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У ЦЕНТРІ УВАГИ
16–17 жовтня в Мілані
відбувається форум АСЕМ «Азія – Європа»
Форум АСЕМ є міжнародною організацією (заснована 1996 р.), що
об’єднує країни Азії та Європи. В АСЕМ входить 48 країн:
– 28 країн від європейської групи (держави-члени ЄС);
– 17 країн від азіатської групи (10 держав-членів АСЕАН, Китай, Японія,
Республіка Корея, Індія, Пакистан, Монголія);
– Австралія й Нова Зеландія.
Основною метою форуму є розвиток співробітництва країн-учасниць у
сфері політики, безпеки, фінансово-економічної, соціально-культурної сфер і
транспорту.
На форумі в Мілані представники Азії і Європи приділять увагу таким
питанням:
– торгівля та інвестиції;
– проблеми соціального захисту населення;
– продовольчий суверенітет і раціональне використання природних
ресурсів;
– екологічні проблеми, кліматична справедливість;
– стійке виробництво;
– питання миру й безпеки.
Україна сподівається, що до наступного саміту глав держав і урядів
форуму АСЕМ учасники організації приймуть рішення про членство в ній
України. «Ми сподіваємося, що відповідно до існуючої в рамках організації
процедури учасники форуму до свого наступного саміту розглянуть заявку
України й ухвалять консенсусні рішення про членство України», – сказав
речник МЗС України Є. Перебийніс.
Також, як повідомив глава італійського уряду М. Ренці, 17 жовтня «на
полях саміту Азія – Європа» Президент України П. Порошенко зустрінеться
із президентом Росії В. Путіним. За його словами, у переговорах у Мілані
також візьмуть участь канцлер Німеччини А. Меркель, президент Франції Ф.
Олланд, прем’єр-міністр Британії Д. Кемерон, а також високопоставлені
чиновники з інших країн.
Як повідомлялося, 15 жовтня П. Порошенко провів телефонну розмову з
В. Путіним, під час якої сторони погодили формат зустрічі під час саміту
форуму АСЕМ у Мілані.
На думку експертів, зустріч у Мілані може вирішити газовий конфлікт
України й Росії (Корреспондент.net (http://ua.korrespondent.net). – 2014. –
15, 16.10).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
О. Ворошилов, ст. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ, канд. ист. наук

Объединение «Самопоміч»
в парламентской избирательной кампании
Политическая партия «Самопоміч» была зарегистрирована нынешним
мэром Львова А. Садовым 29 декабря 2012 г.
О том, что партия намерена принять участие в досрочных парламентских
выборах, ее лидер заявил еще 28 февраля 2014 г.
Что же касается объединения «Самопоміч», съезд которого прошел в
Киеве 9 сентября 2014 г., то, как проинформировал Е. Соболев, председатель
общественного Люстрационного комитета, это объединение батальона
«Донбасс», общественной инициативы «Реанимационный пакет реформ»,
партии «Воля» и партии «Самопоміч».
На съезде был утвержден избирательный список объединения, который
члены политсилы сделали доступным для общественности уже 12 сентября.
Как отмечают некоторые эксперты, данный список, очевидно,
формировался по принципу «лучше меньше, да лучше». Политсила
выдвигает на выборы лишь 61 кандидата по одномандатному округу и 16 по
мажоритарным. При этом досье по каждому пункту списка, опубликованного
на сайте партии, можно почитать, кликнув на фамилию заинтересовавшего
кандидата.
В первую пятерку списка «Самопомочі» вошли:
– А. Гопко, соучредитель общественной инициативы «Реанимационный
пакет реформ», общественная активистка;
– С. Семенченко, комбат добровольческого батальона «Донбасс»;
– П. Кишкарь, командир группы информационной войны
добровольческого батальона «Донбасс»;
– А. Скрипник, эксперт в области информационных технологий,
основатель и директор IТ-компании «Элекс», член наблюдательного совета
IT-BPO Lviv Cluster;
– О. Сыроед, директор Украинского законодательного фонда, эксперт
«Реанимационного пакета реформ».
В данном контексте следует отметить, что в избирательной гонке-2014
политические партии превзошли по количеству узнаваемых имен в списках
все предыдущие выборы. Особенностью этих выборов является то, что на
смену певцам и спортсменам пришли бойцы АТО. Причем спрос на героев
войны настолько большой, что за отдельных комбатов политики чуть ли не
дрались друг с другом. Ведь народные герои в рядах той или иной политсилы
способны не только электоральные симпатии привлечь, но и отвлечь
внимание от резонансных фамилий в списках.
Не осталась в стороне от данной тенденции и «Самопоміч»,
предложившая занять второе место в списке комбату «Донбасса» С.
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Семенченко. И хотя за него боролись многие политические силы, С.
Семенченко выбрал именно молодую партию «Самопоміч».
Компанию С. Семенченко составили его подопечные – П. Кишкарь,
отвечающий за «информационную войну», и В. Кишиченко, который
баллотируется от «Самопомочі» по мажоритарке на Луганщине.
Презентация программы «Самопомочі» прошла 23 сентября в
Украинском доме в Киеве.
Члены политсилы определили, что главными приоритетами их работы
станут
местное
самоуправление
и
административная
реформа,
обороноспособность страны и экономики, аграрной сферы и развитие села,
коммуникационно-информационных технологий, образования и социальной
сферы и, безусловно, люстрация власти.
Также «Самопоміч» будет отстаивать:
– эффективное взаимодействие парламента, Президента и правительства
для формирования новой военной доктрины. Отказ от внеблокового статуса
Украины;
– прозрачные государственные закупки и процедуры реализации
имущества;
– производство и закупку современного вооружения. Эффективное
управление ВПК;
– формирование военного резерва путем создания системы военной
подготовки граждан;
– создание системы проактивной государственной информационной
политики;
– прозрачное и адресное обеспечение лиц, которые защищали свободу
украинцев, территориальную целостность Украины, а также их семей;
– поддержку граждан, которые самоорганизовались для помощи армии,
повышения собственной осведомленности, физической формы и
патриотического духа.
Как уже отмечалось, особое внимание членами «Самопомочі» уделяется
теме люстрации. В частности, соучредитель общественной инициативы
«Реанимационный пакет реформ», первый номер в избирательном списке
партии «Самопоміч» А. Гопко заявила, что Президент Украины П.
Порошенко поздно принял закон об очищении власти, дав возможность
бывшим «регионалам» снова баллотироваться в Верховную Раду. По её
словам, закон нужно было принимать еще в апреле после побега В.
Януковича. «Много лиц, которые ...ассоциируются с коррупционными
схемами, бывшей властью, “регионалами”, снова идут к власти. Много таких
людей, как Кивалов, Хорошковский, не баллотировались бы, если бы закон
был утвержден еще в апреле», – считает политик.
В то же время она отмечает, что радикализация граждан, перерастающая
в «мусорные люстрации», вредит обществу, поэтому партия «Самопоміч»
считает приемлемыми только законные методы люстрации.
Представители «Самопомочі» уверены, что вопросами люстрации
срочно должно заняться государство. В противном случае это будут делать
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люди, и «мусорная люстрация» будет продолжаться. Партийцы даже
придумали лозунг «Спаси чиновника (судью, милиционера) – уволь его».
Также А. Гопко считает, что «народные методы люстрации» возникли
как следствие того, что за последние полгода суды не вынесли ни одного
приговора коррупционерам. «Юридические механизмы, в частности
использование Уголовного кодекса, не были использованы, чтоб свершилось
правосудие», – отметила она. А. Гопко в качестве примера приводит и то, что
в большинстве городов, которые она посещает с командой партии
«Самопоміч», управления милиции возглавляют те же люди, что и при В.
Захарченко, который руководил МВД при президентстве В. Януковича.
Участники политсилы особо отмечают тот факт, что в их списках есть
люди различной специализации, что позволяет партии предлагать реформы в
различных
сферах.
В
частности,
директор
Всеукраинского
благотворительного фонда «Українська правнича фундація», юрист О.
Сыроед считает одной из наиболее важных судебную реформу. По ее словам,
именно обновление судейского корпуса позволит защитить национальные
интересы и вернет доверие граждан к государственной системе. При этом
судьи должны проходить проверку как профессиональных, так и моральных
качеств.
Также, по словам представителя политической партии «Воля» И.
Сусловой, уже готовится проект «Национальный кадровый резерв», где
будут аккумулировать специалистов, искать честных людей, которые смогут
работать на благо страны. Их будут отбирать и предлагать занять должности
в различных сферах жизни государства. Большое внимание будут уделять
поиску милиционеров, прокуроров с незапятнанной репутацией, а также
других специалистов. На некоторые должности будут брать молодых и
креативных людей. «Пусть мы полгода потратим на обучение молодых
специалистов, зато десятки лет мы не будем иметь проблем в
государственном строительстве и развитии Украины», – подчеркнула И.
Суслова.
Еще представители объединения поставили своей целью полностью
обновить состав Службы безопасности Украины. По их мнению, именно эта
структура своим бездействием позволила В. Путину сначала аннексировать
Крым, а затем развязать войну на Востоке Украины.
Кроме того, «Самопоміч» инициирует предоставление захваченным
районам Донбасса статуса «оккупированной территории». Сообщается, что
объединение будет инициировать отмену закона об особом статусе Донбасса,
который 16 сентября приняли на закрытом заседании парламента. «Эти
районы сегодня под фактической оккупацией. И так это надо называть, а не
давать им большие права, чем другим украинцам», – считает мэр Львова А.
Садовой.
Объединение «Самопоміч» требует расширить действия закона об
оккупированных территориях на захваченную часть Донбасса, а также, в
целях безопасности, максимально изолировать эту территорию от остальной
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страны. На сегодня, согласно Закону Украины «Об оккупированных
территориях», такой статус имеет только территория Крыма.
Следует отметить и то, что, как подчеркивают члены «Самопомочі», их
политсила имеет четыре принципиальных отличия от остальных участников
избирательного процесса:
1. Партия не финансируется теми, кого принято называть олигархами, и,
следовательно, свободна в принятии решений, не обслуживая интересы
крупного бизнеса.
2. В списках партии нет ни одного действующего или бывшего
народного депутата.
3. «Самопоміч» – единственная партия в Украине, чей лидер занимает в
списке не первое место, даже не в пятерке. А. Садовой баллотируется под №
50, объясняя это тем, что «нужно пропускать вперед достойных».
4. Избирательные списки формировались снизу, путем общественного
обсуждения. Это так называемые «открытые списки», когда проводится
мини-праймериз и кандидатов в список выбирают путем предварительного
голосования.
Со своей стороны политолог К. Бондаренко отмечает, что в партии есть
только две ключевых фигуры, на которые возложена очень большая надежда
в процессе завоевания доверия избирателей, – А. Садовой и С. Семенченко.
Мнение политолога подтверждают и приводящиеся в СМИ индексы
упоминаемости С. Семенченко и А. Садового – 85,8 и 20,4 соответственно,
которые дают без малого 80 % в общий суммарный индекс десяти самых
упоминаемых политиков, ассоциирующихся с партией. Третий индекс имеет
№ 13 списка, председатель Люстрационного комитета Украины Е. Соболев
(9,4). Лишь четвертой по упоминаемости идет лидер списка, соучредитель
общественной инициативы «Реанимационный пакет реформ» А. Гопко (5,7).
На этом короткий список узнаваемых лиц заканчивается.
Говоря о месседжах кампании «Самопомочі», эксперты отмечают, что
сам факт того, что лидер партии решил идти на выборы под заведомо
непроходным 50-м номером, является уникальным для украинской политики
и как бы свидетельствует о том, что все делается не власти ради, но
исключительно для интересов государства. Кроме того, удачно работает
имиджевое сочетание: комбат «Донбасса» стал эталоном боевого духа с
первых дней АТО, а львовский градоначальник запомнился украинцам своей
уравновешенностью в дни революции достоинства. Наконец, в списке
«Самопомочі» нет не просто ни одного экс-«регионала», а вообще ни одного
нардепа из предыдущих созывов. В целом весь список оставляет впечатление
действительно нового поколения политиков. Осталось эту уникальную
характеристику правильно подать потенциальным избирателям.
Обращается внимание и на то, что 7,4 % голосов, полученных партией в
мае на выборах в Киевраду, доказали, что львовский проект имеет неплохую
всеукраинскую перспективу. «Самопоміч» – политическое объединение,
ориентированное на голоса тех избирателей, кто во главу угла ставит
радикальное обновление власти и категорически недоволен тем, как
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внедряются в жизнь идеи люстрации. С другой стороны, слово
«самопомощь» не такое агрессивное, как, например, «самооборона» или
какой-нибудь «фронт», что может быть привлекательным для многих в
условиях высокого социального напряжения.
Заслуживает внимания и тот факт, что, как сообщил исполнительный
директор Днепропетровского областного отделения ВОО «Комитет
избирателей Украины» С. Жолудев, по предварительным прогнозам в
западных регионах Украины партия мэра Львова «Самопоміч» привлечет на
свою сторону электорат ВО «Свобода». Отчасти, по словам С. Жолудева,
такой показатель будет достигнут за счет присутствия в партии «народных
кандидатов», как, например, командир батальона «Донбасс» С. Семенченко.
«…“Самопоміч” и “Свобода” – это организации, которые теперь имеют
региональный характер, то есть представляют Западную Украину. Насколько
мы можем прогнозировать, во многом электорат “Свободы” перейдет к
“Самопомочі”. В последней партии есть множество известных лиц, в том
числе Семенченко. Мэр Львова А. Садовой 50-й в списке партии, хотя и
является главным ее идеологом», – сказал он.
По мнению политического эксперта Т. Березовца, «Самопоміч» А.
Садового может создать самую большую сенсацию на этих парламентских
выборах. По прогнозам эксперта, «Самопоміч» может занять четвертое место
в избирательной гонке и опередить такие «старые» политические силы, как
«Батьківщина», «Свобода» и Компартия. Ряд «старых» партий могут вообще
не попасть в парламент.
Первое место, по его прогнозам, безусловно, у Блока П. Порошенко.
Далее пока Радикальная партия О. Ляшко, но его рейтинг, считает эксперт,
снижается. Поэтому, возможно, второе место займет «Народный фронт» во
главе с А. Яценюком.
Напомним, на предыдущих выборах в Киевский горсовет, которые
состоялись в мае, именно «Самопоміч» получила самый неожиданный
результат, заняв третье место на выборах.
Согласно же результатам исследования, проведенного с 1 по 8 октября
социологической группой «Рейтинг», позиции лидеров нынешней
избирательной кампании выглядят следующим образом:
– 33,5 % набирает Блок П. Порошенко (среди опрошенных, которые
намерены голосовать и определились с выбором);
– 12,8 % – Радикальная партия О. Ляшко;
– 8,9 % – «Народный фронт»;
– 7,8 % – «Сильная Украина»;
– 6,9 % – «Батьківщина»;
– 5,4 % – «Самопоміч».
«Если говорить о динамике, то за последние два месяца больше всего
прибавил “Народный фронт”, а также “Самопоміч”», – отметили в соцслужбе
«Рейтинг».
Вместе с тем, согласно аналогичному исследованию, проведенному в это
же время Студией коммуникаций PolitLab, «Самопоміч» набирает 6,3 %.
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«Среди тех, кто пойдет голосовать и определился со своим выбором, за Блок
П. Порошенко готовы проголосовать 39,1 %, за Радикальную партию О.
Ляшко – 10,4 % избирателей, за “Гражданскую позицию” – 8,6 %, “Народный
фронт” – 7,9 %, ВО “Батьківщина” – 7,0 %, объединение “Самопоміч” – 6,3
%, ВО “Свобода” – 4,9 %, “Сильную Украину” – 4,7 %, за ЗАСТУП
(Всеукраинское аграрное объединение “За социальную трудовую
украинскую перспективу”. – Прим. ред.) – 3,8 %, Оппозиционный блок – 3,4
%, Коммунистическую партию Украины – 2,1 %. Другим политическим
партиям свои голоса готовы отдать 1,8 % респондентов», – сообщила
директор Студии коммуникаций PolitLab С. Кушнир. При этом она отметила,
что найбольшая динамика роста рейтинга наблюдается у партий
«Самопоміч» и ЗАСТУП.
В то же время, по итогам интернет-голосования среди пользователей
социальной сети Facebook, в котором по состоянию на начало октября
приняли участие более 21 тыс. человек, именно объединение «Самопоміч»
продолжает уверенно лидировать, получив 40,2 % голосов. Второе место у
партии «Правый сектор» с результатом в 10 %; третье – партия «Народный
фронт», которая набрала 9,7 %; четвёртое место у Блока П. Порошенко – 8,3
% голосов.
Популярным также становится еще одно голосование – на портале
«ПроСвіт», где «Самопоміч» также лидирует, получив 23,77 % голосов.
Говоря о перспективах своей политсилы, с которой он пытается попасть
в Верховную Раду, командир батальона «Донбасс» С. Семенченко выражает
уверенность в том, что «Самопоміч» пройдет 5-процентный барьер: «Я не
верю всем заказным рейтингам, “Самопоміч” проходит. Я это вижу на
местах».
Впрочем, встречаются и негативные оценки парламентской кампании
«Самопомочі».
Так, по мнению корреспондента газеты «Голос Украины» во Львовской
области Б. Кушнира, которое он высказал во время заседания пресс-клуба на
тему: «Какие новые избирательные технологии будут использованы в СМИ
во время выборов в Верховную Раду», если бы пришлось назвать блок или
партию, которая построена исключительно на пиаре, это была бы именно
партия «Самопоміч». «“Самопоміч” – это 100-процентно пиарная партия.
Если мы даже посмотрим на списки ее членов, то сразу бросается в глаза, как
могут проводить реформы люди, которые занимались экологией,
публицистикой? Неужели они будут заниматься реанимационным блоком
реформ? Я не верю в это, это чисто пиарная партия», – считает Б. Кушнир.
Такого же мнения придерживается и президент украинского фонда
«Общественное мнение» В. Подгорнов, который отметил, что «у нас все
партии популистские, поэтому разницы между Ляшко и “Самопоміччю” нет
никакой, как и между другими партиями».
Со своей стороны председатель ОО «Переход», блогер Ю. Сытник
отмечает, что политические партии, которые принимают участие в нынешней
избирательной кампании, имеют общую черту – они в электоральном смысле
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есть определенные месседжи, лозунги. Но ни одна из них не подала четкой
понятной стратегии, программы, нет и путей достижения поставленных
целей.
В целом же эксперты сходятся во мнении, что в ходе нынешней
парламентской избирательной кампании «Самопоміч» борется не только за
попадание в парламент, но и решает прикладную региональную задачу –
занять на Галичине место «Свободы». Отмечается, что особенно
бескомпромиссной обещает быть борьба кандидатов от этих партий в
мажоритарных округах.
Что же касается «уязвимых мест» объединения, обращается внимание на
то, что, несмотря на успех партии на киевских выборах и второй номер С.
Семенченко, «Самопоміч» до сих пор остается для многих регионов
абсолютно неизвестной силой.
А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

«Всеукраїнське аграрне об'єднання «ЗАСТУП»
у виборчій кампанії
Уже стало традицією, що напередодні виборів політики намагаються
об’єднатись у потужну політичну силу, або створити партію з новою назвою.
Не стала винятком і нинішня виборча кампанія. У передвиборні перегони
вступила нова аграрна партія «ЗАСТУП». Про це на III з’їзді політсили
офіційно заявила лідер політичної партії «Всеукраїнське аграрне об’єднання
«ЗАСТУП» В. Ульянченко. На з’їзді було прийнято рішення про участь
політичної сили на позачергових виборах народних депутатів України 26
жовтня 2014 р., а також затверджено передвиборну програму партії. Як
інформують ЗМІ, у першу п’ятірку списку увійшли лідер політичної партії
«ЗАСТУП» В. Ульянченко, голова Аграрного союзу Г. Новіков, сільський
голова (Полтавська область) О. Шереметьєва, начальник українського
об’єднання сільського комунального господарства «Укрсількомунгосп» В.
Хоменко, заступник голови політичної партії «ЗАСТУП» І. Синявська.
У своєму виступі голова «ЗАСТУПа» В. Ульянченко зазначила, що село
і вітчизняні аграрії повинні мати захисників у парламенті. «Для села дуже
важливо і потрібно отримати власне представництво у Верховній Раді саме
зараз, коли в країні потрібні реформи. Необхідно спрямувати їх на підтримку
села», – заявила В. Ульянченко.
Вона також зазначила, що програма політичної сили дає вичерпну
відповідь на питання про нову державну політику щодо українського села. За
словами В. Ульянченко, «ЗАСТУП» пропонує реальний механізм
удосконалення земельних відносин та порядку землекористування.
Також лідер партії наголосила на необхідності якомога швидше
прийняти закон щодо оборотності земель сільськогосподарського
призначення, який передбачає реальний механізм протидії обезземелення
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селян, а також забезпечення найширшого доступу економічно активної
частини сільського населення до земельного ресурсу.
В. Ульянченко наголосила, що в пріоритетах партії – виведення
землекористування з тіньового обороту, протидія земельним махінаціям і
корупції у сфері використання земельних угідь. «Ми переконані, що в
Україні повинен сформуватися потужний середній клас аграрних
виробників», – зазначила В. Ульянченко.
При цьому вона підкреслила, що «ЗАСТУП» підтримує європейський
вибір України. Також лідер партії наголосила на необхідності децентралізації
влади з передачею значного масиву владних повноважень та фінансових
ресурсів на рівень сільських громад.
Під час з’їзду лідери партії «ЗАСТУП» представили комплексну
програму з розвитку сільських територій та відродження агросектору «За
рідну землю!». Згідно з програмою, політсила буде відстоювати інтереси
національних виробників при вступі до ЄС, допомогу малому й середньому
агробізнесу, розвиток сільської кооперації та підтримку традицій села. «Деякі
законопроекти для захисту інтересів аграріїв та розбудови сільських
територій ми розробили у співпраці з європейськими партнерами, які багато
років ефективно займаються розвитком фермерства», – зазначила В.
Ульянченко.
За її словами, своєю діяльністю «ЗАСТУП» планує рівнятися на
Польську селянську партію, яка під час підписання угоди з ЄС виборола
вигідні умови для місцевих агровиробників. «Результати її діяльності ми
бачимо зараз: польські яблука, сири можна зустріти на більшості прилавків
Європи», – наголосила В. Ульянченко.
При цьому вона заявила, що «ЗАСТУП» планує стати для України
такою ж дієвою політсилою у парламенті і боротися за вітчизняних аграріїв
та селян.
Про це В. Ульянченко говорила також на Міжнародній конференції
«Європейський аграрний діалог», яка відбулася
8 жовтня. Під час
конференції відбулася зустріч лідера партії «ЗАСТУП» з депутатом
Європарламенту, головою Польської селянської партії А. Грибжем. Як
інформують ЗМІ, лідери партій домовилися про співпрацю. Представники
польських аграріїв погодилися поділитися з українськими колегами досвідом
адаптації аграрного сектору до нових умов при євроінтеграції. Зокрема, у
сфері кооперації сільських виробників, що є умовою розвитку села. «Я
переконаний у тому, що ситуація в Україні – це перемога громадянського
суспільства. І я дуже радий, що українська політична сила “ЗАСТУП”
представляє інтереси простих людей, а не олігархів. Зараз Україні важливо
будувати саме такі політичні сили», – зазначив А. Грибж.
Він позитивно оцінив програму «За рідну землю!», з якою партія
«ЗАСТУП» іде на дострокові парламентські вибори в Україні. А. Грибж
звернув увагу на пункт про розвиток дрібних сімейних господарств. У
Польщі Селянська партія відстояла для своїх аграріїв вигідні умови ведення
агробізнесу та створила мотивуючу систему для сільськогосподарських
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підприємців. «Досвід Польщі в організації кооперативів і запобігання змов
великих агрохолдингів застосуємо в Україні. Більше того, Україна потребує
подібних рішень. Аграрій повинен отримати доступ до дешевих і довгих
кредитах. Це не мрії, а реальна перспектива, адже в України є значний
аграрний потенціал. Я рада, що депутати Європейського парламенту вірять у
цей розвиток», – наголосила В. Ульянченко.
Її заступник Г. Новіков також вважає, що необхідно більше уваги
приділяти малому й середньому бізнесу на селі і треба будувати більше
сільськогосподарських ринків, щоб прості фермери могли продавати свою
продукцію. «І найголовніше, розвивати кооперацію селянських господарств.
Адже великі агрохолдинги не дають розвиватися малим фермерським
підприємствам», – заявив заступник лідера партії «ЗАСТУП».
Щодо можливих політичних партнерів, то, як зазначила заступник
лідера політсили «Всеукраїнське аграрне об’єднання «ЗАСТУП» І.
Синявська, партія «ЗАСТУП» у майбутньому парламенті стане партнером
«Блоку Петра Порошенка». «Наше рішення однозначне – ми бачимо себе
партнерами “Блоку Петра Порошенка” як Президента, котрий задекларував
надзвичайно важливу й потрібну Україні програму будівництва нової
країни», – зазначила І. Синявська.
За її словами, об’єднання двох політичних сил стане важливим кроком
для розвитку країни. Адже відродження сільських територій і захист
інтересів аграріїв, що на них наполягає політсила, – є невід’ємним
складником нової України. «У сучасному політикумі це пріоритет лише
однієї політичної сили – “Всеукраїнського аграрного об’єднання “ЗАСТУП”!
Решта 12 партій, які внесено до держреєстру й чиї назви певним чином
стосуються села, – на практиці є лише носіями печатки і свідоцтва. Реально
таких політсил не існує», – підкреслила І. Синявська.
Вона зауважила, що така політична розстановка дає змогу «ЗАСТУПу»
на парламентських виборах розраховувати мінімум на 7 % голосів українців.
Політик розраховує на голоси тих виборців, які ще вагаються за кого
голосувати. За словами І. Синявської, значна частина виборців ще не
визначилися, чи підуть вони на вибори і за кого будуть голосувати. Саме на
ці голоси і підтримку розчарованих у партійних списках відомих політичних
сил розраховують у «Всеукраїнському аграрному об’єднанні» «ЗАСТУП».
«Потенційні виборці побачили, що кандидатами від політичних сил є зовсім
не ті люди, яких вони хотіли б бачити в парламенті. Ми не виключаємо, що
частина колишніх симпатиків інших політичних партій може стати нашими
прихильниками», – зазначила І. Синявська.
Як інформують ЗМІ, лідери партії «ЗАСТУП» протягом кількох тижнів
провели ряд зустрічей з виборцями майже в усіх регіонах України. Під час
зустрічей з виборцями вони наголошували на необхідності реформ в Україні
і що саме їх політсила здатна на ці реформи. Вони зазначали, що мільйони
українців, які живуть у селах, мають знати, що в них з’явився захисник і
союзник – партія «ЗАСТУП».
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Разом з тим, як зазначила І. Синявська, партію намагаються
дискредитувати і вона не виключає фальсифікацію виборів з боку опонентів
партії. Тому у партії будуть власні спостерігачі на кожній виборчій дільниці,
які будуть стежити за дотриманням виборчого законодавства. «”ЗАСТУП”
готовий відстоювати результати голосування на кожній дільниці. І якщо
хтось ризикне сфальсифікувати голоси наших прихильників, він не уникне
третього Майдану. Прийшов час відстоювати права кожного виборця», –
зазначила І. Синявська.
Проте, як зазначають представники громадських організацій, партія
«ЗАСТУП» уже на старті своєї виборчої кампанія сама порушує виборче
законодавство. Зокрема, як повідомили
представники громадської
організації ОПОРА,
у Миколаєві 3 жовтня партія «ЗАСТУП» вивісила
агітаційний банер на міський палац культури комунальної форми власності
та 5 жовтня провела сільськогосподарський ярмарок з агітацією. За словами
активістів ОПОРИ, п. 5 ст. 74 Закону України «Про вибори народних
депутатів» забороняє розміщення агітаційних матеріалів та політичної
реклами на будинках і в приміщеннях органів державної влади, органів влади
Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій державної та комунальної форми
власності. Як повідомили в бухгалтерії палацу, партія «ЗАСТУП»
організувала ярмарок, на проведення якого є дозвіл міського голови
Миколаєва Ю. Гранатурова, його першого заступника Ю. Андрієнка, а також
виконуючого обов’язки начальника управління з використання та розвитку
комунальної власності В. Богданова. У бухгалтерії дали можливість
спостерігачу ознайомитися з документами.
Активісти
ОПОРИ
повідомили,
що
під
час
проведення
сільськогосподарського ярмарку банер політичної партії так і залишився
висіти на будівлі палацу культури. Більше того, під час ярмарку відбувалася
концертна програма за участі місцевих колективів, а мешканцям виборчого
округу продавались товари за пільговими цінами. За словами продавців, на
участь у ярмарку вони погодилися безкоштовно, партія гроші їм не
пропонувала. Деякі з них зазначали, що навіть не знали, що це політичний
захід, проте нічого проти цього вони не мають, адже це гарний привід
заробити грошей. Низькі ціни на продукти вони пояснювали тим, що на
ярмарку завжди продається більше товарів, тому вони у збитку не будуть.
Кожному покупцеві придбані товари клали в пакети партії «ЗАСТУП», на
яких не було зазначено вихідних даних про замовника та виконувача. Крім
того, деякі продавці торгували в кашкетах «ЗАСТУПА».
Подібні заяви, за оцінками представників партії «ЗАСТУП», – намагання
дискредитувати
партію.
Заступник
керівника
політичної
партії
«Всеукраїнське аграрне об’єднання «ЗАСТУП» О. Кузьменков заявив
журналістам, що для дискредитації його партії в ЗМІ та шляхом брудних
піар-технологій політичні конкуренти виділили близько 1 млн дол. «Мені
стало відомо, що проти партії “ЗАСТУП” запланована брудна піар-кампанія.
Її основна мета – дискредитувати політсилу в очах українців. За моєю
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інформацією, на її реалізацію виділили фантастичну суму – приблизно 1 млн
дол.», – зазначив О. Кузьменков.
За його
словами, партія «ЗАСТУП», яка єдина в українському
політикумі стала на захист сільських територій і визначила своїм
пріоритетом відстоювання інтересів аграріїв, виявилася серйозним
конкурентом на політичному полі. «Деякі політичні гравці побачили, що
партія “ЗАСТУП” може змішати карти в їхній передвиборній колоді. Адже
замість піару на війні і болісних для українців темах, “ЗАСТУП”
запропонував реальну програму реформ», – наголосив О. Кузьменков.
Деякі експерти, аналізуючи політичну ситуацію, вважають, що партія
«ЗАСТУП» має непогані шанси зайняти гідне місце в політичній системі
країни. За їхніми словами, у списках аграрної політсили тисячі фермерів,
сільгоспвиробників, сільські, селищні голови, мери райцентрів, науковці та
сільська інтелігенція. «Якщо 30 % населення, зайнятого в аграрному секторі,
об’єднається в одну політичну силу – вона здатна буде впливати на розвиток
сільськогосподарської галузі», – зауважує аналітик К. Клименко.
За його словами, партія «ЗАСТУП» буде боротися за голоси мільйонів
сільських виборців, і судячи з програми партії, добитися високого рівня
підтримки в селах «ЗАСТУПу» вдасться.
Подібну точку зору поділяє і політолог А. Бузаров, який вважає, що
політики, які йдуть цього року на парламентські вибори, не зацікавлені в
розвитку аграрної сфери. Їхні передвиборні програми сфокусовані на
військовій тематиці, і лише політична партія «Всеукраїнське аграрне
об’єднання «ЗАСТУП» повністю присвятила свою програму агросектору та
розвитку сільських територій.
Експерт прогнозує, що «ЗАСТУП» має всі шанси увійти до складу нової
Верховної Ради. «Якщо прохідний бар’єр знову знизять до 3 % (що уже
неможливо), то “ЗАСТУП” гарантовано його долає, – переконаний експерт. –
Набрати 5 % буде складніше, але також цілком можливо».
На думку А. Бузарова, якщо «ЗАСТУП» пройде до парламенту, то ця
партія повинна співпрацювати з іншими політиками, котрі зацікавлені в
розвитку агросфери. Це дасть можливість швидко й ефективно здійснити
реформи, що наразі пропонує «ЗАСТУП».
Раніше аграрний аналітик А. Китаєв зазначив, що партія «ЗАСТУП»
може стати потужним аграрним лобістом у новому парламенті. «Для бізнесу
це означатиме політичну підтримку на найвищому рівні. А для селян,
відповідно, – робочі місця та розвиток сільських територій», – наголосив
експерт.
Політолог В. Шутенко також сподівається на успіх партії «ЗАСТУП»,
адже, на його думку, виборці очікують побачити в партіях нових людей, які
дійсно змінять Україну на краще. Експерт наголосив, що саме політичну
силу «ЗАСТУП» формують нові обличчя, тому виборці будуть звертати на
цю партію увагу.
В. Шутенко вважає, що в Україні протягом всієї незалежності склалася
тенденція, коли навіть у новостворені партії потрапляли люди, які тим чи
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іншим способом встигли «засвітиться» в політиці. Перебіжки між партіями,
зміна переконань і логотипів довго випробовували терпіння виборців.
«Українцям це дійсно набридло. За партію “ЗАСТУП” голосуватимуть люди,
які розчарувалися в інших політиках, а таких у країні немало», – зазначив В.
Шутенко.
Політолог прогнозує, що з партією «ЗАСТУП» у парламент прийде
сильна команда, яка працюватиме на результат. «На мою думку, саме в
людях партії “ЗАСТУП” виборці побачать політиків нової якості», –
наголосив політолог.
На думку політолога В. Цибулька, поява аграрної партії «Всеукраїнське
аграрне об’єднання «ЗАСТУП» є особливою подією на українській
політичній арені. Експерт упевнений, що перша політична сила, яка
представляє інтереси села, подолає прохідний бар’єр на парламентських
виборах 26 жовтня. «Аграрне лобі в парламенті кількох скликань було
фактично ліквідоване. Відновити його – одне з головних завдань
“ЗАСТУПа”», – зазначив В. Цибулько.
Він вважає, що в перспективі найближчих років аграрний сектор стане
головним драйвером економічного розвитку країни у зв’язку з підписанням
угоди про асоціацію з ЄС. «Якщо на цих виборах в парламент не пройде
аграрна політична сила, то сільське господарство чекає тривалий період
застою», – заявив політолог.
В. Цибулько рекомендує партії «ЗАСТУП» зробити акцент на
розширенні партійної інфраструктури. «Виборці найчастіше голосують не за
політичні обіцянки і плани, а за тих людей, які представляють партію на
нижчих щаблях влади і дуже важливо чути людей, щоб розуміти їх
потреби», – наголосив експерт.
За словами політолога, інші українські партії дійсно не доходять до сіл і
селищ. Політики розраховують, що село буде голосувати в рамках великих
політичних векторів. Але аграрна партія «ЗАСТУП» пішла від зворотного: у
списках політичної сили не відомі особи, а фермери, сільські голови, аграрні
експерти.
В. Цибулько переконаний, що «ЗАСТУП» гарантовано подолає
прохідний бар’єр на виборах у жовтні. «З роками рейтинг аграрної партії
буде тільки зростати», – прогнозує політолог. Він також зазначив, що за
створенням партії «ЗАСТУП» стоять власники агрохолдингів і великих
сільгосппідприємств. «“ЗАСТУП” уже підтвердив наявність тисяч
прихильників аграрної ідеї і відсутність заплямованих імен у керівництві
організації. Це наводить на думку, що за об’єднанням стоять не політики,
яких ми щодня бачимо на телеекранах. Швидше за все, проходження
“ЗАСТУПа” у парламент вигідне власникам аграрного бізнесу», – зазначає
політолог.
На думку В. Цибулька, спектр потенційних інвесторів «ЗАСТУПа»
досить таки широкий: від співвласника «Миронівського хлібопродукту» Ю.
Мельника і «яєчного магната» О. Бахматюка до власника одного з
агрохолдингів Є. Сігала. «Хоча, поспілкувавшись з колегами-експертами,
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можна зробити висновок, що на політичну арену виходять і менш великі
аграрії: переробники і власники компаній з виробництва продуктів
харчування. Серед них називають прізвища засновника компанії “Терра Фуд”
і недавнього героя журналу “Forbes Україна” С. Войтовича, а також власника
“Амако” В. Скоцика. Це підтверджується тим, що час ігор власників
аграрного бізнесу “вбудовування” своїх представників у різні партії визнано,
і аграрії починають грати по-справжньому у свою політичну силу», –
переконаний експерт.
Деякі експерти навіть пов’язують цю аграрну партію з людиною
«Сім’ї», одіозним віце-прем’єром часів В. Януковича С. Арбузовим.
Щоправда, ні підтвердити, ні спростувати подібні заяви поки що ніхто
не наважився. А от заяви експертів щодо причетності до «ЗАСТУПа» глави
«НІБУЛОНу» О. Вадатурського викликало негативну реакцію з його боку.
«Ніякої участі у фінансуванні або організації аграрної партії “ЗАСТУП”
власники компанії “НІБУЛОН”, в особах Олексія та Андрія Вадатурських, не
брали і не мають таких намірів у майбутньому», – зазначається в заяві пресслужби «НІБУЛОН».
На жаль, доволі часто політичні експерти використовують неперевірену
інформацію і дають необґрунтовані прогнози. Зокрема це стосується і
перспектив партії «ЗАСТУП». Зокрема, В. Цибулько, як і інші вищеназвані
експерти не аргументують таку свою впевненість щодо перемоги
«ЗАСТУПУ» на виборах. Їхні висновки досить схожі і нагадують агітаційні
матеріали. Посилання на новизну партії і нові обличчя в політиці також
викликає подив. Досить звернути увагу на лідера партії, яка має великий
досвід політика й чиновника.
Перший кар’єрний стрибок В. Ульянченко припадає на 1992 р. Тоді,
будучи дружиною В. Івченка, вона перебралася ближче до чоловіка в
Кабінет Міністрів, де очолила службу В. Симоненка. Але незабаром в країні
відбулися зміни, і на чолі виконавчої гілки влади встав Л. Кучма. В. Івченку
і його шефу В. Симоненку довелося піти з Кабінету Міністрів. За ним через
деякий час послідувала і В. Ульянченко. Але згодом В. Івченко влаштувався
радником спікера Верховної Ради О. Мороза. А вона, попрацювавши
помічником радника Президента України Л. Кравчука з питань науки, сіла в
крісло генерального представника Державної акціонерної судноплавної
компанії «Бласко». Саме причетністю до цієї структури В. Ульянченко понад
усе заплямувала свою біографію, із чим вона і сама погоджується.
«Бласко» – одна з найчорніших сторінок в історії незалежної України.
Наприкінці 80-х років Чорноморське морське пароплавство СРСР, на базі
якого і була створена «Бласко», входило в трійку найбільших судноплавних
компаній світу. До 2000 р. це підприємство було фактично знищене, а велика
частина його суден перейшла у власність іноземних судновласників. За це
колишнього директора «Бласко» П. Кудюкіна навіть засудили до 10 років
позбавлення волі, з яких він реально відсидів тільки половину. За деякими
даними, В. Ульянченко теж проходила в цій кримінальній справі. Ці
звинувачення вона відкидала на тій підставі, що не мала відношення до
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оформлення прибуткових ордерів, які фігурували в справі як головні докази.
Крім того, у руках слідства опинилися документи, які свідчать, що для
будівництва офісного центру представництва «Бласко» в Києві було виділено
30 млн дол. бюджетних коштів. Центр так і не був побудований, а доля
грошей залишилася невідомою.
У 1994 р. В. Ульянченко виїхала до США де пробула близько п’яти
років і повернулась в Україну лише в 1999 р. після призначення В. Ющенка
керівником уряду. В. Ульянченко стала соратником В. Ющенка. З 1999 р. –
начальник відділу організаційного та інформаційного забезпечення зв’язків з
державними органами та підприємствами Укрсоюзсервісу. З березня 2000 р.
працювала в Кабінеті Міністрів України в Службі Прем’єр-міністра
В. Ющенка. У 2002 р. – завідувач секретаріату фракції «Наша Україна» у
Верховній Раді України. Березень 2005 – травень 2006 р. – народний депутат
України, член партії «Народний Союз «Наша Україна». З липня 2006 р. –
голова Київської обласної державної адміністрації. З 16 травня 2009 р. –
голова Політради партії «Наша Україна». 19 травня 2009 – 24 лютого 2010 р.
– глава Секретаріату Президента України.
Прогнози експертів щодо подолання 5-відсоткого бар’єра теж досить
умовні. Соціологи не так оптимістично налаштовані щодо партії «ЗАСТУП».
Як зазначила директор Студії комунікацій PolitLab С. Кушнір, до парламенту
точно проходять п’ять політичних сил. Однак їм у спини дихають одразу
декілька новачків української політики, які стрімко набирають
популярність. Згідно із
соціологічними дослідженнями, проведеними
PolitLab, серед людей, які взяли участь в опитуванні, більшість уже
визначилися, що точно прийдуть на дострокові парламентські вибори.
«Електоральні уподобання цих людей схиляються до вже відомих
політсил: “Батьківщини”,
“Радикальної
партії”
Олега
Ляшка,
“Громадянської позиції” Анатолія Гриценка, “Народного фронту” Арсенія
Яценюка та беззаперечного лідера – “Блоку Петра Порошенка”», – зазначила
С. Кушнір.
Проте, за її словами, є й сюрпризи. Соціологи констатують, що за
партію «Всеукраїнське аграрне об’єднання «ЗАСТУП» вже готові віддати
свої голоси 1,5 % українців. Партія «ЗАСТУП», яка працює на
електоральному полі «Батьківщини» та «Радикальної партії», уже змогла
забрати в них частину голосів, хоч і незначну: у «Батьківщини», котра
втрачає рейтингові показники, – 0,34 %, а в «Радикальної партії» Олега
Ляшка – 0,5 %», – підкреслює директор Студії комунікацій PolitLab С.
Кушнір.
Треба зазначити, що жодна соціологічна компанія не прогнозує
перемогу партії «ЗАСТУП», щоправда і не виключає таку можливість.
Дослідження, які були проведені в другій половині вересня, засвідчили деяке
зростання рейтингу партії. Зокрема, за даними компанії «Актив-груп», у
вересні партія «ЗАСТУП» мала від 1,4 % (всіх опитаних) до 2,2 % (тих хто
визначився) прибічників. За даними Всеукраїнської соціологічної служби,
«ЗАСТУП» може розраховувати на 0,8–1%. Центр соціальних та
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маркетингових досліджень «СОЦИС» (терміни дослідження: 5–10 вересня
2014 р.) також оприлюднив результати своїх досліджень, за якими партія
«ЗАСТУП» може розраховувати на 0,2 % серед усіх опитаних і 0,3 % серед
тих, хто визначився.
Останні дослідження, які проводилися на початку жовтня, не є втішними
для прибічників партії «ЗАСТУП». За результатами дослідження, партія
«ЗАСТУП» поки що не має шансів подолати 5-відсотковий бар’єр. Це
засвідчили дані опитування центру «Соціальний моніторинг» (опитування
проводилося з 30 вересня по 7 жовтня), дослідження, які проводилися GfK
Ukraine на замовлення Фонду «Відкрита політика» (з 24 вересня по 5 жовтня
2014 року) та ін.
Часу залишилося мало, але все може статися. Проте це не останні
вибори, і партія «ЗАСТУП», якщо дійсно буде відстоювати інтереси аграріїв,
має всі шанси стати впливовою політичною силою. Якщо партія займе
принципову позицію з приводу аграрного сектору, існують усі можливості
серйозної конкуренції з іншими політичними силами, оскільки інші партії
аграрним сектором і розвитком села займаються поки що недостатньо
(Матеріал підготовлено з використанням інформації таких джерел: На
захисті
селян
буде
стояти
політична
партія
«ЗАСТУП»
(http://www.poltava.pl.ua/news/29950/). – 2014. – 16.09; «ЗАСТУП»
презентував
першу
5-ку
виборчого
списку
(http://espreso.tv/news/2014/09/12/vseukrayinske_obyednannya_zastup_prezentu
valo_pershu_pyatirku_na_vybory_u_verkhovnu_radu). – 2014. – 12.09; На
парламентських виборах аграріїв представлятиме лише одна партія –
експерт (http://newseek.org/articles/2433/129). – 2014. – 12.09; Партія
«ЗАСТУП»
може
об’єднатися
з
«Блоком
Порошенка»
(http://gazeta.ua/articles/politics/_partiya-zastup-mozhe-obyednatisya-z-blokomporoshenka/582301). – 2014. – 22.09; Партия «ЗАСТУП» объединила
качественно
новых
политиков
–
эксперт
(http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_partiya-zastup-ob-edinila-kachestvennonovyh-politikov-ekspert/582790). – 2014. – 24.09; «Заступ» гарантовано
подолає прохідний бар’єр на виборах в жовтні? (http://www.vyborua.com/2014/09/blog-post_62.html). – 2014. – 15.09; Польська селянська
партія
та
ВО
«Заступ»
домовилися
про
співпрацю
(http://vibori2014.rbc.ua/ukr/polskaya-selyanskaya-partiya-i-vo-zastupdogovorilis-o-sotrudnichestve-09102014130600). – 2014. – 9.10; Партія
«ЗАСТУП»
розпочала
передвиборче
турне
Україною
(http://tsn.ua/politika/partiya-zastup-rozpochala-peredviborche-turneukrayinoyu-372011.html). – 2014. – 3.10; «ЗАСТУП» Ульянченко виявився
міцнішим за вила Ляшка (http://www.gazeta.lviv.ua/politic/2014/09/19/34571).
–
2014.
–
19.09;
В
Херсон
приехал
«ЗАСТУП»
(http://most.ks.ua/news/url/v_herson_priehal_zastup). – 2014. – 6.10; У
«Нібулоні» кажуть, що Вадатурський ніколи не фінансував партію
«Заступ»
(http://www.1.zt.ua/themes/politika/u-nibuloni-kazhut-shchovadaturskiy-nikoli-ne-finansuvav-partiyu-zastup.html). – 2014. – 2.10;
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«ЗАСТУП»
предостерегает
от
фальсификаций
на
выборах
(http://ubr.ua/ukraine-and-world/power/zastup-predosteregaet-ot-falsifikacii-navyborah-309062). – 2014. – 30.09; Політичні конкуренти «замовили»
партію «ЗАСТУП» (http://for-ua.com/article/1055286). – 2014. – 18.09; У
Миколаєві партія «Заступ» повісила агітаційний банер на міський палац
культури
та
провела
ярмарок
(http://oporaua.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6436&Itemi
d=10). – 2014. – 7.10; 10 тисяч людей вже відвідали регіональні форуми
партії
«ЗАСТУП»
(http://zastup.org.ua/10-tysyach-lyudej-vzhe-vidvidalyregionalni-forumy-partiyi-zastup/). – 2014. – 12.10; Наразі п’ятивідсотковий
бар’єр на парламентських перегонах долають п’ять партій, –
опитування
(http://news.meta.ua/cluster:38951527-Narazi-piatividsotkoviibarer-na-parlamentskikh-peregonakh-dolaiut-piat-partii---opituvannia/). – 2014.
– 10.10).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України О. Турчинов наголошує, що Верховна
Рада 7 скликання, яка достроково завершує свої повноваження, повинна
«ухвалити зміни до Закону про вибори та дати можливість
проголосувати кожному українському патріоту, який сьогодні зі зброєю в
руках захищає Україну».
Про це О.Турчинов сказав у своїй заяві у четвер, 16 жовтня.
За його словами, особливо важливим завданням парламенту є
забезпечити право кожного українця «реалізувати своє право вибору, право
віддати свій голос за майбутнє України».
«Особливо наголошую на тому, що сьогодні ми повинні забезпечити
право вибору тих патріотів, які зі зброєю в руках захищають нашу державу та
її територіальну цілісність - військових, бійців добровольчих батальйонів та
Нацгвардії, - заявив він. - Це люди, які щохвилини ризикують життям заради
захисту України. І ми, депутати Верховної Ради, повинні забезпечити їхні
базові конституційні права брати участь у виборах».
Голова Верховної Ради нагадав, що 14 жовтня через дії провокаторів, які
вчинили бійку біля Верховної Ради, народні депутати не змогли прийняти всі
заплановані закони, зокрема, зміни до виборчого законодавства, що
забезпечують можливість військовослужбовцям, які захищають країну,
голосувати.
Тому, наголосив О.Турчинов, він ініціював проведення 20 жовтня
позапланового пленарного засідання, на якому розглядатимуться відповідні
зміни до законодавства.
«Я наголошую, що це обов'язок депутатів - зробити все можливе, аби
українські воїни змогли реалізувати своє право обрати майбутнє для своєї
країни», - підкреслив керівник парламенту (Официальный сайт Верховной
Рады Украины (http://rada.gov.ua/news/Top-novyna/98545.html). – 2014. –
16.10).
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***
Провокаторы, создавшие картинку для российской пропаганды,
штурмуя здание парламента, должны отвечать перед законом и быть
осуждены обществом. Об этом сказал Председатель Верховной Рады
Украины А. Турчинов в своем комментарии.
По словам политика, в последний сессионный день парламент принял
много важных для страны решений и законов. В частности, проголосовано
назначение нового министра обороны, – «в день, который отныне стал
официальным праздником украинского войска».
«Кроме того, принят закон о прокуратуре, поставивший точку на
сталинско-брежневской репрессивной махине, которой до сих пор оставалась
прокуратура», – сказал А. Турчинов, пояснив, что этот закон открыл путь к
демократизации главного института силовых структур.
Приняты законы об антикоррупционном бюро, основах государственной
антикоррупционной политики, о предупреждении коррупции, о признании
конечных выгодополучателей, о противодействии легализации отмывания
доходов.
По словам руководителя парламента, чрезвычайно важным является
принятое решение об усилении ответственности за нарушение
избирательных прав граждан. «Отныне за любые фальсификации выборов и
подкуп виновные будут нести жесткую уголовную ответственность», –
заявил парламентарий, подчеркнув, что, несмотря ни на что, очень многие
необходимые для общества решения остались непринятыми.
А. Турчинов пояснил, что это и вопрос защиты вкладов физических лиц
в банковском секторе, и обеспечение прозрачности организации
избирательного процесса, и изменения в бюджет, в частности в части,
касающейся социальной защиты инвалидов, ветеранов, участников АТО; это
и вопросы, связанные с энергетической безопасностью, ратификация
межгосударственных соглашений, закон, упрощающий вопрос получения
наследства; это и блок вопросов, связанных с обеспечением программ по
вопросам противодействия ВИЧ/СПИДу; вопросы перехода на технический
регламент ЕС; вопросы волонтерской деятельности и многие другие законы.
«Эти вопросы не были рассмотрены ввиду провокационных действий
молодых людей под зданием Верховной Рады», – отметил А. Турчинов.
«К величайшему сожалению, несмотря на мое вчерашнее обращение о
подготовке провокаций вокруг Верховной Рады, эти провокации
состоялись», – сказал А. Турчинов, добавив, что правоохранителей
забрасывали камнями и произошла попытка штурма здания парламента с
использованием взрывчатых веществ.
Руководитель парламента отметил, что такие действия сорвали
дальнейшую работу Верховной Рады и принятие необходимых для страны
законов. «Российская пропаганда получила в очередной раз “картинку”,
унижающую Украинское государство», – добавил политик. – Провокаторы
надеялись получить политические дивиденды в ходе избирательной
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кампании, но, по моему убеждению, они должны получить осуждение
общества и отвечать за свои действия перед законом» (Официальный сайт
Верховной
Рады
Украины
(http://rada.gov.ua/ru/news/Novosty/top_news/98526.html). – 2014. – 14.10).
***
Председатель Верховной Рады Украины А. Турчинов подписал Закон
Украины № 5081 «Об особом порядке местного самоуправления в
отдельных районах Донецкой и Луганской областей», сообщает прессслужба Верховной Рады.
В настоящий момент данный закон направлен на подпись Президенту
Украины (ForUm (http://for-ua.com/article/1061644). – 2014. – 14.10).
***
Народные депутаты изменили календарный план V сессии
нынешнего созыва ВР, который был принят 1 июля текущего года.
Решением парламентариев было определено, что для разрешения ситуации в
Украине собрания ВР могут быть созваны спикером.
Постановление по проекту № 5158 гласит, что глава ВР при созыве
заседания Верховной Рады обязан за сутки сообщить нардепам о времени и
месте
проведения
пленарного
заседания
(Новое
время
(http://nvua.net/ukraine/Nakanune-uhoda-deputaty-Rady-ostavili-sebe-pravosobratsya-vnov-16038.html). – 2014. – 14.10).
***
ВО «Свобода» решила не принимать участия в любых внеочередных
заседаниях парламента.
Лидер парламентской фракции «Свобода» О. Тягныбок заявил, что
партия решила в знак протеста не принимать участие во внеочередном
заседании парламента, если такое решение будет принято главой Верховной
Рады А. Турчиновым. Протестовать «Свобода» собирается из-за того, что 14
октября депутаты не набрали нужного количества голосов для внесения в
повестку дня вопроса об признании воинов ОУН-УПА. Также О. Тягныбок
заявил, что седьмой созыв ВР не сможет принять этот законопроект (Вести
(http://vestiua.com/ru/news/20141014/57858.html). – 2014. – 14.10).
***
14 октября правительство зарегистрировало в Верховной Раде
законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины
относительно обеспечения дисциплины газоснабжения в период
ограничения и/или прекращения поставок газа на территорию Украины»
(реестр. № 5166).
В этом документе Кабинет Министров предлагает, чтобы в условиях
ограничения поставок газа в страну ему было предоставлено право
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предпринимать чрезвычайные меры (на один или два месяца), которые не
допустили бы нарушения функционирования рынка газа.
В такой ситуации Кабмин будет устанавливать особые условия куплипродажи природного газа; предъявлять к участникам рынка обязательные
требования по транспортировке и поставке газа, ограничивать цены на
рынке; вводить особые условия по экспорту и импорту газа; лимитировать
или прекращать поставки газа потребителям.
Более того, правительство получит полномочия определять перечень
компаний, которые обязаны продавать газ «Нефтегазу Украины», а
газодобытчиков обяжут предпринимать меры по сохранению объемов
добычи.
Действующие контракты по поставке и купле-продаже газа будут при
введении чрезвычайных мер аннулированы, а в течение двух недель
компании должны будут заключить новые в соответствии с требованиями
Кабмина.
В Министерстве энергетики и угольной промышленности считают, что
принятие законопроекта позволит удержать рынок в стабильном состоянии в
случае форс-мажорных обстоятельств. «Такие меры нужны в связи с тем, что
страна располагает очень ограниченным объемом газа и этими ресурсами
необходимо грамотно распорядиться, чтобы не усугубить положение
газотранспортной системы страны», – заявил министр энергетики и угольной
промышленности Ю. Продан. По его словам, при необходимости важно в
первую очередь обеспечить газом тех потребителей, которые осуществляют
жизнедеятельность
государства
(Энергетика
Украины
(http://uaenergy.com.ua/post/20237/kabmin-trebuet-prava-otbirat-i-delit-gazpri). – 2014. – 15.10).
***
Официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» –
опубликовало Закон Украины «Об очищении власти».
Согласно заключительным положениям документ вступает в силу на
следующий день после его опубликования.
Закон определяет правовые и организационные основы проведения
проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц,
должностных лиц органов местного самоуправления «с целью
восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой
системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами»
(ForUm (http://for-ua.com/article/1061733). – 2014. – 15.10).
***
Совет Европы удовлетворен работой Верховной Рады Украины,
особенная поддержка была высказана принятию нового закона о
прокуратуре и о борьбе с коррупцией.
В то же время генеральному секретарю СЕ Т. Ягланду не понравилось,
что ВР не приняла закон о переселенцах. Т. Ягланд отметил, что принятие
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законов о борьбе с коррупцией и создании Антикоррупционного бюро
являются очень важными шагами Украинского государства на пути в Европу
(Вести (http://vestiua.com/ru/news/20141014/57877.html). – 2014. – 14.10).
***
В Посольстве Евросоюза в Украине призвали не запугивать народных
депутатов Верховной Рады. Об этом сообщила пресс-служба посольства.
Посол ЕС в Украине Я. Томбински заявил, что Верховная Рада приняла
очень важные законы, направленные на борьбу с коррупцией, и это усилие
украинских парламентариев не должно быть омрачено яростными
протестами и насилием под стенами парламента.
Также Я. Томбински заявил, что в демократической стране парламент
должен иметь возможность обсудить те или иные законопроекты без насилия
и запугивания.
Также он отметил, что украинские власти прогрессируют в принятии
конституционной реформы и децентрализации и ЕС готов поддержать
стремление украинских политиков к дальнейшему реформированию страны.
(Вести (http://vestiua.com/ru/news/20141014/57868.html). – 2014. – 14.10).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України П.
Порошенко на острові Хортиця зустрівся з військовими, які беруть
участь в антитерористичній операції. Президент вручив державні
нагороди воїнам, які проявили мужність і героїзм у відстоюванні
української землі.
Звертаючись до військових 25-ї окремої повітрянодесантної бригади,
батальйону міліції Запоріжжя, Нацгвардії, глава держави привітав їх із
започаткуванням Дня захисника України, який відзначатиметься 14 жовтня.
Президент представив військовим нового міністра оборони С.
Полторака, затвердженого на посаді Верховною Радою.
П. Порошенко також привітав Запоріжжя із Днем міста, а також із Днем
визволення від німецько-фашистських загарбників (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31399.html). – 2014. – 14.10).
***
Президент Украины П. Порошенко поставил задачу новому
министру обороны С. Полтораку разработать стратегию национальной
безопасности и обороны, внести изменения в военную доктрину Украины,
государственную программу развития Вооруженных сил, вооружения и
военной техники.
«Исходя из военно-политической обстановки, которая сложилась,
ставлю задачу Министерству обороны – обеспечить подготовку основных
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документов оборонного планирования. Это и разработка стратегии
национальной безопасности и обороны. Немедленно нужно разработать
изменения в военную доктрину – современные обстоятельства дают нам
очень много оснований для этого», – сказал он во время представления
нового министра обороны 15 октября в Киеве.
П. Порошенко отметил, что также необходимо подготовить новую
редакцию государственной программы развития ВСУ и госпрограмму
развития вооружений и военной техники.
Президент указал на важность международного сотрудничества.
«Вопросы международного сотрудничества со странами НАТО и Евросоюза,
Канадой, с теми, кто нас поддерживает на востоке, также являются
приоритетом», – отметил П. Порошенко.
Президент надеется, что именно на С. Полтораке закончится история с
калейдоскопической сменой министров обороны (Forbes Украина
(http://forbes.ua/news/1380918-prezident-predstavil-novogo-ministra-oborony).
– 2014. – 15.10).
***
Президент Украины П. Порошенко провел телефонный разговор со
своим российским коллегой В. Путиным, сообщили в пресс-службе
украинского главы государства.
Президенты согласовали детали встречи, которая должна состояться в
Милане во время саммита АСЕМ. «Собеседники согласовали повестку дня и
формат встречи во время саммита АСЕМ, который будет проходить 16–17
октября в Милане», – говорится в сообщении.
П. Порошенко и В. Путин также подтвердили необходимость
соблюдения договоренностей о прекращении огня и отводе войск на
Донбассе (Корреспондент.net (http://korrespondent.net/ukraine/3431629poroshenko-y-putyn-obsudyly-hriaduschuui-vstrechu-v-mylane). – 2014. –
14.10).
***
Президент Украины П. Порошенко провел телефонный разговор с
федеральным канцлером Германии А. Меркель. Об этом информирует
пресс-служба главы Украинского государства.
Во время разговора П. Порошенко и А. Меркель скоординировали
действия накануне саммита Азия – Европа (АСЕМ; ASEM – Asia-Europe
Meeting) в Милане 16–17 октября. В частности, стороны договорились о
проведении встреч как в двустороннем, так и в многосторонних форматах.
П. Порошенко также проинформировал А. Меркель о принятых
Верховной Радой Украины важных законах, приближающих Украину к
европейским
стандартам
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/3431395-poroshenko-y-merkel-dohovorylys-ovstreche-na-sammyte-v-mylane). – 2014. – 14.10).
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***
Президент Украины П. Порошенко подписал указ о создании
Национального совета по вопросам антикоррупционной политики,
передает пресс-служба главы государства.
Предусматривается, что Нацсовет будет функционировать как
консультативно-совещательный орган при Президенте.
Согласно указу, Нацсовет будет готовить Президенту предложения
относительно определения и совершенствования антикоррупционной
стратегии, осуществлять системный анализ состояния предотвращения и
противодействия коррупции в Украине, эффективности реализации
антикоррупционной стратегии, мер, предпринимаемых для предотвращения
и
противодействия
коррупции
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3431413-poroshenko-podpysal-ukaz-osozdanyy-natssoveta-po-antykorruptsyonnoi-polytyke). – 2014. – 14.10).
***
Держава надаватиме підтримку українському виробникові й
допомагатиме виходити на світові ринки. Про це Президент України П.
Порошенко заявив під час спілкування із працівниками акціонерного
товариства «Мотор-Січ» у Запоріжжі.
Як приклад П. Порошенко навів державне замовлення, яке отримало
підприємство, на виготовлення 10 вертольотів Мі-8 для Збройних сил і трьох
– для Національної гвардії. «Все робиться для того, щоб робітники мали
роботу, а українська армія була сильною», – наголосив Президент.
Глава держави зазначив, що Україна має унікальне виробництво, яке
здатне забезпечити армію високоточною зброєю.
Президент висловив упевненість у тому, що переозброєння й
переоснащення, яке відбувається в українській армії сьогодні завдяки роботі
підприємств оборонного комплексу, значно підвищить її обороноздатність
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31403.html). – 2014. – 14.10).
***
Экс-министр обороны Украины В. Гелетей назначен начальником
Управления государственной охраны. Об этом заявил Президент Украины
П. Порошенко во время представления нового министра обороны Украины
С. Полторака в Министерстве обороны.
«Я подписал соответствующий указ, и генерал-полковник В. Гелетей
назначен начальником Управления государственной охраны», – заявил П.
Порошенко.
Напомним, 14 октября народные депутаты уволили В. Гелетея с
должности министра обороны Украины.
До назначения на должность главы Минобороны В. Гелетей возглавлял
УГО (Главком (http://glavcom.ua/news/240996.html). – 2014. – 13.10).
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***
14
жовтня Верховна
Рада
України
підтримала
п’ять
антикорупційних законів, розроблених урядом України і Президентом
України. «Увесь пакет, внесений Президентом та урядом, опрацьований
міжнародними експертами. Основне – цей пакет очікує Україна: чесна і
прозора влада, чесні прокурори і судді. І для того щоб вони стали чесними,
їх треба всіх вивести на світло», – підкреслив, представляючи
законопроекти в парламенті, Прем’єр-міністр України А. Яценюк.
В антикорупційному пакеті – закон Президента про Національне
антикорупційне бюро й чотири урядові законопроекти: «Про засади
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на
2014–2017 роки» (реєстр. № 4284а) щодо запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення (реєстр. № 5067),
«Про запобігання корупції» (реєстр. № 5113) та щодо визначення кінцевих
вигодоодержувачів юридичних осіб і публічних діячів (реєстр. № 5114).
А. Яценюк зазначив, що урядовий проект Національної антикорупційної
стратегії під час підготовки до другого читання не отримав жодного
зауваження від парламенту. Він наголосив, що це «базовий документ, як
оголосити і виграти війну з корупцією».
Ще один урядовий закон, за словами А. Яценюка, – це «фактично
національний антикорупційний кодекс, який передбачає запровадження
процедури моніторингу життя державних службовців І–ІІІ категорії. А це
міністри, прем’єр-міністри… І запровадження моніторингу життя
прокурорів, суддів та інших посадових осіб державної влади, які можуть
використовувати державно-владні повноваження з метою збагачення».
Ухвалені закони також запроваджують процедуру електронного
декларування всіх доходів і витрат державних службовців, суддів і
прокурорів і процедуру моніторингу життя державного службовця та
відповідність його доходам, вказаним у декларації.
А. Яценюк повідомив, що вводиться також процедура розкриття всієї
інформації щодо власності державних службовців, суддів і прокурорів і їхніх
родичів: «Мова йде про розкриття права власності як на суб’єкти
підприємницької діяльності, так і об’єкти нерухомого майна. Тепер будьякий громадянин України отримає доступ до всіх публічних реєстрів
власності та інформації щодо
остаточного
власника суб’єкта
підприємницької діяльності. Адже зараз компанії реєструють на одних осіб, а
фактичними власниками є інші, в тому числі і з колишньої та чинної влади.
Цьому буде поставлена крапка».
Ці закони, за його словами, «дають можливість контролювати всіх
чиновників, суддів і прокурорів»: «Це декілька кроків вперед у реальній
боротьбі
з
корупцією»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247676698&cat_id=2
44276429). – 2014. – 14.10).
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***
Премьер-министр А. Яценюк прогнозирует оборудование границы с
Россией в течение трех лет. Об этом он заявил журналистам 15 октября
после осмотра оборудованного участка границы рядом с Международным
автомобильным пунктом пропуска «Гоптовка» Харьковской области.
А. Яценюк обозначил восточную границу Украины как восточную
границу Европейского Союза.
Он отметил, что оборудование границы преследует шесть целей. В
частности, оно необходимо для остановки нелегальной миграции,
диверсионных групп, контрабанды, перемещения оружия и радиоактивных
материалов. «…Шестое, и основное: если нет границы, то безвизового
режима с Европейским Союзом никто не даст. Если нет границы, то вопросы
членства Украины в Североатлантическом союзе также невозможно решить»,
– добавил Премьер-министр (Forbes Украина (http://forbes.ua/news/1380923yacenyuk-prognoziruet-chto-stenu-postroyat-za-3-goda). – 2014. – 15.10).
***
За десять днів в Україні розпочнеться так звана «трудова
люстрація», під час якої автоматично будуть звільнені з посад керівники
державних органів влади й силових структур, які займали свої посади за
часів екс-президента В. Януковича. Про це заявив міністр юстиції П.
Петренко.
«Трудова люстрація стосується тих осіб, які займали найвищі керівні
посади під час режиму Януковича. Вони потрапляють під звільнення
протягом десяти днів з моменту набрання чинності Закону України “Про
очищення влади”», – сказав П. Петренко.
Водночас він уточнив, що очільники державних органів влади
проходитимуть перевірку у своїх кадрових службах, після чого
ухвалюватиметься рішення щодо можливості їхньої подальшої роботи або
звільнення із забороною протягом 10 років обіймати відповідні посади
(Укрінформ
(http://www.ukrinform.ua/ukr/news/trudovu_lyustratsiyu_pochnut_za_desyat_dn
iv_1981557). – 2014. – 15.10).
***
Уряд готується до розвитку будь-яких сценаріїв у період
опалювального періоду, оскільки сьогодні для України питання газу і
вугілля мають політичний характер, а не економічний. Про це заявив
віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства В. Гройсман після завершення
Урядового антикризового енергетичного штабу.
Посилаючись на дані Міненерговугілля, В. Гройсман поінформував, що
відомство продовжує виконувати контракти з постачання вугілля. Однак,
щоб мати чітке бачення ситуації в енергетичні сфері, віце-прем’єр-міністр
поставив завдання перед Міненерговугілля підготувати календарний графік
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постачання вугілля, вироблення електроенергії до кінця 2014 р. і
недопущення будь-яких зривів.
Віце-прем’єр-міністр зосередив увагу на тому, що встановлені ліміти
споживання газу обов’язково мають дотримуватися всіма регіонами, оскільки
від цього залежить стабільність проходження опалювального періоду.
В. Гройсман також поінформував, що Україна спільно з американськими
й канадськими партнерами доопрацьовує план, який передбачає реагування
на різні сценарії проходження опалювального періоду в країні, у тому числі й
той, при якому Україна й далі не отримуватиме жодної краплини
імпортованого газу чи матиме інші недопостачання, які можуть виникнути в
енергетичній сфері», – зазначив урядовець.
Він наголосив, що технічно до опалювального періоду Україна була
готова, як планувалося, на 1 жовтня 2014 р. Мінрегіон здійснив перевірку 17
регіонів на їхню готовність до зими й підтвердив 100-відсоткову технічну
готовність до проходження опалювального періоду (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247678991&cat_id=2
44274130). – 2014. – 14.10).
***
Міністерство енергетики та вугільної промисловості звернулося до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики та комунальних послуг, здійснити необхідні дії щодо
коригування тарифів на ринку електроенергії, а також до компанії ДТЕК
– щодо недопустимості дій щодо зупинки станцій, що може призвести
до створення штучного дефіциту генеруючої потужності. Про це
повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості В.
Улида на брифінгу у Клубі Кабінету Міністрів України.
«Звертаємося до НКРЕ та компанії ДТЕК, щоб спільно, відповідно до
закону, прийняти рішення і забезпечити фінансове збалансування тарифів
генеруючих компаній, що дозволить забезпечити наявність коштів для
закупівлі імпортного вугілля», – сказав В. Улида.
Він відзначив наявність дефіциту вугілля в Україні через проведення
бойових дій у Донецькій і Луганській області, що призвело до скорочення
видобутку вугілля на шахтах і неможливості вивезти понад 2 млн т уже
видобутого вугілля через пошкодження залізничних інфраструктур.
За його словами, потреби в імпортованому вугіллі до кінця цього року
становлять 3,7–4 млн т. «Це вугілля антрацитової марки, що дозволить
забезпечити стабільну роботу теплових електростанцій та створити необхідні
запаси вугілля для проходження опалювального сезону 2014/2015 рр.», –
сказав В. Улида, додавши, що на імпортоване вугілля додаткові кошти мають
становити
близько
1,3–2
млрд
грн
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247678266&cat_id=2
44276429). – 2014. – 14.10).
***
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Виконуючий обов’язки міністра економічного розвитку і торгівлі
України В. Пятницький зустрівся з Надзвичайним і Повноважним
Послом Королівства Норвегія в Україні Й. Фредріксеном.
Сторони обговорили пріоритети у співробітництві двох країн. У цьому
контексті було підкреслено важливість візиту прем’єр-міністра Норвегії до
України, запланованого на 18 листопада 2014 р.
Й. Фредріксен зауважив, що уряд Норвегії налаштований усіляко
сприяти інтеграційним процесам, пов’язаним із реалізацією Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом і використанню досвіду
Норвегії в торговельно-економічному співробітництві з ЄС у сферах, що
становлять інтерес для української сторони.
Співрозмовники обговорили можливі пріоритети співробітництва,
спрямовані на ефективну імплементацію Угоди про асоціацію, передусім у
сферах, що мають забезпечити вихід української продукції до ринку ЄС і
Норвегії.
Виконуючий обов’язки міністра економічного розвитку і торгівлі
України додав, що завдяки переходу на європейські стандарти українські
підприємці нині мають більше перспектив для реалізації товарів на ринку
Норвегії
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247679580&cat_id=2
44277212). – 2014. – 15.10).
***
Колишній керівник групи радників із проведення реформ Президента
Литви Н. Удренас допомагатиме уряду України в імплементації Угоди
про асоціацію. Такої домовленості було досягнуто 15 жовтня під час зустрічі
міністра Кабінету Міністрів О. Семерака з Надзвичайним і Повноважним
Послом Литовської Республіки в Україні П. Вайтєкунасом.
О. Семерак висловив вдячність литовській стороні за направлення до
Києва одного з найбільш досвідчених фахівців у сфері проведення реформ і
наближення до Європейського Союзу. Н. Удренас останніх 10 років
працював керівником групи радників президента Литви В. Адамкуса й
діючого президента Д. Грибаускайте.
Крім практичного сприяння у процесі інтеграції України до ЄС,
домовлено також про використання солідного досвіду Н. Удренаса в
реалізації
ряду
урядових
реформ
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247679949&cat_id=2
44276429). – 2014. – 15.10).

***
Міністр молоді та спорту України Д. Булатов обговорив з
Надзвичайним та Повноважним Послом США в Україні Д. Пайєттом
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перспективи розширення співпраці за напрямами розвитку спорту й
молодіжної політики.
Зокрема, Д. Булатов поінформував Д. Пайєтта про пріоритетні напрями
роботи міністерства, а саме про розробку Концепції реформування галузі
фізичної культури та спорту. «Ми створили концепцію реформи і нову
редакцію Закону України “Про фізичну культуру і спорт”, які приводять у
відповідність сферу спорту до Олімпійської хартії та європейських
стандартів», – наголосив Д. Булатов.
Міністр зазначив, що для розробки реформи були залучені всі спортивні
федерації, спортивні школи всіх типів, керівники всіх рівнів, які
відповідають за спорт у регіонах, міжнародні федерації й експерти та
громадські організації.
Зі свого боку Д. Пайєтт висловив підтримку у проведенні реформ в
Україні й готовність до обміну досвідом щодо реформування галузі спорту та
розвитку
ефективної
молодіжної
політики
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247679759&cat_id=2
44277212). – 2014. – 15.10).
***
У Міністерстві аграрної політики та продовольства відбулася
робоча зустріч заступника міністра аграрної політики та продовольства
України з питань європейської інтеграції В. Рутицької й директора
департаменту міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Т. Кузьмича з радником із сільськогосподарських питань Посольства
Франції в Україні Н. Перреном.
Під час зустрічі обговорено підготовку до чергового засідання
українсько-французької робочої групи з питань сільського господарства,
проведення якої планується на грудень 2014 р. у Києві. Зокрема, було
розглянуто ряд питань, що становлять взаємний інтерес і будуть внесені до
порядку денного, а також пропозиції французької сторони стосовно
обговорення під час засідання робочої групи можливості надання експертної
підтримки
щодо
адаптації
українського
законодавства
в
сільськогосподарській сфері до відповідних європейських норм.
Сторони домовилися під час засідання робочої групи приділити
особливу увагу українсько-французькому співробітництву у сфері
рослинництва, тваринництва, науки й освіти (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247680017&cat_id=2
44277212). – 2014. – 15.10).
***
15 жовтня 2014 р. у Міністерстві екології та природних ресурсів
відбулася зустріч заступника міністра, керівника апарату О. Настасенка
з послом Республіки Корея в Україні Сол Кьон Хуном. Мета зустрічі –
налагодження взаємовигідних відносин між Південною Кореєю та Україною.
Сторони обговорили важливі питання співпраці в царині охорони
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навколишнього природного середовища і сприяння сталому розвиткові
Української держави.
О. Настасенко наголосив, що попри складну ситуацію в державі,
спричинену військовою агресією Росії, Мінприроди продовжує працювати
над завданнями, покладеними на міністерство, і висловив сподівання на тісну
й плідну співпрацю між українською та корейською сторонами (Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247680067&cat_id=2
44277212). – 2014. – 15.10).

ПОЛІТИКА
Президент США Б. Обама обсудил ситуацию в Украине с лидерами
ЕС.
Президент США Б. Обама провел телеконференцию с лидерами
Великобритании, Франции, Германии и Италии, по итогам которой стороны
призвали Россию сделать больше для реализации договоренностей по
установлению перемирия в Украине, достигнутых на встрече в Минске.
«Лидеры обсудили необходимость для России выполнить все свои
обязательства по минским договоренностям. Кроме того, они обсудили
совместную работу с международными финансовыми организациями в
поддержку украинской экономики», – говорится в сообщении Белого дома.
В сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора отмечается, что
лидеры согласились в том, что Россия должна уважать перемирие на Востоке
Украины и «остановить поток вооружений через российско-украинскую
границу».
Б. Обама также провел отдельный телефонный разговор с украинским
Президентом П. Порошенко, в ходе которого, как сообщается, они обсудили
ситуацию в Донбассе и проблему обеспечения поставок природного газа в
Украину (Корреспондент.net (http://ua.korrespondent.net). – 2014. – 16.10).
***
Госсекретарь США Д. Керри заявляет, что существует
дополнительный договор, принятый в дополнение к минским
соглашениям, который касается сроков выполнения некоторых пунктов
данных соглашений.
Как сообщается на сайте Госдепартамента США, в ходе своего визита во
Францию Д. Керри сообщил, что дополнительное соглашение было принято
в ходе дискуссии между главами государств Украины П. Порошенко и
России В. Путиным.
Глава Госдепа напомнил, что будет еще одно заседание 16 октября в
Милане (Италия), на котором президенты Украины и России будут
присутствовать вместе с президентом Франции Ф. Олландом и канцлером
Германии А. Меркель и другими лидерами стран.
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Говоря о снятии санкций в отношении России, Д.Керри отметил, что
есть ряд условий, выполнение которых будет предшествовать таким
действиям Запада: освобождение заложников, вывод сил, войск и техники РФ
с Донбасса, перекрытие границы и подотчетность границы через ОБСЕ.
Глава Госдепа проинформировал, что обсуждал эти вопросы в Париже с
главой МИД России С. Лавровым.
Д. Керри отметил, что хотя есть определенный прогресс в их
выполнении, в частности был зафиксирован отход войск, тяжелую технику
еще предстоит отвести, а граница до сих пор не контролируется надлежащим
образом (Минпром (http://www.minprom.ua/news/167075.html). – 2014. –
15.10).
***
Премьер-министр России Д. Медведев утверждает, что РФ не
блокирует интеграцию Украины в ЕС, однако предупреждает, что этот
выбор может повлечь за собой экономические последствия для Украины.
Об этом глава российского правительства заявил в интервью телекомпании
CNBC.
Он также заявил, что считает «гражданской войной» события на Востоке
Украины, где летом произошла интервенция российских войск. «Нас очень
беспокоит ситуация в Украине. Мы хотели бы, чтобы закончилась
гражданская война, которую спровоцировал государственный переворот в
начале года, – заявил Д. Медведев. – И мы считаем, что риски, которые стоят
перед Украиной из-за начала особых, продвинутых экономических
отношений с Европейским Союзом, – достаточно высокие. Но это –
ответственность украинского руководства».
Д. Медведев не уточнил, в чем заключаются данные риски. Между тем
известно, что Россия угрожает ввести экономические ограничения против
Украины в случае, если начнется имплементация Соглашения об ассоциации
в
части
создания
зоны
свободной
торговли
(Главком
(http://glavcom.ua/news/240950.html). – 2014. – 15.10).
***
Премьер-министр Российской Федерации Д. Медведев допускает
отделение части территорий от Украины. Об этом глава российского
правительства заявил в интервью американскому телеканалу CNBC.
«Центральная часть Украины, центральное правительство Украины
должно слышать восточную часть Украины. Нравятся им эти люди, не
нравятся, как бы они их ни называли, они должны с ними сесть за стол
переговоров и договориться о том, как они будут вместе жить, если они хотят
вместе жить», – заявил он.
В то же время, по мнению Д. Медведева, для Украины был бы
приемлемым вариант федерализации. «Что касается формы политического
устройства, это дело украинцев и их властей. Если они хотят жить в
унитарном государстве, пусть живут. Но, как мне представляется, в
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настоящий момент это тупиковое направление, потому что часть территории
Украины сказала, что не может так жить. Если они договорятся о создании
федерации, может быть, это и поможет развитию Украины. Но это должно
быть решение, которое принято внутри Украины – украинскими властями и
теми людьми, которые в настоящий момент находятся на других позициях и
живут на Востоке. Вот это единственная возможность», – добавил
российский премьер (Минпром (http://www.minprom.ua/news/167072.html). –
2014. – 15.10).
***
Премьер-министр РФ Д. Медведев убежден в том, что это
украинские власти совершили тягчайшее правонарушение, разрешив
гражданским самолетам летать над зоной боевых действий на Востоке
Украины, что привело к катастрофе малайзийского Boeing. Об этом он
заявил в интервью телеканалу CNBC, передают РИА «Новости».
«Украина несет всю полноту ответственности за все летные
происшествия, случившиеся в ее небе. А если в какой-то момент Украина не
контролировала часть своей территории, то тогда властям Украины нужно
было набраться мужества и сказать: “Знаете, ребята, мы не контролируем эти
районы – у нас там боевые действия, и мы просим изменить полетные
карты”. Они этого не сделали, и с точки зрения международного
авиационного права это тягчайшее правонарушение», – заявил Д. Медведев
(Минпром (http://www.minprom.ua/news/167053.html). – 2014. – 15.10).
***
Дані останніх досліджень, проведених незалежними соціологічними
компаніями, відомими своєю фаховістю й бездоганною репутацією
(Центр ім. О. Разумкова, «Социс», Київський міжнародний інститут
соціології і група «Рейтинг»), відображають динаміку росту
електоральної підтримки незмінних лідерів виборчих перегонів.
Якби вибори відбулися на цьому тижні, політичній силі діючого
Президента України свою підтримку готові були б висловити 45,7 %
громадян.
Емоційний радикалізм підтримують 13,7 % населення.
Навіть за відсутності політичної реклами на телебаченні чисельність
виборців, які голосуватимуть за політичну партію «Громадянська позиція»
(А. Гриценко)», стабільна – 8,1 %.
Постійне апелювання до молоді дало Ю. Тимошенко зріст електоральної
підтримки. Так, за ВО «Батьківщина» можуть проголосувати 8,1 %.
Фігура діючого Прем’єр-міністра України А. Яценюка може забезпечити
підтримку «Народному фронту» – 5,6 % голосів виборців.
Шанс подолати 5-відсотковий бар’єр ще має «Сильна Україна» (С.
Тігіпко) (Galinfo (http://galinfo.com.ua/news/173896.html). – 2014. – 15.10).
***
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Комитет избирателей прогнозирует, что после внеочередных
выборов депутатов Верховной Рады парламент сможет быть обновлен
примерно на 2/3. Об этом говорится в моделирующем анализе КИУ,
обнародованном 14 октября.
КИУ смоделировал состав нового парламента на основе анализа
проходной части списков популярных партий, которые по результатам
соцопросов имеют шансы преодолеть 5-процентный избирательный барьер, а
также мажоритарных кандидатов во всех округах, где состоятся выборы. По
результатам анализа комитет считает, что 293 места в Верховной Раде имеют
шанс занять «новые лица», 131 – бывшие парламентарии.
Среди тех, кто еще не был депутатом ВР, КИУ прогнозирует, что более
100 новоизбранных парламентариев будут представителями бизнеса, топменеджмента и юриспруденции, около 90 – чиновниками и представителями
самоуправления, до 40 – общественными активистами и журналистами, 15 –
деятелями культуры, спорта, образования и медицины, еще 15 – военными,
остальные 20 – временно безработными, пенсионерами, помощниками
депутатов ВР и т. д.
Среди тех, кто работал в парламенте предыдущих созывов, КИУ
прогнозирует переизбрание 35 голосовавших за законы 16 января, 20 –
коррупционеров или нарушителей прав человека по критериям
общественного движения «Честно» и 75 – других экс-депутатов.
При этом в анализе подчеркивается, что именно избрание в
одномандатных округах может привести в Верховную Раду VIII созыва
депутатов, голосовавших за законы 16 января (30 из 35 по результатам
моделирования) (NewsOboz.org (http://newsoboz.org/politika/tret-mest-v-novoyrade-zaymut-starye-litsa---kiu-15102014122427). – 2014. – 15.10).
***
Лідер партії «Батьківщина» Ю. Тимошенко заявляє, що через
неефективність так званих мінських домовленостей на Сході України
фактично триває військова агресія Росії проти України.
«Мінські протоколи не принесли миру. З моменту їх підписання Путін
захопив ще 38 населених пунктів. Ми не можемо боронити нашу державу, а в
цей час Путін практично захоплює все нові і нові наші території», – заявила
Ю. Тимошенко 15 жовтня в інтерв’ю Волинській обласній державній
телерадіокомпанії, повідомляє її персональний сайт.
«Зараз в цю хвилину організовується новий котел. Це котел під
Бахмуткою в Луганській області. Там зараз 112 наших військових оточені. Є
полонені, є вбиті, є поранені. Хіба це мир? Це означає, що мінські протоколи
– це обман!» – наголосила вона.
Лідер партії «Батьківщина» вважає, що Україна мусить перейти на
інший рівень дипломатичних переговорів, повернувшись до женевського
формату. «З одного боку мають бути Сполучені Штати, Європейський Союз,
ключові міжнародні організації. Весь західний світ плюс Україна. А з іншого
боку – один Кремль. Такі переговори ми зможемо зробити з позиції сили.
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Коли весь світ з одного боку, а він, диктатор, – з іншого. Тоді можна
диктувати умови миру», – зазначила Ю. Тимошенко (ВО «Батьківщина»
(http://batkivshchyna.com.ua/news/20859.html). – 2014. – 15.10).
***
Партия «Батьківщина» попросила лидеров Блока П. Порошенко
рассмотреть возможность снятия с выборов кандидатуры А.
Корнацкого по избирательному округу № 132. Об этом говорится в
сообщении пресс-службы партии.
«Это даст возможность кандидату от ВО “Батьківщина” М. Соколову
победить
бывшего
советника
“регионала”
Б.
Колесникова
–
псевдосамовыдвиженца В. Капацину. При этом по состоянию на 10 октября
2014 г. рейтинг основных претендентов по 132 округу составляет: М.Соколов
– 36 %, В. Капацина – 32 %, А. Корнацкий – 24 %», – говорится в сообщении
пресс-службы партии.
В сообщении также указано, что, учитывая необходимость объединения
усилий всех партий демократического направления и с целью недопущения
реванша реакционных политических сил, в частности прохождения в
Верховную Раду перекрасившихся «регионалов», партия «Батьківщина» в
одностороннем порядке приняла решение о снятии с выборов своего
кандидата по мажоритарному избирательному округу № 129 С. Кравченко в
пользу кандидата от Блока П. Порошенко А. Жолобецкого.
В «Батьківщине» пояснили, что пошли на такой шаг, чтобы поддержать
кандидата от Блока П. Порошенко, что даст возможность А. Жолобецкому
победить
ближайшего
конкурента
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3431498-batkyvschyna-poprosylablok-poroshenko-otozvat-svoeho-kandydata-v-132-okruhe). – 2014. – 14.10).
***
Оппозиционный блок требует от Президента Украины П.
Порошенко
немедленно
разоружить
и
расформировать
все
военизированные формирования, которые не имеют официального
статуса. Об этом говорится в заявлении партии.
«Оппозиционный
блок
возмущен
последними
событиями,
происходящими в стране. По столице Украины ходят толпы озлобленных и
вооруженных лиц, готовых к расправе над депутатами, политиками и
обычными людьми, не согласными с их взглядами и убеждениями. Власть не
контролирует ситуацию и не в состоянии защитить граждан от уличного
бандитизма, рядящегося в одежды “патриотических сил”. МВД явно не
справляется с возложенными на него задачами и заняло позицию
“независимого наблюдателя” за действиями мародеров», – говорится в
заявлении.
В Оппозиционном блоке считают, что подобное стало возможным из-за
негласной поддержки властью любых вооруженных формирований. «Мы
предупреждаем власть, что дальнейшее потакание уличным экстремистам –
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это верный путь к глобальному гражданскому конфликту и расколу страны»,
–
подчеркивают
авторы
заявления
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3431872-oppozytsyonnyi-blok-trebuetrazoruzhyt-neofytsyalnye-formyrovanyia). – 2014. – 15.10).
***
В ВО «Свобода» и «Правом секторе» заявили о своей
непричастности к провокациям под Верховной Радой во вторник, 14
октября.
«“Свобода” непричастна к провокациям у Рады. Требуем от силовых
структур применения мер во избежание столкновений и жертв», – говорится
в сообщении политсилы. В партии подчеркнули, что «Свобода» под Радой
проводит мирный митинг.
В политической партии «Правый сектор» заявили, что не поддерживают
акции под стенами парламента (ForUm (http://for-ua.com/article/1061559). –
2014. – 14.10).
***
События, происходящие в последние дни в Киеве, разворачиваются
явно в соответствии с конкретным сценарием. Об этом в эксклюзивном
комментарии интернет-изданию «Новости Украины – From-UA» рассказал
основатель Research & Branding Group Е. Копатько.
По его словам, кто-то расценивает события, происходящие в эти дни в
Киеве, как провокацию, а кто-то – как продолжение политики, только иными
средствами. Так или иначе, но, отмечает социолог, эти события
разворачиваются явно в соответствии с конкретным сценарием.
«Протесты в Украине не закончатся, независимо от того, соберется ли
еще один Майдан», – прогнозирует Е. Копатько.
По мнению эксперта, в пользу усиления протестных настроений говорит
довольно важный аргумент: «Социальное положение будет ухудшаться, а в
случае, если выборы состоятся, обострится борьба за власть уже у
победившей команды» (Новости Украины – From-UA (http://www.fromua.com/news/325998-sociolog-protesti-v-ukraine-ne-zakonchatsya-nezavisimoot-togo-soberetsya-li-esche-odin-maidan.html). – 2014. – 15.10).
***
Война подавляет любые протестные настроения, кроме тех,
которые инспирируются как внутренними, так и внешними силами. Об
этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию «Новости Украины –
From-UA» рассказал украинский политолог, социолог В. Небоженко.
По его мнению, сегодня Украина «наперегонки с Россией бежит к
катастрофе». «Сейчас весь мир внимательно следит за тем, кто первый
взорвется от протестных настроений – Россия с переворотом против Путина,
или же будут массовые беспорядки в Украине», – отмечает эксперт.
35

Таким образом, констатирует В. Небоженко, Россия сегодня пытается
сделать все, чтобы Украина раньше оказалась в катастрофическом
положении. Мы, в свою очередь, тоже не стесняемся затягивать Россию в
катастрофический сценарий. «Обе стороны помогают друг другу в этом
страшном деле», – отмечает политолог.
По его словам, протесты, захлестнувшие столицу Украины в последние
дни, превратились в провокацию. «У нас некого критиковать. Ругать
Порошенко? Так с него как с гуся вода. Верховную Раду? Так она закончила
свой политический цикл… А без четкого адресата даже вчерашние
провокации (14 октября. – Прим. ред.) показали, что они не работают. Нельзя
просто бросать дымовые шашки в парламент и драться, нужно от имени
кого-то выступать и критиковать. А как раз этого элемента не было, все
очень быстро превратилось в провокацию – как со стороны ВО “Свобода”,
так и со стороны тех, кого регулирует Москва», – отмечает В. Небоженко
(Новости Украины – From-UA (http://www.from-ua.com/news/325994nebozhenko-ukraina-i-rossiya-naperegonki-begut-k-katastrofe.html). – 2014. –
15.10).
***
Политтехнолог Т. Березовец на своей страничке в Facebook
рассказывает о том, что протесты нацгвардейцев могут быть
проверкой реакции украинской власти на проведение военного
переворота: «Кремль взял на вооружение испробованную со времен
африканских “народных республик” и Афганистана еще советскую
технологию организации военного переворота. В тяжелое время испытаний
значение человека с ружьем велико как никогда.
И если приложить к делу развернутую во времена Януковича обширную
агентуру плюс бросить жаждущим людям в погонах материальную мзду,
дело начнет спориться куда быстрее.
Поэтому я убежден, что состоявшаяся в Киеве под АП и одновременно
проходившая в Харькове акция ввшников и нацгвардейцев была “прокачкой”
реакции Киева на проведение военного переворота в условиях войны»
(NewsOboz
(http://newsoboz.org/politika/berezovets-kreml-vzyal-navooruzhenie-tehnologiyu-organizatsii-15102014134600). – 2014. – 15.10).
***
События под Верховной Радой 14 октября должны были быть
предупреждены силовыми органами. Об этом пишет главный редактор
Espresso TV, кандидат в депутаты по списку партии «Блок П.
Порошенко» В. Денисенко в своей колонке в газете «Деловая столица».
Напомним, 14 октября во время марша УПА, который проводило ВО
«Свобода» в поддержку законопроекта о признании ОУН-УПА, под стенами
парламента оказались неизвестные провокаторы, которые начали кидать в
Раду взрывные пакеты и вступать в драки с правоохранителями. Лидер ВО
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«Свобода» О. Тягныбок заявил, что участники марша локализовали
провокаторов и передали правоохранителям.
По словам В. Денисенко, источником конфликта стали участники
«Братства» Д. Корчинского. Напомним, о присутствии «Братства» под
стенами парламента первым сообщило «Громадське телебачення».
«Драка под Радой до боли напомнила штурм АП периода Майдана…
Корчинский – это пророссийский политик, в свое время даже входил в
евразийские организации вместе с Витренко. Возможно стоит добавить еще
одну деталь – его жена баллотируется по списку О. Ляшко. Кто входит в
партию “Братство”? Частично это провокаторы, частично идейные люди,
которые считают, что всегда существует одно время – время бросать камни.
И не имеет никакого значения куда и в кого», – пишет В. Денисенко.
По его мнению, события под Верховной Радой 14 октября можно было
бы предупредить, так же, как и выступления военных Нацгвардии под
Администрацией
Президента
13
октября
(Главком
(http://glavcom.ua/news/240990.html). – 2014. – 15.10).
***
Радикальные
националистические
высказывания,
которые
позволяют себе члены ВО «Свобода», в частности депутат Верховной
Рады И. Фарион, способствуют расколу украинского народа в интересах
российского лидера В. Путина. Такое мнение выразил одесский губернатор
И. Палица на своей странице в соцсети, комментируя выступление И.
Фарион на митинге партии «Свобода».
Напомним, И. Фарион заявляет, что на русском языке в Украине
разговаривают хамы и оккупанты.
Ранее замглавы ВО «Свобода» и член парламентского Комитета по
нацбезопасности Ю. Сиротюк потребовал признать русскоязычных граждан
Украины оккупантами, даже если они здесь живут не в одном поколении.
Также представители ВО «Свобода» предлагают запретить русскоязычным
занимать должности на госслужбе и лишать гражданства и принудительно
высылать из страны в случае несогласия с такой дискриминацией по
языковому признаку (Минпром (http://www.minprom.ua/news/167107.html). –
2014. – 15.10).
***
Под зданием Центризбиркома прошел митинг с требованием от
комиссии убрать из списков кандидатов, подозреваемых в нечестности.
Несколько сотен людей пришли с красными флагами с черной надписью
«Occupy CVK».
На митинге раздавались листовки, в которых перечислялись имена
кандидатов, подлежащих, по мнению митингующих, немедленной
люстрации.

37

Протестующие пришли с плакатами «Господин Президент, вас
обманули», «Политики объединились против народа», «Этим ворам не место
в парламенте», «Требуем от ЦИК снять одиозных кандидатов».
Митингующие обратились к Президенту Украины П. Порошенко с
требованием исключить из списков перечисленных политиков. В том случае,
если Центризбирком не учтет требования активистов, они угрожают третьим
Майданом (Корреспондент.net (http://korrespondent.net/vibory2014/3431934Occupy-CVK-mytynhuuischye-pod-tsyk-trebuuit-luistryrovat-kandydatov-vnardepy). – 2014. – 15.10).
***
15 октября порядка 100–150 человек в масках с символикой «Правого
сектора» заблокировали основные проходные МК «Запорожсталь»,
поставив под угрозу работу всего многотысячного коллектива
комбината. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
В частности, заблокированы транспортные артерии комбината, что
препятствует производственной работе МК «Запорожсталь». При этом
затруднен доступ сотрудников комбината и подрядных организаций к
рабочим местам, прерваны поставки оборудования и сырья.
На меткомбинате подчеркивают, что акция носит явно выраженный
заказной и политически ангажированный характер. Пользуясь политической
нестабильностью, радикальные элементы используют эту акцию как предлог
для расшатывания ситуации в городе и в Запорожской области. Подобные
акции являются дестабилизирующими и приводят к росту социальной
напряженности в регионе, говорится в сообщении.
В свою очередь пресс-секретарь «Правого сектора» А. Скоропадский
утверждает, что организация не имеет никакого отношения к этой акции
(Минпром (http://www.minprom.ua/news/167109.html). – 2014. – 15.10).

ЕКОНОМІКА
В Украине положительное сальдо за январь – август составило 1
млрд 165,8 млн дол., в то время как за восемь месяцев прошлого года
отрицательное сальдо составило 7 млрд 323,9 млн дол., сообщает прессслужба Госстатистики Украины.
Экспорт товаров за январь – август текущего года составил 37 млрд
679,4 млн дол., импорт – 36 млрд 513,6 млн дол. Так, по сравнению с январем
– августом прошлого года экспорт сократился на 6,8 %, импорт – на 23,5 %.
В Госстатистике отмечают, что на формирование положительного сальдо
повлияли отдельные товарные группы: черные металлы (8 млрд 684,5 млн
дол.), зерновые культуры (3 млрд 637 млн дол.), жиры и масла животного или
растительного происхождения (2 млрд 448,4 млн дол.), руды, шлак и зола (1
млрд 993,8 млн дол.), древесина и изделия из древесины (670,1 млн дол.) и
др.
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Кроме того, по сравнению с январем – августом прошлого года экспорт
товаров уменьшился на 2 млрд 736 млн дол. «На это повлияло снижение
поставок вагонов железнодорожных или трамвайных на 879,6 млн дол. (на 82
%), удобрений минеральных или химических, азотных – на 474,9 млн дол. (на
50,3 %), труб из литейного чугуна и черных металлов – на 382,1 млн дол. (на
32,8 %), проката черных металлов – на 335 млн дол. (на 6,8 %), кокса и
полукокса из каменного угля – на 130,9 млн дол. (на 43,2 %) и сыров – на
114,4 млн дол. (на 50,5 %)», – сказано в сообщении.
Импорт товаров по сравнению с восемью месяцами прошлого года
уменьшился на 11 млрд 225,7 млн дол. Так, сократились поставки
природного газа на 2 млрд 155,4 млн дол. (на 34 %), легковых автомобилей –
на 1 млрд 334,5 млн дол. (на 60,4 %), проката черных металлов – на 584,5 млн
дол. (на 47,7 %) и др. (112.ua (http://112.ua/ekonomika/v-ukrainepolozhitelnoe-saldo-vneshney-torgovli-za-8-mesyacev-sostavilo-1-2-mlrddollarov-gosstat-130059.html). – 2014. – 15.10).
***
Украина ведет переговоры с международными донорами о создании
единой платформы для финансовой поддержки украинской экономики.
Глава НБУ В. Гонтарева заявила, что Украина вела переговоры по всем
возможным проектам поддержки. Она отметила, что на сегодня Украина
имеет несколько программ международной помощи, которые стоит
объединить с другими донорскими вливаниями в один поток. Это поможет
более конкретно решать актуальные вопросы.
В. Гонтарева подчеркнула, что для Украины на сегодня одними из
главных вопросов является разработка программы и поиск средств на
восстановление Донбасса. Также приоритетным является пополнение
валютных
резервов
страны
(Вести
(http://vestiua.com/ru/news/20141014/57894.html). – 2014. – 14.10).
***
Національний банк України поліпшив оцінку золотовалютних
резервів станом на 1 жовтня на 185 млн дол. – до 16,385 млрд дол. Про це
повідомила прес-служба регулятора.
За оновленими даними НБУ, міжнародні резерви у вересні зросли на 457
млн дол., або на 2,9 %, а з початку року зменшилися на 4,031 млрд дол., або
на
19,7
%
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/10/14/498054/). – 2014. – 14.10).
***
Для уплаты долга за газ перед «Газпромом» на счетах Национального
банка Украины находится сумма в 3,1 млрд дол. США.
Глава Нацбанка В. Гонтарева заявила, что деньги для уплаты
задолженности за газ перед «Газпромом» лежат на счетах НБУ с июля. Она
добавила, что 3,1 млрд дол. находятся в банке принятия решения
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Стокгольмским арбитражным судом, или же до достижения понимания и
соглашения между Украиной и Российской Федерацией (Вести
(http://vestiua.com/ru/news/20141015/57939.html). – 2014. – 15.10).
***
Пілотний проект із впровадження електронних торгів у систему
державних закупівель може стартувати в грудні. Про це заявив заступник
голови Адміністрації Президента України Д. Шимків.
«Усе буде залежати від того, з якою швидкістю українські розробники
зможуть розробити. Якби українські розробники змогли розробити тестовий
результат до початку грудня, то протягом грудня можна було б
використовувати цей процес, скористатися тестовою експлуатацією. Якщо ні,
то виходячи з законодавчих і бюджетних обмежень, це може початися
протягом наступного року», – сказав Д. Шимків під час круглого столу в
Києві.
Він додав, що обсяги залежатимуть від бюджетного фінансування, але в
будь-якому випадку експлуатація пілотного проекту повинна відбуватися в
розмірі допорогових торгів, тобто до 100 тис. грн на товари та до 1 млн грн
на
послуги
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/10/15/498204). – 2014. – 15.10).
***
Украина планирует к 2020 г. построить новый газопровод из Польши
мощностью 8–10 млрд куб. м газа в год.
Стоимость нового газового пути составит 240–245 млн дол. Газопровод
будет протянут на 110 км от пункта приема газа «Дроздовичи» до подземных
газохранилищ «Беличье Волица», которое может принять 17 млрд куб. м
газа, и «Опарское», в котором помещается 1,9 млрд куб. м.
Строительство нового газопровода пребывает сейчас на этапе техникоэкономического обоснования, которое готовит «Укртрансгаз» совместно с
Gaz-System. Польская сторона готова помочь украинской компании в
организации
финансирования
(Вести
(http://vestiua.com/ru/news/20141014/57887.html). – 2014. – 14.10).
***
ПАО «Укртрансгаз» завершило подготовку газотранспортной
системы к осенне-зимнему периоду и вручило паспорта готовности
производственным филиалам, сообщает пресс-служба ПАО.
По
сообщению,
«полный
комплекс
работ
по
подготовке
производственных и непроизводственных объектов к отопительному сезону
проведен своевременно, кроме тех, которые находятся на неподконтрольной
Вооруженным силам Украины территории в Луганской и Донецкой
областях».
Как отметили на предприятии, в рамках подготовки к осенне-зимнему
периоду выполнен капитальный ремонт почти 25 км трубопроводов и 25
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скважин подземных газохранилищ; проведена реконструкция 358
газораспределительных станций. Кроме того, отремонтировано 1760 систем
автоматического
контроля,
сигнализации
и
пожаротушения
на
газораспределительных и компрессорных станциях.
«Таким образом, за период подготовки к осенне-зимнему периоду
выполнены работы и поставлены материально-технические ресурсы на
сумму 330,7 млн грн при запланированных на весь период подготовки 557,4
млн
грн»,
–
сообщили
в
компании
(УНН
(http://www.unn.com.ua/ru/news/1395862-ukrayinska-gts-gotova-doopalyuvalnogo-sezonu-ukrtransgaz). – 2014. – 15.10).
***
Глава Государственного агентства по инвестициям и управлению
национальными проектами Украины (Госинвестпроект) С. Евтушенко
надеется на одобрение правительством Украины проекта создания
терминала по приему сжиженного газа (LNG) в Одесской области не
позже, чем в ближайшие шесть месяцев. Об этом он сказал в польском
Свиноуйсце, где принимает участие в Baltic Business Forum.
Он отметил, что опыт Литвы и Польши, которые запускают свои LNGтерминалы в 2015 г., подтверждает, что это серьезный инструмент,
позволяющий добиться снижения цен на поставляемое из России топливо и
диверсифицировать поставки энергоносителей.
Он заметил, что «Газпром» уже снизил Литве цену на газ на 20 %.
С. Евтушенко подчеркнул, что Госинвестпроект уже подготовил все
необходимые документы для того, чтобы Украина начала принимать газ из
LNG-терминала. «Важное политическое решение (которое должно принять
правительство): LNG – это элемент стратегии энергетической безопасности
или бизнес. Я не могу гарантировать, что в первые годы бизнес будет
хорошим, но рынок движется в направлении, что цены будут стабильно
снижаться», – сказал С. Евтушенко, добавив, что, по прогнозам аналитиков, в
2017–2019 гг. на газовом рынке будет больше продавцов, чем покупателей
этого топлива.
Он напомнил, что реализация этого проекта требует только 50 млн евро
капитальных затрат и около 55 млн дол. операционных расходов в год на
аренду специального корабля FSRU (Floating Storage and Regasification Unit).
Также он обратил внимание, что это сравнительно незначительны
затраты на фоне около 1 млрд дол., которые Украина ежемесячно платила
«Газпрому» за поставки российского газа.
В тоже время он сказал, что этот проект может быть реализован также за
частные инвестиции, но обратил внимание, что Польша и Литва сделали это
за собственные средства.
С. Евтушенко также напомнил, что терминал после принятия решения о
реализации этого проекта может быть готов к эксплуатации за 9–12 месяцев
и ежегодно через него можно прокачивать от 3 до 5 млрд куб. м газа
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(Энергетика Украины (http://uaenergy.com.ua/post/20234/proekt-stroitelstvaterminala-mogut-odobrit-v/). – 2014. – 15.10).
***
Проект по организации экспорта электроэнергии со второго блока
Хмельницкой АЭС (ХАЭС-2) в энергосистему ЕС обсудили на совещании
на ХАЭС представители НАЭК «Энергоатом» и Kulczyk Investments
(Польша), сообщает пресс-служба Минэнергоугля.
«Рассматривались технические аспекты обеспечения безопасной и
надежной работы Хмельницкой АЭС при отделении энергоблока № 2 ХАЭС
на работу в энергосистеме стран Европейского Союза в составе
Бурштынского острова», – говорится в пресс-релизе.
Минэнергоугля напоминает, что 11 июня в Киеве «Энергоатом» и
подконтрольная компания Kulczyk Investments компания Polenergia
International подписали меморандум об определении направлений будущего
сотрудничества в сфере ядерной энергетики, производства ядерной энергии и
ее оптимального использования.
Принадлежащая одному из ведущих бизнесменов Польши Я. Кульчику
(Jan Kulczyk) Kulczyk Investments – международная инвестиционная группа,
специализирующаяся на операциях на новых рынках в сфере энергетики,
нефти и газа, минеральных ресурсов, а также инфраструктуры и
недвижимости. В Украине через Serinus Energy Inc. (ранее – Kulczyk Oil
Ventures), которому принадлежит 70 % ООО «Куб-Газ», участвует в
разработке Ольговского, Макеевского, Северо-Макеевского, Вергунского и
Крутогоривского нефтегазовых месторождений в Луганской области
(Энергетика
Украины
(http://uaenergy.com.ua/post/20233/energoatom-iulczyk-nvestments-rassmatrivayut-vozmozhnost/). – 2014. – 15.10).
***
За вісім місяців 2014 р. порівняно з минулим роком експорт вугілля з
України збільшився на 1,3 млн т, або на 26 % і становив майже 6,2 млн
т. Про це йдеться в інформаційній довідці Міненерговугілля.
Як зазначається в записці, до кінця липня 2014 р. Україна не відчувала
дефіциту вугільної продукції, однак через диверсійні дії незаконних
озброєних формувань у Донецькій і Луганській областях більшість
державних вугледобувних підприємств опинилася в зоні проведення
активних бойових дій.
Робота з видобутку вугілля, зокрема вугілля з низьким вмістом летких
речовин (менше ніж 18 %), до якого належить вугілля антрацитової групи,
була зупинена, констатують у відомстві. «На сьогодні більшість підприємств,
які видобували вугілля антрацитової групи мають повністю частково
затоплені шахти або неробоче обладнання та не можуть відвантажувати
вугільну продукцію внаслідок пошкодження залізничної інфраструктури», –
наголошується в документі.
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У відомстві також зазначають, що дефіцит вугілля з низьким вмістом
летких речовин для потреби ТЕС України становить близько 1 млн т на
місяць.
Загалом, це вугілля становило основу експортного потенціалу України у
2013 р. Так із 4,93 млн т вугільної продукції, що була експортована з України
за вісім місяців 2013 р., лише вугілля антрацитової та пісної групи становило
майже 87 % і лише 6,6 % становило вугілля газової та довгополум’яної груп.
Іншим чином виглядає ситуація із експортом вугілля у 2014 р. Так, із
експортованих за вісім місяців 2014 р. – 6,2 млн т, вугілля антрацитової та
пісної груп становило 68 %, а частка вугілля газової та довгополум’яної груп
порівняно з аналогічним періодом минулого року істотно збільшилася і
становить – 25 %. Це говорить про поступове переформатування марочного
складу вугільної продукції при експорті з України, зазначається в документі.
Також про істотні зміни в попиті на окремі марки вугільної продукції
говорить і імпорт вугільної продукції до України, обсяги якого у серпні 2014
р. збільшилися на 30 % порівняно з аналогічним періодом минулого року і
становили майже 1,4 млн т вугільної продукції. З них близько 6 % – це
вугілля антрацитової й пісної груп.
При цьому імпорт вугілля антрацитової та пісної груп у серпні 2013 р.
становив лише 0,5 % від загального обсягу імпорту вугілля до України.
У записці також наведені основні відправники вугільної продукції на
експорт у 2013 р. – це були переважно приватні вертикально інтегровані
компанії ТОВ «ДТЕК» Р. Ахметова і компанія, яка належала О. Януковичу.
2013 р.
% від загального обсягу експорту
ТОВ ДТЕК «СвердловАнтрацит»
21,69 %
ТОВ ДТЕК «РовенькиАнтрацит»
9,43 %
ТОВ ДТЕК «Трейдинг»
6,86 %
ТОВ «Мако-Трейдинг»
6,78 %
Така сама ситуація була і в 2014 р., але спостерігалося заміщення обсягів
експорту вугілля антрацитової групи (основні виробники: ТОВ ДТЕК
«СвердловАнтрацит», ТОВ ДТЕК «РовенькиАнтрацит») значними обсягами
вугілля газової та довгополум’яної груп виробництва (ПАТ ДТЕК
«ПавлоградВугілля»).
У документі підкреслюється, що дефіциту газової та довгополум’яної
груп Україна не випробовує.
2014 р.
% від загального обсягу експорту
ПАТ ДТЕК «ПавлоградВугілля»
23,40 %
ТОВ ДТЕК «СвердловАнтрацит»
9,44 %
ЗАТ ВП Шахта «Жданівська»
9,42 %
ПАТ ЦЗФ «Нагольчанська»
5,91 %
У відомстві наголошують, що сьогодні зростають обсяги експорту
вугілля, основу якого становить вугілля газової та довгополум’яної груп.
«Водночас зменшується імпорт вугілля антрацитової та пісної груп, які вкрай
необхідні більшості українських теплових електростанцій (ТЕС технологічно
43

не можуть працювати на вугіллі газової та довгополум’яної груп із вмістом
летких речовин понад 30 %)», – йдеться в документі.
Також у відомстві зазначають, що експорт вугілля через морські порти у
серпні збільшувався через бажання основних експортерів (компанії ТОВ
ДТЕК, які також відчувають дефіцит вугілля з низьким вмістом летких
речовин) якомога швидше звільнити складські майданчики в портах від
вугілля відвантаженого в попередні періоди.
Як випливає з документа, це їм необхідно для забезпечення вільної
площі вантажного фронту під підхід кораблів з імпортним вугіллям
(Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/news/2014/10/15/498150). –
2014. – 15.10).
***
Правительство сделало заказ украинской компании на производство
13 вертолетов для оснащения украинского войска.
Президент Украины П. Порошенко отметил, что вертолеты были
заказаны у запорожской компании «Мотор-Сич». По его словам, это делается
для того, чтобы предприятия Украины работали в полную силу, а украинские
войска поднимали обороноспособность. П. Порошенко также заявил, что
украинские компании обладают уникальным производством, которое может
создавать для армии высокоточное вооружение.
Глава государства отметил, что работа государственных предприятий
обеспечила значительное повышение мощи украинской армии (Вести
(http://vestiua.com/ru/news/20141014/57896.html). – 2014. – 14.10).
***
Міністерство оборони має намір закупити у товариства з
обмеженою відповідальністю «Інтер прайс» 22,9 тис. т дизельного
палива підвищеної якості класу 1 на суму 443,298 млн грн. Про це йдеться
в повідомленні Міноборони, опублікованому на веб-порталі державних
закупівель.
Відповідно до тендерної документації, паливо має бути поставлено не
пізніше 45 днів з моменту укладення договору.
Тендер проводиться за переговорною процедурою.
Крім того, Міноборони має намір купити 4,2 тис. т дизпалива у ТОВ
«Елемент
ойл»
за
81,043
млн
грн
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/10/15/498223). – 2014. – 15.10).
***
В Украине начал дешеветь бензин. По данным консалтинговой группы
«А-95», на большинстве АЗС цены упали за неделю в среднем на 16 к./л (до
16,68 грн/л А-95). По премиальным маркам удешевление еще больше – на
30–40 к./л, или 16,8–16,9 грн/л.
По словам директора «А-95» С. Куюна, цены снижены из-за того, что
подешевела нефть и стабилизировался доллар. «Есть потенциал для
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дальнейшего снижения еще на 60–80 коп., но оно будет растянуто по
времени из-за нехватки валюты для завоза больших объемов подешевевшего
импорта (до 80 % бензина у нас – из-за рубежа), – говорит С. Куюн. – По
нашим данным, сейчас Нацбанк удовлетворяет заявки трейдеров на валюту
лишь на 80 %, что привело к ресурсной нехватке на топливном рынке, и цены
в опте перестали снижаться. Но я уверен, что до конца октября они упадут в
рознице еще на 40–50 к./л, перебоев с бензином не ожидается».
Эксперт консалтинговой компании UPECO А. Сиренко также
утверждает, что топливо дешевело бы быстрее, если бы не дефицит валюты:
«Многие трейдеры вынуждены покупать ее, переплачивая 10–12 %
стоимости, что сводит на нет 10 % падение цен на нефть» (Минпром
(http://minprom.ua/news/167052.html). – 2014. – 15.10).
***
Продажі вживаних автомобілів за підсумками перших дев’яти
місяців 2014 р. становили 37,562 тис. од., що на 64 % менше торішнього
показника. Про це повідомляє прес-служба «Укравтопрому».
Як зазначається, на первинному автомобільному ринку України у
вересні було зареєстровано 12,2 тис. продажів автотранспортних засобів усіх
типів. «Із цієї кількості 5,83 тис. авто, або 48 %, належать до таких, що були у
використанні. Це на 42 % менше показника вересня 2013 р. і на 20 % менше,
ніж зареєстровано в серпні», – ідеться в повідомленні.
Також зазначається, що на первинному ринку б/в автотранспорту, який
наповнюється за рахунок його імпорту в країну, у сегменті б/в легкових
автомобілів за вересень було зареєстровано 284 од., що на 68 % менше ніж у
вересні минулого року і на 18 % менше показника серпня. «Традиційно
найбільша кількість продажів б/в автотранспортних засобів належить
комерційним автомобілям. Вересень не став винятком – за місяць первинні
реєстрації б/в комерційних автомобілів становлять 94 % загальної кількості, а
саме 5,503 тис. од.», – повідомляє прес-служба.
Падіння відносно вересня минулого року становило 38 %, відносно
результату серпня – 20 %. Лідери на цьому ринку незмінні – Renault (1263
шт.), Volkswagen (1027 шт.), Mercedes-Benz (681 шт.). «На первинному ринку
б/в автобусів у вересні було зафіксовано 43 продажі, що на 79 % менше ніж
за аналогічний період минулого року і на 14 % менше ніж у серпні», –
повідомляє
прес-служба
асоціації
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/10/14/498021). – 2014. – 14.10).
***
На сегодняшний день в Украине аграрный сектор является
единственной
отраслью
экономики,
которая
показывает
положительную динамику. Об этом сообщила пресс-служба Министерства
агрополитики и продовольствия.
Глава ведомства И. Швайка отметил, что дотации на развитие аграрной
сферы в Украине в четыре раза ниже, чем в европейских странах, поэтому
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украинский производитель существенно дешевле. Министр подчеркнул, что
именно аграрии занимаются пополнением государственного бюджета,
поэтому нельзя упразднять специальные льготы для них.
И. Швайка заявил, что пойти на такой решительный шаг, как отмена
спецрежима НДС и ФСН, можно только при условии наличия просчитанного
эффективного механизма, который компенсирует убытки (Вести
(http://vestiua.com/ru/news/20141013/57775.html). – 2014. – 13.10).
***
Перевірка української м’ясної галузі інспекторами ЄС почнеться,
щойно до цього будуть готові українські виробники. Про це заявив в. о.
міністра економічного розвитку і торгівлі В. Пятницький.
«Для початку переговорів необхідне прийняття всіх відповідних законів
і підзаконних актів – тут є прогрес. Але також необхідна готовність і самих
виробників: щоб вони не лише прочитали ці закони, але й підтвердили нам,
що вони готові до інспекції. Тоді ми почнемо консультації про приїзд
відповідної делегації ЄС», – розповів чиновник.
Нагадаємо, у цьому місяці завершилася інспекція ЄС українських
молочних підприємств. Інспекцію підприємств м’ясної галузі, яку
планувалося провести одночасно, було перенесено на наступний рік.
Водночас В. Пятницький називає прогнози про початок експорту
української молочної продукції до ЄС вже з середини наступного року дещо
оптимістичними. «Я не даватиму прогнозів. Зараз існують оптимістичні
прогнози – про початок експорту вже із середини наступного року, а також
менш оптимістичні, які ґрунтуються на тому, як довго дозволи на експорт
молока в ЄС отримували виробники інших країн», – пояснив він.
Утім, за словами високопосадовця, швидкість отримання дозволів
залежить від позиції бізнесу, який «налаштований на швидке отримання та
весь
час
підштовхує
нас»
(Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/10/14/7026810). – 2014. –
14.10).
***
Українські свинарські підприємства очікують інспекційну місію
фахівців гендиректорату Європейської комісії САНКО до кінця
листопада. Про це заявив президент Асоціації свинарів А. Лоза.
За його словами, вимоги європейських інспекторів будуть стосуватися
утримання тварин та їх ідентифікації. «За рівнем модернізації підприємств,
виробництва свинарської продукції, вирощуванню свиней вже сьогодні
багато вітчизняних підприємств відповідають найжорсткішим європейським
стандартам, а от з м’ясопереробкою трохи гірше», – зазначив експерт.
Він
вважає,
що
тільки
невеликий
відсоток
українських
м’ясопереробників буде готовий у найкоротші терміни для сертифікації.
Результати звітів комісії можуть прискорити процес виходу українських
компаній на ринок ЄС, але також внести зміни в діяльність підприємства.
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«Зазвичай процес перевірки триває від моменту приїзду європейських
експертів на підприємство до моменту поставок в Європу», – уточнив А.
Лоза.
Він вважає, що, крім технічних, документальних та юридичних бар’єрів
на експорт свинини в ЄС, існує й економічний. На сьогодні європейські ціни
на свинину нижче, ніж українські, тому реалізувати м’ясо в цьому напрямі
нині невигідно.
Президент Асоціації свинарів також повідомив, що визнання продукції
Євросоюзом відкриває можливість українським виробникам постачати
продукцію
в
Китай
і
РФ
(Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/10/15/7026847). – 2014. –
15.10).
***
Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor’s підвищило
довгостроковий рейтинг Києва та рейтинги випусків міста з СС до ССС.
Про це йдеться в повідомленні S&P.
Як повідомляється, така рейтингова дія пояснюється тим, що 8 жовтня
Київ погасив, а не реструктурував облігації серії В на 1,125 млрд грн. На
думку S&P дії міста узгоджені з центральним урядом і здійснюються за його
підтримки.
У 2015–2016 рр. Київ матиме дуже високий обсяг боргу з наступаючими
термінами погашення, включаючи єврооблігації на 550 млн дол., проте
агентство вважає, що уряд буде надавати підтримку місту.
Як наслідок S&P підвищує рейтинг Києва з СС до ССС і виводить його
зі списку CreditWatch, куди він був поміщений з «негативним» прогнозом.
Прогноз «стабільний» відображає думку про високі ризики
рефінансування, яким піддається місто.
Відповідно до рейтингової шкали S&P, рейтинг рівня CCC означає
високу на сьогодні схильність кредитним ризикам, тоді як фінансові
зобов’язання можуть бути виконані при наявності сприятливої ділової,
фінансової
та
економічної
кон’юнктури
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/10/15/498156). – 2014. – 15.10).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
В українському уряді готові пропозиції щодо введення торговельних
обмежень щодо імпорту з Російської Федерації, які наберуть чинності у
разі введення санкцій з боку РФ. Про це заявив виконуючий обов’язки
міністра економіки В. Пятницький у виступі на круглому столі, що
організований Українською аграрною конфедерацією.
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«За нашими підрахунками, можливі торговельні обмеження, які Росія
може ввести проти нас, охоплюють товарообіг обсягом близько 3,5 млрд дол.
Тож ми підготували свої заходи, які можуть бути введені у відповідь. Там
трохи менша сума, вона охоплює товари на суму 2,5 млрд дол.», – заявив в. о.
міністра.
В. Пятницький очікує, що у разі введення торговельних обмежень з боку
РФ найбільших збитків зазнає український аграрний бізнес. «У той самий
час, аграрна заборона з нашого боку практично не вдарить по Росії.
Найбільша стаття (імпорту з РФ) в харчовому секторі – кава та чай», –
зазначив він. Через це, за словами керівника Мінекономіки, українській
пропозиції щодо санкцій стосуються перш за все нехарчової групи товарів.
В. Пятницький підкреслив, що український уряд сподівається уникнути
необхідності введення обопільних санкцій (Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/10/14/497975). – 2014. – 14.10).
***
Дефіцит усіх енергогенеруючих компаній України до кінця поточного
року може становити близько 4 млрд грн. Про це повідомив заступник
міністра енергетики та вугільної промисловості України В. Улида.
Причинами формування дефіциту є зростання вартості вугілля,
зменшення обсягів виробництва електроенергії та неплатежі в Донецькій і
Луганській
областях
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/10/14/498030). – 2014. – 14.10).
***
Багато фінустанов уже сьогодні відмовляються від реструктуризації
заборгованості та продовження відносин з держкомпаніями. Про це
заявив глава наглядової ради ПАТ «Укрінбанк» В. Клименко.
Він зазначає, що левову частку проблемної заборгованості юросіб перед
комерційними банками сьогодні становлять прострочені позики державних
підприємств.
За словами банкіра, результатом такої політики приватних банків стане
поступовий перетік кредитного портфеля держструктур у державні ж
фінансові установи. «З одного боку, система держапарату зможе проводити
“взаємозаліки” усередині замкнутого кільця. Крім того, борги держбанкам у
нас завжди віддавали охочіше, ніж комерційним. Однак чим більше
ставатимуть кредитні портфелі з держпідприємств у держбанках, тим більше
буде вірогідність, що кредитування цього сегмента відбуватиметься за
рахунок прихованої емісії гривні», – говорить В. Клименко.
На його думку, сьогодні уряд міг би оживити економіку, виділивши
кошти для покриття боргів держпідприємств як перед підрядниками з
тендерних закупівель (як правило, це малий та середній бізнес), так і перед
комерційними банками. «Державні компанії, такі як Укрзалізниця,
Укравтодор винні сотні мільйонів гривень за виконані роботи підрядникам і
кредиторам. У свою чергу, ці підрядники теж узяли кредити в комерційних
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банках, щоб виконати роботи. Сьогодні неповернення грошей
держпідприємствами – це, по суті, подвійне навантаження на банківський
сектор, яке призводить до розхитування і зростання недовіри», – зазначає
банкір.
Глава наглядової ради «Укрінбанку» додав, що ситуація з хронічним
неповерненням коштів у комбанки держструктурами триває не перший рік.
Виходячи з обсягів накопиченого боргу, банки готові піти на списання
частини боргів. «Дисконт залежно від обсягів боргу та якості позичальника
може бути від 10 до 20 %. Крім того, держава може розрахуватися цінними
паперами з оборотом у три-п’ять років, якими можна буде покрити борги
держкомпаній. Банки позитивно сприймуть появу такого платіжного
інструменту, оскільки такі папери будуть підкріплені держгарантіями», –
вважає В. Клименко.
На його думку, сукупність таких дій дасть змогу за рахунок зменшення
обсягів проблемних боргів у кредитних портфелях розморозити частину
резервів і активізувати кредитування економіки. «Сьогодні ці дії не
робляться через політичні підстави.
Адже цю заборгованість
держпідприємств перед банками сформував попередній уряд. Усі вважають,
що в схемах з держпідприємствами багато корупції, що там існують фірми,
які прив’язані до тієї влади», – резюмував В. Клименко.
За словами експерта, у частині фірм ніякої політичної складової в цьому
не
було
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/10/15/498195). – 2014. – 15.10).
***
Предварительные перечисления за транспортировку газа по
украинским газопроводам в другие страны со стороны российской
компании «Газпром» закончились еще в сентябре. Об этом сообщил один
из руководителей «Нефтегаза» Ю. Витренко.
Ю. Витренко заявил, что с октября «Газпром» должен перечислить
определенную сумму средств за транзитные услуги на счета украинской
нефтегазовой компании. Он отметил, что «Нефтегаз» не может
распоряжаться не перечисленными средствами и продолжать оказывать
услуги в счет долгов.
Он также отметил, что при пересчете перечисленной предоплаты
украинские эксперты использовали базовую цену за российский газ – 268,5
дол. за 1 тыс. куб. м (Вести (http://vestiua.com/ru/news/20141014/57898.html).
– 2014. – 14.10).
***
«Нафтогаз» звернувся до Стокгольмського арбітражу для перегляду
контрактів із «Газпромом» на транзит газу й компенсацій через
недостатні обсяги транзиту. Про це повідомляє голова департаменту
реформування бізнесу НАК «Нафтогаз України» Ю. Вітренко (Економічна
правда (http://www.epravda.com.ua/news/2014/10/14/498049). – 2014. – 14.10).
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***
Украина будет судиться с Россией относительно украинского
предприятия «Черноморнефтегаз», которое добывает нефть и газ на
территории ныне оккупированной Россией Автономной Республики
Крым. Такой ответ Министерства юстиции Украины на свое обращение
получил народный депутат Украины А. Бригинец.
«Среди претензий украинского государства к России я не увидел
судебного иска относительно “Черноморнефтегаза”, а потому обратился с
этим вопросом в Министерство, которое сообщило, что предприятие
добавлено в список претензий», – пояснил А. Бригинец.
12 июня 2014 г. Правительственным уполномоченным по делам
Европейского суда по правам человека направлено в Европейский суд по
правам человека дополнения к межгосударственной жалобы против
Российской Федерации от 13 марта 2014 г. В частности, с жалобами о
нарушении имущественных прав государства и резидентов Украины,
содержащего перечень предприятий, учреждений и организаций, в том числе
и государственное предприятие «Черноморнефтегаз», имущество которых
находится на территории Автономной Республики Крым и было
«национализировано» органами власти Российской Федерации.
Депутат выразил надежду, что нефть и газ, который добывает
предприятие «Черноморнефтегаз», будут переданы Украине, что поможет
нам
решить
проблемы
с
зимовкой
(УНН
(http://www.unn.com.ua/ru/news/1395822-ukrayina-suditimetsya-iz-rosiyeyu-zachornomornaftogaz). – 2014. – 15.10).
***
Еврокомиссия не примет решения о предоставлении газопроводу
OPAL изъятий из норм Третьего энергопакета пока не завершатся
трехсторонние переговоры по газу между РФ, Украиной и ЕС, сообщил 15
октября источник одной из ведущих европейских энергетических
компаний.
Ранее предполагалось, что Еврокомиссия до 15 сентября даст ответ
России о возможности полного заполнения газопровода OPAL, который
является финальным распределительным звеном газопровода «Северный
поток».
В соответствии с нормами «третьего энергопакета» часть мощностей
газопровода OPAL должна быть зарезервирована под транспортировку газа
независимых поставщиков.
Однако в Министерстве энергетики РФ позднее сообщили, что срок
принятия решения по использованию мощностей газопровода OPAL продлен
до
31
октября
(Энергетика
Украины
(http://uaenergy.com.ua/post/20238/sudba-reshitsya-posle-gazovyh-peregovorovukrainy-i). – 2014. – 15.10).
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***
Металургійна галузь України за підсумками січня – серпня наростила
збитків порівняно із січнем – серпнем 2013 р. у 2,1 раза, або на 8,7 млрд грн
– до 16,4 млрд грн. Про це повідомили в об’єднанні металургійних
підприємств «Металургпром».
«Обсяг реалізації продукції в натуральному вираженні за вказаний
період знизився на 11 %, а ціни на прокат чорних металів у середньому
зросли на 25,3 % (у гривневому еквіваленті), що дозволило отримати
прибуток від операційної діяльності у розмірі 5,6 млрд грн. Водночас через
втрати від курсової різниці отримано від’ємний фінансовий результат», –
сказано в повідомленні «Металургпрому».
За даними «Металургпрому», чистий дохід (виручка) метпідприємств від
реалізації продукції за вісім місяців зросла на 21,6 % і становила 115,1 млрд
грн.
Значно
зросли
кредиторська
та
дебіторська
заборгованості
метпідприємств, які станом на 1 вересня становили, відповідно, 136,9 млрд
грн (+25,1 млрд грн до аналогічного періоду 2013 р.) і 69,8 млрд грн (+13,5
млрд
грн)
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/10/15/49820). – 2014. – 15.10).
***
Виробничі потужності ЗАлКу перебувають у режимі консервації,
виробництво алюмінієвої катанки на комбінаті не має економічного
сенсу. Про це йдеться у листі прес-служби підприємства.
«Ситуація на ЗАлКу дійсно складна – відсутній стабільний попит на
алюмінієву катанку на внутрішньому ринку України, особливо в зоні АТО»,
– ідеться в повідомленні прес-служби.
Згідно із заявою, у зв’язку з ростом тарифів на газ, електроенергію, а
також витрат на транспортні вантажоперевезення і митне оформлення
сировини виробнича собівартість катанки на ЗАлКу зросла і в три рази
перевищує показник аналогічної продукції російських підприємств.
«Ми також вважаємо, що процедура банкрутства в поточній ситуації –
правильний вихід для підприємства. Виробничі потужності ЗАлКу
знаходяться в режимі консервації, виробництво алюмінієвої катанки на
комбінаті не має економічного сенсу», – повідомляють в прес-службі ЗАлК.
Президент П. Порошенко під час відвідування Запоріжжя заявив, що
ситуація на зупиненому ЗАлКу, який входить до Об’єднаної компанію
«Російський алюміній», є непростою і вимагає комплексного вирішення.
«Виступаю проти будь-яких насильницьких дій. Є цивілізований шлях,
зокрема процедура банкрутства, через цей механізм можна законним шляхом
змінити власника», – сказав глава держава.
«Ми зацікавлені в тому, щоб підприємство працювало незалежно від
того, який у нього власник. Головне, щоб він мав чистий капітал», – цитує
Президента прес-служба. Він додав, що найближчим часом процедура
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банкрутства підприємств буде істотно спрощена (Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/10/15/498228). – 2014. – 15.10).
***
15 октября во время открытия торгов по нефти мировые цены на
продукт рухнули сразу на 4 дол.
На бирже в Нью-Йорке цена на нефть WTI рухнула до 81,84 дол. за
баррель, а стоимость Brent снизилась до 85,4 дол. за баррель. В среднем
сегодня цена на нефть в мире упала почти на 4 дол.
Отметим, что резкое падение цен на нефть началось, когда на рынок
вышла Саудовская Аравия. Таким образом, на рынке образовался
переизбыток продукта. В свою очередь, Саудовская Аравия уже заявила, что
не
собирается
снижать
темпы
добычи
нефти
(Вести
(http://vestiua.com/ru/news/20141015/57902.html). – 2014. – 15.10).
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