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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект
«Про систему спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії
корупції»
Проектом (реєстр. № 5085), зокрема, передбачено, що систему
спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції становитимуть
органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро України, спеціальні
підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства
внутрішніх справ України.
Координацію діяльності спеціально уповноважених суб'єктів у сфері
протидії корупції, а також нагляд за додержанням ними законів
здійснюватиме Генеральний прокурор України та уповноважені ним
прокурори.
Законопроектом пропонується створити новий державний орган –
Національне антикорупційне бюро України (далі – Національне бюро).
Національне
бюро
пропонується
створити
як
державний
правоохоронний орган, на який покладається попередження, виявлення,
припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених до його
компетенції.
Завданням Національного бюро пропонується визначити протидію
кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими
посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.
Законопроектом пропонується визначити гарантії незалежності
Національного бюро, зокрема, особливий порядок конкурсного відбору
Директора Національного бюро та вичерпний перелік підстав припинення
повноважень Директора Національного бюро, конкурсні засади відбору
інших працівників Національного бюро, їх особливий правовий та
соціальний захист, належні умови оплати праці.
Основними функціями новостворюваного Національного бюро
пропонується визначити досудове розслідування віднесених до його
підслідності кримінальних правопорушень; проведення оперативнорозшукових заходів.
Відповідно, згідно із пропонованими змінами до Кримінального
процесуального кодексу України (ст. 216) до підслідності Національного
бюро належатимуть:
– досудове розслідування таких корупційних та інших суміжних
злочинів – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом
зловживання службовим становищем (ст. 191 Кримінального кодексу
України); протиправне заволодіння майном підприємства, установи,
організації (ст. 2062 Кримінального кодексу України); легалізація
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(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 Кримінального
кодексу України); нецільове використання бюджетних коштів, здійснення
видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених
бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210 Кримінального
кодексу України); видання нормативно-правових актів, що зменшують
надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону (ст.
211 Кримінального кодексу України); підкуп працівника державного
підприємства, установи чи організації (ст. 354 Кримінального кодексу
України); зловживання владою або службовим становищем (ст. 364
Кримінального кодексу України); прийняття пропозиції, обіцянки або
одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 Кримінального
кодексу України); незаконне збагачення (ст. 3682 Кримінального кодексу
України); пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі
(ст. 369 Кримінального кодексу України); зловживання впливом (ст. 3692
Кримінального кодексу України); викрадення, привласнення, вимагання
військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових
речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого
військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або
зловживання службовим становищем (ст. 410 Кримінального кодексу
України).
При цьому для віднесення провадження за цими злочинами до
підслідності Національного бюро повинна бути наявна принаймні одна з
таких ознак:
– злочин вчинено:
– народним депутатом України, Прем'єр-міністром України, членом
Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра,
Головою Національного банку України, його першим заступником та
заступником, членом Ради Національного банку України, Секретарем Ради
національної безпеки і оборони України, його першим заступником та
заступником;
– державним службовцем, посада якого віднесена до першої та другої
категорій посад, особою, посада якої прирівняна до першої та другої
категорій посад державної служби;
депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом
обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою
місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої
категорій посад;
– суддею Конституційного Суду України, суддею суду загальної
юрисдикції, народним засідателем або присяжним (під час виконання ними
цих функцій), Головою, членами, дисциплінарними інспекторами Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України, Головою, заступником Голови,
секретарем секції Вищої ради юстиції, іншим членом Вищої ради юстиції;
– Генеральним прокурором України, його заступником, помічником
Генерального прокурора України, прокурором Генеральної прокуратури
України, слідчим Генеральної прокуратури України, керівником
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структурного підрозділу Генеральної прокуратури України, прокурором
Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, області та його
заступником, керівником структурного підрозділу прокуратури Автономної
Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, області;
– особою вищого начальницького складу органів внутрішніх справ,
державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного
захисту, посадовою особою митної служби, якій присвоєно спеціальне звання
державного радника податкової та митної справи III рангу і вище, посадовою
особою органів державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне
звання державного радника податкової та митної справи III рангу і вище;
– військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил
України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України,
Державної спеціальної служби транспорту, внутрішніх військ Міністерства
внутрішніх справ України та інших військових формувань, утворених
відповідно до законів України;
– керівником суб'єкта великого підприємництва, у статутному капіталі
якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків;
– розмір предмета злочину або завданої ним шкоди дорівнює або
перевищує суму, яка в п'ятсот і більше разів перевищує мінімальну заробітну
плату, встановлену на відповідний рік (якщо злочин вчинено службовою
особою державного органу, правоохоронного органу, військового
формування, органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання, у
статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності
перевищує 50 відсотків);
– злочин, передбачений ст. 369, ч. 1 ст. 3692 Кримінального кодексу
України, вчинено щодо службової особи, визначеної в ч. 4 ст. 18
Кримінального кодексу України (зокрема, посадові особи іноземних держав),
або щодо вищеназваних посадових осіб державних органів України, органів
місцевого самоврядування.
Розслідування корупційних злочинів, вчинених працівниками
Національного антикорупційного бюро України, проводитимуть слідчі
Державного бюро розслідувань (яке має бути створено) (до створення
Державного бюро розслідувань такі злочини розслідуватимуть слідчі органів
прокуратури).
Передбачається, що Національне бюро проводитиме перевірку на
доброчесність службовців Національного бюро та інших осіб,
уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого
самоврядування. Під такою перевіркою розуміється імітація ситуацій,
подібних до тих, що виникають у службовій діяльності особи, з метою
перевірки доброчесності поведінки службовця. На підставі перевірки
робиться подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності і
звільнення особи. Результати такої перевірки не можуть бути підставою для
кримінального провадження. Процедура перевірки на доброчесність
потребує детального врегулювання законом з метою гарантування
додержання прав людини, тому запровадження цього механізму
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передбачається здійснити лише після набрання чинності законом, який таку
процедуру регулює.
Також пропонується запровадити проведення психофізіологічного
дослідження із застосуванням поліграфа до вступу на службу до
Національного бюро, а також не рідше одного разу на рік під час її
проходження.
Відповідно до законопроекту, Національне бюро двічі на рік
оприлюднює детальний звіт про свою діяльність, а також подає звіт
Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та Президенту України
(звіт подається разом з висновком до нього Ради громадського контролю при
Національному бюро). Законопроектом встановлюються мінімальні вимоги
до змісту звітів Національного бюро (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/98216.html). –
2014. – 7.10).
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект
про засади державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки
Законопроектом (реєстр. № 4284а ) пропонується затвердити засади
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційну стратегію)
на 2014 – 2017 роки; визначити порядок та суб’єктів здійснення моніторингу,
координації її імплементації, а також критерії оцінювання її виконання;
доручити уряду протягом трьох місяців затвердити державну програму, у
якій визначити конкретні заходи, строки їх виконання та відповідальні
органи.
Антикорупційна стратегія спрямована, зокрема, на:
– створення в Україні системи прийняття рішень щодо антикорупційної
політики на основі аналізу достовірних даних про корупцію, моніторингу
виконання цих рішень та їх впливу на стан справ з корупцією незалежним
спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної політики у
партнерстві із громадянським суспільством, а також формування суспільної
підтримки у подоланні корупції;
– створення системи доброчесної та професійної публічної служби
відповідно до міжнародних стандартів та кращого світового досвіду;
– запровадження ефективних антикорупційних програм у центральних
органах виконавчої влади, а також у державних, казенних, комунальних
підприємствах та господарських товариствах, у яких державна або
комунальна частка акцій перевищує 50 відсотків, забезпечення для
суспільства прозорості їх діяльності;
– усунення ризиків корупції та впровадження прозорої системи
проведення державних закупівель;
– подолання корупції у судочинстві;
– усунення корупційних передумов ведення бізнесу, формування
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сприятливого для відмови від корупційних практик бізнес-клімату та не
толерантного ставлення бізнесу до корупції;
– створення системи інструментів, які би дозволяли ефективно виявляти
та розслідувати корупційні злочини, конфісковувати майно, яке було
предметом злочинної діяльності або одержане як її наслідок, притягувати до
відповідальності осіб, причетних до вчинення корупційних злочинів тощо.
Оцінка ефективності Антикорупційної стратегії здійснюватиметься на
основі щорічних досліджень стану корупції в Україні та визначення рівня
імплементації міжнародних стандартів у сфері антикорупційної політики.
Визначення
рівня
імплементації
міжнародних
стандартів
оцінюватиметься виходячи із виконання рекомендацій для України, наданих
Групою держав проти корупції (GRECO), а також рекомендацій наданих в
рамках моніторингу Стамбульського плану дій для країн Антикорупційної
мережі країн Організації економічної співпраці та розвитку, імплементація
Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС, покращення значення Індексу
сприйняття корупції за результатами досліджень «Transparency International».
Оцінка стану виконання Стратегії здійснюватиметься щороку за
результатами парламентських слухань у Верховній Раді України. З цією
метою спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної
політики готуватиметься проект щорічної національна доповідь щодо
реалізації засад антикорупційної політики, до якої включатиметься звіт щодо
стану виконання Стратегії і який подаватиметься до Верховної Ради України
до 1 травня року, наступного за звітним.
Кабінет Міністрів України, з метою виконання заходів, передбачених
Антикорупційною стратегією, затверджуватиме державну програму, яка
переглядатиметься щорічно з урахуванням результатів реалізації визначених
заходів, висновків та рекомендацій парламентських слухань щодо
національного звіту про стан справ з корупцією (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 7.10).
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про
запобігання корупції
Проект (реєстр. № 5113) визначає правові та організаційні засади
функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок
застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо
усунення наслідків корупційних правопорушень.
Відповідно до проекту, Національна комісія з питань запобігання
корупції (далі – Національна комісія) є центральним органом виконавчої
влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію
державної антикорупційної політики.
Пропонується встановити, що:
– Національна комісія є колегіальним органом, до складу якого входить
п’ять членів;
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– членом Національної комісії може бути громадянин України, не
молодший 35 років, який має вищу освіту, володіє державною мовою та
здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним
рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки;
– члени Національної комісії призначаються на посаду Кабінетом
Міністрів України строком на чотири роки за результатами конкурсу. Одна і
та ж особа не може обіймати цю посаду понад два строки підряд;
– основною формою роботи Національної комісії є засідання, що
проводяться не рідше одного разу на тиждень. Порядок денний засідань
затверджується Національною комісією.
Законопроект містить також норми, відповідно до яких:
Верховна Рада України щороку не пізніше 1 червня проводить
парламентські слухання з питань ситуації щодо корупції, затверджує та
оприлюднює щорічну національну доповідь щодо реалізації засад
антикорупційної політики;
– антикорупційна стратегія розробляється Національною комісією на
основі аналізу ситуації щодо корупції, а також результатів виконання
попередньої антикорупційної стратегії;
– антикорупційна стратегія реалізується шляхом виконання державної
програми, яка розробляється Національною комісією та затверджується
Кабінетом Міністрів України;
– Керівники державних органів несуть персональну відповідальність за
забезпечення реалізації державної програми з виконання антикорупційної
стратегії;
– державна програма з виконання антикорупційної стратегії підлягає
щорічному перегляду з урахуванням результатів реалізації визначених
заходів, висновків та рекомендацій парламентських слухань з питань ситуації
щодо корупції (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 7.10).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
І. Рудь, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. політ. наук

«Опозиційний блок»: виборчий список, програма і виборчі
перспективи
9 вересня 2014 р. у Києві відбувся круглий стіл «Мир. Стабільність.
Відродження», у якому взяли участь понад 50 учасників: представники
політичних партій, зокрема Партії регіонів (Б. Колесніков) і Партії розвитку
України (Ю. Мірошниченко, С. Ларін), громадських і профспілкових
організацій, відомі експерти (А. Єрмолаєв, І. Акімова), політологи
(В. Карасьов, К. Бондаренко, О. Попов), громадські діячі (Л. Скорик,
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Б. Олійник), промисловці, аграрії і творча інтелігенція. Модератором
круглого столу був член Політради Партії розвитку Ю. Павленко.
Учасники круглого столу обговорили ситуацію, що склалася на Сході
України, в економічній і соціальній сферах. За підсумками круглого столу
був прийнятий меморандум, у якому учасники закликали усіх до об’єднання
в єдиний політичний рух для участі в парламентських виборах 2014 р.,
заради збереження єдиної України.
Також голова виконавчого комітету Партії розвитку С. Ларін анонсував
проведення форуму, на якому передбачалося ухвалення рішення про
об’єднання опозиційних сил.
Форум, що дублював назву круглого столу, «Мир. Стабільність.
Відрождення», відбувся в Києві 14 вересня. У заході взяли участь шість
політичних партій: Партія розвитку України, партія «Центр» (керівник
В. Рабинович), «Нова політика», «Державний нейтралітет», «Україна –
Вперед!», «Трудова Україна» і близько 50 громадських організацій, що
прийняли рішення про створення нового політичного об’єднання
«Опозиційний блок».
Учасники форуму прийняли програмну платформу, у якій було
зазначено, що політичне об’єднання «Опозиційний блок» виступає за
нейтралітет і збереження позаблокового статусу України, і резолюцію, у якій
вони вимагають від Президента миру і припинення кровопролиття, відставки
уряду, розпуску й заборони незаконних збройних формувань, притягнення до
відповідальності винних у обстрілах населених пунктів на Сході України.
У контексті відмови від участі в парламентських виборчих перегонах
Партії регіонів привертає увагу, що за списком «Опозиційного блоку» на
виборах до ВР балотується більшість знакових фігур, які донедавна
лишались у колишній партії влади.
Меншість її колишніх представників теж не залишилися осторонь
виборчого процесу й наразі намагаються потрапити до Верховної Ради за
списком партії колишнього заступника глави ПР С. Тігіпка «Сильна
Україна», який до останнього проводив переговори з «Опозиційним блоком»
про можливість спільного «походу на вибори».
Трійку виборчого списку «Опозиційного блоку» очолили колишні
обличчя Партії регіонів Ю. Бойко, О. Вілкул і М. Добкін.
Переговори про склад «Опозиційного блоку» відбувалися дуже
складно. Як заявив С. Тігіпко, учасники переговорів пропонували йому
очолити новий проект, проте він відмовився. «У тому блоці люди
заплямовані корупцією і, м’яко кажучи, непатріотичні», – пояснив своє
рішення на з’їзді «Сильної України» С. Тігіпко. «Ніхто там ні про яку
корупцію не говорив. Сторони не зійшлись тільки в одному: Тігіпко
наполягав, щоб всі увійшли в “Сильну Україну”, але інші учасники
перемовин наполягали на створенні окремого майданчика», – виклав свою
версію подій Б. Колесніков.
Хоча останнім днем подачі до ЦВК кандидатів у депутати від партій
був понеділок, 15 вересня, «Опозиційний блок» зміг оприлюднити свій
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список тільки 21 вересня. Спочатку презентацію списку анонсували на
четвер, 18 вересня, проте в останній момент скасували, потім захід
планувався на п’ятницю, але теж безрезультатно.
Нарешті список партії представили в неділю, просто оприлюднивши
його на сторінці партії у Facebook. Усього у список опозиційного блоку,
який було подано до ЦВК, увійшло 195 кандидатів у народні депутати
(http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/09/140922_opposition_bloc_vc.sht
ml, 22.09.2014).
В оприлюдненій виборчій першій десятці «Опозиційного блоку» тільки
двоє – В. Рабинович (партія «Центр») і Н. Королевська (партія «Україна –
Вперед!») (до лютого 2014 р. не були в Партії регіонів).
Першим номером став Ю. Бойко, який за президентства В. Януковича
працював енергетичним віце-прем’єром в уряді М. Азарова й очолював
Київську обласну організацію Партії регіонів. На дострокових виборах
президента Ю. Бойко пішов на вибори самовисуванцем, а тому був
виключений із Партії регіонів.
Другим номером став О. Вілкул, який наразі є членом Політради Партії
регіонів. Свого часу він був керівником ряду підприємств, якими володів
Р. Ахметов. У 2006 р. він став депутатом від Партії регіонів, потім був
губернатором Дніпропетровської області і віце-прем’єром в уряді
М. Азарова.
Третє місце посів М. Добкін, який на президентських виборах був
офіційним кандидатом Партії регіонів і якого публічно підтримав
Р. Ахметов. До цього він працював губернатором Харківської області, а під
час Євромайдану закликав «Беркут» розігнати протести.
Четвертим у списку став відомий бізнесмен В. Рабинович, який очолює
партію «Центр» і Всеукраїнський єврейський конгрес. Він балотувався на
президентських виборах-2014 і набрав трохи більше 1 % голосів.
Отже, як бачимо, головні обличчя Партії регіонів опинилися у
виборчому списку «Опозиційного блоку».
На п’ятому місці депутат від ПР О. Білий, який свого часу був
керівником компанії «Азовсталь», що належить SCM Р. Ахметова.
Шосте місце отримав С. Ларін. Нині він представляє Партію розвитку
України, проте донедавна був заступником глави адміністрації В. Януковича,
багато років керував Кіровоградською державною адміністрацією та
місцевим відділенням Партії регіонів.
Давній соратник В. Януковича Н. Шуфрич отримав сьому позицію.
Н. Шуфрич у парламенті залишився активним спікером фракції Партії
регіонів, а навесні разом з В. Медведчуком брав участь у переговорах Києва з
керівництвом самопроголошених ДНР і ЛНР.
Лідер партії «Україна – Вперед!» Н. Королевська стала восьмою в
«Опозиційному блоці». Н. Королевську 2012 р. виключили з парламентської
фракції БЮТ, після чого вона намагалася пройти до парламенту на чолі свого
партійного проекту, проте не подолала виборчого бар’єра. Після виборів
отримала посаду міністра соціальної політики в уряді М. Азарова.
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Дев’ятою у списку стала незмінний керівник парламентського Комітету
з охорони здоров’я Т. Бахтєєва, яка також досі залишається у фракції Партії
регіонів.
На десятому місці М. Скорик, який представляє Партію розвитку
України. Проте донедавна він був губернатором Одеської області й
керівником місцевої організації Партії регіонів.
У другій десятці виборчого списку «Опозиційного блоку» опинився
відомий бізнесмен В. Новинський, сестра С. Льовочкіна Юлія й менеджери
підприємств Р. Ахметова.
Одинадцяте місце у списку «Опозиційного блоку» зайняв відомий
олігарх, який тільки у 2012 р. отримав українське громадянство
В. Новинський, який після обрання потрапив у фракцію Партії регіонів.
Про своє 12 місце у списку також повідомив колишній глава
Адміністрації Президента В. Януковича С. Льовочкін.
Тринадцяте місце посів депутат від Партії регіонів Ю. Воропаєв, який
запам’ятався у парламенті тим, що журналісти в сесійній зняли на фото зміст
його листа, у якому він, як виглядало, пояснював дружині Р. Ахметова
нюанси отримання британського громадянства.
На 14 місці Т. Козак, відомий бізнесмен, який наразі є членом
координаційної ради Всеукраїнського громадського руху «Український
вибір» В. Медведчука. Також він є депутатом Львівської обласної ради.
П’ятнадцяте місце посів В. Гусак, директор із закупівель компанії
«Метінвест холдинг», яка належить бізнесмену Р. Ахметову.
На 16 місці сестра колишнього глави Адміністрації Президента В.
Януковича С. Льовочкіна Ю. Льовочкіна.
Сімнадцяте
місце
у
списку
«Опозиційного
блоку»
отримав А. Кисельов, який обіймає посаду комерційного директора
донецької компанії з продажу металургійної продукції «УкрМет».
На 18 місці депутат Верховної Ради, обраний за списком Партії
регіонів І. Мирний.
Дев’ятнадцятий номер у списку Ю. Мороко кілька разів обирався
депутатом парламенту від Партії регіонів, але на минулих виборах він займав
81 місце – йому не вистачило однієї сходинки, щоб потрапити до парламенту.
Замикає виборчу двадцятку депутат парламенту Ю. Мірошниченко,
екс-представник Президента В. Януковича в парламенті, а нещодавно очолив
Партію розвитку України.
На 21 місці Д. Колесніков, екс-міністр промполітики в уряді
М. Азарова, а 2012 р. замінив на посаді губернатора Дніпропетровської
області О. Вілкула. Нині він очолює благодійний фонд О. Вілкула.
Двадцять друге місце посів губернатор Чернівецької області М. Папієв.
На 23 – депутат парламенту від Партії регіонів О. Долженков.
Двадцять четвертим у списку «Опозиційного блоку» став Ю. Павленко,
який при В. Януковичу був уповноваженим Президента з питань захисту
дітей.
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Заступник голови руху «Український вибір» В. Німченко отримав
25 місце у списку «Опозиційного блоку». Він був суддею Конституційного
Суду
першого
скликання
з
1996
по
2005
р.
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/26/7039023, 26.07.2014).
Програмні основи нового об’єднання озвучив колишній віце-прем’єр і
колишній член Партії регіонів О. Вілкул. «Опозиційний блок» у разі
проходження в Верховну Раду домагатиметься децентралізації влади,
бюджетної самостійності регіонів і надання областям права на визначення
гуманітарної політики. «Ключовим елементом нашої програми є передача
влади регіонам. Ми це виконаємо. Ми виступаємо за пряму виборність
губернаторів, коли з центру не призначають, як кажуть в народі,
“парашутистів”, які ні за що не відповідають. Народ повинен мати право
обирати керівника регіону точно так само, як він обирає мера», – підкреслив
О. Вілкул.
Він наголосив, що прямі вибори губернаторів – це європейська
практика, це класична децентралізація влади, яка не має нічого спільного із
федералізацією.
Політик додав, що за останні півроку централізація влади посилилася в
рази, і з цим потрібно боротися. Ці вимоги актуалізовані в контексті ситуації
на Сході України і мають знайти відгук у виборців цього регіону.
Традиційно затребуваними в цьому контексті є також теми розвитку
економіки і стабільності. Про те, що питання економічного розвитку будуть
присутні в риториці представників ОП, опосередковано говорить пресконференція О. Вілкула, на якій він вважав за потрібне акцентувати увагу на
ситуації в суднобудівній галузі і проблемі повернення ПДВ (http://forua.com/article/1058092, 30.09. 2014).
«Одним із пріоритетів програми “Опозиційного блоку” є розвиток
промисловості, підтримка вітчизняного виробника, збереження традиційних і
пошук нових ринків. Це дозволить збільшити заробітні плати та податкові
відрахування до бюджету. Але для того щоб ці податки залишалися на
місцях, де вони заробляються, ми наполягатимемо на розширенні
повноважень регіонів, домагатимемося їх більшої бюджетної автономії», –
підкреслив О. Вілкул (http://news.ui.ua/ukraina/684785, 24.09.2014).
Один з лідерів «Опозиційного блоку» В. Рабинович в ефірі телеканалу
ICTV 1 жовтня наголосив, що в економічній частині програми
«Опозиційного блоку» передбачена індексація пенсій і скасування пенсійної
реформи. Варто при цьому нагадати, що реформа пенсійної системи України
2011 р., яка мала на меті скорочення дефіциту державного Пенсійного фонду,
була прийнята в рамках програми дій уряду М. Азарова голосами
парламентської більшості на основі Партії регіонів. Отже, ряд представлених
у виборчому списку «Опозиційного блоку» політиків має пряме відношення
до ухвалення пенсійної реформи. Автором і обличчям реформи став тодішній
віце-прем’єр із соціальної політики С. Тігіпко.
Нині ж В. Рабинович від «Опозиційного блоку» заявляє: «…Нинішня
влада добиває цю категорію людей (похилого віку. – Ред.), яка на мізерну
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пенсію ледве виживає. Сьогодні у більшості українців пенсія не більше 1280
грн, а у багатьох і того менше. Тому в економічній частині програми
“Опозиційного блоку” передбачена індексація пенсій, щоб дати можливість
вижити нашим пенсіонерам»
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1391168-vekonomichniy-chastini-programi-opozitsiynogo-bloku-peredbachena-indeksatsiyapensiy-v-rabinovich, 1.10.2014).
Не виключено, що акцентування уваги виборців саме на аспекті
пенсійної реформи авторства С. Тігіпка, крім критики влади, має на меті
«відтягування» частини голосів у партії С. Тігіпка, яка орієнтована на той
самий сегмент електорального поля, що й «Опозиційний блок», який
фактично є засобом політичного виживання для представників минулих еліт,
що були при владі. У цій партії зібралися командиС. Льовочкіна, Р.
Ахметова й В. Рабиновича, але, попри впливових людей у списках, нова
політична сила може так і не потрапити до Верховної Ради, вважає політолог
В. Фесенко. «Зрозуміло, що самотужки і Партія регіонів, а тим паче Партія
розвитку України не зможуть пробитися до Верховної Ради. Тому вирішили
об’єднатися, в одну команду, у якій є і представники Ахметова, Льовочкіна
та ще й Рабинович», – зауважує В. Фесенко
Політолог додає, що це спроба вижити в теперішніх складних умовах,
пережити «постмайданний» час, скористатися ситуацією війни й можливо
відновити свою позицію. Хоча це буде дуже важко зробити. «Реванш
колишніх представників влади зараз майже неможливий, тому що
найближчим часом в електоральному полі України не буде Криму і,
найімовірніше, значної частини Донбасу. А “Опозиційний блок”
покладається саме на російськомовних проросійських виборців», – пояснює
В. Фесенко.
Експерт переконаний, що ця політсила планує використати вплив
окремих представників цих команд на певні регіони України: «На
Харківщині працюватимуть М. Добкін і Г. Кернес; частина звільненого
Донбасу і Кривий Ріг – за людьми Р. Ахметова; Одещина, Миколаївщина та
Кіровоградська область – команда С. Льовочкіна. Вони таким чином будуть
намагатися здолати 5-відсоткову межу».
Також, за словами В. Фесенка, варто взяти до уваги кілька нюансів, які
негативно впливають на імідж «Опозиційного блоку» і серйозно підривають
його шанси на виборах. «Назва блоку не розкручена, не всі потенційні
виборці розуміють, що тут об’єдналися їхні колишні кандидати. Також немає
яскравого лідера, адже Ю. Бойко, людина близька до С. Льовочкіна і, м’яко
кажучи, не рейтинговий політик. І це теж буде зменшувати шанси цього
блоку. До того ж ці люди вже програли Майдан, програли і Донбас, а у
багатьох з них вже є тавро “партія лузерів та маргіналів”», – підсумував
В. Фесенко (http://penta.org.ua/publications/2207, 24.09.2014).
Політолог В. Карасьов вважає, що зростанню впізнаваності бренду
«Опозиційний блок», а також зростанню прихильників цієї політичної сили
може сприяти інцидент, який трапився в Одесі з народним депутатом
Н. Шуфричем.
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Нагадаємо, 30 вересня в Одесі проукраїнські активісти приготували
сміттєвий бак для депутата Верховної Ради (у рамках хвилі так званої
«народної люстрації» колишніх представників влади), кандидата в народні
депутати від «Опозиційного блоку» Н. Шуфрича, однак він на свою пресконференцію,
заплановану
30
вересня
в
офісі
бізнес-центру
«Шевченківський», не з’явився.
Пізніше активісти напали на Н. Шуфрича, коли він давав інтерв’ю
деяким
представникам
ЗМІ
(http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/zjavilisja_novi_podrobici_pobittja_shufr
icha, 2.10.2014).
«Подія в Одесі стала об’єктом пильної уваги не тільки в Україні, а й за
її межами. Тому позиціонування відомого політика саме як одного з лідерів
“Опозиційного блоку” різко збільшилося, тому зросли шанси на підвищення
рейтингу цієї сили. Фактично побиття Н. Шуфрича збільшить кількість
потенційних виборців “Опозиційного блоку”, в першу чергу за рахунок тих,
кого обурюють подібні дії радикалів», – зазначив експерт В. Карасьов
(http://ua.golos.ua/politika/14_10_01_karasev_izbienie_shufricha_mojet_povliyat_
na_rost_reytinga_oppozitsionnogo, 1.01.2014).
«Водночас представники бувшої партії влади та інші політичні сили,
які увійшли в “Опозиційний блок”, зараз фактично не мають широкої
підтримки, – зазначає політолог. – Саме тому лідери нового об’єднання
вирішили для привернення виборців прикритися гучною назвою
“Опозиційний блок”, з претензією на зайняття всієї опозиційної ніші»
(http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/09/140923_new_parties_vc,
24.09.2014).
Соціологи ще не оприлюднювали рейтингів партій, у яких би
респонденти могли обирати партію «Опозиційний блок» з нинішньою
трійкою лідерів.
На початок виборчої кампанії соціологи давали Партії регіонів близько
2 % голосів, «Сильній Україні» – близько 5 %, а Партії розвитку України, яка
також
була
суб’єктом
переговорів,
–
не
більше
1
%
(http://espreso.tv/news/2014/09/27/quotopozyciynyy_blokquot_opublikuvav_vybo
rchyy_spyso, 27.09.2014).
Водночас один з лідерів «Опозиційного блоку» О. Вілкул заявив, що в
їхньої політичної сили достатньо велика підтримка на Південному сході
України. За його словами, «опозиціонери» розраховують на широку
підтримку у промислових регіонах – Харкові, Запоріжжі, Дніпропетровську,
Херсоні, Одесі – до 30–40 %.
Отже, електоральний сегмент, на який розраховує партія «Опозиційний
блок», це насамперед російськомовні жителі південно-східних регіонів,
колишні прихильники Партії регіонів. Що ж до риторики передвиборної
кампанії «Опозиційного блоку», то вона вибудовується на характерних для
ПР (часів перебування в опозиції до помаранчевої влади) тезах відсутності
представництва промислових регіонів у центральній владі й необхідності
врахування голосу їхніх жителів.
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Створення «Опозиційного блоку» в нових умовах звуження традиційної
електоральної бази (унаслідок втрати Криму й частини Донбасу) і
катастрофічної втрати рейтингу провладної в минулому Партії регіонів має
на меті стати новою платформою для колишніх «регіоналів» і незадоволених
сьогоднішньою владою.
Подібну мету переслідує й партія С. Тігіпка «Сильна Україна». Отже,
їхнє об’єднання в одну політичну силу було б цілком природним і логічним.
Утім персональні амбіції не дали змоги реалізувати такий проект і на вибори
обидві партії підуть паралельними колонами, відтягуючи одна в одної й без
того незначну підтримку виборців. Чий політичний проект стане більш
успішним, покажуть парламентські вибори.
С. Горова, старш. наук. співроб. ФПУ НБУ, канд. наук із соц. комунікацій

Криміногенна ситуація як загроза
для демократичних перетворень в Україні
В Україні катастрофічно зросла злочинність.
Експерти цю ситуацію пов’язують, по-перше, з бойовими діями на
Донбасі; по-друге, зі створенням незаконних збройних формувань і
наявністю знову таки незаконної зброї у громадян; по-третє, із зменшенням
авторитету правоохоронних органів; по-четверте, зі спадом в економіці й
зубожінням значної частини працездатного населення.
Як інформують ЗМІ, посилаючись на офіційну статистику, розміщену
на сайті Генпрокуратури України (http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html), кількість
убивств у цьому році, порівняно з минулим, зросла більше ніж у 1,5 раза.
Перший заступник голови Комітету ВР України з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією народний депутат і нині голова
Луганської обласної державної адміністрації Г. Москаль стверджує, що
насправді кількість убивств набагато більше. «Зростання в п’ять або шість
разів. Ця інформація з Єдиного реєстру досудових розслідувань», –
поінформував Г. Москаль. Нардеп пов’язує це з тим, що відбувається в зоні
АТО, оскільки випадки загибелі людей, розстріли військових, цивільних
реєструють саме як убивства.
У ЗМІ дедалі частіше вказують на те, що купити вогнепальну зброю
сьогодні не проблема: вартість автомата Калашникова на чорному ринку
становить приблизно 700 дол., пістолета Макарова – близько 350 дол. У
місцях, де проводиться антитерористична операція, придбати автомат
Калашникова можна усього за 100 дол. Деякі жителі Донецької і Луганської
областей, переселяючись в інші регіони, привозять зброю із собою. Разом із
законослухняними громадянами Донбасу в інші регіони України
перебираються й люди, які мали проблеми із законом.
Наприклад, цього літа в курортних містах Приазов’я був зафіксований
небувалий сплеск злочинності, в основному крадіжок. За словами в. о.
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начальника Бердянського міськвідділу міліції О. Осадчого, практично всі
розкриті злочини здійснені вихідцями з Донецької та Луганської областей.
У Києві, який прийняв уже майже 23 тис. переселенців, городяни
скаржаться на дедалі частіші випадки інцидентів з автомобілями –
викрадення авто, розкрадання із салонів, крадіжки коліс тощо. На дверях
під’їздів житлових будинків дедалі частіше з’являються оголошення про
обкрадені квартири із проханням повідомити про підозрілих осіб, яких могли
бачити під час крадіжки. Вечорами кияни намагаються не ходити через
малолюдні місця. Столична ж міліція, як пишуть ЗМІ, почала залучати до
патрулювання вулиць співробітників приватних охоронних структур. Вони
озброєні пістолетами з гумовими кулями і пройшли спеціальну підготовку. У
місті вже працюють десять патрульних груп, що складаються з міліціонерів і
охоронців,
їхню
кількість
буде
збільшено
(http://www.dsnews.ua/society/bezhentsy-vzyalis-za-oruzhie-10092014091900,
10.09.2014).
При цьому, як повідомляє прес-служба Донецької обласної ради,
політична і криміногенна ситуація в Донецькій області залишається
найскладнішою за 23 роки незалежності України. «Відбувається істотне
зростання кількості правопорушень проти основ національної та громадської
безпеки, свободи, честі і гідності особистості, злочинів терористичного
характеру. Збройними бандитськими формуваннями, які іменують себе
самообороною так званої Донецької народної республіки захоплений ряд
адміністративних будівель правоохоронних органів, органів державної влади
та місцевого самоврядування, перекриті дороги та інші шляхи сполучення», –
наголошується в повідомленні.
До того ж вказується, що, працюючи в умовах військової агресії,
прокуратура Донецької області проводить системні заходи щодо докорінного
посилення прокурорського нагляду, забезпечення принципового реагування
на порушення чинного законодавства. «Останнім часом криміногенна
ситуація в регіоні надзвичайно загострилася. Значного зростання набули
злочини, вчинені з використанням вогнепальної зброї, випадки викрадення
людей озброєними групами. Почастішали злочини, спрямовані проти
громадського порядку, здоров’я і безпеки громадян», – заявляє прес-служба
(http://sovet.donbass.com/?lang=ru&sec=04.01&iface=Public&cmd=shownews&a
rgs=id:3759, 2.09.2014 ).
Раніше ЗМІ також повідомляли про те, що міліція фіксує зростання
кількості повідомлень про злочини в більшості регіонів України.
Звертає увагу й те, що група експертів з нинішньої Ради Європи з
активних дій проти організації торгівлі людьми (GRETA) повідомляє, що
поточна криза в Україні істотно збільшує ризики незаконної торгівлі людьми.
Про це повідомляється в доповіді групи. «GRETA сильно стурбована вкрай
негативними наслідками сьогоднішньої кризи в Українській державі на
діяльність, яка цілком спрямована проти торгівлі людьми, а також постійно
зростаючою кількістю осіб, що переміщаються внутрішньо і сьогодні
представляють найбільш вразливу групу», – зазначено в документі
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(http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novostisng/ukraine/entry1008227408.html, 20.09.2014).
Щодо безпосередньо причин зростання злочинності в Україні. Поперше, експерти однією із причин називають сьогоднішню ситуацію на
Донбасі. Так, у Міністерстві внутрішніх справ, як повідомляють ЗМІ,
погіршення криміногенної ситуації пояснюють збільшеним навантаженням
на роботу міліції через проведення антитерористичної операції на Сході
України. Заступник міністра внутрішніх справ М. Величкович підкреслив, що
«люди (працівники МВС. – Авт.) відволікаються від своїх основних місць
роботи, але міліція робить все, щоб контролювати ситуацію. Тому
звертаємося до громадськості з проханням сприяти охороні правопорядку».
Голова профспілки атестованих працівників ОВС А. Онищук пов’язує
ускладнення і з кадровим дефіцитом, і із сезонним фактором. «У першу чергу
це так звані літні гастролі злочинності. Але на місцях дійсно не вистачає
людей, багато хто задіяний у зоні АТО», – підтвердив він.
Депутат Верховної Ради Ю. Сиротюк («Свобода»), говорячи про
ситуацію, також підкреслив: «Смути завжди ведуть за собою пройдисвітів в
політиці, в економіці – шахраїв, а на вулиці – бандитів. Особливо, коли нація
концентрує зусилля. Багато київських міліціонерів виїхали в зону АТО.
Багато порядних людей, здатних дати хулігану на вулиці відсіч, поїхали в
зону АТО. Зрозуміло, що прийшов час негідників. Але так завжди було в
часи смути» (http://www.zerkalo.net.ua/news/3013.html, 5.09.2014).
Екс-начальник Головного управління по боротьбі з організованою
злочинністю М. Корнієнко у своєму коментарі звернув увагу на те, що «після
подій на Сході України підвищилася криміналізація суспільства. За моїми
підрахунками, на один зафіксований злочин припадає дев’ять
незареєстрованих, у минулому році цей показник був один до двох».
На його думку, на рівень злочинності впливає й хвиля міграції зі Сходу
України і Криму, звідки переміщаються в Київ і центр України кримінальні
елементи (http://www.mk.mk.ua/rubric/crime/2014/08/22/16288, 22.08.2014).
У свою чергу, критикуючи точку зору про зв’язок злочинності із
припливом переселенців із Донеччини, керівник ГУ МВС Києва О. Терещук
підкреслив, що це – домисли. За його словами, «зі Сходу до нас приїхали
нормальні люди, трудяги. Переселенці не вчиняють злочинів. Для цього
приїжджають зовсім інші люди. І зараз, і раніше з різних регіонів України та
інших держав».
Другою причиною росту злочинності експерти називають появу
незаконних збройних формувань і «розповзання» незаконного володіння
зброєю. Народний депутат, що обирався до ВР від Партії регіонів, генералполковник міліції М. Джига підкреслив, що «...після подій, що сталися в січні
– лютому, з’явилися воєнізовані незаконні угруповання, які дозволяють собі
перевищувати повноваження», і додав, що озброєні люди вриваються в
будинки
чиновників
(http://from-ua.com/news/322753-v-ukrainekatastroficheski-virosla-prestupnost.html, 19.09.2014).
Г. Москаль також зазначив, що «поки триватиме так зване АТО, або
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війна, або громадянська війна, зростатиме кількість незаконної зброї».
У ЗМІ цитують слова керівника ГУ МВС Києва О. Терещука: «Зброї
багато. І тієї, що залишилася, і тієї, що завозять із зони АТО й з інших
напрямів. Тільки перед Днем Незалежності вилучили 60 бойових гранат,
гранатомети. Навіщо вони в мирному місті?! Міліція не раз просила, і я
прошу ще: здайте свої арсенали!».
Професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії
адвокатури України В. Бояров також звернув увагу на те, що сьогодні
надходить зброя, що вивозиться із зони бойових дій у Донбасі. «Основне
почнеться, коли батальйони, які можна назвати “мародерствуючими”,
повернуться сюди, – прогнозує В. Бояров. – Вони ж не підуть туди, де нема
чого брати. Майдан це буде або масові заворушення – можна називати як
завгодно. Але ці злочини починаються із закликів, потім підуть злочини на
ґрунті ненависті, за кольором шкіри, мовою, соціальним групам і т. д. В
результаті все закінчується вбивствами, масовими заворушеннями і навіть
геноцидом» (http://www.zerkalo.net.ua/news/3013.html, 5.09.2014).
ЗМІ цитують й коментарі громадян: «Коли нескладно роздобути зброю,
злочинність завжди зростає. Починаючи з весни, вірніше навіть із зими, з
часів Майдану, дуже багато зброї на руках. А тепер, коли йде війна, тим
більше дістати автомат легко, якщо є бажання. Звичайно, багато хто його
використовує, щоб грабувати, такі люди відчувають свою владу, безкарність.
А уряд і міліція з цим нічого не робить, вони зайняті тільки своїм
збагаченням. А прості люди страждають. Тепер вже і по дорогах страшно
їздити»
(http://nahnews.com.ua/83648-pod-xarkovom-zaderzhali-pyanyxstrelkov-v-kamuflyazhe, 11.09.2014).
Третю причину зростання злочинності у країні пов’язують в
експертних колах із зменшенням авторитету правоохоронних органів. Так,
колишній член Партії регіонів, народний депутат, генерал-полковник міліції
М. Джига підкреслив: «Міліцію принизили. І з того часу ніяких змін в
системі Міністерства внутрішніх справ не відбулося. З реформування, по
зміцненню її авторитету, щодо захисту міліції», – пояснює нардеп.
По-четверте, кількість злочинів у країні зростає із причини погіршення
соціально-економічної ситуації. М. Джига у своєму коментарі звернув увагу
на те, що, «якщо не буде працювати економіка, якщо не буде збільшуватися
кількість робочих місць, якщо буде падіння рівня життя людей, злочинність
буде зростати. Буде зубожіння народу. А зараз набирає темпи ця тенденція».
Нардеп упевнений, що нинішня влада провокує падіння економіки:
«Якщо банки будуть розвалюватися, як зараз розвалюються, людям не
віддаватимуть депозити... Цілий ряд проблем, породжених нинішнім
керівництвом країни, призводить до спаду економіки», – підсумував нардеп
(http://from-ua.com/news/322753-v-ukraine-katastroficheski-viroslaprestupnost.html, 19.09.2014).
А. Павловський («Батьківщина») також упевнений, що «кількість
злочинів в країні зростає з причини погіршення соціально-економічної
ситуації та продовження війни. І це не сприятиме поліпшенню кримінальної
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ситуації.
Навпаки,
ми
будемо
бачити
тільки
погіршення»
(http://www.zerkalo.net.ua/news/3013.html, 5.09.2014).
Утім деякі експерти вважають, що справжній сплеск вуличної
злочинності в Києві ще попереду.
Найближчим часом Україну накриє кримінальний хаос і хвиля злочинів
на ґрунті расової та мовної ненависті, вважає професор кафедри
кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України
В. Бояров. Враховуючи зростання соціальної напруженості, експерт не
бачить приводу для оптимізму й переконаний, що криміналізація молоді та
суспільства тривтаиме. «До цього ми йдемо і, на жаль, до цього треба
готуватися»,
–
констатував
криміналіст
(http://www.zerkalo.net.ua/news/3013.html, 5.09.2014).
При цьому привертають до себе увагу результати опитування,
проведеного в липні Інститутом соціології НАН України. Відповідно,
політичним партіям не довіряють 71,9 % респондентів, судам – 69,1 %,
прокуратурі – 67,8 %, міліції – 76,7 % опитаних.
Разом з тим 65,3 % українців не довіряють Верховній Раді, банкам –
61,1 %, уряду – 53,3 %, місцевим органам влади – 49,4 %, профспілкам –
49,1 %, ЗМІ – 45,4 %.
Президенту не довіряють – 34,8 % опитаних.
Водночас 55,4 % респондентів оцінили політичну ситуацію в Україні в
цілому як критичну і вибухонебезпечну, 40,8 % – як напружену, 1,9 % – як
спокійну і тільки 0,2 % як благополучну.
Таким чином, експерти, констатуючи різке зростання злочинності,
пов’язаної із застосуванням зброї, водночас практично єдині у прогнозі, що
її сплеск у країні ще попереду.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Найбільш цинічним є те, що проти України – члена ОБСЄ веде війну
інший член ОБСЄ – Російська Федерація. Про це 6 жовтня під час зустрічі з
36 постійними представниками держав-учасниць ОБСЄ сказав Голова
Верховної Ради України О. Турчинов.
Сторони обговорили ситуацію, що склалася на Сході України, та участь
спостерігачів від ОБСЄ в майбутніх виборах в Україні.
За словами О. Турчинова, надзвичайно важливим є питання діяльності
спостережної місії ОБСЄ на Сході України, «на кордоні з Російською
Федерацією». «Сьогодні настав переломний момент: від того, як наполегливо
та синхронно діятиме вся міжнародна спільнота, ми чи зупинимо конфлікт,
чи він перейде в нову більш масштабну фазу», – наголосив він,
запропонувавши збільшити представництво ОБСЄ на східному кордоні
України «для здійснення моніторингу кордону за допомогою безпілотників».
«Такий моніторинг міжнародних організацій сприятиме припиненню
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поставок зброї, військової техніки та переходу на територію нашої країни
через кордон військових Російської Федерації та терористичних угрупувань з
Росії», – сказав О. Турчинов.
Також співрозмовники обговорили питання проведення виборів до
парламенту 26 жовтня, «які повинні забезпечити оновлення парламенту та
формування нової демократичної більшості» (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 6.10).
***
Голова Верховної Ради О. Турчинов звернувся до Всеукраїнської ради
церков і релігійних організацій із пропозицією визначити напередодні
парламентських виборів дату проведення спільної молитви за Україну.
Завершуючи зустріч Голови Верховної Ради України і Прем’єр-міністра
України О. Яценюка із членами Всеукраїнської ради церков і релігійних
організацій, О. Турчинов запропонував «визначиться з датою, щоб ми разом
провели всеукраїнську молитву за нашу країну, наш народ, за те, щоб ми в
єдності і вірі подолали всі труднощі, які стоять перед нами».
На його переконання, проведення такого заходу буде підтримано усіма
гілками влади, і Президент України разом з урядом і парламентом
підтримають цю ініціативу.
О. Турчинов також висловив сподівання, що наступний парламент стане
«тим потужним фундаментом державності і захисту інтересів України, який
прийматиме рішення, що забезпечують наш рух до Європи, рух вперед по
шляху, який благословляє Господь» (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 3.10).
***
Українські закони повинні діяти на всій території Донбасу. На цьому
наголосив Голова Верховної Ради України О. Турчинов в інтерв’ю
інформаційному агентству «ЛігаБізнесІнформ».
Відповідаючи на запитання, чи залишаться за Україною Маріуполь,
Донецький аеропорт, Щастя й Дебальцеве, О. Турчинов заявив: «Безумовно.
Я вважаю, що розмінних карт бути не може. Та територія, яку ми
контролюємо, не може бути передана військам Росії під жодним виглядом.
Там живуть громадяни України, та їх захист – наш прямий обов’язок».
При цьому він наголосив, що вся територія, яка нині тимчасово
перебуває під контролем терористів і російських окупантів, «з часом повинна
бути повністю очищена від них». «Ми повинні говорити не про розширення
цієї зони, а про її обнулення. Ось наша задача», – додав керівник парламенту.
О. Турчинов підкреслив, що час, коли не ведеться повномасштабна
війна, необхідно використовувати для зміцнення оборони країни,
відновлення й нарощування нашого військового потенціалу. «Тільки так ми
не дозволимо, щоб нам диктували, якою буде спецзона, – сказав він. – Якщо
говорити про мирний формат, то наша позиція має бути чіткою і
однозначною: на всій території Донбасу повинні діяти українські закони! Ті,
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хто спробують створити на території нашої країни кримінальний анклав,
повинні бути арештовані, а в разі опору – знищені. Альтернативи немає»
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 2.10).
***
Усі пропозиції, які вніс уряд А. Яценюка, дадуть змогу реформувати
країну й домогтися в найближчі роки членства в Європейському Союзі.
Таке переконання висловив Голова Верховної Ради України О. Турчинов в
інтерв’ю інформаційному агентству «ЛігаБізнесІнформ», опублікованому в
четвер, 2 жовтня.
О. Турчинов підкреслив, що «не було іншого такого періоду в нашій
країні, коли уряду випадало більше випробувань, ніж зараз», нагадавши, що у
період формування влади після Майдану «була величезна відповідальність і
повна відсутність механізму її реалізації». «Розвалені фінанси, знищена
виконавча вертикаль, люди з палицями бігають за міліціонерами, які бояться
в формі з’являтися на вулицях міст. Країна повністю не захищена, –
деформована і зруйнована система управління, – сказав він. – І в той же час
ми зіткнулися з агресією Росії і відсутністю ресурсів для оборони.
А. Яценюку вдалося в цих умовах утримати ситуацію, відновити
управління країною і не допустити найстрашнішого сценарію. У той же час
не можна говорити, що у нас все чудово і все вдалося. Домінувала і домінує
тема відволікання величезних ресурсів для захисту держави від агресора. Але
крок за кроком уряд йде до запуску реформ, які так необхідні країні».
При цьому Голова Верховної Ради підкреслив, що на сьогодні практично
у два рази скорочується державний апарат, розпочато масштабне
реформування податкової системи, удвічі скорочується кількість
контролюючих органів та їхня чисельність, планується ухвалити пакет
антикорупційних урядових законів.
«Процес йде. Але країна живе в найскладніших умовах. Крім того, ряд
ініціатив неможливо прийняти без законодавчої підтримки в парламенті, якій
після розвалу більшості немає, – сказав О.Турчинов. – Я вважаю, що всі ті
пропозиції, які вніс уряд А. Яценюка, дозволять нам реформувати країну і
домогтися в найближчі роки членства в Європейському Союзі» (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 2.10).
***
Голова Верховної Ради О. Турчинов привітав освітян з Днем учителя
і заявив, що буде зроблено все для того, щоб уже в найближчому
майбутньому зарплати й пенсії працівників сфери освіти були гідними.
Про це він написав у Twitter, передає УНН.
Як зазначив О. Турчинов, від учителів залежить майбутнє України через
10–20 років. «Це, звісно, лежить не на поверхні, але діти, яких ви сьогодні
навчаєте і виховуєте, вже завтра творитимуть історію», – додав він.
Також спікер ВР подякував усім учителям, які, незважаючи на
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складнощі та проблеми, передають свої знання новому поколінню.
«Було б так легко написати тут, що вже завтра чи, добре, після виборів,
зарплати в освітній галузі зростуть вдвічі, навіть вп’ятеро. Але я цього
зробити не можу, тому що не можу брехати. Одразу краще не буде. Але все
буде зроблено для того, щоб вже в найближчому майбутньому заробітні
плати та пенсійне забезпечення вчителів були гідними», – зазначив О.
Турчинов (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014.
– 5.10).
***
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення кінцевих
вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів.
Проектом (реєстр. № 5114) пропонується внести до Господарського
кодексу, Кримінального кодексу, Кримінального процесуального Кодексу,
законів «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», «Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» низку
змін, які спрямовані на встановлення механізму виявлення фізичної особи –
кінцевого вигодоодержувача, а також вільного доступу до Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 7.10).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення.
Проект закону спрямований на забезпечення реалізації положень нових
міжнародних стандартів в сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з
фінансуванням тероризму.
Законопроектом пропонується комплексно удосконалити національне
законодавство в сфері фінансового моніторингу.
Проектом, зокрема, передбачається:
– запровадити національну оцінку ризиків системи фінансового
моніторингу та удосконалення ризик-орієнтовного підходу;
– виокремити заходи щодо боротьби із фінансуванням розповсюдження
зброї масового знищення;
– змінити підхід щодо визначення предикатних злочинів (включення
податкових злочинів до предикатних);
– вдосконалити законодавчі аспекти, які впливають на якість
розслідування злочинів з легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом;
– внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України
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(щодо підслідності злочинів з легалізації);
– здійснити фінансовий моніторинг щодо національних публічних діячів
та посадових осіб міжнародних організацій;
– встановити поріг для міжнародних грошових переказів;
– зняти порогові суми для здійснення фінансового моніторингу
рієлторами та нотаріусами;
– виключити осіб, які здійснюють операції з готівковими коштами на
суму понад 150000 грн., з числа суб’єктів первинного фінансового
моніторингу за рахунок введення обов’язкового моніторингу таких операцій
банківськими установами;
– поліпшити процедуру зупинення фінансових операцій тощо.
Проектом також пропонується визнати таким, що втратив чинність,
Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та внести
зміни до інших кодифікованих та законодавчих актів, які витікають із нього
та направлені на реалізацію його норм.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 5067 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 7.10).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «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».
Законодавчим актом з метою забезпечення принципу невідворотності
покарання у випадках, коли підозрюваний (обвинувачений), знаходячись
поза межами України, переховується від органів слідства та суду, ухиляється
від кримінальної відповідальності, та для підвищення ефективності
розслідування окремих злочинів проти основ національної безпеки України,
злочинів, пов’язаних з терористичною діяльністю, умисних вбивств,
корупційних злочинів та злочинів проти миру, безпеки людства та
міжнародного правопорядку низку статей Кримінального та Кримінального
процесуального кодексів доповнено положеннями, які передбачають
покарання у виді конфіскації майна за вчинення даних злочинів.
Законом запроваджено спеціальне досудове розслідування зазначених
вище злочинів шляхом доповнення Кримінального процесуального кодексу
Главою 24-1 «Особливості спеціального досудового розслідування
кримінальних правопорушень», а також внесено відповідні зміни до низки
статей цього кодексу.
Законопроект зареєстровано за № 4448а (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 7.10).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до
Податкового кодексу України» (щодо вдосконалення оподаткування
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інвестиційної діяльності).
Законом внесено зміни до Податкового кодексу для забезпечення
достатньої свободи сторін для визначення умов угод про розподіл продукції
та усунути суперечності між нормами кодексу.
Зокрема, внесено редакційні уточнення до визначення поняття «інвестор
(оператор)»; запроваджено можливість покладення прав та обов’язків щодо
реєстрації як платників податку на додану вартість за угодою, нарахування та
сплати податку на додану вартість та подання податкової звітності з податку
на додану вартість за багатосторонньою угодою на кожного інвестора та/або
на оператора у порядку, визначеному угодою.
Також запроваджено можливість відображення частки залишку
від’ємного значення різниці між сумою податкових зобов’язань та сумою
податкового кредиту, відображеного оператором, іншими інвесторами за
багатосторонньою угодою про розподіл продукції, та запроваджено
відповідні механізми.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 4766 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 7.10).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про зміни в
адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну і
встановлення меж Новоайдарського і Слов’яносербського районів
Луганської області».
Відповідний проект постанови зареєстровано за № 5115 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 7.10).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про зміни в
адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну і
встановлення меж Перевальського і Попаснянського районів Луганської
області».
Відповідний проект постанови зареєстровано за № 5116 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 7.10).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення зміни до
статті 23-1 Закону України «Про Державний бюджет України на
2014 рік» (щодо фінансових векселів Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб).
Законом внесено зміну до статті 231 Закону «Про Державний бюджет
України на 2014 рік», виключивши в абзаці першому цієї статті слово
«фінансових».
Відповідний законопроект зареєстровано за № 5055 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 7.10).
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***
Тимчасова слідча комісія з питань розслідування причин трагедії в
Іловайську вирішила заслухати свідчення командуючого оперативного
командування «Південь» генерала Р. Хомчака у закритому режимі за
пропозицією генерала й народних депутатів О. Ляшка та М. Іонової.
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні комісії, передає кореспондент
УНН.
Зазначимо, що генерал Р. Хомчак відповідав за операцію в Іловайську.
Перед голосуванням голова комісії народний депутат А. Сенченко
запропонував розділити засідання комісії на дві частини, щоб генерал міг
оприлюднити принаймні частину інформації. Однак ця пропозиція не була
підтримана іншими членами комісії.
Під час відкритої частини засідання був опитаний заступник міністра
внутрішніх справ С. Яровий. Він розповів, що російська армія здійснила акт
агресії проти України 24 серпня, а підрозділи МВС в Іловайську мали
забезпечити правопорядок.
Заступник міністра також повідомив, що про ситуацію з агресією Росії
він доповідав керівництву АТЦ, однак, за його словами, його запевнили, що
«підмога буде».
Нагадаємо, очільник Міністерства оборони України В. Гелетей
повідомив, що під час виводу українських військових з Іловайська загинуло
108 бійців ЗСУ.
Нагадаємо, за словами радника міністра внутрішніх справ А. Геращенка,
під Іловайськом загинули чи пропали без вісти понад 80 бійців. За словами ж
бійця батальйону «Дніпро-1» В. Парасюка, в Іловайську загинули близько
300
українських
бійців
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 6.10).
***
Голова Комітету з питань науки і освіти Л. Гриневич взяла участь у
дискусійній платформі «Освітня революція для країни та бізнесу» в
рамках Київського міжнародного економічного форуму «Україна: з
третього світу в перший».
Під час дискусії, яка відбулася 2 жовтня, голова комітету наголосила:
«Реформування освіти має стати одним з пріоритетних, стратегічних завдань
України. Події, які ми пережили, показали, що країні потрібен
відповідальний патріотичний, кваліфікований і конкурентоздатний на ринку
праці громадянин.
Коли в країні йде війна, зрозуміло, що першим пріоритетом стає
обороноздатність. Але так само зрозуміло, що цей критичний час необхідно
використати для переосмислення нашого майбутнього, наших цінностей,
визначення пріоритетів. У кожній країні, яка дбає про своє майбутнє, освіта
мусить бути одним з провідних пріоритетів.
Сфера освіти дуже консервативна, а результати освітніх змін стають
очевидними у відтермінованій перспективі, щонайменше за років 5–10. У
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зв’язку з цим, для нас дуже пріоритетним є законодавчі зміни. Закон створює
рамку і закріплює основні ідеї, які не так легко змінити навіть тоді, коли
міняється уряд або відбуваються вибори.
Будь-яку реформу, а тим більше реформу освіти можливо реалізувати
лише у партнерстві з усіма зацікавленими суспільними групами. Партнерство
має стати ключовим гаслом для усіх у справі реформування освіти»
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 6.10).
***
Більшість керівників фракцій домовилася підтримати створення
Національного антикорупційного бюро.
Лідер фракції партії УДАР В. Ковальчук після зустрічі із Президентом
України П. Порошенком повідомив, що було досягнуто домовленості, що
антикорупційні законопроекти будуть підтримані в першому читанні,
передає УНН.
«Верховна Рада на позачерговому пленарному засіданні першим
питанням розгляне президентський законопроект про Національне
антикорупційне бюро, а також розглядатиме урядові атикорупційні
ініціативи, – повідомив В. Ковальчук. – Ми закликаємо, щоб наші колеги
депутати підтримали цей законопроект за основу та в цілому, для того щоб
ми відкрили шлях для подолання корупції в Україні».
Лідер фракції партії УДАР сподівається, що парламент проголосує за
цей законопроект.
В. Ковальчук додав, що на зустрічі керівників фракцій із Президентом
було досягнуто домовленості, що антикорупційні законопроекти будуть
підтримані в першому читанні, «і за скороченою процедурою можуть бути
внесені на засіданні Верховної Ради, яке має відбутися 14 жовтня».
«Принаймні парламентська більшість з цього приводу буде мати місце і
більшість голосів від конституційного складу рішення буде прийняте», –
сказав В. Ковальчук.
У свою чергу представник Президента у Верховній Раді Р. Князевич
заявив, що більшість представників фракцій підтримують і президентський
законопроект про створення національного антикорупційного бюро, і урядові
ініціативи. Він зазначив, що фракція «Батьківщина» визначиться зі своєю
позицією з цього питання у вівторок (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 6.10).
***
У Верховній Раді зареєстровано проект закону про внесення змін до
ст. 21 Закону України «Про державну таємницю» (щодо режимносекретних органів), повідомляє УНН. Відповідний документ зареєстровано
у ВР 6 жовтня за № 5130.
Суб’єктом права законодавчої ініціативи виступив Кабінет Міністрів
України, а ініціатором законопроекту – очільник уряду А. Яценюк.
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Головним комітетом з розгляду документа визначено Комітет ВР з
питань національної безпеки і оборони. Також документ мають розглянути
комітети з питань бюджету, з питань боротьби з організованою злочинністю і
корупцією та з питань європейської інтеграції.
Зазначимо, що наразі текст законопроекту й супровідні документи до
нього на офіційному веб-сайті Кабміну не оприлюднені.
Як повідомлялося раніше, Кабінет Міністрів України на засіданні 1
жовтня прийняв ряд рішень, які спрощують доступ до деяких державних
таємниць для групи радників НАТО.
Міністр О. Семерак заявив, що досі в Україні діяла «стара, створена ще
за Радянського Союзу, за часів залізної завіси», система доступу до
режимних об’єктів і документів із грифом «таємно». Уряд ці бюрократичні
процедури
спростив
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 6.10).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко пропонує народним депутатам
розглянути як першочергові проекти постанов щодо внесення змін до
меж районів Луганської області та забезпечення підвищення керованості
й наведення порядку в Луганській області.
На нараді з керівниками фракцій і депутатських груп глава держави
запропонував підтримати проекти постанов, внесені на розгляд Верховної
Ради головою Луганської обласної державної адміністрації Г. Москалем.
Як зазначив постійний представник Президента України у Верховній
Раді Р. Князевич, необхідність розгляду цього питання виникла у зв’язку із
тим, що певні райони Луганської області частково не контролюються
українською владою. «Для належного здійснення управління цими
територіями і забезпечення життєдіяльності цих районів Луганської області
треба внести зміни до меж районів Луганської області і приєднати до тих
районів, які ми контролюємо», – сказав він, коментуючи проекти постанов.
За словами Р. Князевича, на нараді із Президентом ця ініціатива
обговорювалася депутатами й усі без винятку представники парламентських
фракцій і груп, Голова Верховної Ради її підтримали.
«Це важливе рішення, яке дасть можливість після його прийняття
невідкладно відкривати в цих районах територіальні відділення Державного
казначейства, виплачувати людям пенсії і заробітні плати, здійснювати увесь
пакет соціальних послуг, зобов’язання по яким несе держава. Це те
найважливіше, на що очікують мешканці Луганщини сьогодні», – наголосив
представник Президента України у Верховній Раді (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
6.10).
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***
Президент України П. Порошенко наголошує на важливості
ухвалення внесеного ним пакета антикорупційних законопроектів на
позачерговому засіданні Верховної Ради 7 жовтня. Про це глава держави
сказав під час наради з керівниками фракцій і депутатських груп.
Особливу увагу П. Порошенко акцентував на ухваленні закону про
Національне антикорупційне бюро. «Ми усі маємо продемонструвати
рішучість, неупередженість і зробити все можливе для того, щоб підвищити
ефективність боротьби з корупцією», – сказав він.
Президент закликав народних депутатів ухвалити зазначені
законопроекти в цілому.
Глава держави підкреслив, що прийняття антикорупційних законів
важливе в контексті виконання Україною зобов’язань перед міжнародними
організаціями та імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.
«Перенесення або неприйняття цих законопроектів створює надзвичайно
серйозні проблеми, і я просив би, щоб ми всі відповідально поставилися до
цього, оскільки вони розроблені за участю багатьох громадських організацій
і сьогодні набувають достатньо великого суспільного розголосу», – зазначив
П. Порошенко (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 6.10).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з помічником
держсекретаря США з питань Європи та Євразії В. Нуланд.
Співрозмовники обговорили стан реалізації мінських домовленостей із
врегулювання ситуації в ряді районів Донецької та Луганської областей.
Зокрема, наголошувалося на необхідності встановлення повного контролю
над українсько-російським кордоном як ключового чинника для подальшого
мирного врегулювання. Глава держави наголосив на необхідності
відновлення роботи українських прикордонників, залучення експертів ОБСЄ
з належним технічним оснащенням до моніторингу на пунктах пропуску й по
лінії кордону. «Без відновлення Україною повного контролю за кордоном
неможливо досягти мирного врегулювання», – наголосив глава держави.
Президент відзначив необхідність прийняття невідкладних заходів для
уникнення гуманітарної катастрофи на захоплених територіях з огляду на
наближення зимового періоду. Ідеться про відновлення постачання газу,
електроенергії, продуктів харчування.
Президент також відзначив важливість відновлення мовлення
українських телеканалів у Донецьку й Луганську.
Глава держави висловив подяку президенту й уряду США за
«продемонстровану дуже сильну підтримку України на її шляху до свободи
та демократії».
У свою чергу В. Нуланд висловила сподівання, що під час візиту
Президент України відчув підтримку з боку американського народу в
прагненні українців до свободи й демократії. «Ми сподіваємося, що Ви
27

відчули визнання Вашого власного прагнення до миру та успіху в
припиненні війни», – сказала помічник держсекретаря.
Співрозмовники
обговорили
питання
можливості
збільшення
макрофінансової допомоги для України з боку США й необхідності в цьому
контексті ухвалення президентського антикорупційного пакета (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 6.10).
***
Президент Украины П. Порошенко и федеральный канцлер Германии
А. Меркель констатировали угрозу срыва плана по мирному
урегулированию на Донбассе. Об этом говорилось в их телефонном
разговоре, передает пресс-служба украинского Президента.
«П. Порошенко и А. Меркель обсудили процесс мирного
урегулирования на Донбассе. Собеседники констатировали, что отсутствие
устойчивого прогресса с выполнением минских договоренностей, а также
продолжение обстрелов со стороны боевиков ставят под угрозу план мирного
урегулирования», – говорится в сообщении.
Кроме того, П. Порошенко подчеркнул необходимость восстановления
контроля за украинско-российской границей на участке, который
оккупирован, а также создания возможности для выполнения украинскими
пограничниками своих функций при мониторинге ОБСЕ и надлежащем
техническом обеспечении.
Стороны также отметили, что проведение местных выборов в некоторых
районах Донецкой и Луганской областей должно происходить в соответствии
с украинским законодательством, а также в условиях устойчивого
двустороннего прекращения огня, равных возможностей ведения
предвыборной кампании и привлечение международных наблюдателей
(Главком (http://glavcom.ua/news/238958.html). – 2014. – 6.10).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з прем’єр-міністром
Румунії В. Понта і прем’єр-міністром Республіки Молдова Ю. Лянке.
«Ми – сусіди, відносини між нашими країнами динамічно розвиваються,
і ми пишаємося тим, що в один день, 27 червня, ми підписали Угоду про
асоціацію з ЄС», – зазначив глава держави, звертаючись до прем’єр-міністра
Молдови.
«Наші відносини з Молдовою носять стратегічний характер», –
підкреслив Президент.
П. Порошенко подякував і Молдові, і Румунії за надання допомоги в
лікуванні українських військовослужбовців, які були поранені під час АТО.
Говорячи про відносини з Румунією, глава держави зазначив, що в
Україні дуже високо цінують підтримку, яка надається цією країною. «Ми
маємо координувати наші позиції як у сфері безпеки, так і в економічному
співробітництві та використати усі можливості, які надає нам поглиблена та
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всеохоплююча зона вільної торгівлі з Європейським Союзом», – зазначив
Президент, додавши, що «Румунія може стати мостом для України та
Молдови на їхньому шляху до Європейського Союзу».
У свою чергу прем’єр-міністр Румунії В. Понта зазначив: «Я хочу
допомогти Вам скористатися позитивним досвідом, а також уникнути
помилок, яких припустилася Румунія на шляху до ЄС. Якщо Ви їх уникнете,
Ви все зробите набагато швидше.
Повірте, буде дуже важко підготувати економіку до рівня європейської
конкурентоспроможності. Буде дуже важко зберегти робочі місця та заводи,
які не модернізувалися з часів СРСР. Але для того щоб люди зрозуміли,
навіщо їм іти до Європи, треба впроваджувати конкретні проекти та заходи.
Заяви – це добре, але треба слова підкріплювати ділом».
Президент України зазначив, що для українського бізнесу було б
корисно вивчити досвід Румунії для діяльності в умовах законодавства й
конкурентного середовища ЄС. У відповідь В. Понта запропонував
українській стороні запровадити спільні проекти для українських компаній з
метою обміну досвідом.
За словами румунського прем’єра, якщо Україна, Молдова й Румунія
будуть разом, вони стануть сильнішими. «Я гадаю, наші посадовці мають
зустрічатися на високому рівні кожні три-чотири місяці», – сказав він.
Співрозмовники дійшли згоди використовувати токож і тристоронній
формат для вирішення питань, що становлять спільний інтерес, зокрема у
сфері енергетики, транскордонного співробітництва, а також у протидії
контрабанді й незаконному переміщенню осіб (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
2.10).
***
Для того щоб Україна могла подати заявку на членство у
Європейському Союзі, потрібно запровадити 62 реформи. Про це під час
зустрічі з інвесторами в Києві повідомив Президент України П. Порошенко,
передає кореспондент УНН.
«Для того аби подати заявку на членство у Європейському Союзі, ми
маємо здійснити порядку 62 реформ... Надзвичайно важливими для успіху є
наступні реформи: верховенства права, антикорупції, законодавства,
національної системи оборони», – сказав він.
Крім того, Президент наголосив, що війна не є виправданням у
здійсненні реформ і країна потребує плану стратегічного розвитку.
Нагадаємо, П. Порошенко презентував «Стратегію-2020» 25 вересня. Він
назвав вісім пріоритетних сфер у програмі реформ «Стратегія-2020».
В Адміністрації Президента розпочали працювати над реалізацією
восьми основних реформ, які реалізовуватимуться до 2020 р. задля вступу в
ЄС (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
2.10).
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***
Під час поїздки до Житомирської області Президент П. Порошенко
відвідав Житомирський бронетанковий завод, який готується відзначити
71-шу річницю від дня створення. Про це УНН повідомляє з посиланням на
прес-службу глави держави.
П. Порошенко ознайомився з виробничими потужностями підприємства,
оглянув цехи заводу. Спілкуючись з робітниками, Президент відзначив
важливу роль Житомирського бронетанкового заводу в забезпеченні
обороноздатності держави. «Я хочу подякувати вам за вашу працю,
патріотизм. За те, що в цих складних умовах ви готові робити все можливе
для того, щоб держава була краще озброєна, захищена і щоб ми
продемонстрували, що ми сильний, єдиний український народ», – сказав
П. Порошенко.
Президент закликав працівників підприємства розглянути можливість
переходу на тризмінний робочий графік, щоб підвищити обсяги виробництва.
За словами Президента, події на Донбасі – «для нас вітчизняна війна,
коли ми захищаємо нашу незалежність, суверенітет України, територіальну
цілісність. Це війна, яка згуртувала нашу націю, об’єднала український
народ, і зараз ми демонструємо, як вміємо любити и боронити Батьківщину».
Президент наголосив на тому, що країна навчилася захищатися. «Зараз
ми вже вміємо воювати, захищатися, робити все, щоб зупинити ворога. І саме
це дозволило нам оголосити режим припинення вогню. Нам потрібен мир, і
ми його забезпечимо», – наголосив глава держави.
Президент пообіцяв, що він, як Верховний головнокомандувач, мобілізує
весь світ на підтримку України. «Весь світ буде стояти поруч з нами,
захищаючи український суверенітет, незалежність, волю і демократію. Будьякий загарбник опиниться в тотальній міжнародній ізоляції і заплатить свою
ціну за те, що він напав на Україну», – заявив Президент (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 4.10).
***
Президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил
П. Порошенко наголошує на необхідності термінового вирішення всіх
питань забезпечення армії перед зимою.
Перебуваючи з робочою поїздкою на Житомирщині, глава держави
зазначив, що переглянув стан готовності Збройних сил України до зими. «Ми
маємо зробити все, щоб воїн був нагодований, у теплі. Бліндажі та
фортифікаційні споруди, які зараз будуються на лінії зіткнення, мають
забезпечити не лише безпеку, але й відносний комфорт, у тому числі і
взимку», – сказав Президент у спілкуванні з представниками ЗМІ.
За його словами, на сьогодні будівництво першої і другої лінії
оборонних укріплень виконано на 80 %.
Президент наголосив на необхідності зняття бюрократичних процедур у
питанні забезпечення військовослужбовців зимовим одягом. Він звернув
увагу військового командування на необхідність негайного, до 10 жовтня,
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вирішення цього питання. «Ми зробимо все можливе для того, щоб,
використовуючи той досвід, якого ми набули протягом антитерористичної
операції, значно підвищити рівень захисту, комфорту і безпеки, а також
піклування про наших солдат, які конче потребують уваги і з боку влади, і з
боку народу», – сказав глава держави.
Президент висловив особливу подяку волонтерам, які надають допомогу
армії. «Ви знаєте, що створено відповідний комітет координації зі Збройними
силами, Національною гвардією та прикордонними військами. Я впевнений,
що покращення координації цих дій буде лише на користь нашій спільній
справі», – наголосив глава держави (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 4.10).
***
Президент України П. Порошенко під час робочої поїздки до
Житомирської області відвідав полігон, де відбуваються тренування
військовослужбовців.
Президент переглянув перебіг навчань. Бійці Артилерійської бригади
8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ продемонстрували навички
володіння бойовою технікою та озброєнням, виконали вправи стрільб із
протитанкових гармат. Воїни-десантники 95-ї окремої аеромобільної бригади
провели заняття з вогневої підготовки.
Глава держави оглянув зразки озброєння, які використовують військові в
зоні проведення АТО, ознайомився з новими розробками. Президенту було
продемонстровано тепловізори, далекоміри, радіолокаційні станції,
екіпірування та обмундирування військовослужбовців.
Глава держави ознайомився з розробками Житомирського військового
інституту ім. С. П. Корольова. «Все, що може виробляти інститут, зараз має
зелене світло. Власні розробки негайно направляються в зону АТО і
фінансуються у повному обсязі», – сказав Президент.
П. Порошенко наголосив, що він поставив перед директором інституту
чіткі завдання щодо виготовлення нової продукції. «Терміни відведені
достатньо жорсткі, я думаю, що присутнє розуміння, що нам необхідно
зробити вже найближчим часом. Частина офіцерів інституту зараз
знаходяться на підготовці в різних країнах світу, і ті можливості, які зараз
нам відкрили партнери і союзники, дають нам впевненість в тому, що ми
найближчим часом значно підвищимо ефективність застосування як
безпілотних літальних апаратів, так і артилерії, систем залпового вогню і
української оборони. Базовий інститут, я на нього як Верховний
головнокомандувач покладаю особливі надії», – підкреслив Президент
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 4.10).
***
Під час робочої поїздки до Львова Президент України П. Порошенко
представив для львівської громади програму реформ «Стратегія реформ31

2020». «У керівництва країни є тверда політична воля змінити країну,
забезпечити ці зміни», – сказав глава держави, висловивши переконання, що
до реформування країни необхідно активно залучати суспільство.
«Це не може і не має бути реформа Президента, президентської
Адміністрації, партії чи уряду – це реформа всіх нас. Стратегія, яка
запропонована, – це лише кістяк. “М’ясо” маємо наростити всі разом.
Вважаю, все у нас вийде», – заявив П. Порошенко під час виступу у
Львівському національному університеті.
Глава держави зупинився на основних напрямах, які потребують
реформування. Зокрема, наголосив на проведенні судової, антикорупційної
та медичної реформ. «Корупція – найсильніший союзник бойовиків,
терористів та інтервентів», – заявив Президент, висловивши сподівання, що
Верховна Рада на позачерговому засіданні 7 жовтня ухвалить пакет
антикорупційних законів, запропонований Президентом.
П. Порошенко закликав політичні сили в передвиборній боротьбі
виходити із спільної мети. «Це – побудова успішної, демократичної,
європейської України та відновлення миру на нашій землі. Ми не можемо
дозволити собі розбрату, бо сьогодні кожний укол у свого опонента може
обернутися ударом по країні, – наголосив П. Порошенко. – Час єднатися
навколо миру та реформ» (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 3.10).
***
Президент України П. Порошенко виступає за скасування
депутатської недоторканності і сподівається, що новообрана Верховна
Рада ухвалить відповідне рішення.
«Я мрію, щоб однією з перших ініціатив парламенту було скасування
хоча б для наступної Верховної Ради депутатського імунітету. Думаю, що ми
переконаємось, що будуємо вільну демократичну державу», – сказав
Президент під час спілкування із представниками ЗМІ у Львові.
На думку Президента, депутатський імунітет не повинен перешкоджати
розслідуванню справ і після його скасування люди не йтимуть у парламент
лише для того, щоб отримати захист.
Глава держави висловив сподівання, що, поки таке рішення не прийняте,
новообраний склад Верховної Ради у випадку доведення вини тих чи інших
депутатів повинен «звільняти від імунітету будь-кого, незалежно від того, до
якої політичної сили він належить».
«Я планую і мрію побудувати таку державу, щоб розкриття будь-яких
злочинів не залежало від доручення прокуратурі з боку Президента. І якщо є
злочин, депутатський імунітет не має нікого рятувати чи захищати», –
підкреслив Президент (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 3.10).
***
Під час робочої поїздки до Львова Президент України П. Порошенко
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відвідав Львівський ремонтний бронетанковий завод, на якому
ремонтують важку військову техніку.
Глава держави ознайомився з виробничими потужностями підприємства,
оглянув зразок нової броньованої машини «Дозор», яку буде запущено в
серійне виробництво.
Президент наголосив на необхідності підвищення продуктивності та
ефективності роботи заводу. За словами П. Порошенка, продукція
українських оборонних підприємств має бути якісною, щоб захистити
українських військових в бою.
Обороноздатність української армії сьогодні є важливим питанням, тому
держава надаватиме підтримку такому виробництву, запевнив Президент.
«Зробимо все, щоб виготовити якісну машину», – підкреслив він.
За ініціативою Президента було проведено випробування міцності броні
нової машини «Дозор». Броня машини витримала – куля не пройшла
наскрізь.
Глава держави подякував працівникам заводу за якісну роботу
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 3.10).
***
Президент України П. Порошенко заявив, що підпише закон України
«Про очищення влади» (про люстрацію), хоча і не вважає його
досконалим.
Виступаючи у Львівському національному університеті, глава держави
зазначив: «Я дуже уважно вивчив проект закону “Про очищення влади” у тій
редакції, в якій минулого тижня його ухвалила Верховна Рада. Він не є
досконалим, є дуже проблемним. Значна частина людей без вини змушені
змиритися і пройти інколи принизливу процедуру. Я не в захваті від цього, я
бажав би кращого. Але в цих умовах люстрації бути, і закон буде підписано».
За словами П. Порошенка, він прийняв рішення підписати закон про
люстрацію через необхідність очищення всього державного апарату.
«Впевнений, що позитивного в цьому законі все ж більше, і що Україна буде
кращою», – заявив Президент.
Президент наголосив, що будуть вивчені рекомендації Венеціанської
комісії, Конституційного Суду, рішення ЄС щодо гармонізації українського
законодавства, рішення Ради Європи, рекомендації Європейського суду з
прав людини. «Як Президент не маю права ігнорувати. Але ми за об’єднання
країни, і люстрація відбудеться», – зазначив глава держави.
Президент не виключив можливості, за наявності зауважень
Венеціанської комісії та Конституційного суду, внесення змін до цього
закону.
Спілкуючись пізніше із журналістами, Президент зазначив, що він
ухвалив рішення про підписання закону «Про очищення влади», незважаючи
на велику кількість зауважень правозахисників.
На переконання глави держави, перевага закону полягає в тому, що
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країна нарешті звільниться від представництва у владі корупціонерів, а
проведення люстрації буде введено в чітке правове поле. Таким чином,
будуть скасовані самовільні люстраційні комітети. «Нарешті, заведемо це
питання у законодавче поле. Це було головним аргументом. Країна має
очиститись, це має відбутися у чіткій, регламентованій законом процедурі», –
підкреслив П. Порошенко.
Президент зазначив, що «закон підіб’є риску» в питанні прозорості
формування влади (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 3.10).
***
У рамках робочої поїздки до Львівської області Президент України
П. Порошенко відвідав Академію Сухопутних військ Збройних сил
України ім. гетьмана П. Сагайдачного.
На переконання глави держави, необхідно змінювати застарілі підходи в
підготовці Збройних сил і використовувати нові методи, які застосовуються
країнами НАТО. Саме для цього, зазначив Президент, затверджено
спеціальні програми підготовки та оснащення українських військових.
П. Порошенко високо оцінив дії аеромобільних військ під час проведення
АТО. Він зазначив, що Збройні сили, Нацгвардія, прикордонники, спеціальні
загони ефективно використовують режим припинення вогню для підвищення
обороноздатності та ефективності армії.
Глава держави висловив переконання, що українське військо й надалі
демонструватиме свої найкращі якості, а держава, у свою чергу,
збільшуватиме підтримку оборонного комплексу і військових. «Держава
перевела економіку на військові рейки і віддає все, що може, для того щоб
українська армія була найсильнішою», – наголосив він.
Президент вручив державні нагороди військовослужбовцям, які
проявили мужність і героїзм у зоні проведення антитерористичної операції
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 3.10).
***
Заступник глави Адміністрації Президента України В. Чалий провів
зустріч із заступником державного секретаря канцелярії президента
Республіки Польща Я. Соколовським.
Співрозмовники висловилися за продовження позитивної динаміки
двосторонніх відносин між Україною та Польщею, передає УНН з
посиланням на прес-службу Президента України.
В. Чалий заявив, що інституційна співпраця між Україною та Польщею
має бути підсилена, і запропонував пожвавити роботу в рамках двосторонніх
механізмів.
Заступник державного секретаря канцелярії президента Польщі запевнив
у повній підтримці України з боку керівництва РП. Зокрема, він заявив, що
Польща готова й надалі всебічно допомагати Україні у протидії значним
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безпековим, економічним і гуманітарним загрозам.
Я. Соколовський запропонував провести наступне засідання
Консультативного комітету президентів найближчим часом у Польщі. До
порядку денного засідання, серед іншого, має увійти питання підготовки
державного візиту Президента України до Республіки Польща. Також Я.
Соколовський запевнив у відданості Польщі подальшому розвитку
добросусідства з Україною.
В. Чалий подякував польському колезі за запрошення провести
Консультативний комітет у Польщі. Він також відзначив особливу підтримку
Польщею європейської інтеграції України та висловив сподівання, що
польський парламент ратифікує Угоду про асоціацію між Україною та ЄС
уже найближчим часом, як це вже зробив ряд країн ЄС, а також
Європейський парламент синхронно з Верховною Радою України 16 вересня.
Я. Соколовський запропонував Україні скористатися досвідом
перетворень, що відбулися в Польщі за останні 25 років. В. Чалий відзначив
цінність польського досвіду для України, зокрема у процесі децентралізації
та реформи місцевого самоврядування. Серед нинішніх пріоритетів, з його
слів, є також реформа сектора безпеки й оборони, і Польща є однією з
найбільш активних країн, які надають консультації й допомогу в цій сфері
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 2.10).

***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк сподівається, що Верховна Рада
України 7 жовтня ухвалить пакет антикорупційних законопроектів:
урядові проекти законів щодо обов’язкового оприлюднення даних про
реальних власників компаній і власників нерухомого майна, а також щодо
запобігання корупції, і президентський законопроект про Національне
антикорупційне бюро. Про це глава уряду сказав на засіданні Кабінету
Міністрів України в понеділок, 6 жовтня.
А. Яценюк нагадав, що уряд України звернувся до Голови Верховної
Ради України провести позачергове засідання парламенту для ухвалення
пакета антикорупційних законів, і це засідання відбудеться 7 жовтня. «Разом
із Президентом ми обговорювали питання щодо голосування за пакет законів
по боротьбі з корупцією», – додав він.
Глава уряду наголосив, що в Кабінету Міністрів є чіткий план, «яким
чином в Україні боротися з корупцією». Цей план, за його словами,
складається з трьох блоків, перший із яких – дерегуляція: «Якщо в чиновника
є надто багато повноважень і цього чиновника не контролюють, то він зразу
починає збирати гроші за свої повноваження, якими його наділила держава».
Тому, підкреслив глава уряду, Кабінет Міністрів України вже прийняв
ряд ключових рішень щодо дерегуляції, «а відповідно, зменшення корупції в
органах державної влади». Зокрема, уряд прийняв рішення скоротити
кількість органів державної влади з контролюючими функціями з 56 до 27,
скоротити кількість контролюючих функцій з 1100 до 680 на цьому етапі, а
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також обмежити перевірки: «Два місяці тому уряд через парламент прийняв
рішення, яке забороняє здійснювати перевірки суб’єктів підприємницької
діяльності до кінця поточного року, крім Державної фіскальної служби».
Другий блок антикорупційних ініціатив, на яких наполягає уряд, – «два
законопроекти, які вносяться Кабінетом Міністрів України і які суттєво
вплинуть на те, щоб корумповані чиновники не були у владі і щоб їх
виявляли».
Проект закону «Щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів
юридичних осіб та публічних діячів» зобов’язує будь-які суб’єкти
підприємницької діяльності: компанії, акціонерні товариства, товариства з
обмеженою відповідальністю – розкривати всю інформацію про реальних
власників компаній: «Сьогодні компанії зареєстровані на офшори, а
фактичними власниками компаній можуть бути чи то державні службовці, чи
то члени уряду, чи то працівники Адміністрації Президента, і побачити це
неможливо. Тому перше основне завдання цього закону – це розкриття
інформації про всіх реальних власників будь-яких українських компаній.
Щоб чиновники не ховалися за родичами, за офшорами, за членами сім’ї чи
будь-якими іншими особами, які є номінальними власниками».
Ще одна новація в цьому законі, за словами глави уряду, – «після
ухвалення закону будь-який громадянин України отримає доступ до
інформації про власників всього нерухомого майна в Україні»: «Побачимо, у
кого які будинки, квартири, нерухомість, і отримаємо реальний доступ до
всіх баз даних всієї нерухомості в країні».
А. Яценюк закликав парламентарів ухвалити цей законопроект:
«Сподіваюся, членам парламенту немає чого боятися з приводу розкриття
інформації про власників компаній і про нерухомість та іншу власність».
Ще один проект закону Кабінету Міністрів про запобігання корупції.
А. Яценюк назвав його «антикорупційним кодексом» і повідомив, що
законопроект розроблявся разом із західними експертами, зокрема зі США:
«Ми його доопрацьовували декілька разів, і зараз, після прийняття рішення
уряду, направимо остаточну редакцію на розгляд у Верховну Раду України».
За його словами, закон передбачатиме введення обов’язкового
електронного декларування доходів і витрат усіх державних чиновників
І–ІІІ категорії: «Будь-яка людина може отримати доступ до цієї електронної
декларації».
Крім того, розширюється перелік власності, яка підлягає декларуванню:
«У тому числі будуть декларуватися дорогоцінності, метали, готівкова
валюта, готівка як така – те, що не попадає в поточну декларацію».
Також законопроектом вводиться процедура моніторингу життя
високопосадовців: «Спеціальна національна комісія матиме повноваження
під час перевірки декларацій високопосадовців отримувати інформацію з
інших джерел, – чи відповідає те, що написано в декларації, стилю життя,
який веде той чи інший чиновник у високих кабінетах».
Також урядовий законопроект передбачає істотне підвищення
відповідальності за корупційні діяння.
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Глава уряду також нагадав, що 7 жовтня Верховна Рада розгляне
президентський
законопроект
про
створення
Національного
антикорупційного бюро: «Сподіваємося, що весь пакет законів про боротьбу
з корупцією – це два урядові законопроекти і один президентський – будуть
підтримані парламентом. Це в тому числі і тест для парламентарів на вибори:
чи готові на словах, чи все-таки на ділі шляхом голосування підтримувати
рішення про реальні кроки, спрямовані на боротьбу з корупцією в Україні.
Якщо не прийняти ці закони, то залишиться схема, де ганяються за
дрібними чиновниками, а високопосадовці, судді, прокурори, правоохоронна
система знаходяться під корупційним імунітетом.
Сподіваємось на підтримку Верховною Радою України всіх трьох
законодавчих ініціатив, які внесені урядом і Президентом» (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 6.10).
***
На сьогодні в російської сторони немає політичної волі виконувати
мирні домовленості.
А. Яценюк нагадав, що згідно з мінськими домовленостями Росія
повинна була вивести свої війська з України: «Це не виконано Російською
Федерацією. Друге. РФ мала припинити підтримку очолюваних Росією
терористів у Донецькій і Луганській областях – і це також не виконано.
І третє. Термінове відновлення контролю над українсько-російським
кордоном. І це також не зроблено через небажання Російської Федерації».
Він підкреслив, що мінські домовленості – «це лише перший крок, і
необхідно багато зробити, щоб вони працювали»: «Попередні домовленості,
досягнуті в Мінську, можливо, приведуть нас до миру. Але на сьогодні я
доволі скептично ставлюся до того, як вони виконуються. З нашого боку ми
робимо все можливе для деескалації ситуації і знаходження мирного
вирішення».
А. Яценюк наголосив, що Кабінет Міністрів України цінує зусилля
ОБСЄ, спрямовані для досягнення миру й підтримку України.
Глава уряду повідомив, що сьогодні (у ніч з 5 на 6 жовтня. – Ред.) до
України вже прибули два безпілотні літальні апарати, які зараз проходять
оформлення і будуть використовуватися спостерігачами ОБСЄ: «Ми
очікуємо, що ці безпілотники будуть у роботі якомога швидше. Це дасть
додаткові можливості встановити, чи виконується режим припинення вогню»
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 6.10).
***
Українська сторона в рамках загальної процедури подала спеціальний
позов до Стокгольмського арбітражного суду щодо постачання газу з РФ.
«Якщо ми не дійдемо до домовленості в тристоронньому форматі, суд
сам прийме рішення про тимчасові умови постачання газу», – наголосив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк у програмі «Шустер Live» на Першому
національному телеканалі в п’ятницю, 3 жовтня. А. Яценюк зазначив, що для
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того, аби пройти зиму, не вистачає 5 млрд. куб. м. За його словами, нині є два
варіанти вирішення цієї проблеми. «Ми проводимо переговори:
Європейський Союз і Україна, як одне ціле, і Росія – з метою підписати
тимчасову угоду до 31 березня на постачання природного газу», – окреслив
він перший варіант.
Другий шлях, за його словами, – отримання рішення через суд: «Ми
подали спеціальний окремий позов в рамках загальної процедури. Суд
протягом місяця, якщо ми не дійдемо до домовленості в тристоронньому
форматі, сам прийме рішення про тимчасову ціну і тимчасові умови
постачання газу. Тому що зараз це вже питання енергетичної безпеки
Європи».
А. Яценюк нагадав, що російська сторона запропонувала ціну газу для
України в 500 дол. США за 1 тис. куб. м: «Коли ми відмовилися, ми пішли по
шляху підписання угоди і отримання європейської ціни. Ми не просимо про
жодні знижки. Ми готові платити європейську ціну» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 4.10).
***
Уряд України погасив євробонди, видані НАК «Нафтогаз України» під
державні гарантії. Про це повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у
програмі «Шустер Live» на Першому національному телеканалі в п’ятницю,
3 жовтня.
«Позавчора погасили 1,67 млрд дол. боргів “Нафтогазу”, – повідомив
він. – Не ми їх брали, але нам їх віддавати. Якщо не погасиш борги,
наступного кредиту ніхто не дасть, і розмовляти з тобою ніхто не буде. Росія
сподівалася, що ми не заплатимо за боргами “Нафтогазу”».
Глава уряду зазначив, що навіть у Нью-Йорку під час його зустрічі з
банківськими та інвестиційними колами США частина представників бізнесу
скептично ставилася до можливості погашення євробондів «Нафтогазу». «Ми
все позавчора заплатили до копійки і будемо виплачувати, як би це не було
складно», – наголосив А. Яценюк.
Нагадаємо, на засіданні уряду в середу, 1 жовтня, А. Яценюк заявив, що
Кабінет Міністрів і НАК «Нафтогаз України» розпочали процедуру
погашення євробондів, виданих НАК «Нафтогаз України» під державні
гарантії. «Уряд разом із “Нафтогазом” розпочав процедуру погашення
євробондів на суму 1 млрд 670 млн дол. США. Уся сума погашається. Для
нас довіра іноземних інвесторів і кредиторів вкрай важлива», – сказав глава
уряду (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 4.10).
***
Уже понад 13 тис. од. військової техніки відновлено й поставлено на
озброєння. Кабінет Міністрів України готовий додатково надати 1 млрд грн у
вигляді урядових гарантій, який може бути необхідний для відновлення
техніки. Про це заявив Прем’єр-міністр України А. Яценюк після завершення
робочої наради з питань підготовки ЗСУ до виконання завдань в осінньо38

зимовий період, яку він провів у Міністерстві оборони України в п’ятницю, 3
жовтня.
Глава уряду повідомив, що відновлено й поставлено на озброєння понад
13 тис. од. техніки: «Зараз “Укроборонпром” почав працювати в декілька
змін, але виробничих потужностей не вистачає на те, щоб забезпечити
Збройні сили у повному обсязі в тих потребах, які вони задали.
Усі необхідні обсяги фінансування уряд закрив. Кабінет Міністрів має
можливості видачі загалом 25 млрд грн урядових гарантій, і уряд готовий
видати мільярдну гарантію на додаткове придбання і відновлення військової
техніки і озброєнь» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 3.10).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк і Голова Верховної Ради України
О. Турчинов зустрілися із членами Всеукраїнської ради церков і релігійних
організацій.
Глава уряду нагадав, що неодноразово зустрічався із членами
Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій: «Були поставлені певні
завдання, і частина з цих завдань урядом виконана». Зокрема, підкреслив він,
рішенням уряду почала створюватися капеланська служба у Збройних силах
України, Національній гвардії України, Прикордонній службі – в усіх
збройних формуваннях: «Уперше за 23 роки військові капелани тепер йдуть
безпосередньо до наших солдат, в наші військові частини і разом з
українською армією моляться і захищають країну».
Також А. Яценюк нагадав, що ухвалено новий закон про освіту, який дає
змогу Міністерству освіти ліцензувати духовні навчальні заклади: «Тепер
дипломи, які видаються духовними навчальними закладами, мають такий
самий статус, як і дипломи навчальних закладів в цілому по країні».
У п’ятих-шостих класах середньої школи запроваджено дисципліни
морально-духовного спрямування: «Важливо, щоби такий курс дійсно
проповідував Боже слово і навчав дітей, як треба поводитися, думати про
свою країну, як треба спільно молитися і виконувати Боже слово».
Щодо економічних питань, А. Яценюк зазначив, що уряд ухвалив
розпорядження, яким на 50 % знизив тариф на електроенергію для релігійних
організацій.
Під час зустрічі члени Всеукраїнської ради церков і релігійних
організацій зазначали, що уряд за сім місяців зміг вирішити ряд питань, які
не розв’язувалися всі роки незалежності держави. Вони висловили підтримку
політиці Кабінету Міністрів у зміцненні обороноздатності країни,
гармонізації державно-церковних відносин, захисту прав і свобод громадян.
Особливу підтримку церковні ієрархи й релігійні лідери висловили
діяльності уряду в освітній сфері, щодо запровадження служби військового
духовенства, у захисті суспільної моралі, наданні релігійним організаціям
гідних економічних умов для здійснення своєї місії (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 3.10).
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***
Україна визначилася з переліком товарів походженням із РФ, на які
можуть бути введені мита.
Цей список оприлюднено на сайті Міністерства економічного розвитку
та торгівлі.
Згідно з переліком, Україна може відновити стягування мит з російських
овочів, фруктів, рибної та молочної продукції, яєць, меду, кави та чаю, а
також цукру й кондитерських виробів. Серед нехарчових товарів можуть
бути повернені мита на імпорт добрив, мила й косметики, сірників, пластмас,
одягу і взуття, виробів зі скла, меблів, а також електроапаратури. Також мита
можуть стягуватися з російських легкових і пасажирських автомобілів,
тракторів, залізничного обладнання.
Як зазначається, мита на ці товарі можуть бути введені в разі набрання
чинності постановою російського уряду № 959 від 19.09.2014 р.
Нагадаємо, цією постановою російський уряд виводить ряд товарних
груп українського походження з дії режиму вільної торгівлі. Такий крок став
відповіддю на ратифікацію Верховною Радою Угоди про асоціацію з ЄС, яка
має вступити в силу з 1 листопада.
Однак, відповідно до домовленостей представників України, ЄС і РФ,
економічна частина Угоди про асоціацію набере чинності лише з 2016 р.
Відповідно до цієї домовленості російський уряд зобов’язався не вводити
свою постанову в силу.
Однак документ досі не скасований, що допускає можливість набрання
ним
чинності
в
будь-який
момент
(Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/10/6/7026552). – 2014. – 6.10).
***
Під головуванням заступника міністра аграрної політики та
продовольства з питань європейської інтеграції В. Рутицької відбулася
зустріч із представниками оглядової місії Європейського Союзу,
Організації Об’єднаних Націй і Світового банку, під час якої обговорено
можливість технічної допомоги та фінансової підтримки України для
подолання кризи та її наслідків.
Зокрема, під час зустрічі обговорювалися питання щодо політичної
ситуації та питання безпеки на Донбасі, роботи аграріїв у зоні АТО.
Під час розмови В. Рутицька зазначила, що на виконання доручення
Президента України і Прем’єр-міністра за підтримки департаментів
агропромислового розвитку 19 регіонів на початок жовтня в зону АТО
направлено 1,65 тис. т продуктів харчування і 18 т гуманітарної допомоги.
Представники профільних департаментів Донецької та Луганської ОДА
підрахували попередні збитки сільгоспвиробників у зоні проведення АТО.
Так, на Донеччині ця цифра становить 16 613,9 тис. грн. На території
Луганщини незібрана площа ранніх зернових становить 20 тис. га, також не
будуть зібрані пізні культури на площі близько 25 тис. га.
За результатами спільної оглядової місія представників ЄС – ООН – СБ
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комісія має підбити підсумки поточних потреб відновлення і визначити
пріоритети для взаємодоповнень між програмами допомоги ООН – СБ – ЄС
напередодні зустрічі з донорами у грудні 2014 р.
«Нагальними
є
питання
можливості
виконання
поточних
сільськогосподарських робіт і допомоги вітчизняним виробникам і
міжнародним компаніям, які працюють у цих областях. Ми зараз маємо
визначити вектор нашої спільної роботи з європейськими колегами», –
сказала В. Рутицька (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 3.10).
***
Децентралізація повноважень є ключовою реформою в Україні, і
пакет законопроектів з питань децентралізації давно підготовлений та
направлений на розгляд Верховної Ради України. Про це у програмі «ТСН.
Тиждень» повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства В. Гройсман.
«Сьогодні сім проектів законів знаходиться в парламенті, і якщо
парламент їх ухвалить, а в цього парламенту ще є така можливість, це дасть
можливість із 1 січня повністю децентралізувати фінанси. У нас є
підготовлені зміни до податкового та бюджетного кодексів у частині
децентралізації та ряд інших законопроектів, які дозволять побудувати
регіональну політику, якої в країні не було. Якщо це не буде прийнято в
цьому парламенті, переконаний, за підтримки людей в наступному
парламенті буде створена реформаторська більшість, яка їх ухвалить», –
сказав В. Гройсман.
Він наголосив, що всі законодавчі зміни обговорені з усіма
зацікавленими сторонами, у першу чергу з органами місцевого
самоврядування.
Також В. Гройсман висловив сподівання, що до середини наступного
року парламент прийме ініційовані Президентом України зміни до
Конституції, пов’язані з децентралізацією влади. «…І області, і райони
отримають теж обрану владу, яка буде мати і кошти, і повноваження. І
головне – влада на місцях отримає серйозну відповідальність як перед
мешканцями, які її обирають, так і перед державою. Особливо у питанні
використання публічних ресурсів», – додав віце-прем’єр-міністр (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 6.10).
***
Із середини жовтня поточного року земельні ділянки продаватимуть
винятково через аукціони. Про це у програмі «ТСН. Тиждень» повідомив
віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства В. Гройсман.
«Поряд з реформою децентралізації є ще одна реформа, яку ми зробимо,
адже тепер колишній Держкомзем входить у моє підпорядкування. З
середини жовтня всі землі – комерційні ділянки, які є сьогодні в Україні,
продаватимуться винятково через аукціони. Адже сьогодні це дуже великий
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корупційний чинник, і його треба знищити. Також ми припинимо практику
одноосібного прийняття рішень щодо землі, як це було раніше. Відтепер такі
рішення прийматимуться тільки за погодженням із сільськими і селищними
радами. Бо сьогодні ці ради навіть не уявляють, що відбувається на їхніх
територіях», – сказав В. Гройсман.
Віце-прем’єр-міністр також наголосив, що земельному кадастру
нададуть публічності. «Ми достатньо серйозно наповнимо земельний кадастр
і відкриємо його, щоб всі бачили: яка земля, хто нею володіє, як
використовується – це теж є принципово важливо для прозорості
використання земельного ресурсу, який завжди був корупційним», – додав В.
Гройсман (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 4.10).
***
У рамках робочої поїздки до Івано-Франківська віце-прем’єр-міністр
України О. Сич 3 жовтня 2014 р. ознайомився з діяльністю ІваноФранківського обласного центру екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф.
Урядовець оглянув матеріально-технічну базу, обговорив з персоналом і
керівництвом установи актуальні проблеми й перспективи розвитку центру.
Віце-прем’єр-міністр високо оцінив уміння із серцево-легеневої
реанімації пацієнтів, продемонстровані на спеціальному манекені однією із
101-ї бригади центру, яка стажувалася в Польщі.
За підсумками візиту до медичної установи О. Сич привернув увагу до
проблем із забезпеченням швидкого під’їзду медичних бригад до місць
виклику, пов’язаних з поганим станом доріг в області та природніми умовами
Прикарпаття.
«З огляду на те, що впродовж останніх трьох-п’яти років
західноукраїнські області обмежували у фінансуванні інфраструктурних
проектів, ми маємо найгірші в Україні дороги. І це, звісно, заважає медичним
бригадам центру вкладатися у визначені законодавством нормативи. Цілком
очевидно, що в гірській частині області без гвинтокрила не обійтися. Велику
надію покладатимемо на наших польських колег, з якими уже підписані деякі
угоди щодо співпраці. Якщо вони реалізуються – центр запрацює набагато
ефективніше», – наголосив урядовець.
Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф працює з 1 січня 2014 р. Для завершення його
модернізації необхідно 6 млн грн бюджетних коштів. Наразі помітну
підтримку центр отримує від Польського союзу працедавців екстреної
медичної допомоги. Зокрема, поляки передали установі чотири автомобілі
«швидкої допомоги», підготували 26 інструкторів, що спеціалізуються на
серцево-легеневій реанімації. Нині тривають переговори щодо можливої
допомоги польською стороною в забезпеченні Центру екстреної медичної
допомоги гвинтокрилом, який має полегшити роботу бригадам у гірській
місцевості області (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 6.10).
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***
Міністерство юстиції вперше провело електронне анонімне
тестування на право займатися нотаріальною діяльністю, яке повністю
виключає корупційну складову під час іспиту. Про це 6 жовтня під час
брифінгу повідомив міністр юстиції П. Петренко.
«Міністерство юстиції в рамках тих реформ, які ми реалізовуємо останні
шість місяців, запроваджує нові стандарти іспитів для нотаріусів. Багато
років ходили справжні легенди про величезні хабарі, які потрібно дати, для
того щоб стати нотаріусом. Називалися шалені цифри – від 20 до 100 тис.
дол. Тому ми вирішили ввести електронні анонімні іспити за принципом
зовнішнього незалежного оцінювання», – зазначив міністр юстиції.
За його словами, раніше здобувачами складалися паперові іспити, після
яких претенденти повинні були пройти співбесіду з комісією, яка
вирішувала, чи може людина стати нотаріусом. Саме на цьому етапі
чиновники отримували можливість для корупційних дій. Запроваджена
електронна система повністю ліквідовує корупційну складову та дає змогу
стати нотаріусами тим, хто цього дійсно заслуговує.
П. Петренко також повідомив, що іспит на право займатися
нотаріальною діяльністю відтепер проходитиме щонайменше чотири рази на
рік.
П. Петренко наголосив, що електронна система до проведення іспиту
була протестована діючими нотаріусами. Пробне складання іспиту довело
надійність програми і високий рівень її захищеності від зовнішніх впливів.
Тому жодних збоїв чи помилок під час складання іспитів не буде (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 6.10).
***
Необхідно активізувати двосторонній діалог між Україною та
Республікою Молдова, оскільки обидві країни традиційно мають дружні
відносини та рухаються у напрямі євроінтеграції, відтак обмін досвідом
буде взаємно корисним. Така думка була висловлена на зустрічі заступника
міністра економічного розвитку і торгівлі, торгового представника України
В. Пятницького з представниками Посольства Республіки Молдова 6 жовтня.
«Буде корисним проводити двосторонні консультації щодо питань
економіки та торгівлі на регулярній основі, оскільки ми рухаємося в одному
напрямі – євроінтеграції – тож треба прибирати ті бар’єри, які існують у
торговельно-економічних відносинах між нашими країнами та обмінюватися
досвідом щодо наших євроінтеграційних прагнень», – зазначив
В. Пятницький.
Торговий представник України наголосив, що ця зустріч може стати
хорошою платформою для побудови подальшої комунікації, зокрема, між
міністерствами, що займаються економікою, і окреслив питання, які
найбільш цікавлять українську сторону: врегулювання питання щодо
екологічного збору, який справляється в Молдові на продукцію в упаковці
tetra-pack, досвід Молдови у контексті запровадження обмежень з боку третіх
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країн до експорту товарів з Молдови; обмін досвідом щодо подальшої роботи
з реалізації Угоди про асоціацію з ЄС.
Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Молдова в Україні І.
Стевіле погодився, що пожвавлення двостороннього діалогу між нашими
країнами піде на користь обом країнам. «Нам треба частіше зустрічатися, ми
дуже задоволені, що наші партнерські відносини розвиваються достатньо
динамічно, але нас також дуже цікавлять торговельні питання, просування на
шляху євроінтеграції», – відзначив І. Стевіле.
З огляду на майбутні вибори до парламенту, які мають відбутися в обох
країнах з різницею приблизно в місяць, сторони домовилися активізувати
двосторонній діалог на початку наступного року, шляхом проведення
спільних консультацій на рівні міністерств економік двох країн, а також
проведення чергового засідання Комісії з торговельно-економічного
співробітництва у першій половині 2015 р. (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 6.10).
***
У Міненерговугілля обговорили проблемні питання галузі.
Перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості
Ю. Зюков зустрівся з представниками державних вугільних і торфодобувних
підприємств.
Зустріч відбувалася 2 жовтня у приміщенні Міненерговугілля за участі
голови незалежної профспілки гірників України М. Волинця, керівництва ДП
«Вугілля України», керівників структурних підрозділів Міненерговугілля.
Зумовлена зустріч напруженою ситуацією, що склалася у вугільній галузі
України. Гірники стурбовані долею вугільних підприємств, особливо тих, які
розташовані у зоні проведення АТО, та тих, які знеструмлені або затоплені
внаслідок дій бойовиків.
Перший заступник міністра Ю. Зюков наголосив, що на сьогодні у
вугільній галузі існує ряд проблем, які потребують нагального розв’язання.
Зокрема, працює всього 24 шахти, які добувають 24–25 тис. т газового
вугілля.
Решта державних підприємств або працюють частково, або зупинили
видобуток. Через пошкодження залізничних ліній припинено відвантаження
та транспортування вугілля, яке вкрай потрібне державі. Внаслідок цього
потерпають Трипільська та Зміївська ТЕЦ, які не мають достатніх запасів
вугілля для виробництва електроенергії.
«Терористи зупинили роботу підприємств, зруйнували інфраструктуру
регіону. Бойовики забороняють відвантажувати вугілля на територію
України. Якщо процеси видобутку та відвантаження будуть поновлені, то
шахтарі зможуть мати і роботу, і відповідну зарплату за пророблену роботу»,
– сказав Ю. Зюков.
Також він нагадав, що за липень усім працівникам виплачено заробітну
плату, а у зв’язку із захопленням бойовиками територій у деяких містах
припинили роботу відділення Державного казначейства, що ускладнює
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розрахунки. Крім того, Ю. Зюков зауважив, що за відвантажене вугілля на
електростанції держава повністю розрахується з гірниками, а також
здійснюватиме всі необхідні виплати на контрольованих українською армією
територіях.
Перший заступник міністра повідомив, що наразі уряд працює над
визначенням статусу територій, захоплених терористами, щоб опрацювати
можливі напрями фінансування різних соціальних груп населення. Також він
наголосив, що розпочинається робота над програмою розвитку вугільної
галузі, відповідно до якої по кожній шахті буде прийматися виважене
рішення з огляду на запаси вугілля, собівартість продукції, перспективність
тощо. До участі в обговоренні програми Ю. Зюков запросив керівників
профспілок і громадських діячів.
Під час напруженої розмови Ю. Зюков спростував інформацію про
заборгованість ДП «Вугілля України» підприємствам і зазначив, що навпаки,
окремим підприємствам за попередній рік переплачено десятки мільйонів
гривень за ще не відвантажене вугілля, що призвело до складної фінансової
ситуації інших підприємств галузі. Також ДП «Вугілля України» винні
металурги, які не можуть погасити заборгованість через бойові дії на Сході
України.
Під час зустрічі було наголошено про важливість підготовки
підприємств до зимового періоду, а також необхідність реформування галузі
та вирішення численних соціальних проблем працівників на основі
конструктивного діалогу влади, профспілок гірників і керівників вугільних
підприємств (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 3.10).

ПОЛІТИКА
Совместная миссия ООН, Всемирного банка и Европейского Союза
завершила недельную работу в Украине по оценке потребностей в
восстановлении Донбасса.
Как сообщает пресс-служба Министерства регионального развития,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в пятницу миссия
предоставила общий обзор предварительных рекомендаций относительно
объема и характеристики необходимой помощи по восстановлению
Донбасса.
«Миссия предлагает поэтапный подход к оказанию помощи. На первом
этапе, в соответствии с рекомендациями, необходимо сосредоточить работу
на быстрой оценке краткосрочных и среднесрочных потребностей и
приоритетов восстановления освобожденных территорий, с особым акцентом
на возобновлении предоставления основных услуг, возобновлении базовых
социальных услуг и инфраструктуры, создании благоприятных условий для
возвращения населения и социально-экономического возрождения», –
говорится в сообщении.
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На втором этапе миссия предлагает сосредоточить свою помощь
правительству Украины на оценке средне- и долгосрочных потребностей
восстановления и развития, определении приоритетов по более широкой
национальной стратегии развития и отраслевых реформ. Сроки и объемы
этого этапа будут определены в конце первой фазы.
Оценка потребностей в восстановлении, разработка соответствующих
стратегий, планов и программ должна быть скоординирована правительством
Украины, которому ООН, Всемирный банк и Евросоюз будут оказывать
оперативную и скоординированную поддержку.
Для координации действий и контроля за ходом восстановительных
стратегий миссия предлагает создать координационный совет на высшем
государственном уровне, в состав которого также войдут постоянный
координатор ООН, директор Всемирного банка в Украине и глава
представительства ЕС в Украине.
Кроме того, предлагается создать совместную комиссию по техническим
вопросам в составе представителей Государственного агентства по
восстановлению Донбасса и координаторов по восстановлению из ООН,
Всемирного банка и ЕС. Ее функция – наблюдение по всем оценкам
восстановления, планирования, а также организация деятельности различных
тематических и секторальных рабочих групп, созданных для воплощения
определенных мероприятий. Совместная комиссия также должна
координировать соответствующие правительственные институции и
донорские структуры.
«Миссия подтвердила свою готовность приступить к работе в
скорейшие сроки и представить конкретные меры, которые необходимо
провести для восстановления Донбасса, на донорской конференции, которая
должна пройти в Киеве в ноябре», – говорится в сообщении
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 3.10).
***
У випадку погіршення ситуації в Україні можливі нові санкції проти
Росії. Про це заявила новообраний високий преставник ЄС із зовнішньої та
безпекової політики Ф. Могеріні під час слухань у Європарламенті.
«Ми можемо пом’якшувати санкції, якщо ситуація покращуватиметься,
але також можемо і поглиблювати їх. У цьому дієвість цього механізму – в
його гнучкості», – заявила вона.
Водночас, відповідаючи на запитання про можливість «найгіршого
сценарію» в Україні, Ф. Могеріні наголосила, що не бачить військового
шляху вирішення конфлікту. «Ми повинні робити все можливе для
політичного вирішення цього конфлікту, – підкреслила дипломат. – Маємо
день за днем працювати з українською стороною, допомагаючи Президенту
Порошенку, який намагається робити власні кроки для вирішення цієї
ситуації».
Нагадаємо, під час представлення своєї кандидатури в Європарламенті
новообрана глава зовнішньополітичної служби ЄС також заявила, що Росія
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наразі не є партнером ЄС, вона все ще лишається стратегічно важливою
країною
(Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/10/6/7026573). – 2014. – 6.10).
***
Специальная миссия ОБСЕ, которая находится в Украине уже
полгода и мониторит ситуацию на Донбассе, пробудет там еще как
минимум полгода. Об этом в эфире «ТСН.Тиждень» заявил представитель
специальной миссии ОБСЕ в Украине М. Боцюркив, передает УНН.
Именно эта миссия, как договорились в Минске 5 сентября, должна была
контролировать режим прекращения огня на Востоке. А также вместе с
представителями Украины и России определить границу между
территориями, захваченными боевиками, и остальной Украиной.
Также пресс-секретарь миссии ОБСЕ в Украине М. Боцюркив сообщил,
что из-за нарушения режима прекращения огня миссия ОБСЕ вынуждена
уменьшать количество своих патрулей, которые сейчас действуют в зоне
АТО (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
5.10).
***
В Украину прибыли два беспилотных летательных аппарата для
специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом УНН сообщил
спикер СМ ОБСЕ в Украине М. Боцюркив.
«Беспилотники из Австрии доставлены в Украину», – сказал
М. Боцюркив.
Он сообщил, что два из четырех ранее заказанных БПЛА уже прибыли в
Киев и ожидают команду специалистов для их запуска.
Другие два аппарата пока еще находятся в Австрии и ожидают отправки
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 6.10).
***
Постоянный представитель США при ОБСЕ Д. Баер в Twitter заявил,
что для мониторинга ситуации на Донбассе нужны не беспилотники, а
доступ к ключевым территориям наблюдателей ОБСЕ, передает УНН.
«Увидел несколько нерациональные ожидания по БПЛА для ОБСЕ в
Украине. Хорошо их иметь, но это не является чем-то магическим. Нужен
доступ для наблюдателей в ключевых областях», – отметил Д. Баер.
Как сообщалось, в Украину прибыли два беспилотных летательных
аппарата для специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Напомним, председатель ОБСЕ Д. Буркхальтер сообщил, что
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе планирует начать
использование беспилотников для наблюдения за прекращением огня в
Украине.
Также сообщалось, что беспилотные устройства не будут замещать роль
специалистов по мониторингу, но будут помогать обеспечивать безопасность
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миссии (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
6.10).
***
Новий генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг закликає
РФ вплинути на проросійських бойовиків з тим, аби вони дотримувалися
режиму припинення бойових дій на Донбасі. Про це він сказав у Варшаві
після переговорів з міністрами оборони та закордонних справ Польщі,
повідомляє УНІАН.
«Україна робить багато як в контексті дотримання умов припинення
вогню, так і пошуку політичного вирішення. Важливо, аби Росія використала
весь свій вплив для того, щоб режим припинення вогню дотримувався
сепаратистами», – сказав генсек Альянсу на прес-конференції, коментуючи
ситуацію на Донбасі.
Є. Столтенберг зазначив, що НАТО занепокоєна повідомленнями про те,
що сторони конфлікту не дотримуються умов перемир’я. «Ми вітали
припинення вогню… Та водночас ми бачимо низку порушень домовленостей
про припинення бойових дій – це викликає в нас занепокоєння», – зазначив
генсек
Альянсу
(Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/10/6/7026567). – 2014. – 6.10).
***
Канцлер ФРН А. Меркель застерегла Росію від спроб заперечити
право сусідніх держав самостійно обирати шлях свого розвитку. Про це
вона заявила у своїй промові на урочистостях до Дня німецької єдності 3
жовтня у Ганновері. Про це пише Deutsche Welle.
«Особливо необхідною є підтримка сусідніх із Євросоюзом країн, які
поділяють західні цінності та хочуть іти власним шляхом. Прикладами таких
країн є Україна, Молдова та Грузія, – зазначила А. Меркель. – Коли
порушуються такі принципи, як свобода та самовизначення, на це необхідно
давати чітку спільну відповідь». На думку канцлера, «санкції всіх 28 країнчленів Євросоюзу проти Росії є такою чіткою відповіддю».
А. Меркель назвала ухвалені санкції неминучими, але зауважила, що
зусилля «завжди тримати відкритими всі канали переговорів» не суперечать
цьому
крокові
(Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/10/3/7026525). – 2014. – 3.10).
***
В РФ считают необходимым сохранить режим прекращения огня на
Востоке Украины.
Пресс-служба президента РФ со ссылкой на итоги телефонного
разговора президента России В. Путина с президентом Швейцарии,
действующим председателем ОБСЕ Д. Буркхальтером подчеркнула важность
сохранения режима прекращения огня на Востоке Украины, сообщает УНН.
«Во время обмена мнениями о ситуации в Украине отмечена важность
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неукоснительного соблюдения сторонами внутриукраинского конфликта
достигнутых на заседании контактной группы в Минске договоренностей,
прежде всего – режима прекращения огня. Дана положительная оценка
работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, подчеркивается
необходимость наращивания ее потенциала», – говорится в сообщении
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 6.10).
***
Центризбирком утвердил смету расходов на подготовку и
проведение внеочередных выборов в Верховную Раду для нужд
заграничных избирательных участков.
«Для иностранных участковых избирательных комиссий ЦИК выделил
7 млн ??грн, из них 3,3 млн грн на приобретение канцтоваров, 0,3 млн грн
грн на оплату топлива автотранспорта, 0,6 млн грн на командировку и
2,8 млн грн на оплату других услуг», – говорится в решении
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 4.10).
***
Министерство внутренних дел запустило геоинформационную
систему «Выборы-2014», позволяющую всем желающим отслеживать
ситуацию по нарушениям избирательного процесса. Об этом сообщается
на сайте ведомства.
Система доступна через официальный сайт МВД. Как сообщается, на
протяжении всего срока, оставшегося до внеочередных выборов в
Верховную Раду (26 октября), там будут представлены данные, поступающие
со всей страны.
Система состоит из:
– электронной карты Украины, на которую нанесены избирательные
округа;
– категорий сообщений о правонарушениях – разделенных на
административные, уголовные, и находящиеся в состоянии рассмотрения;
– зарегистрированных сообщений о нарушениях. Они поступают в
органы внутренних дел от граждан и отображаются на карте в соответствии с
местом регистрации сообщения;
– дополнительной информации о статьях Административного и
Уголовного кодексов, касающихся нарушений избирательного процесса.
«Этот инструмент позволит уменьшить осознанную манипуляцию
данными или ошибочную их подачу отдельными СМИ и общественными
организациями, что часто происходит в случае отсутствия прозрачного
доступа к официальной статистике», – говорится в сообщении МВД
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 3.10).

***
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В самопровозглашенной ЛНР приняли «закон о проведении выборов
главы», сообщается на их сайте.
Отмечается, что на этот пост может претендовать гражданин,
достигший на день голосования возраста 30 лет и постоянно проживающий
на территории республики не менее 10 лет. Глава ЛНР избирается сроком на
четыре года. Ранее глава ЛНР И. Плотницкий заявлял, что они намерены в
ноябре провести «свои» выборы.
Напомним,
16
сентября
народные
депутаты
поддержали
инициированные Президентом Украины П. Порошенко законопроекты об
особом статусе некоторых районов Донбасса и амнистии участников
событий на Востоке страны. П. Порошенко убежден, что принятие Закона об
особом статусе Донбасса должно стать основой для начала мирного
урегулирования ситуации на Востоке Украины (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 4.10).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк вважає необхідним до виборів
створити коаліцію із політичною силою Президента України
П. Порошенка. Про це він сказав у програмі «Шустер Live», передає УНН з
посиланням на прес-службу «Фронту змін».
«Ми йдемо двома партіями, але ми сповідуємо один курс, – підкреслив
А. Яценюк. – Повинна бути єдність. Вважаю, що ми до виборів з
Президентом повинні створити коаліцію. У нас повинна бути проєвропейська
коаліція – коаліція реформ і змін». Глава уряду зазначив, що не має «жодного
захоплення виборчим процесом», проте вибори необхідні.
Він підкреслив, що відповідно до чинної Конституції саме парламент
обирає Прем’єр-міністра України. Саме парламент обирає всіх міністрів і
призначає їх: «Це виключно компетенція фракцій, які створять більшість у
Верховній Раді Україні. Саме парламент разом з урядом повинні разом
робити зміни та реформи в країні». «Тому ці вибори – це вибори не просто
Верховної Ради України, а вибори того, хто буде керувати урядом, хто буде
міністром, і вибори того, що весь цей політичний клас українців у вигляді
парламенту і уряду буде робити. Чи будуть вони виконувати Угоду про
асоціацію – адже це основна реформа в країні», – зазначив він (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 4.10).
***
Лидер партии «Батьківщина» Ю. Тимошенко заявляет о
необходимости отдельного органа государственного управления для
решения социальных и экономических проблем оккупированных
территорий Украины, говорится в обращении на сайте «Батьківщини».
«Я считаю, что сейчас немедленно должен быть создан специальный
государственный орган, который будет заниматься исключительно
проблемами Донбасса и проблемами Крыма. Люди, которые в беде, не имеют
работы, если они выехали из Донбасса, если не уехали – не знают, будет ли
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им завтра выплачена пенсия, будет ли у них, где жить и куда идти на
работу», – заявила Ю. Тимошенко.
По ее мнению, в условиях внешней агрессии государство должно
действовать
организованно,
четко,
слаженно
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 6.10).
***
В «Опозиційному блоці» з жалем сприйняли рішення Президента
підписати протиправний та дискримінаційний Закон «Про очищення
влади». Про це йдеться в заяві «Опозиційного блоку», передає УНН з
посиланням на прес-службу блоку.
«“Опозиційний блок” не допустить, щоб від прийнятого на догоду
виборів закону постраждали сотні тисяч чесних і порядних службовців, які
працювали на країну за жебрацьку зарплату. Тепер вони раптово стали винні
в тому, що працювали “не у тих керівників”. Ми захистимо кожного, кого
надумає шельмувати з політичних міркувань нинішня влада!
У Конституції передбачено люстраційний механізм, а саме – що вступив
в силу обвинувальний вирок суду, який може бути прийнятий щодо всіх
громадян України, незалежно від їхніх політичних поглядів і займаного
положення у владі…
Якщо влада вирішила проводити люстрацію, нехай почне з себе.
Першим під люстрацію повинен потрапити П. Порошенко. Він працював
міністром закордонних справ при президенті Януковичі і готував його
перший візит до Москви.
Наступними повинні піддатися люстрації Прем’єр-міністр А. Яценюк,
спікер парламенту О. Турчинов і весь склад уряду. Це думка мільйонів
українців, яку ми чуємо під час зустрічей з виборцями.
“Опозиційний блок” не дозволить, щоб у сучасній Україні відродилися
середньовічні політичні розправи! Ми скасуємо цей закон! Ми захистимо
кожного, хто від нього постраждає! Усі незаконно звільнені громадяни
будуть відновлені у своїх правах», – ідеться в заяві (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 3.10).
***
Спостерігачі «ОПОРИ» у Чернівцях надалі продовжують фіксувати
випадки псування зовнішньої реклами з передвиборчою агітацію за
політичні партії та кандидатів у народні депутати. Про це УНН
повідомляє з посиланням на прес-службу громадської мережі.
«Днями вкотре заляпали фарбою бігборди “Сильної України”, невідомі
понівечили сітілайт партії “Самопоміч”, а у с. Кам’яна Сторожинецького
району пошкодили білборд кандидата-мажоритарника в 202 окрузі
В. Філіпчука», – ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в Чернівецькій області вже зафіксовані випадки псування
бігборду Радикальної партії О. Ляшка, а також нещодавно трапився інцидент
із перекиданням наметів політичних партій у центрі Чернівців (201 виборчий
51

округ) (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
4.10).
***
Другий секретар Київського МК КПУ, народний депутат України
О. Левченко заявила про те, що через наявні численні порушення під час
передвиборної кампанії вже зараз можна вважати майбутні вибори
нелегітимними.
«Простий приклад – ЦВК не контролювала процес проведення
передвиборчих з’їздів партій, на з’їздах не були присутні представники ЦВК.
Як результат – багато партій скористалися цією халатністю в своїх цілях.
Граючи в демократію, окремі партії гучно оголошували прізвища кандидатів
у депутати, включених до передвиборні партійні списки, але в ЦВК
потрапляли змінені списки, з уже іншими прізвищами», – сказала вона.
О. Левченко навила приклади, «так, замість заявленого раніше “героя
майдану”, до списку Радикальної партії О. Ляшка потрапив син Шухевича.
Але підміни та фальсифікації абсолютно не стривожили ЦВК, яка навіть не
потрудилася почати розслідування за результатами проведених з’їздів».
«Окремі радикальні елементи вже почали фізичне переслідування
кандидатів у народні депутати від партій-конкурентів. Виборчий процес
почав жити по лісовим законам – представники одних партій намагаються
знищити інших. І знову ні ЦВК, ні правоохоронні органи ніяк не реагують на
ці печерні безчинства», – заявила вона.
На її переконання, міністри, які потрапили у списки Блоку
П. Порошенка, «Народного фронту», «Свободи», повинні на час
передвиборної кампанії піти з посад. «Хотілося б, щоб зареєстровані офіційні
спостерігачі вже зараз контролювали виборчий процес. Але на практиці все
по-іншому. Про яку демократію і чесні вибори можна говорити?» –
зауважила представник комуністичної партії (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 4.10).
***
ВО «Свобода» виступила проти проведення дострокових
парламентських виборів на територіях Донбасу, які тимчасово окуповані
російськими агресорами та терористами. Про це УНН повідомляє з
посиланням на прес-службу партії.
«Вибори до парламенту України на окупованих територіях, де не діють
українські закони, де щодня вбивають українських патріотів, де сотні тисяч
українців покинули свої домівки через загрозу для життя – це повний фарс,
несумісний із засадами чесних і вільних виборів, зате сприятливий для
100-відсоткового фальшування виборів», – сказав лідер націоналістів
О. Тягнибок.
За його словами, «Свобода» внесла за розгляд парламенту проект закону
(№ 5123) про внесення змін до Закону України «Про вибори народних
депутатів України» (щодо порядку проведення виборів в одномандатних
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округах, у межах яких розташовані адміністративно-територіальні одиниці, у
яких здійснюється антитерористична операція). Цей документ зобов’язує
Центральну виборчу комісію визнати вибори такими, що не відбулися в
округах, на території яких триває антитерористична операція.
«Ми вимагаємо ухвалити в цілому затверджений у першому читанні
проект закону (№ 4300а) про протидію та запобігання сепаратизму та
подолання наслідків сепаратистської діяльності на території України
(десепаратизацію), який забороняє поплічникам сепаратистів і окупантів
права займати посади в органах влади, а тому – кандидувати на виборні
посади до парламенту та місцевих рад», – ідеться в повідомленні.
«Свобода» вимагатиме ухвалити ці два законопроекти вже на
найближчому засіданні парламенту 7 жовтня (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 5.10).
***
Большинство нынешних кандидатов в народные депутаты среднего
возраста, 29 % кандидатов являются временно безработными. Об этом
сообщили в пресс-службе гражданской сети «ОПОРА».
Отмечается, что 30 сентября завершился этап регистрации кандидатов в
народные депутаты Украины. По состоянию на 1 октября Центральная
избирательная комиссия зарегистрировала 6 тыс. 627 кандидатов в народные
депутаты, из них 3 тис. 121 баллотируются по партийным спискам, 3 тыс. 506
– по одномандатным округам.
Всего
в
парламентских
выборах
по
многомандатному
общегосударственному округу примут участие 29 политических партий, что
на восемь больше, чем на парламентских выборах 2012 г.
По сравнению с последними очередными выборами, в 2,5 раза меньше
политических партий (32 против 81) выдвинули своих кандидатов по
одномандатным округам.
Согласно анализу «ОПОРЫ», абсолютное большинство кандидатов,
которые баллотируются как по многомандатному округу, так и по
мажоритарным округам, являются лицами «среднего возраста» 36–59 лет –
57 и 66 % соответственно. Характерно, что кандидатов-лиц старшего
возраста (60 и более лет) практически втрое меньше кандидатов из категории
«молодежь» (до 35 лет включительно) – только 11 и 7 % по
общегосударственному многомандатному округу и одномандатным округам
соответственно.
Так, в этом году почти треть кандидатов в народные депутаты будут
представлять молодежь в возрасте до 35 лет: по общегосударственному
многомандатному округу 32 и 27 % – по мажоритарным округам.
В «ОПОРЕ» также отметили, что лишь 15 % кандидатов по партийным
спискам и 14 % по мажоритарным округам являются временно
безработными.
Согласно сводным скругленным данным, большинство кандидатов
имеют высшее образование (92 %), только 4 % получили среднее
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образование, 3 % – профессионально-техническое или среднее специальное и
1 % – незаконченное высшее или базовое высшее образование. Вместе с тем
лишь три партии включили в свои списки более 10 кандидатов со средним
образованием: ВО «Свобода» (26 человек), политическая партия «5.10»
(25 человек) и Радикальная партия Олега Ляшка (17 человек) (Главком
(http://glavcom.ua/news/238908.html). – 2014. – 6.10).

ЕКОНОМІКА
Станом на 6 жовтня вже профінансовано 4,8 млрд грн пенсійних
виплат цього місяця. Про це УНН повідомили у прес-службі
Мінсоцполітики. Поштові відділення забезпеченні коштами для здійснення
відповідних виплат включно по 8 жовтня, банківські установи – включно по
7 жовтня. Загалом місячна потреба коштів на фінансування пенсій жовтня
становить 25,8 млрд грн.
На сьогодні виплати пенсій та грошових допомог профінансовано в
22 районах і містах Донецької області, а також у в 14 районах і містах
Луганської
області
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 6.10).
***
Національний банк уніс поправки в свою стабілізаційну постанову
№ 540, знявши, зокрема, обмеження щодо здійснення платежів за
імпортними договорами для виробників сільськогосподарської продукції.
Відповідні зміни закріплені постановою НБУ від 3 жовтня № 626.
Як повідомлялося, раніше НБУ заборонив проведення операцій в
іноземній валюті по здійсненню платежів за імпортними договорами, за
якими продукція була ввезена на територію України і здійснено митне
оформлення на підставі ввізної митної декларації, дата оформлення якої
перевищує 180 днів.
Згідно з постановою № 626 ці обмеження не поширюються на випадки
здійснення таких операцій виробниками сільськогосподарської продукції,
операцій за участю іноземних експортно-кредитних агентств і операцій за
акредитивами, які були виставлені до набрання чинності постанови № 540.
Крім того, НБУ вніс у текст постанови ряд винятків, які раніше
містилися в його листі-роз’ясненні.
Згідно з постановою, з-під заборони на здійснення валютних операцій за
розрахунками за імпорт без ввезення товару на територію України виведені
розрахунки з нерезидентами з оплати туристичних, транспортних і
комунікаційних послуг, а також експлуатаційних витрат для транспортних
засобів, що виконують рейси за межі України.
Крім того, з-під заборони виведені валютні розрахунки з оплати послуг,
пов’язаних із забезпеченням функціонування авіаційної транспортної
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інфраструктури, послуг з фрахтування морського торговельного флоту та з
оплати банками власних зобов’язань, пов’язаних зі сплатою коштів банкамкореспондентам, міжнародним системам зв’язку, у тому числі
інформаційним агентствам Reuters, Swift, Bloomberg за використання їхніх
послуг (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 3.10).
***
Держветфiтослужба заявляє про успiшне завершення мiсiї
Європейського Союзу з перевiрки стандартiв якостi українських
виробникiв молочних продуктiв. Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства.
«Мiсiя вiдбулася успiшно, тому наступний етап – робота над прийняттям
остаточного звiту мiсiї та долучення України до списку країн, яким
дозволено експорт молока та молочних продуктiв до ЄС», – наведено слова
заступника голови Держветфiтослужби В. Башинського.
Вiн зазначив, що з метою розширення експорту до європейських країн в
Українi поетапно вносили змiни i поправки до нацiонального законодавства,
що дало змогу вiдкрити європейський ринок для виробникiв риби, м’яса
птицi, сухого молока (не придатного до вживання людьми).
Мiсiя фахiвцiв Офiсу з питань продовольства та ветеринарiї (Food and
Veterinary Offfice) Гендиректорату Європейської комiсiї САНКО прибула до
України для перевiрки системи контролю в молочнiй галузi наприкiнцi
вересня. Передбачалися пiзнiшi аналогiчнi мiсiї щодо виробництва свинини
та яловичини.
Як повiдомлялося, у вереснi Україна ухвалила закон про гармонiзацiю
законодавства у сферi безпеки та якостi харчових продуктiв iз стандартами
ЄС.
Також було ухвалено закон про обов’язкову iдентифiкацiю та реєстрацiю
худоби для простеження походження м’ясомолочної продукцiї вiдповiдно до
вимог
європейського
законодавства
(Економічна
правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 6.10).
***
На сьогодні в Україні посіяно озимих зернових на площі 4,3 млн га, що
становить 57 % до прогнозу. Про це повідомили УНН у прес-службі
Міністерства аграрної політики та продовольства.
За інформацією відомства, зокрема посіяно озимої пшениці та тритикале
на площі 4 млн га, жита – 105 тис. га, озимого ячменю – 174 тис. га.
Крім того, озимий ріпак засіяно на площі 803 тис. або 94 % до прогнозу.
Нагадаємо, за прогнозами Мінагрополітики, під урожай 2015 р.
планується посіяти 7,5 млн га озимих зернових, що на 94,4 тис. га більше, ніж
минулого року. Зокрема пшениці та тритикале – 6,2 млн га, ячменю –
1,07 млн га, жита – 206,5 тис. га (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 2.10).
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***
Украина увеличила количество газа в подземных хранилищах газа по
состоянию на 3 октября на 0,05 % – до 16,698 млрд куб. м. Об этом
свидетельствуют данные ассоциации Европейских операторов подземных
газовых хранилищ (GSE).
Согласно данным GSE, украинские ПХГ заполнены на 52,26 %.
Наибольший объем газа хранится в Бильче-Волицко-Угерском
хранилище – 8,168 млрд куб. м газа (заполнено на 47,91 %).
Напомним, по состоянию на 2 октября Украина увеличила количество
газа в подземных хранилищах газа на 0,11 % – до 16,690 млрд куб. м.
На материковой части Украины находятся 12 ПХГ общей активной
емкостью 31 млрд куб. м (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
3.10).
***
У вересні місяці поточного року в Україну було імпортовано 986 млн
куб. м природного газу. Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю
ПАТ «Укртрансгаз».
Як зазначається, весь об’єм блакитного палива надходив зі Словаччини,
Польщі та Угорщини в обсягах 779 млн куб. м, 117 млн куб. м, 90 млн куб. м
відповідно.
Таким чином, за дев’ять місяців 2014 р., з Європи в Україну надійшло
2,2 млрд куб. м природного газу, що на 31,8 % або 700 млн куб. м більше за
показники аналогічного періоду минулого року.
Нагадаємо, що з 1 жовтня ПАТ «Укртрансгаз» розпочав в
автоматичному режимі публікацію даних про транзит природного газу в ЄС
на інформаційній платформі асоціації операторів газотранспортних мереж
Європи (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 2.10).
***
В Украине планируют приватизировать 164 объекта.
После принятия Кабинетом Министров в июле распоряжения о перечне
объектов приватизации, перед Фондом государственного имущества
поставлена
задача
провести
максимально
качественную
предприватизационную подготовку этих объектов, чтобы максимально
эффективно продать их тогда, когда определит правительство. Об этом
сообщил и. о. председателя Фонда государственного имущества
Д. Парфененко, сообщили в пресс-службе ФГИУ.
Он отметил, что в приватизации сегодня нуждаются как сами
предприятия, которым жизненно необходимы инвестиции, так и государство,
чтобы наполнить бюджет.
Как сообщил Д. Парфененко, в приватизационный перечень вошло
164 объекта, среди которых инвестиционно привлекательные объекты
электроэнергетики, газовой отрасли, машиностроения. Относительно
объектов из перечня, которые предлагались к приватизации ранее, но не
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нашли своего покупателя, по его словам, необходимо выработать
индивидуальную практику продажи.
Д. Парфененко сообщил, что фондом на конец сентября уже на 91 %
выполнен годовой план по аренде государственного имущества – в
Госбюджет поступило 723 млн грн при плане почти в 800 млн грн.
«Благодаря четкой организации работы созданы все предпосылки для
того, чтобы от аренды в 2014 г. поступило гораздо больше, чем было
запланировано на год», – отметил глава ФГИУ (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2014. – 4.10).
***
За вісім місяців 2014 р. Україна експортувала 882 т ковбасних
виробів, а це на 20 % перевищує аналогічні показники попереднього року.
Про це повідомили в асоціації «Український клуб аграрного бізнесу»
(УКАБ).
Найбільше українських ковбас було експортовано до Росії – близько 73
%. Також важливим ринком реалізації ковбасних виробів залишається
Молдова, на яку припадає 25 % експортних обсягів.
Невеликі партії ковбаси поставлялись також до Грузії та Вірменії.
Експорт ковбасних виробів Україні наразі перебуває на досить низькому
рівні та становить лише 0,5 % від загального виробництва. Проте вітчизняні
виробники зацікавленні в нарощенні експорту ковбасних виробів.
У цьому році спостерігалось також скорочення імпорту ковбаси.
Унаслідок девальвації гривні імпорт цієї продукції за вісім місяців
зменшився до 445 т, тоді як за цей період у минулому році такий показник
становив майже 600 т (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. –
2.10).
***
Украина обнародовала «санкционный список» российских товаров.
Министерство экономического развития и торговли Украины в ответ на
ограничения импорта украинской продукции на российском рынке
предложило изъять из режима свободной торговли с Российской Федерацией
ряд товаров и товарных групп, включая продукты питания, алкоголь, табак,
минеральные удобрения, резину и резиновые изделия, трикотаж, текстиль и
текстильные изделия, парфюмерную продукцию, стекло и ряд других
товаров. Об этом говорится в сообщении МЭРТ, размещенном на его сайте.
Общий перечень включает 94 позиции и является неокончательным,
поскольку выносится на обсуждение общественности.
Ранее в Министерстве экономического развития отмечали, что подобные
перечни готовятся для обсуждения и будут приняты сразу же, в ответ на
недружественные торговые действия российской стороны (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 6.10).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Світовий банк у четвертий раз з початку року погіршив прогноз для
економіки України, очікуючи падіння ВВП країни на 8 % в 2014 р. і на 1 %
в 2015 р. Про це повідомив директор Світового банку у справах України,
Білорусі та Молдови Ч. Фан на презентації нового Економічного огляду і
макроекономічного прогнозу для України, передає УНІАН.
«Ми прогнозуємо, що ВВП України впаде на 8 % у 2014 р. і на 1 % у
2015 р.», – сказав Ч. Фан.
Як відомо, на початку червня Кабінет Міністрів озвучив новий прогноз
падіння економіки України в 2014 р. – на 5 % і зростання в 2015 р. – на 1,7 %.
Нагадаємо, за даними Держстату, реальний валовий внутрішній продукт
України в І кварталі 2014 р. зменшився порівняно з аналогічним періодом
минулого року на 1,1 % (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. –
2.10).
***
Національний банк України прогнозує падіння ВВП країни за
підсумками поточного року на 8,3 %. Про це під час круглого столу
журналістам повідомила голова НБУ В. Гонтарева, пише УНІАН.
«Реальний ВВП нашої країни досі не досяг рівня, на якому він був у
2008 р. Тобто країна перебувала в рецесії всі ці шість років. Сьогодні прогноз
НБУ зростання ВВП – це – 8,3 %», – сказала вона.
Як повідомлялося, Всесвітній банк учетверте з початку року погіршив
прогноз для економіки України, очікуючи падіння ВВП країни на 8 % у
2014 р. і на 1 % у 2015 р.
Банк пояснює своє рішення конфліктом на Сході України, який руйнує
господарську діяльність, перешкоджає збору податків, має негативний вплив
на експорт і знижує довіру інвесторів.
При цьому Світовий банк очікує відновлення зростання економіки
України у другій половині 2015 р. та прогнозує зростання ВВП країни у
2016 р. на 3,5 % та у 2017 р. на 4 % (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 6.10).
***
Єврокомісія готова гарантувати погашення заборгованості України
за російський газ у розмірі 3,1 млрд дол. Про це заявив міністр енергетики
Росії О. Новак на зустрічі з прем’єр-міністром Росії Д. Медведєвим, передає
УНІАН.
Зокрема, О. Новак повідомив, що 26 вересня під час тристоронніх
переговорів обговорено графік реструктуризації заборгованості до кінця
року. «На сьогодні Єврокомісія готова гарантувати погашення
заборгованості в розмірі 3,1 млрд дол., і відповідний графік ми обговорили»,
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– сказав він.
Як повідомлялося, 26 вересня на тристоронніх переговорах у Берліні у
форматі Україна – Росія – ЄС обговорювався компроміс для вирішення
спірних газових питань між Києвом і Москвою.
Тоді Єврокомісія запропонувала Україні купити в російського
«Газпрому» на умовах передоплати 5 млрд куб. м природного газу за ціною
385 дол. за тис. куб. м для проходження осінньо-зимового періоду.
Віце-президент Європейської комісії Г. Еттінгер за підсумками
тристоронніх переговорів повідомив, що НАК «Нафтогаз України» і
«Газпром» хочуть укласти тимчасовий газовий контракт, який діятиме до
кінця березня 2015 р., поки Стокгольмський арбітраж не прийме рішення
щодо газової суперечки.
Крім того, віце-президент ЄК зазначив, що була досягнута домовленість
про сплату Україною газового боргу в розмірі 2 млрд дол. до кінця жовтня
2014 р., а до кінця року – ще 1,1 млрд дол. (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. –6.10).
***
В Госказначействе отчитались о расходах на погашение госдолга в
этом году.
Расходы по погашению государственного долга Украины составляют
71 млрд 579,7 млн грн из 94 млрд 428,4 млн грн, по состоянию на 6 октября
2014 г. Об этом сообщили в Государственной казначейской службе.
При этом помесячной росписью финансирования общего фонда
государственного бюджета Украины на январь – сентябрь 2014 г.
предполагалось 86 млрд 166,5 млн грн на погашение госдолга, сообщает
РБК-Украина.
Так, Украина уже отстает от плана ориентировочно на
14 млрд 586,8 млн грн (или на 17 %).
По информации Госказаначейства, по внутреннему государственному
долгу уплачено 45 млрд 714,6 млн грн, по внешнему – 25 млрд 865,1 млн грн.
В то же время на расходы по обслуживанию госдолга на январь –
октябрь предусмотрено 36 млрд 421,2 млн грн. По состоянию на 6 октября
2014 г. расходы по обслуживанию государственного долга составляют
31 млрд 614 млн грн (по внутреннему государственному долгу –
21 млрд 571,9 млн грн, по внешнему государственному долгу –
10 млрд 042,1 млн грн) (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
6.10).

***
В Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма и
Севастополя) в сентябре 2014 г. инфляция ускорилась до 2,9 с 0,8 % в
августе. Об этом сообщает Государственная служба статистики в
понедельник, 6 октября.
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В целом с начала текущего года потребительские цены в Украине
возросли на 16,2 %. В годовом измерении (по отношению к сентябрю 2013 г.)
инфляция ускорилась до 17,5 с 14,2 % по итогам августа, 12,6 % по итогам
июля, 12 % – по итогам июня и 10,9 % – по итогам мая.
Как сообщал «Корреспондент.net», недавно Всемирный банк ухудшил
прогноз снижения ВВП Украины с 5 до 8 % в 2014 г. и прогноз в 2015 г. с
роста 2,5 % до снижения 1 %. В свою очередь, Национальный банк Украины
прогнозирует ускорение инфляции по итогам года до 19 %.
Отметим, госбюджет Украины на 2014 г. построен на прогнозе
инфляции 14 %, однако правительство уже ухудшило прогноз этого
показателя
на
текущий
год
до
19
%
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 6.10).

***
В Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма и
Севастополя) индекс цен производителей промышленной продукции в
сентябре 2014 г. составил 102,4 % против 102,6 % в августе 2014 г. Об
этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).
По сравнению с декабрем 2013 г. индекс цен производителей
промпродукции составил 127,4 %, по сравнению с сентябрем 2013 г. –
126,9 %.
Цены на продукцию добывающей промышленности и разработку
карьеров в сентябре возросли на 4,1 %, в т. ч. в добыче каменного угля – на
12,7 %, природного газа – на 1,3 %, камня, песка и глины – на 1,2 %. В то же
время в добыче металлических руд произошло снижение цен на 0,4 %.
В перерабатывающей промышленности продукция подорожала на 2,4 %.
В частности, в производстве кокса и коксопродуктов рост цен составил
4,3 %, металлургическом производстве, производстве готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования – 4,2 %, химических веществ и
химической продукции – 4,1 %, электрического оборудования – 2,8 %,
резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной
продукции – 2,7 %, основных фармацевтических продуктов и
фармацевтических препаратов – 2,3 %, компьютеров, электронной и
оптической продукции – 2,1 %.
В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены
повысились на 1,4 %. При этом в производстве мяса и мясных продуктов
продукция подорожала на 5,2 %, какао, шоколада и сахарных кондитерских
изделий – на 4,9 %, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий – на 4,5 %,
напитков – на 2,2 %, молочных продуктов – на 1,9 %. Вместе с тем в
производстве табачных изделий цены снизились на 3,9 %, сахара – на 3,0 %,
готовых кормов для животных – на 1,6 %.
В поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
произошло повышение тарифов на 1,6 % за счет подорожания
электроэнергии на 1,8 %.
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Напомним, по данным Госстата, инфляция в Украине в сентябре 2014 г.
ускорилась до 2,9 %, за девять месяцев – до 16,2 % (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 6.10).
***
Відплив депозитів із українських банків з початку цього року
становив 110 млрд грн. Про це повідомила голова Національного банку
В. Гонтарева під час круглого столу, передає УНІАН.
«На сьогодні відплив депозитів у системі – 110 млрд грн», – сказала
вона. Голова НБУ відзначила, що банки, які зазнають відпливу депозитів,
можуть розраховувати на підтримку Нацбанку.
За словами В. Гонтаревої, простежується чітка залежність між відпливом
депозитів і падінням курсу гривні. «Національний банк тому і ввів на
сьогодні ті обмеження, які не подобаються нікому, ввів адміністративні
заходи лише з бажанням стабілізувати ситуацію на валютному ринку. Не
тому, що це добре чи погано, а тому, що це шлях до стабілізації», – пояснила
вона.
Як повідомлялося, загальний обсяг депозитів в українських банках у
серпні 2014 р. в національній валюті зріс на 0,7 % і становив 380,7 млрд грн,
в іноземній валюті – знизився на 3,3 % і становив 22 млрд дол.
З початку року, за січень – серпень, загальний обсяг депозитів в
українських банках знизився на 9,9 % у гривні й на 28,6 % в іноземній
валюті.
Середня ставка за депозитами в серпні порівняно з липнем знизилася в
національній валюті до 10,66 з 11,68 %, в іноземній валюті – до 6,18 з 6,51 %
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 6.10).
***
Национальный банк ограничил выдачу банковских металлов с
депозитов физлиц. Об этом сказано в постановлении № 626, которое
расширяет нормы постановления № 540, сообщает пресс-служба регулятора.
Постановление № 626 вступит в силу с 4 октября 2014 г.
Как сообщал «Минфин» ранее, постановлением № 540 были введены
ограничения на снятие валютных депозитов. Таким образом, операции по
продаже банковских металлов одному лицу в один рабочий день разрешены в
сумме, эквивалентной 3 тыс. грн в рамках одного банковского учреждения.
Соответственно, выдача банковских металлов с текущих и депозитных
счетов клиентов ограничена эквивалентом 15 тыс. грн в сутки официальному
курсу НБУ.
До сих пор эти ограничения распространялись лишь на валютные
депозиты (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 3.10).
***
Протягом поточного року Національний банк України оголосив
неплатоспроможними 23 банки. Про це під час круглого столу в Києві
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заявила глава НБУ В. Гонтарєва, передає кореспондент УНН.
Нагадаємо, у НБУ повідомили, що банківська система України протягом
січня – липня поточного року отримала 2 млрд грн збитку через
неплатоспроможні банки.
На фінансовий результат банківського сектора України за січень –
липень істотно вплинули збитки банків, які віднесені до категорії
неплатоспроможних і в яких Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів
тимчасові адміністрації. Також вплив мала збройна агресія та тимчасові
перерви в роботі банківських установ на території проведення АТО в
Донецькій та Луганській областях (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 6.10).
***
На текущей неделе еще ряд банков могут быть признаны
неплатежеспособными, сообщила пресс-служба Национального банка
Украины, ссылаясь на слова первого заместителя главы НБУ А. Писарука.
«Происходит выведение с рынка банков, занимающихся нелегальными
видами деятельности и неплатежеспособных банков», – сказано в сообщении
регулятора. А. Писарук во время встречи с банкирами обратил их внимание
на необходимость строго придерживаться законодательства о борьбе с
отмыванием грязных денег, а также требований законодательства о
валютном регулировании.
Он отметил, что НБУ совместно с правоохранительными органами
намерен усилить борьбу с теневым валютным рынком и его операторами.
Как ранее сообщал портал «Минфин», регулятор внес изменения в
перечень критериев для признания банков неплатежеспособными. К таким
критериям НБУ отнес многократное применение к финансовым учреждениям
санкций за нарушение «антиотмывочного» и валютного законодательства.
За последнее время уже три банка были уличены в сомнительных
операциях и признаны регулятором неплатежеспособными на основании
новых критериев отнесения к категории неплатежеспособных.
В нарушении валютного и антиотмывочного законодательства были
обвинены и признаны неплатежеспособными «Грин Банк», «Актабанк» и
«Прайм-Банк» (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 6.10).
***
Вкладчики ликвидируемого «Південкомбанку» получат деньги через
Райффайзен Банк Аваль. Об этом сообщила пресс-служба Фонда
гарантирования вкладов физлиц.
«В связи с принятием решения исполнительной дирекции Фонда
гарантирования вкладов физических лиц от 26.09.2014 № 101 о начале
ликвидации ПАО “КБ “Південкомбанк”” фонд с 08.10.2014 начинает
выплаты средств вкладчикам этого банка. Для получения средств вкладчики
“КБ “Південкомбанк”” с 08.10.2014 по 17.11.2014 включительно могут
обращаться в учреждения банка-агента Фонда ПАО “Райффайзен Банк
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Аваль”», – сказано в сообщении фонда.
Для получения средств на основании свидетельства о праве на
наследство наследникам следует обратиться непосредственно в Фонд
гарантирования вкладов. Выплаты возмещений вкладчикам будут
осуществляться в размере вклада, включая проценты, начисленные на день
начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тыс. грн
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 6.10).
***
Сумма средств физических лиц банков «Порто Франко» и «Демарк»,
которая может быть возмещена за счет Фонда гарантирования вкладов
физических лиц, составляет 1,449 млрд грн. Об этом говорится в
сообщении ФГВФЛ.
Для вкладчиков банка «Порто Франко» сумма возмещений за счет
средств Фонда, согласно данным отчетности на 21 сентября, составляет
448 млн грн, для вкладчиков банка «Демарк», согласно данным отчетности
на 1 октября, – 1 млрд грн.
Кроме того, Фонд также сообщил, что приступил к поиску инвесторов
для указанных банков. Документы от потенциальных инвесторов для участия
в конкурсе будут принимать до 17 октября.
ФГВФЛ предлагает потенциальным инвесторам: отчуждение всех или
части активов и обязательств банка в пользу принимающего банка, создание
и продажу инвестору переходного банка с передачей ему активов и
обязательств банка или продажу банка в целом.
Как сообщал «Минфин» ранее, Фонд гарантирования вкладов
физических лиц с 29 сентября ввел временные администрации в банки
«Порто Франко» и «Демарк» (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014.
– 6.10).
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