київенерго»,
спрямованих на забезпечення електропостачання міста Києва у 2014 р.,
становить 250 млн грн.
Як повідомлялося, директор СВП «Київські теплові мережі» Є. Глушак
заявив, що столиця може впевнено пройти опалювальний сезон за умов
придбання необхідної кількості мазуту.
Нагадаємо, виділеного Києву ліміту газу в майже 1,2 млрд куб. м
недостатньо для нормального проходження опалювального періоду
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 1.10).
***
Канада предоставила Украине кредит на 200 млн канадских дол. Об
этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов.
Как отмечается, Минфин привлек кредит на основании подписанного
17 сентября соглашения с Канадским экспортным агентством. Кредит
выделен по ставке 2,1 % годовых со сроком погашения через пять лет.
Средства от заимствования поступили на счета правительства 30 сентября
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 1.10).
***
«Дельта Банк» увеличивает уставный капитал на 1,167 млрд грн.
29 сентября 2014 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров
Публичного акционерного общества «Дельта Банк».
Главным событием собрания стало решение акционеров банка об
увеличении его уставного капитала, вследствие чего уставный капитал
«Дельта Банка» будет увеличен более чем на 30 %, или на 1,167 млрд грн, –
до 4,894 млрд грн (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 1.10).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Дефицит государственного бюджета Украины за январь – август
2014 г. составил 35 млрд 204,5 млн грн, что соответствует 44 % годового
показателя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов
Украины.
За восемь месяцев 2013 г. этот показатель составил 34,7 млрд грн. Таким
образом, дефицит госбюджета Украины за восемь месяцев 2014 г.
сравнительно с соответствующим периодом в 2013 г. возрос на 1,4 %.
Сводный бюджет за январь – август 2014 г. выполнен с дефицитом в
сумме 28 млрд 634,3 млн грн.
Напомним, дефицит государственного бюджета Украины за семь
месяцев 2014 г. составлял 32 млрд 787,7 млн грн (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 30.09).
***
У серпні розмір державного та гарантованого державою боргу
становив 63,7 % ВВП. Про це повідомляється в повідомленні проекту «Ціна
держави».
У національній валюті сума державного та гарантованого боргу за
серпень зросла аж на 108,3 млрд грн, або на 12,9 %.
Водночас зростання у доларах становило всього лише 0,3 млрд, або
0,4 %. Причина невідповідності у тому, що за серпень гривня девальвувала з
12,10 до 13,61 за 1 дол., або на 12,5 %.
Нагадаємо, що протягом серпня Міністерство фінансів залучило до
бюджету 4,5 млрд грн за рахунок випуску внутрішніх облігацій.
Також були випущені облігації на суму 46,7 млрд грн для збільшення
статутного капіталу «Нафтогазу» та облігації на суму 1 млрд грн для
відшкодування сум ПДВ. Погашення та сплата доходу за внутрішніми
облігаціями протягом серпня становили 4,0 млрд грн.
До того ж, протягом серпня було отримано позику від Японії в обсязі
0,1 млрд дол. на здійснення економічних реформ. Виплати за старими
позиками МВФ, які за графіком припадали на серпень, були мінімальними та
становили приблизно 0,02 млрд дол.
На вересень прийдуться як кілька великих позик (4 вересня – від МВФ у
розмірі 1,4 млрд дол. і 8 вересня – від Світового банку у розмірі
0,5 млрд дол.), так і виплат (начебто, вже зарезервовано 1,7 млрд дол., аби
30 вересня погасити єврооблігації «Нафтогазу»).
Паралельно розмір боргу залежатиме й від курсу гривні (Економічна
правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 30.09).
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***
Національний банк відсторонив від участі у валютному аукціоні
банки, що здійснюють валютні маніпуляції. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Як зазначається, за результатами проведеного Національним банком
моніторингу операцій банків на міжбанківському валютному ринку станом
на 30 вересня 2014 р. було виявлено факти здійснення окремими банками
маніпуляцій із валютою. «Такі банки, а це 14 фінустанов, були попереджені
про можливе їх відсторонення від участі у валютному аукціоні з продажу
валюти за фіксованим курсом, що оголосив Національний банк на 2 жовтня
2014 р. Як наслідок, чотири банки було відсторонено від участі в аукціоні», –
ідеться в повідомленні.
При цьому регулятор не повідомляє, які саме банки здійснювали
маніпуляції з валютою (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. –
1.10).
***
Компанія «Київенерго» заявляє про 2,582 млрд грн заборгованості
столичних споживачів за теплоелектроенергію станом на 30 вересня.
Про це на прес-конференції сказала фінансовий директор «Київенерго»
Т. Грязнова.
«Загальна сума перед “Київенерго” за тепло та електроенергію
напередодні опалювального сезону становить понад 2,5 млн грн», – сказала
вона. Зокрема, у зазначену суму входять: заборгованість споживачів за
теплову енергію – 1,484 млн грн, обсяг нарахованої, але невідшкодованої
державою різниці в тарифах – 288,3 млн грн і заборгованість споживачів за
спожиту електроенергію – 809,7 млн грн.
Заборгованість «Київенерго» перед Національною акціонерною
компанією «Нафтогаз України» станом на 1 жовтня, за словами Т. Грязнової,
становить 1,2 млрд грн.
Вона додала, що компанія робить усе можливе, щоб нормально пройти
опалювальний сезон, але закликала киян вчасно оплачувати спожиті послуги.
Накопичення заборгованості споживачів за електроенергію, у свою
чергу, ставить під загрозу розрахунки з Оптовим ринком електроенергії, де
«Київенерго» закуповує майже 70 % електроенергії.
Нагадаємо, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
відмовила компанії «Київенерго» в постачанні газу (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 1.10).
***
В августе текущего года в Украине добыли 2,2 млн т каменного угля.
Об этом говорится в обнародованном экспресс-выпуске Госкомстата в
2014 г.
Напомним, что в июле текущего года в Украине добыли 3,9 млн т
каменного угля. Таким образом, в течение месяца количество добытого угля
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сократилось на 1,7 млн т.
Кроме того, по данным Госстата в январе – августе 2014 г. в стране
добыли 35,2 млн т каменного угля, что составляет 85,8 % от аналогичного
периода 2013 г.
Напомним, добыча угля в августе сократилась почти на 60 %.
Также напомним о том, что шахты им. Кирова и «Холодная балка»,
которые входят в состав ГП «Макеевуголь», возобновили свою работу.
Кроме того, по словам директора шахты «Бутовская» А. Олексюка, это
предприятие можно спасти, если вовремя поставить оборудование для
откачки воды.
Отметим, что в течение семи месяцев текущего года шахтеры ГП
«Макеевуголь», несмотря на расположение шахт в непосредственной
близости к зоне ведения боевых действий, выполнили план добычи угля на
103,6 % (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 1.10).
***
«Газпром» у вересні скоротив поставки газу за кордон на 24 %. Таку
оцінку наводять аналітики «Уралсиб Кепітал» з посиланням на попередні
дані ЦДУ ПЕК, пише «Прайм».
Сукупний експорт «Газпрому», включаючи всі газопроводи і СПГ, в
минулому місяці становив близько 13,8 млрд куб. м.
Скорочення поставок майже на чверть у річному вираженні відобразило
зниження експорту в країни далекого зарубіжжя на 18,6 %, а також нульовий
обсяг поставок в Україну, відзначають аналітики.
При цьому темпи, з якими падає експорт «Газпрому», збільшуються: у
липні зниження поставок становило 7 %, у серпні – уже 12 %.
У першій же половині року ситуація була зовсім іншою: спостерігалося
збільшення експорту в країни далекого зарубіжжя на 1–2 % рік до року, тоді
як сукупний експорт в І кварталі був стабільний, а в ІІ – зріс на 1 %.
В останні місяці європейські країни скаржилися на те, що «Газпром»
істотно скоротив поставки.
Головним чином скарги приходили з Польщі та Словаччини, які
реверсом поставляють газ в Україну. У Варшаві говорили про практично
дворазове скорочення об’ємів, що поставляються.
У результаті Польща на короткий час була змушена зупинити реверс в
Україну.
«Скорочення експорту в країни далекого зарубіжжя в ІІІ кварталі на
16 % рік до року є тривожною ознакою того, що IV квартал, який надасть
більш істотний вплив на результати за 2014 р., ніж ІІ і ІІІ квартали, також
може стати великим розчаруванням. Це може статися, якщо “Газпром”
спробує обмежити поставки в Східну Європу до рівня фактичного добового
споживання, щоб запобігти реекспорт в Україну», – ідеться в огляді
«Уралсиб Кепітал».
За підсумками року аналітики прогнозують зниження експорту
«Газпрому» на 5 % (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. –
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1.10).
***
Согласно данным ежеквартального Международного экономического
прогноза агентства Fitch Ratings, по итогам текущего года мировой ВВП
прибавит 2,6 %, сообщает Reuters.
При этом прогноз роста на два следующих года был понижен на 0,1 % по
сравнению с ранее озвученными ожиданиями. Мировая экономика возрастет
в 2015 и 2016 гг. на 3 и 3,1 % соответственно.
Эксперты Fitch ожидают, что вклад развитых стран в мировой ВВП
будет вновь расти, в то время как рост в развивающихся странах замедлится.
Крупнейшая в мире экономика – США – по итогам текущего года
возрастет на 2,2 %, но уже в следующем году темпы ее роста ускорятся до
3,1 %, в 2016 г. рост стабилизируется у отметки 3 %. Наибольшие потери от
пересмотра прогноза понесла экономика еврозоны, оценка роста ВВП
еврозоны была снижена до 0,9 % в 2014 г. и 1,3 и 1,5 % в последующие два
года соответственно.
Эксперты ожидают, что темпы инфляции в валютном блоке будут
сохраняться крайне низкими: в 2014 г. они составят 0,5 %, в 2015 г. –
вырастут до 1 %, в 2016 г. – до 1,3 %.
В то же время, согласно прогнозам Fitch, рост ВВП развивающихся
стран существенно замедлится в текущем году до 4 %. Экономика Китая
замедлит рост с 7,2 % в 2014 г. до 6,8 % в 2015 г. и до 6,5 % в 2016 г.
Оценка роста экономики Японии в 2014 г. была снижена до 1,4 с 1,6 %,
ожидавшихся в июне, на фоне более резкого, чем прогнозировалось, спада во
II квартале из-за повышения налога на продажи.
Напомним, в июле Fitch Ratings заявляло о том, что ожидает ускорения
темпов роста мировой экономики в 2014–2015 гг. при сохранении
понижательных рисков (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
1.10).
***
Государственный долг Франции впервые преодолел психологически
важную отметку в 2 трлн евро, по итогам II квартала текущего года
общий объем задолженности страны составил 2,023 трлн евро. Об этом
сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований
(Insee).
По сравнению с І кварталом госдолг увеличился на 28,7 млрд евро и к
концу июня достиг 95,1 % ВВП.
Согласно прогнозам правительства, планку в 95,1 % ВВП госдолг
должен был достичь лишь к концу этого года.
Комментируя сегодняшние данные Insee, в министерстве финансов
республики указали на то, что чрезмерная задолженность во Франции
сложилась еще во время правления правоцентристов, сообщает «Прайм».
С 2002 по 2012 гг., напомнили в ведомстве, размер госдолга увеличился с
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930 млрд до 1,86 трлн евро.
«Политика, которую проводит правительство сейчас, основывается
одновременно на оздоровлении государственных финансов за счет
программы бюджетной экономии и на стратегии роста, которая должна
позволить в дальнейшем остановить увеличение долга», – заверили в
Минфине (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 30.09).
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