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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Двадцять четверту річницю незалежності
Україна відзначила урочистим маршем
У День Незалежності України центральною вулицею столиці держави
Хрещатиком пройшов урочистий Марш незалежності, який прийняв
Президент, Верховний головнокомандувач Збройних сил України
П. Порошенко.
Після урочистого підняття Державного прапора і виконання гімну
міністр оборони України генерал-полковник С. Полторак прийняв рапорт
командувача Маршу незалежності, командувача Сухопутних військ ЗСУ
генерал-лейтенанта А. Пушнякова та здійснив об’їзд вишикуваних
підрозділів.
Після цього глава держави дав старт Маршу незалежності на
відзначення 24 річниці незалежності України.
Під час виступу Президента присутні на Майдані хвилиною мовчання
вшанували пам’ять героїв, які полягли в боях за вільну, незалежну Україну.
Під час маршу глава держави вручив бойові прапори з відзнакою
Президента – стрічкою до бойового знамена «За мужність і відвагу»
командирам 14 військових частин, які беруть участь і відзначилися в бойових
діях на Сході України. Знамена також вручили секретар РНБО О. Турчинов,
міністр оборони С. Полторак, начальник Генерального штабу,
Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник В. Муженко,
в. о. командувача Національної гвардії генерал-лейтенант М. Балан, голова
Державної прикордонної служби України В. Назаренко.
Серед військових частин, що отримали бойові прапори, зокрема:
– 128-ма окрема гірсько-піхотна бригада, яка брала участь у боях за
визволення Станиці Луганської та оборони Маріуполя, забезпечувала відхід
українських військ з Дебальцевого. Понад 300 військовослужбовців бригади
відзначено високими державними нагородами, а двоє – удостоєні звання
Героя України. Відзнаку отримав командир бригади, Герой України
полковник С. Шаптала;
– 80-та окрема десантно-штурмова бригада, яка відзначилася під час
оборони Луганського та Донецького аеропортів, звільнення Слов’янська,
Краматорська та інших населених пунктів Донбасу. Відзначені державними
нагородами 111 десантників. Бойовий прапор з рук глави держави отримав
командир бригади полковник А. Ковальчук;
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– 55-та окрема артилерійська бригада, сформована в роки Другої
світової війни. Героїчні традиції бригади сьогодні примножені в боях за
Слов’янськ, Іловайськ, Волноваху, Дебальцеве, Маріуполь. Удостоєні
високих державних нагород 26 військовослужбовців частини. Прапор
отримав командир бригади полковник С. Брусов;
– 16-та окрема бригада армійської авіації, створена за часів незалежності
України, має великий досвід виконання миротворчих завдань у різних
країнах світу. Авіаційна група бригади забезпечувала проведення операцій зі
звільнення Слов’янська, Красного Лиману, Краматорська, Дружківки,
Дебальцевого. Бойовий стяг і відзнаку отримав командир бригади, льотчикснайпер полковник І. Яременко;
– Бойовий прапор Східного оперативно-територіального об’єднання
Нацгвардії отримав полковник Ю. Лебедь. Військовослужбовці об’єднання
першими дали збройну відсіч сепаратистам у Маріуполі, Луганську та
Донецьку. Високими відзнаками нагороджені 96 її військовослужбовців, 25 з
них – посмертно;
– 21-ша бригада Нацгвардії відзначилася під час АТО. Командир
бригади О. Радієвський загинув під час звільнення Сєверодонецька та
Лисичанська, йому посмертно було присвоєно звання генерал-майора.
Двадцять один службовець бригади удостоєний державних нагород, троє з
них – посмертно. Бойовий прапор отримав командир бригади полковник
В. Мельник;
– Територія виконання завдань 8-го полку оперативного призначення
Нацгвардії України охоплює практично всі гарячі точки в районі проведення
АТО. За мужність і відвагу 25 військових полку отримали високі нагороди,
п’ять з них – посмертно. Прапор одержав командир полковник
І. Міропольский;
– 1-ша бригада оперативного призначення Нацгвардії також
відзначилася в боях проти російсько-терористичних військ. На її базі
відбувалася підготовка перших добровольчих батальйонів. Двісті сорок один
військовослужбовець бригади удостоєний нагород. Бойовий прапор отримав
командир полковник В. Мусієнко;
– Бойовий прапор Донецького прикордонного загону отримав його
начальник, лицар ордена Б. Хмельницького полковник О. Бурда. Особовий
склад загону одним з перших став на оборону державного кордону України.
За мужність і героїзм під час виконання оперативно-бойових завдань
33 прикордонники нагороджені державними нагородами, 12 – посмертно;
– окремий полк Президента України, особовий склад якого забезпечує
охорону державних об’єктів і проведення важливих державних заходів.
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Прапор отримав командир полку полковник С. Клявлін.
Президент привітав командирів підрозділів з Днем Незалежності та
подякував їм за службу.
Після завершення церемонії вручення прапорів військові підрозділи
пройшли урочистим маршем по Хрещатику.
П. Порошенко також коротко поспілкувався з жителями Києва, які
прийшли на майдан Незалежності та Хрещатик, аби особисто привітати
учасників маршу зі святом (Офіційне інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/24-tu-richnicyunezalezhnosti-ukrayina-vidznachila-urochisti-35844). – 2015. – 24.08).

Виступ Президента України під час проведення Маршу
незалежності 24 серпня 2015 р., м. Київ
Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.
І наше діло – праведне й святе!
Бо хто за що, а ми – за незалежність.
Отож, нам так і важко через те.
Дорогий український народе!
Слова Ліни Костенко найбільш влучно передають напружену
атмосферу, в якій ми зустрічаємо нинішній День Незалежності. 24 серпня з
офіційної дати перетворюється в найбільше, головне свято країни.
Двадцять п’ятий рік незалежності мусимо пройти як по крихкому льоду.
Маємо розуміти: найменший необережний крок може стати фатальним.
Війна за незалежність все ще триває. І перемогти в ній можна лише
поєднуючи
оборонні
зусилля,
дипломатичний
хист,
політичну
відповідальність. І – залізну витримку.
День Незалежності майже збігається з роковинами жахливої трагедії під
Іловайськом, яка стала наслідком прямого вторгнення підрозділів російської
армії на територію України.
Минув рік, але ця глибока рана не гоїться, біль не минає. Загалом же
агресія з боку сусідньої держави забрала життя майже 2100 наших воїнів.
Вічна пам’ять героям, які полягли в боях за вільну, незалежну Україну. І
вічна їм слава!
Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам’ять українських воїнів і
мирних громадян України, які загинули у війні, що розв’язав агресор. Повік
не забудемо і не пробачимо ніколи.
Шановні, високоповажні та дорогі українські воїни! І ті, хто зараз тут, і
ті, хто в цю годину в окопах, на фронті.
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Це свято, 24-та річниця незалежності, стало можливим лише завдяки
вам. Якби не ви, хронометр нашої новітньої історії ще минулого року міг би
назавжди зупинитися на позначці «23».
Двісті десять тисяч людей прийшли на військову службу за шість черг
мобілізації. З них 35 тис., тобто кожний шостий, – добровольці. Поранено
7320 військовослужбовців.
Дев’ять тисяч солдат і офіцерів, бійців добровольчих підрозділів і
волонтерів отримали високі державні нагороди.
Двадцяти двом військовослужбовцям присвоєно високе звання Героя
України.
Від імені українського народу низько вклоняємося славетному
українському воїнству за те, що відстояло і захистило свободу громадян та
незалежність країни.
Шановні учасники маршу!
Зараз ви будете впевнено крокувати Хрещатиком. Демонструючи
виправку, випромінюючи силу і звитягу. Ви вселите в мільйони
співвітчизників ще більшу віру у боєздатність нашого війська, у його
спроможність стримати орду.
Сьогодні марш проходить без техніки і зброї. Але ще позавчора в
Чугуєві велику партію, найбільшу за всю історії України, танків,
бронетранспортерів, БМП, автомобілів, гаубиць, зенітно-ракетних
комплексів, артилерії ми відправили на передову. До кінця ж поточного року
поставимо до Збройних сил України ще понад 300 од. бронетехніки, чотири
сотні автомобілів, 30 тис. ракет та боєприпасів.
Наші війська день за днем вдосконалюються, демонструють вміння
налагоджувати ефективну систему управління, підготовки та взаємодії.
Результатом умілих дій українських підрозділів став нещодавній провал
наступів ворога в районах Мар’їнки, Старогнатівки та інших та повернення
під наш контроль стратегічно важливих висот. Коли треба, у відповідь
негайно залучаємо артилерійські та інші підрозділи адекватної потужності
для протидії противнику після повідомлення ОБСЄ.
За рік ми створили і зміцнили наше військо – хоча і далеке від бажаного
ідеалу. За справу активно взявся волонтерський десант, який фактично
прийшов до влади в Міністерстві оборони разом з офіцерами і генералами і
робить там справжню управлінську революцію.
Було би справедливо, якби цією площею разом з військовими пройшли і
українські дипломати. Так, в МЗС працюють тихо, без пострілів, але вони
дуже помогли мені і Україні створити дієву міжнародну коаліцію на
підтримку нашої держави.
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Дякуючи зусиллям нашої армії та дипломатів, всього українського
народу, Росія не досягла мети. Україна й українці вистояли, витримали удар.
Ми були, ми є і ми будемо. І хай ці мої слова загадають у далекому майбутті,
коли святкуватимуть перші 100 років незалежності.
А от Новоросія – такий же міф, як у відомого письменника Толкієна,
країна Мордор.
Військові звільнили більшу частину Донбасу. Ми захистили
європейський вибір, і вже незабаром Угода про асоціацію з ЄС (залишилося
ратифікувати лише двом країнам ЄС) всупереч протидії Москви набуде
чинності та буде виконуватися у повному обсязі.
Не змогла Росія зруйнувати і єдності міжнародної коаліції. А санкції тим
часом завдали і завдають потужного удару російській економіці.
Чи означає все це, що ворог відмовився від ідеї прямого вторгнення чи
наступу бойовиків вглиб України? Ні. Російське збройне угрупування
поблизу нашого кордону на Сході сьогодні вже складає більше 50 тис. осіб.
На окупованих територіях також знаходиться більше 40 тис., в тому числі
9 тис. кадрових військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, які
стоять на керівних посадах, тим самим формуючи підрозділи російської армії
на наших територіях.
«Москва-воєнторг» поставив бойовикам до 500 танків, до
400 артилерійських систем, до 950 бойових броньованих машин. Лише за цей
тиждень три великі колони перетнули наш кордон в напрямку Луганська,
Донецька, Дебальцевого.
Чи є ця загроза невідворотною? Вже ні. Ворог знає, що ми готові дати
відсіч, і ціна ескалації виявиться для Росії надто високою. Тому вона має й
альтернативну стратегію – розхитати ситуацію всередині нашої країни, а
Україну – розсварити з її ключовими партнерами, залишивши сам-на-сам з
агресором.
Цьому плану, на жаль, підігрує дехто з українського політикуму. Це
жодним чином не означає їхньої співпраці з Росією, і я не збираюся кидатися
голослівними звинуваченнями.
Це відбувається не зі злого задуму, а в силу короткозорості чи
безвідповідальності; через небажання чи нездатність в умовах передвиборної
лихоманки усвідомити наслідки своїх небезпечних ініціатив.
Що маю на увазі? Наприклад, спроби проголошувати походи або на
Київ, або, навпаки, заклики до негайного переможного маршу на Москву;
прагнення зірвати ухвалення змін до Конституції або поховати мінські угоди,
включно з вимогою їхньої денонсації.
Зрештою, сіяння паніки, зневіри та депресії: «все пропало». Не пропало,
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дорогі мої! Але буде значно важче, якщо вести безвідповідальну політику;
коли думати, лише як сподобатися, замість того щоб рятувати людей та
країну від смертельної небезпеки.
Нам потрібна консолідація. Хотів би ще раз повторити свій заклик до
всіх політичних сил: «Один-єдиний національно-державний стяг цінніший за
сотні партійних знамен».
Дорогі мої співвітчизники!
Для України не існує альтернативи мирному врегулюванню. Рівно як і
безальтернативними на даний час є мінські домовленості, які підтримані і
рішенням Радбезу ООН, і рішенням Ради Європейського Союзу, рішеннями
всіх країн-членів нашої проукраїнської коаліції.
За час їхньої дії, з лютого, Росія на сьогоднішній день отримала
можливість відчути вплив санкцій, а ми – кількісно і якісно покращити і
посилити нашу обороноздатність.
Ми за мир, але ми не пацифісти! Тому будемо нарощувати витрати на
Збройні сили; збільшувати грошове забезпечення військовослужбовців,
посилювати контрактну складову. Втім, пообіцяти скасування призову і
відсутність нових хвиль мобілізації не можу. В умовах агресії 100-відсотково
контрактної армії бути не може в принципі. Історія не знає таких прикладів.
Далі. Є обережні підстави вважати, що економіка подолала глибокий стрес,
завданий війною. Бізнес адаптується, знаходить нові ринки на зміну повністю
закритому для нас російському – економічну війну проти нас Росія теж не
зупиняє, прагнучи нас виснажити.
Тим не менш, вже у найближчі місяці може відновитися економічне
зростання. Це відбудеться лише завдяки відсутності воєнної ескалації.
Щодо індексації зарплат та пенсій. Ми спільно з урядом шукаємо і
знайдемо найближчим часом можливість провести її якомога раніше.
Будемо прискорювати реформи, насамперед в правоохоронних органах.
Місяць як нова поліція патрулює Київ, вчора вона запрацювала у Львові,
завтра дам старт її роботі в Одесі, незабаром буде Ужгород, Харків,
Дніпропетровськ.
Завершується конкурсний набір детективів до Національного
антикорупційного бюро.
Так само на конкурсній основі відбувається безпрецедентне очищення і
оновлення прокуратури.
На виході – поправки до Конституції, які змінять судову систему в
Україні.
За тиждень Верховна Рада, ймовірно, ухвалить в першому читанні
конституційні зміни в частині децентралізації, коли левова частина
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повноважень і левова частина відповідальності перейде на місця, до
територіальних громад і виконкомів.
Надважливий обов’язок влади на осінь – забезпечити чесні місцеві
вибори, на яких громадяни дадуть заслужену оцінку всім політикам.
Дорогі співвітчизники!
Російська агресія стала каталізатором нашого об’єднання. Ми остаточно
сформувалися як єдина українська політична нація. Нація, яка, говорячи
словами відомого філософа-державника минулого століття В’ячеслава
Липинського, «обіймає всі класи, мови, віри й племена української землі»,
всіх її громадян.
Сьогодні ми сильніші, ніж учора.
Нас не можна поневолити чи зламати. Ми народжені вільними на своїй
землі. І боронити її ми готові до кінця, чого б нам це не вартувало.
Вірю, що найважче відступає в минуле.
Дякую всім вам за витримку, за розуміння ситуації, за терпіння.
З Днем Незалежності!
Слава Збройним силам України!
Слава українському народу!
Україні – слава! (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 24.08).

Виступ Президента України П. Порошенка на урочистому
прийнятті з нагоди Дня Незалежності України
Шановні державні діячі,
Шановний пане дуайєн,
Ваші високоповажності,
Дорогі українські воїни,
Шановні пані та панове!
Свято Незалежності для нас, українців, було і залишається, мабуть,
найважливішим і найбільш урочистим.
Цьому є багато причин, які сягають своїм корінням в глибину віків.
Наша незалежність – це здобуток не лише нинішньої генерації, але й
результат сукупних зусиль багатьох поколінь наших предків. Однак сьогодні
ми змушені переосмислювати своє ставлення до нашої незалежності.
Те, що 24 роки тому багатьом здавалося романтичною пригодою,
данністю та фактом, який вже ніхто ніколи не зможе поставити під сумнів і
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ніхто не здатен у нас відібрати, нині з усією гостротою сприймається як
вистраждана цінність, за яку, на жаль, ми мусимо продовжувати боротися.
Україна значно подорослішала за останні півтора роки.
З романтиків незалежності ми перетворилися на прагматиків
незалежності.
Ми змушені були дізнатися справжню ціну нашої свободи, і, на жаль,
змушені зараз її платити.
Кожний атрибут незалежності для більшості українців – наш прапор,
наш герб, наш гімн, наша мова, наші кордони – сьогодні не просто абстракція
і формальність. Це – маркери нашої української самоідентифікації,
національні символи, реальність можливої втрати яких ми несподівано дуже
чітко усвідомили.
Це наші больові точки і оголені нерви, які гостро відчувають українці з
кожною новою втратою на передовій.
Дорогі друзі, дуже важко знайти більш миролюбний і толерантний
народ, ніж ми, українці.
Значною мірою саме завдяки відповідальній, рішучій і однозначній
позиції українців, понад 90 % яких на референдумі 1 грудня 1991 р.
підтримали незалежність, став можливим мирний, цивілізований, без краплі
крові й жодного пострілу розпад СРСР.
Україна першою у світі відмовилася в 1994 р. від третього найбільшого
ядерного арсеналу в світі, отримавши від усіх тодішніх ядерних держав
гарантії безпеки і територіальної цілісності.
Попри те що ці гарантії, на жаль, так і залишилися на папері після
незаконної анексії з боку Російської Федерації нашого Криму і окупації
Донбасу, Україна продовжує бути в авангарді тих, хто виступає за повну
заборону і ліквідацію ядерної зброї.
Президенти, парламенти і уряди в Україні змінювалася шляхом
прозорого процесу виборів. А тоді, коли влада намагалася у цей процес
втрутитися, своє вагоме слово казав народ, мирно, але наполегливо
змушуючи цю владу поважати вибір народу.
Понад 22 роки в Україні панував мир і міжнаціональна злагода. Понад
22 роки в Україні не пролилося жодної краплі крові в міжетнічних
конфліктах.
Ми завжди в найскладніших ситуаціях вміли домовлятися і знаходити
компроміс.
Ви помітили, що я кілька разів, характеризуючи ситуацію в Україні до
російської агресії, вживав слова мир, мирний, мирно. Для нас це не просто
слова. Мир – це сутність і світогляд нашого народу.
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Саме тому в Україні не було і немає жодних, підкреслюю, жодних
підстав і причин для внутрішніх конфліктів.
Все змінилося тоді, коли Україну шляхом тиску і шантажу спробували
змусити відмовитися від зробленого її народом стратегічного європейського
вибору.
Вперше в історії сучасної України пролилася кров.
Вперше в історії Європи громадяни віддали життя за європейські
цінності.
Нав’язана Україні ззовні криза є штучною, рукотворною,
сконструйованою в російських владних кабінетах і військових штабах.
І, поза всяким сумнівом, вона припинилася б наступного дня після того,
як російські війська залишили б територію України, а українсько-російський
кордон був би надійно перекритий і повернутий під український контроль.
Метою російської агресії є розколоти Україну, зруйнувати її економіку,
позбавити шансів, права стати повноправним членом демократичної
європейської спільноти.
Але є й друга мета. Не меншою мірою ця агресія спрямована на розкол
єдності Європейського Союзу, розкол трансатлантичного партнерства. Це
мета, яку перед собою ставить і, на жаль, інколи успішно реалізує російська
військова і пропагандистська машина. Йдеться про зіткнення цивілізацій, про
зіткнення грошей і цінностей, про яке свого часу писав Самуель Хантінгтон.
Переконаний, однак, що сучасний розлом між цивілізаціями
відбувається не за національним, релігійним або культурним принципом. Цей
розлом – у ставленні до цінностей, до права, закону, людського життя,
моралі.
Наш із вами обов’язок – зупинити розповсюдження цього синдрому
морального дефіциту, поки він не вразив інші частини цивілізованого світу.
І тому, говорячи сьогодні про наше спільне прагнення до миру, ми маємо
обов’язково зберегти нашу єдність, єдність українців всередині країни.
Кожен з нас знає і розуміє, що ця російська агресія є надзвичайно
виснажливою для України – з безпекової, економічної, фінансової, ресурсної
точок зору.
Але найболючіше для мене як для Президента України те, що практично
щодня від рук бандитів, найманців і російських військових в Україні
продовжують гинути українці. Прямо перед виїздом на зустріч з вами я мав
розмову з головами Луганської і Донецької обласних державних
адміністрацій. Сьогодні постраждали чотири дитини, одна загинула, трьох
років, троє важко поранені, і зараз лікарі б’ються за їхні життя. Це є наслідки
цієї агресії, від якої Україна потерпає кожного дня.
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Маємо пам’ятати, що ми захищаємо не лише Україну, але й
цивілізаційні цінності демократичного світу.
Розумію, що ця криза є виснажливою і для наших міжнародних
партнерів.
Тому я щиро вдячний за потужну підтримку та неоціненну допомогу,
яку наші партнери надають Україні у ці важкі часи.
Я переконаний, що тільки разом, тільки солідарно ми можемо зупинити
це зухвале й цинічне знущання над міжнародним правом, державним
суверенітетом та територіальною цілісністю, всією архітектурою
міжнародної безпеки.
Я наголошую: те, що відбувається в Україні – це продовження творення
Європи. І це ще одна причина, чому Європа повинна бути з нами.
І ще одне, на чому я хотів би наголосити. Для України розумної
альтернативи мирному врегулюванню кризи не існує. Рівно як і не існує
іншого альтернативного інструменту для досягнення миру, ніж мінські
угоди.
Україна виконала ключові положення мирних домовленостей. Те саме і
Україна, і наші європейські партнери, і весь світ очікують й від російської
сторони та їхніх поплічників: не гратися з угодами, а виконувати їх. У
противному разі реакція міжнародного співтовариства повинна бути
рішучою та безкомпромісною.
Саме з такими меседжами одразу ж після закінчення нашої з вами
зустрічі, дорогі друзі, я відлітаю до Берліна на зустріч з лідерами Німеччини і
Франції.
Ваші високоповажності панове посли,
Через Вас я звертаюсь до лідерів ваших держав і до ваших народів із
закликом підтримати Україну!
Приєднатися до нашої боротьби за цінності, боротьби за безпеку,
боротьби за правду і боротьби за мир!
Адже саме про це сьогодні йдеться на Донбасі та в Криму.
І ще хотів би, щоб ми всі в цей день побажали Україні вистояти і
перемогти у нашій боротьбі за незалежність, у нашій боротьбі за європейське
майбутнє.
Дякую всім за увагу!
І Слава Україні! (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 24.08).
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Виступ Президента на церемонії урочистого підняття
Державного прапора України та відкритті виставки бойових
прапорів із зони АТО
Дорогі українці!
Щиро вітаю вас з Днем Державного прапора України!
Українського лицаря, який щойно підняв у височінь наше національне
знамено, звуть М. Гай. Така честь випала йому цілком заслужено. Уявімо
собі гору Карачун – найвищу точку Слов’янська. 14 травня минулого року
Мирослав – на той час боєць Національної гвардії України – разом із
десантником легендарної 95-ї аеромобільно-десантної бригади Сергієм
Шевчуком під смертоносними кулями оскаженілих бойовиків встановили
наш синьо-жовтий прапор на 120-метровій вежі м. Слов’янськ. Височінь
така, що знамено гордо замайоріло неначе над усім Донбасом, аж по
Азовське море.
Сьогодні на цій святій Софійській площі, де в січні 1919 р. було
проголошено Акт злуки українських земель в єдину соборну державу,
присутні ще кілька героїв. Кожен з них довів, що наш прапор – це більше,
ніж символ, а інколи – важливіше ніж життя.
Найстарший – Анатолій Чайка, вчитель фізкультури із Донецька. В День
соборності 2014 р. на барикадах на Грушевського нападники намагалися
вибити у нього прапор з рук. Зламали обидві кисті, настільки Анатолій
Павлович міцно тримав святиню.
Волонтери Вікторія та Олександр Кононови майже 100 днів провели в
полоні бойовиків, де врятували від наруги наш прапор і змогли забрати його
на волю. Так само вчинив і Максим Авраменко: довго переховував стяг, а
виніс його, зашивши у підкладку власного одягу з ризиком навіки згинути в
катівнях бойовиків.
Микола Подрезан, людина з обмеженими можливостями, поклав за мету
проїхати з українським прапором 35 містами шести континентів.
Мистецтвознавець і художник Лев Скоп разом із сином Михайлом
мають родинне ремесло: наносять на прапори зображення святих і дарують їх
захисникам України. Одне з таких знамен оберігає підрозділ
80-ї аеромобільної бригади. Зображено на ньому покровителя українського
війська Архистратига Михаїла.
І, нарешті, серед нас Олександр Куренко, воїн 93-ї механізованої
бригади. Прапор разом з ним вижив у справжньому пеклі під Іловайськом – в
тих трагічних подіях, які стали наслідком прямого вторгнення підрозділів
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регулярної російської армії на територію України.
Вчора в Чугуєві, звідки на передову відправили сотні одиниць бойової
техніки, молодший сержант Павло Деревецький вручив мені і цей прапор,
який з бійцями 81-ї окремої аеромобільної бригади пройшов Авдіївку, Піски,
Водяне, Донецький аеропорт. З пам’ятним підписом я передаю його на
виставку бойових прапорів, справжніх фронтових реліквій, які побували в
найгарячіших точках Донбасу. Сьогодні відбудеться флеш-моб «Підпиши
прапор».
Дорогі українці!
Природньо, що синій та жовтий кольори надзвичайно позитивно
сприймаються по всьому світу. Вчора в одному з журналів бачив добірку
репродукцій найвідоміших художників, в доробку яких шедеври, створені в
жовтих та синіх тонах. Це Ван Гог, Малевич, Матісс, Мурашко, Тіціан,
Шагал. Наш прапор народився із споконвічних народних мрій про волю.
В тих думках золота барва символізувала врожайне поле та стиглу пшеницю,
а синій колір – то знак безхмарно-чистого, спокійного неба над Україною.
Поєднання синього та жовтого – втілена мрія українців про мирне, хлібне,
заможне життя.
Сині і жовті кольори на українських знаменах поєднувалися вже в XIV–
XV ст. Наш прапор гордо замайорів і серед інших в XIX ст. під час
європейської так званої «Весни народів». Нової сили він набрав під час
національної революції початку минулого століття.
До наших днів зберігся бойовий прапор 3-ї залізної стрілецької дивізії
Української Народної Республіки. Ним той підрозділ було нагороджено за
переможні бої проти російсько-більшовицьких агресорів в 1919 р. Десятки
років його зберігав в еміграції Степан Скрипник, племінник та ад’ютант
Симона Петлюри, воїн дивізії. І лише в 1992 р., коли став патріархом
Мстиславом, повернув його до вже незалежної України. Це настільки цінна
реліквія, що він зберігається в музеї, і раджу відвідати цей музей.
Наш прапор неначе священний вогонь зберігався в криївках Української
повстанської армії, в таборах ГУЛАГу, в підпільних національно-визвольних
організаціях, в осередках самвидаву. Імперія намагалася стерти наш прапор із
народної пам’яті. За нього, за наш прапор, висилали до Сибіру. Та всюди, де
жив вільний українець, з ним був жовто-блакитний або синьо-жовтий
український стяг – не лише як пам’ять про минуле, а, головне, як віра й надія
на майбутнє.
За 24 роки відновленої незалежності цей прапор міцно укорінився в
нашій свідомості, життя без нього зараз вже навіть не можна уявити. Ми
бачили його на обжинках, коли збирали щедрі врожаї; під час народних свят і
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фестивалів; після переможних змагань українських олімпійців; на
футбольних полях та боксерських рингах.
Але найбільшу народну повагу і шану прапор здобув під час нашої з
вами Революції гідності і вітчизняної війни українського народу за
незалежність, проти російських загарбників.
Він майорить зараз над нашими позиціями на східному фронті.
Синьо-жовті стрічки та шеврони стали символом мужності українських
військовослужбовців, добровольців, волонтерів.
Наш прапор – це живий свідок перемог і невдач – невдач, без яких,
нажаль, не буває жодна війна.
Час від часу він стає червоно-чорним: багряним від української крові,
яку проливає на українсько-донецьких чорноземах російський агресор.
Наш державний прапор – пароль, за яким знати, хто у нас свій, а хто
чужий. Наш священний оберіг, знак нашої єдності, знак нашої перемоги.
Україна багато чого пройшла, вистояла найважчий рік своєї історії, і
готова зараз йти вперед.
Знову і знову закликаю всіх до єдності. Один-єдиний національнодержавний стяг цінніший за сотні партійних знамен. Це мій прямий заклик до
всіх політичних сил, перш за все до тих, хто об’єднався в парламентську
коаліцію, єднатися зараз заради України. Пам’ятаємо заклик Івана Франка:
Не пора, не пора, не пора
В рідну хату вносити роздор,
Хай пропаде незгоди проклята мара,
Під Украйни єднаймось прапор!
Як тисячолітня історія, так і кожна мить сьогодення безапеляційно
демонструє, що українці – зріла, могутня, мирна, творча і працьовита
європейська нація. Ми любимо рідну землю, назавжди об’єднані під синьожовтим покровом. Мабуть, нам його послала сама Богородиця. Оранта, отут
в Святій Софії Київській, на нерушимій стіні має блакитний хітон і
зображена на золотому тлі.
Дорогі мої співвітчизники!
Тут щойно цитували ст. 20 Конституції: «Державними символами
України є Державний прапор України, Державний герб України і державний
гімн України». Який збіг! Цього року ми відзначили тисячоріччя смерті князя
Володимира, від якого походить наш тризуб; 200 років від дня народження
автора музики гімну композитора М. Вербицького і 150-ліття першого
публічного виконання «Ще не вмерла України…».
Опитування громадської думки, проведені напередодні свята, свідчать,
що майже 95 % українців пишаються і українським прапором, і українським
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гімном, і українським гербом.
Так само ще одним позитивним символом нашої державності наш народ
вважає нашу українську мову.
Я щиро вітаю усіх нас з Днем Державного прапора України!
Хай майорить він у нашому небі навіки-віків.
Слава українському прапору.
Слава Україні! (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 23.08).

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

Нові політичні проекти на місцевих виборах:
Партія простих людей С. Капліна
Напередодні місцевих виборів, які плануються на 25 жовтня цього
року, в Україні з’являються нові політичні проекти й партії. Серед проектів,
які викликають зацікавлення в експертному середовищі, можна назвати
Партію простих людей, що створена за ініціативою депутата Верховної Ради
С. Капліна.
У 2012 р. С. Каплін обирався у Верховну Раду від партії УДАР.
За її ж квотою потрапив до парламенту і в 2014 р. вже у складі
Блоку П. Порошенка.
Слід підкреслити, що УДАР – уже не перша політична партія, членом
якої встиг побувати С. Каплін. З 2000 р. по 2004 р. він був членом Партії
промисловців і підприємців України (ПППУ) А. Кінаха, навіть входив до її
Політради. У 2010–2011 рр. входив до партії «Фронт змін» А. Яценюка, був
заступником її Кременчуцької міської парторганізації. У 2007–2010 рр.
працював помічником Н. Королевської, на той момент члена фракції Блоку
Ю. Тимошенко, яка очолювала Комітет Верховної Ради з питань промислової
політики.
Депутат, відомий своїми яскравими й гучними виступами з
парламентської трибуни, формально залишається в пропрезидентській
фракції, однак будує власний політичний проект на критиці дій влади.
Свою політичну силу – Партію простий людей – народний депутат
С. Каплін презентував 23 червня в Кременчуці.
Рішення створити нову партію він пояснює необхідністю відродити
країну, взяти всю відповідальність за ситуацію в Україні на себе, привести до
влади нових людей, яких вже сьогодні поважають і яким довіряє суспільство.
«Після виборів я сказав Президенту і Прем’єр-міністру, що якщо за півроку
не буде досягнень у їхній роботі, не буде реальної боротьби з корупцією,
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будуть віддаватися інтереси Майдану, то я створю свій проект, тому... в
Мін’юст були подані документи про реєстрацію Партії простих людей
С. Капліна, – пояснив причини створення нової партії С. Каплін.
«У нашій Партії простих людей не буде великого бізнесу, не буде
середнього бізнесу. Партійними функціонерами, лідерами на місцях будуть
звичайні прості громадяни, але вони кожен на своєму місці довели, що
можуть давати результати навіть в умовах, коли країна перебуває у війні та
економічній кризі», – сказав С. Каплін.
Лідер Партії простих людей С. Каплін підкреслює необхідність
створення бездоганної команди, що включатиме в себе патріотичну,
демократичну та ефективну виконавчу складову.
Крім того, для відродження країни і, зокрема, Кременчука нардеп
запропонував вжити 10 необхідних кроків:
1. Скасування районних, обласних державних адміністрацій, робота
яких абсолютно неефективна.
2. Зменшення кількості міністрів уряду до семи, які повинні нести
персональну відповідальність за кожну галузь і відповідати за те, як вони
реалізували окремі напрями реформ.
3. Прийняття закону про смертну кару за корупцію.
4. Прийняття закону про відкликання депутатів місцевих рад, щоб вони
не думали, що «потрапили в рай на п’ять років».
5. Посада Прем’єр-міністра має бути ліквідована, а відповідальність
має бути покладена на Президента.
6. Спрощення порядку імпічменту Президента.
7. Скорочення парламенту до 100 народних депутатів і створення умов
ефективної роботи комітетів, їх персонального голосування.
8. Позбавлення мандата нардепа за п’ять прогулів без поважних
причин.
9. Обрання Генерального прокурора України прямим голосуванням
народу.
10. Проведення серйозної судової реформи. Суддя повинен особисто
відповідати за свої рішення, а також має бути спрощена процедура
притягнення до відповідальності, зняття недоторканності із суддів.
Серед основних завдань Партії простих людей С. Капліним названі
боротьба з олігархами й корупцією, розробка економічної доктрини,
створення нової Конституції, яка б дійсно захищала простих людей.
С. Каплін зробив гучну заяву, що в його партію не ввійдуть люди, які
вже займалися політикою.
За словами народного депутата, він розпочав робочий тур по країні, під
час якого планує формувати партійні осередки Партії простих людей у
кожній області. Однак дії народного депутата від правлячого БПП, а відтепер
і лідера Партії простих людей С. Капліна часто не збігаються з його заявами
й програмними тезами.
У травні 2015 р. на телеканалі «1+1» вийшла програма «Гроші» із
сюжетом про чималі статки «бідних» народних депутатів. Героєм програми
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став саме нардеп С. Каплін. Журналістів зацікавив його шостий айфон
(вартість моделі від 16 до 21 тис. грн). Також репортерів «Грошей»
цікавило, звідки у «бідного й чесного» нардепа джип Toyota Land Cruiser
Prado, на якому той поїхав із засідання ВР України (вартість аналогічної
моделі 1 млн грн). Нардеп пояснив, що айфон йому подарували друзі і він
навіть вартості його не знає, а про автомобіль узагалі змовчав.
Газета «Кременчуцький телеграф» опублікувала інтерв’ю із
С. Капліним, яке він дав виданню під час прес-конференції в Кременчуці
23 червня після оголошення про створення Партії простих людей. На
питання журналіста про те, чому він не виконує даних раніше обіцянок, С.
Каплін фактично відмовився дати відповідь та заявив, що навчився не
реагувати на провокаційні питання й не хоче витрачати час на перепалки.
Показовою є й позиція С. Капліна щодо ухвалення Закону України
«Про місцеві вибори» – нардеп не виконав власної обіцянки, що в разі
прийняття цього законопроекту домагатиметься його скасування. У
підсумку Закон усе ж був прийнятий, і не було помітно, щоб С. Каплін
якось цьому протидіяв.
Можна також згадати інцидент за участі С. Капліна на сесії
Полтавської міськради, який стався 10 липня. У цей день до приміщення
міськради увірвалася сотня активістів разом із С. Капліним, які висунули
вимоги проти підняття тарифів на комунальні послуги та вартості проїзду в
громадському транспорті.
Після словесної полеміки та штовханини в стінах міськради з народним
депутатом С. Капліним мер Полтави О. Мамай змушений був зачинитися в
кабінеті. Пікетувальники й депутати заблокували кабінет міського голови,
але згодом О. Мамай вийшов сам і спробував втекти з місця події від
мітингувальників на вулицю. На вулиці автомобіль мера було заблоковано.
Нардеп С. Каплін намагався вдертися в салон і витягнути О. Мамая. Такі дії
С. Капліна викликали багато запитань, враховуючи його формальну
належність до діючої влади.
Незважаючи на критику народним депутатом діяльності Д. Фірташа,
деякі оглядачі пов’язують саме з ним та із С. Льовочкіним фінансування
політичного проекту С. Капліна «Партія простих людей».
Незважаючи на те що С. Каплін став народним депутатом від УДАРу,
а в парламенті вступив у фракцію «Блок Петра Порошенка», він практично
одразу почав створювати свою «опозиційну» до уряду політсилу. Оглядачі
припускають, що це було пов’язано з тим, що його тіньові спонсори (серед
яких називають С. Льовочкіна та Д. Фірташа) серйозно готуються до
виборів до місцевих рад. Після політичної смерті Партії регіонів вони
створюють нові проекти, які збиратимуть голоси колишніх її виборців.
Одним з таких проектів став «Опозиційний блок», який очолив близький
соратник В. Януковича Ю. Бойко.
Слідом за цим було вирішено створити партію, яка збиратиме голоси
виборців на іншому електоральному полі. Ця партія більше розрахована на
підтримку тих виборців, яких приваблює популізм і гасла типу «знизимо
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тарифи», «підвищимо зарплати і пенсії», «заберемо у багатих – віддамо
бідним» тощо. Саме на цьому електоральному полі сьогодні працює
С. Каплін. Він їздить по містах і селах, розповідає людям про те, що
вирішуватиме всі їхні проблеми, але при цьому скромно замовчує, як саме
він їх вирішуватиме.
Гасла новоствореного проекту «Партія простих людей» багато в чому
збігаються з тими напрямами, над якими працюють «Батьківщина» та
Ю. Тимошенко. Варто зазначити, що саме Ю. Тимошенко першою стала
говорити про те, що необхідно розробити прозору систему формування
комунальних тарифів, а «Батьківщина» вимагає введення індексації
заробітних плат, пенсій та інших соціальних виплат, скасування пенсійного
податку. Причому, справедливості заради, варто зазначити, що все це
робиться з конкретними пропозиціями, які виносяться на обговорення
громадськості.
Розуміючи, що названі проблеми дуже турбують виборців, С. Каплін
вирішив використовувати їхню риторику для залучення уваги до своєї
партії. Наприклад, він оголосив, що ініціює всеукраїнську «ходу з
платіжками» проти тарифів А. Яценюка. Дивним виглядає те, що народний
депутат, який входить до правлячої коаліції, бореться з коаліційним же
урядом, замість того щоб брати на себе відповідальність за його дії та
рішення.
С. Каплін формує свою Партію простих людей, підтягуючи до неї
своїх «непростих» родичів і бізнес-партнерів.
У 2014 р. напередодні парламентських виборів разом з кандидатом у
нардепи С. Перепелом С. Каплін збирав людей для походу на Київ, щоб
таким чином боротися з будівництвом Беланівського ГЗК, а сам С. Перепел
тоді обіцяв зупинити будівництво цього ГЗК. Подейкують, що «регіонал»
В. Матицин, на прохання «столичних патронів» С. Капліна, мав
профінансувати його похід на Київ. Гроші спонсори начебто виділили, але
ходи так і не відбулося. З плином часу змінилася й позиція самого
С. Капліна щодо ГЗК. І вже цього року С. Каплін раптом заявив, що
Беланівский ГЗК і не будується зовсім.
У Кременчуці партосередок партії С. Капліна очолив його кум –
бізнес-партнер «регіонала» В. Матицина, господар торгового центру «Мегатрейд» С. Порчирян. Раніше С. Порчирян був комуністом і навіть
представляв цю партію в міськраді.
Активістом нової партії С. Капліна є і відомий «регіонал»
В. Яворський, адже, за дивним збігом обставин, саме на заводі техвуглецю,
який той очолює, відбулася зустріч С. Капліна з трудовим колективом. Хоча
на прес-конференції 23 червня в Кременчуці С. Каплін заявив: «У Партії
простих людей не буде великого бізнесу. Партійними функціонерами,
лідерами на місцях будуть звичайні, прості громадяни...» (Мабуть,
мільйонери С. Порчирян і В. Яворський, за версією С. Капліна, і є тими
простими людьми).
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Завдяки своїм покровителям С. Каплін постійно присутній у медіапросторі певних телеканалів з викривальними виступами проти
представників влади, до якої і він також належить. Наприклад, у програмі
«Народна прокуратура» на каналі «112 Україна» С. Каплін виступає як
автор і ведучий. Буває він і на політичному ток-шоу «Чорне дзеркало» на
телеканалі «Інтер», де часто виступає з критикою дій уряду.
Паралельно лідер Партії простих людей С. Каплін усіляко демонструє
відмінність своєї політсили від топових партій України, у тому числі вже
представлених у парламенті. Наприклад, від партії «Народний фронт», яку,
на думку лідера ППЛ, спонсорує «сім’я українських олігархів». «Кілька
олігархічних сімей вимили всі гроші. Яценюк був і буде сином полку
українських олігархів, які і привели його в головні кабінети держави», –
заявив С. Каплін в ефірі телеканалу «Інтер», пообіцявши найближчим часом
опублікувати документи про корупційні схеми в уряді у своєму Facebook.
Виходячи з цієї риторики, можна припустити, що саме партія
«Народний фронт» стане основною мішенню для критики новоявленого
голови партії, а боротьба з корупцією – прапором, під яким він вестиме свою
боротьбу на місцевих виборах.
Загалом, головним завданням таких політичних проектів, як «Партія
простих людей» С. Капліна, є отримання кращих позиції у владі, у тому
числі завдяки перемозі на місцевих виборах.
Оглядачі зазначають, що для реалізації цих цілей і створюються подібні
політичні проекти, розраховані виключно на популізм, а не на системну
роботу. Незважаючи на очевидну технічність цього політичного проекту та
його кандидатів, він може відібрати голоси в серйозних, патріотично
налаштованих політичних сил як на Полтавщині, так і по всій країні
(Матеріал підготовлено з використанням інформації таких джерел:
http://nahnews.org/261481-kaplin-sozdal-na-ukraine-novuyu-politsilu-partiyuprostyx-lyudej; http://howeverlife.ru/новости/kaplin-vozglavil-partiu-prostyhludei.html;http://kremen.today/news.php?id=44261&year=2015&today=02&mon
th=07;http://vlasti.net/news/163279;
http://24tv.ua/ukrayina/mer_poltavi_poyasniv_chomu_nayihav_avtomobilem_na
_natovp_lyudey/n592185;http://vk.com/prosti.lydu;
http://www.slovoidilo.ua/2015/07/15/
novyna/polityka/populizm-u-chystomu-vyhlyadi-kaplin-pidtrymav-zakon-promiscevi-vybory-xocha-obicyav-protylezhne).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман привітав співвітчизників
з Днем Державного прапора України.
«Національний прапор – один з найважливіших символів державності і
єднання нації в усіх країнах світу. Наш синьо-жовтий стяг – це втілення мрій
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предків про свободу і незалежність України.
Український прапор… Сьогодні ці слова сповнені особливим змістом.
Адже цієї миті на Донбасі наші побратими, ризикуючи життям, захищають
його, виносять з вогню і бережуть коло серця.
Переконаний, що наш стяг – кольору мирного неба та стиглої пшениці –
обов’язково повернеться на українські землі Донбасу і Криму, на які сьогодні
злетілися чорні зграї загарбників.
Злагоди всім нам та віри у нашу Батьківщину! Слава Україні!», – ідеться
в привітанні Голови ВР (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 22.08).
***
Голова Верховної Ради В. Гройсман привітав співвітчизників
з Днем Незалежності України. Про це передає УНН з посиланням на пресслужбу спікера ВР.
«Цього року ми святкуємо 24-ту річницю незалежності. За цей час ми
пережили дві революції, а зараз у нашій країні йде війна. Фактично сьогодні
ми дорогою ціною – ціною життя і здоров’я кращих українських синів і
дочок – виборюємо незалежність власної держави, доводячи всьому світу, що
Україна – країна вільних людей. Це наш європейський вибір. Це наше
майбутнє», – зазначив В. Гройсман.
За його словами, теперішній період став одним з найважчих і
найскладніших для українців та української державності. «Хоча вже є й
перші перемоги. Швидкого темпу набувають реформи в усіх сферах життя –
в органах влади, в судовій системі, в силових структурах. Трохи більше ніж
за рік ми створили, по суті, нову армію, нова поліція вже з’явилася в столиці,
а згодом працюватиме по всій країні. Та найважливіше – ми стали єдиною
нацією, ми відчули, що ми українці», – додав спікер ВР.
На сьогодні, за словами В. Гройсмана, Україна стоїть на порозі
прийняття доленосних історичних рішень. «Розпочато процес внесення змін
до Конституції щодо децентралізації влади, що остаточно відмежує нас від
пострадянського централізованого минулого, дасть можливість більш якісно
розвиватися регіонам, а отже, змінить на краще життя мільйонів українців, –
пояснив він. – Я переконаний: ми обов’язково побудуємо нову сучасну
європейську
державу»
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 24.08).
***
Председатель Верховной Рады В. Гройсман подписал распоряжение о
созыве 31 августа пленарного заседания парламента.
Повестка заседания состоит из одного пункта – голосования в первом
чтении законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины
относительно децентрализации власти.
Напомним, 31 августа – последняя процедурная дата, чтобы успеть
принять изменения в Конституцию уже в этом году. Для поддержки
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законопроекта в первом чтении нужно 226 голосов. Второе чтение состоится
на следующей сессии, которая начнется уже 1 сентября. Для успешного
голосования уже нужно 300 голосов.
Проект изменений в Конституцию, в частности, предусматривает, что
порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и
Луганской областей регулируется отдельным законом.
Подписав минские соглашения, Украина обязалась до конца 2015 г.
принять изменения в Конституцию, касающиеся Донбасса (Левый берег
(http://lb.ua). – 2015. – 21.08).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко розпочав робочий візит до Федеративної
Республіки Німеччина.
У Берліні глава держави зустрівся з федеральним президентом
Німеччини Й. Гауком. Обговорювалися питання виконання зобов’язань у
рамках мінських домовленостей, допомоги Німеччини у розв’язанні проблем
внутрішньо переміщених осіб, підтримки ФРН євроінтеграційних прагнень
України.
Глава Української держави подякував за чітку і тверду позицію Берліна
щодо відновлення суверенітету й територіальної цілісності України та
лідируючу роль Німеччини у консолідації міжнародної підтримки для
України.
Президент України поінформував федерального президента Німеччини
про продовження загострення ситуації на Донбасі, зокрема щодо постійного
порушення російськими військовими і проросійськими бойовиками режиму
припинення вогню, інтенсифікацію обстрілів житлових кварталів, об’єктів
інфраструктури та промислових підприємств у регіоні. Він зазначив, що
терористи далі блокують обмін полоненими й перешкоджають доставці
української та міжнародної гуманітарної допомоги на Донбас.
П. Порошенко висловив вдячність Й. Гауку за те, що він особисто
привертає увагу європейської спільноти до складної ситуації з внутрішньо
переміщеними особами в Україні.
Співрозмовники обговорили процес реформування України й питання
євроінтеграційного порядку денного Україна – ЄС, зокрема процесу
ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та запровадження
безвізового режиму для українських громадян.
Федеральний президент Й. Гаук привітав Президента України та
український народ із Днем Незалежності, відзначивши, що через агресію не
всі українці мають змогу відзначати це свято. За словами Й. Гаука, сьогодні
європейці мають допомогти Україні й стояти з українцями пліч-о-пліч у
нелегкий момент історії (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 24.08).
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***
Мінські домовленості мають бути виконані повністю – зустріч
лідерів України, Німеччини та Франції.
Президент України П. Порошенко за підсумками переговорів у Берліні з
Канцлером Німеччини А. Меркель та Президентом Франції Ф. Олландом
заявив: «Альтернативи Мінському процесу не існує». «Ми впевнені в тому,
що Мінський процес, який базується на мирному плані, є абсолютно
універсальним інструментом», – наголосив Президент.
Глава держави ще раз акцентував увагу на пунктах Мінських
домовленостей – негайне припинення вогню, відведення важкої техніки і
артилерії, негайне звільнення заручників, безперешкодний доступ
інспекторів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до контролю виконання
досягнутих домовленостей, а також вирішення комплексу питань:
політичних, гуманітарних, соціальних, економічних, які сприяють
встановленню миру і деескалації конфлікту.
«Мені приємно сьогодні констатувати, що Україна неухильно виконує
взяті на себе зобов’язання і щодо режиму припинення вогню, і щодо
співпраці з ОБСЄ, і щодо відведення важкої техніки, і щодо виконання
гуманітарних питань, включаючи те, що за моїм дорученням до кінця місяця
будуть створені три гуманітарно-логістичні центри, які значно полегшать
життя українців на окупованих територіях. Буде забезпечена діяльність
гуманітарних місій. Ми робимо кроки, які відновлюють електро- і
водопостачання спільно, виконуючи взяті на себе зобов’язання», – заявив
П. Порошенко.
Головне, наголосив Президент України, – розпочати політичний процес.
Він нагадав, що вніс у Парламент проект Конституції щодо реформи з
децентралізації, який повністю і чітко відповідає взятим Україною на себе
зобов’язанням і який був схвалений як Конституційною Комісією в Україні,
так і Венеціанської комісією.
«Ми чітко декларуємо, що на сьогоднішній день, на жаль, саме Російська
Федерація і підтримувані нею бойовики становлять єдину загрозу для
відновлення миру і стабільності в регіоні», – заявив П. Порошенко.
Співрозмовники обговорили необхідність гарантування безпеки
міжнародним спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та
домовились про те, що необхідно забезпечити безперешкодний доступ до
всіх територій, включаючи неконтрольовану ділянку україно-російського
кордону для того, щоб припинити заходження на окуповану територію
підрозділів російської армії, завезення зброї та амуніції.
Президент повідомив, що сторони обговорили крайню небезпеку, яку
становить проведення фейкових виборів 18 жовтня та 1 листопада не у
відповідності до українського законодавства. «Це становить серйозну загрозу
взагалі всьому Мінському процесу», – заявив П. Порошенко.
Особливу увагу було приділено звільненню заручників, включаючи тих,
які зараз знаходяться на території Російській Федерації, включаючи
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О. Сенцова, Н. Савченко та інших. «Я впевнений, що ми маємо координувати
наші кроки у повному, неухильному і всебічному виконанні всіх зобов’язань,
які містяться в Мінських домовленостях», – заявив Президент України.
Глава Української держави подякував лідерам Німеччини та Франції за
те, що вони допомагають Україні в імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.
«Ми дякуємо за те, що країни-члени Європейського Союзу майже в повному
складі, крім Кіпру і Греції, ратифікували цю Угоду. Я дуже дякую за ту
підтримку, про яку ми домовились, і зараз нам надають в питанні виконання
технічних вимог щодо Угоди по безвізовому режиму. Впевнений в тому, що
наша співпраця в економічній площині надзвичайно важлива для проведення
реформ і відновлення економіки України, враженої війною», – заявив
П. Порошенко.
Також Президент подякував за значний інтерес до проведення реформ та
підтримку Франції і Німеччини всіх реформ, які зараз здійснюються в
Україні.
Президент висловив впевненість, що «Нормандський формат» має
особливе значення для всіх наших країн. «Ми підтверджуємо неухильне
дотримання всіх положень Мінських домовленостей. Ми домовилися
використати найближчі нагоди, у тому числі в рамках міжнародних заходів,
для того, щоб донести ці сигнали до Москви», – сказав П. Порошенко.
«Сподіваюся, що основним результатом нашого нинішнього заходу
стане деескалація подій на Донбасі, припинення кровопролиття, сприяння
початку обговорення модальності проведення місцевих виборів за
українським законодавством, які будуть чітко відповідати стандартам ODIHR
ОБСЄ», – заявив Президент України.
У своїх заявах А. Меркель та Франсуа Олланд також наголосили на
необхідності повного виконання Мінських домовленостей. Канцлер
Німеччини зазначила, що сьогоднішня зустріч направлена на зміцнення
«Нормандського формату» та виконання Мінських домовленостей. «Ми
впевнені, що Мінські угоди мають бути фундаментом для досягнення миру в
Україні», – зазначила А. Меркель.
Співрозмовники зазначили, що не виконуються пункти Мінських угод
щодо припинення вогню, відведення важкої артилерії, а спостерігачі ОБСЄ
не мають доступу та не можуть моніторити режим припинення вогню.
«Бачимо, що ця місія не може працювати, і дрони, які ми з величезним
трудом дістали, не можуть літати, бо є постійні перешкоди», – сказала
Канцлер, додавши, що це питання потребує вирішення.
У той же час А. Меркель назвала великим досягненням в Україні те,
«що внесення змін до Конституції відбулося так, як було домовлено в
Мінську». Канцлер також назвала важливим проведення демократичних
виборів, зазначивши, що це питання буде далі обговорюватись.
У свою чергу Ф. Олланд наголосив, що відповідальність за виконання
Мінських домовленостей несуть всі сторони-підписанти. «Головне сьогодні –
повне виконання усього пакету заходів Мінських угод. Президент
Порошенко може підтвердити, що Україна зробила дійсно багато зусиль, щоб
23

провести всі необхідні реформи – і щодо конституційних реформ, і щодо
виборчого законодавства», – сказав він.
Говорячи про ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС,
Президент Франції визнав: «Дійсно довгий процес. Останні місяці, які
залишились до введення в дію, треба, щоб Франція і Німеччина підтримували
процес, щоб нарешті була введена в дію Угода і підтверджено європейську
перспективу, яку обрала Україна».
Глава держави подякував Канцлеру Німеччини та Президенту Франції за
привітання народу України з Днем незалежності (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 24.08).
***
Напередодні Дня Незалежності Президент П. Порошенко зустрівся
з відомими громадськими діячами, які брали участь у створенні,
утвердженні та розвитку незалежної Української держави, у написанні
та прийнятті Конституції, утвердженні демократичних засад в
Україні.
Відбулася відверта розмова про актуальні питання розвитку держави,
зокрема, про зміни до Конституції України в частині децентралізації влади.
Звертаючись до присутніх, Президент наголосив на важливості «чесної
і відкритої розмови стосовно децентралізації як однієї з найважливіших
реформ, яку чекає Україна вже багато років», і звернувся до присутніх із
закликом стати провідниками реформаторських ідей децентралізації, бути
активними в захисті єдності країни та її подальшого демократичного
поступу.
Президент наголосив на важливості підтримки з боку авторитетів
країни в процесі прийняття Верховною Радою змін до Конституції щодо
децентралізації. «Ми – одна команда, ми однаково розуміємо інтереси
України і скоординовуємо рух країни. Я хочу, щоб ви говорили. Потрібно,
щоб народ України чув ваш голос, бо ви сьогодні є авторитетами для
українського народу, і ми маємо говорити одним голосом», – наголосив
Президент.
«Створення місцевого самоврядування – це один з елементів побудови
західної цивілізації. Наявність сильного місцевого самоврядування –
згадаймо про магдебурзьке право – була і буде однією з наших
цивілізаційних відмінностей, які відрізняють нас від Росії і наближають до
Європи», – сказав глава держави.
Президент наголосив на тому, що зміни до Конституції передбачають
дієві запобіжники, що гарантують територіальну цілісність України та її
унітарність, а децентралізація не стосується таких питань, як оборона,
зовнішня політика, безпека, забезпечення прав і свобод громадян.
Надзвичайний і Повноважний Посол України, колишній посол України
в США Ю. Щербак наголосив на необхідності покращення комунікації влади
із суспільством. «Ми – ваші спільники, але є речі, які люди не розуміють і які
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треба дуже добре людям пояснити», – зазначив він. Так, Ю. Щербак
наголосив на необхідності розвінчання «міфологем Путіна» про те, що
українці та росіяни – єдиний народ, а також про те, що Україна нібито
перебуває під зовнішнім управлінням. Президент на це відповів: «Ви
потрапили у “десятку”. Немає у нас ніяких братських народів під час війни. Є
єдиний український народ, який прямує у Європу, і є російський народ, який
перебуває у глибокій кризі».
Перший Президент незалежної України Л. Кравчук зазначив, що зміни
до Конституції жодним чином не мають нести загрозу для країни. Він
закликав частіше зустрічатися, слухати один одного та слухати не тільки
політиків, а й людей. «Люди мають зрозуміти, що ми – разом з ними», –
зазначив перший Президент.
Під час дискусії блаженніший Любомир (Гузар) закликав усіх
«позбутися “радянського” у мисленні, чітко усвідомити, де знаходиться
Україна і зробити усе можливе, щоб Конституція діяла якомога більш
тривалий час», що, на його думку, сприятиме стабільності в суспільстві.
Серед присутніх були такі відомі громадські, політичні та релігійні діячі,
як перший Президент незалежної України Л. Кравчук, єпископ Української
греко-католицької церкви, кардинал Римської церкви блаженніший Любомир
(Гузар), Надзвичайний та Повноважний Посол України Ю. Щербак,
народний депутат багатьох скликань І. Заєць, український учений-філософ,
виконавчий директор Фонду «Відродження» Є. Бистрицький, громадськополітичний діяч Д. Павличко, академік Національної академії наук України,
радник Президента України, директор Національного інституту стратегічних
досліджень В. Горбулін, Голова Конституційного Суду України
(1996–1999 рр.), член Конституційної Комісії І. Тимченко, суддя
Конституційного Суду України (1996–2003 рр.), член Конституційної Комісії
М. Козюбра, віце-президент Національного університету «КиєвоМогилянська академія» (2002–2007 рр.) В. Панченко.
У зустрічі також узяв участь Голова Верховної Ради та Конституційної
Комісії В. Гройсман (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 20.08).
***
Президент наголошує, що під час воєнних дій та агресії сусідньої
держави армія держави не може бути на 100 % укомплектована
військовими-контрактниками.
Однак, зазначив глава держави під час виступу перед військовими в
м. Чугуїв Харківської області, уже на сьогодні контрактники становлять
основу Збройних сил Україні і в подальшому їхні кількість
збільшуватиметься.
«Жодна з сучасних армій світу під час реальної війни не
комплектувалася контрактниками на всі 100 %. Ми, безумовно, будемо
збільшувати контрактну складову у формуванні українського війська, і в
першу чергу йдеться про ті підрозділи, які нестимуть службу в зонах
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підвищеного ризику, неподалік кордону з Росією», – сказав глава держави. За
словами Президента, на найбільш відповідальних напрямках в армії вже
служать 60 тис. солдат-контрактників і 45 тис. офіцерів, які становлять кістяк
ЗСУ.
Глава держави підкреслив, що є прихильником професійних Збройних
сил, однак не даватиме можливості спекулювати на цій темі, особливо
напередодні виборів. П. Порошенко нагадав, що політики неодноразово
бавилися з цим питанням й догралися до того, що Україна фактично
залишилася без війська, чим скористалася минулого року Росія.
«Наближення місцевих виборів в Україні знову спонукає декого пропонувати
дуже прості рішення. Хочу наголосити, я як Президент не допущу, щоб
життєво важливі питання оборони розігрувалися як передвиборні технології.
Так само це стосується й інших питань, в яких дехто дозволяє собі нападки
на армію, її керівництво, бойовий склад, офіцерів та генералів», – підкреслив
глава держави.
Президент зазначив, що через агресію Росії в найближчій перспективі
призов і мобілізація будуть збережені. «Військова загроза не мине
найближчим часом, і кожне нове покоління українців повинно мати
армійський досвід», – сказав П. Порошенко, нагадавши, що на початку
агресії протистояти ворогу допомогли українці, які мали попередній
військовий досвід (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 22.08).
***
Президент П. Порошенко в м. Чугуїв Харківської області оглянув і
вручив командирам підрозділів сертифікати на нову та відновлену
військову техніку та озброєння, які будуть відправлені в зону проведення
антитерористичної операції.
Після цього відбулося випробування техніки та бойові стрільби.
Одразу після випробувань техніка відбуває в зону АТО, і вже завтрапіслязавтра вона надійде в підрозділи. Серед понад 250 од. озброєння та
військової техніки – танки «Булат», Т-64БВ, Т-72 і Т-80; бронетранспортери
та бойові машини піхоти; протитанковий комплекс «Стугна», протитанкові
гармати, гаубиці, «гвоздики» та «піони»; зенітно-ракетні комплекси,
реактивні системи залпового вогню; велика кількість автомобілів, у тому
числі автомобілі підвищеної прохідності Hummer.
У присутності глави держави відбулися планові польоти літаків Л-39 і
Мі-24 з демонстрацією фігур вищого пілотажу.
Президент переглянув практичні стрільби, які проводилися на полігоні
92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
Главі держави була продемонстрована вогнева та бойова готовність
машин піхоти БМП-2, танків «Булат» і можливості кулеметної установки
ДШК автомобілів Hummer. Під час стрільб були відпрацьовані злагоджені дії
зведеного підрозділу на танках і БМП різних модифікацій.
Як зазначив Президент у виступі перед військовими, підприємствами
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ВПК протягом 2015 р. відновлено та повернуто у війська близько тисячі
одиниць техніки і процес триває. Нарощують свої можливості щодо
відновлення й ремонтно-відновлювальні органи військових частин, які за
аналогічний період відремонтували понад 14 тис. од.
У рамках надання міжнародної допомоги Україна отримала від
західних партнерів близько 500 од. транспортних засобів і спеціальної
техніки, зокрема автомобілі підвищеної прохідності Hummer, комплекти
радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби, прилади нічного
бачення, тепловізори, навігатори, радіостанції.
Разом із главою держави в церемонії передачі техніки взяли участь
секретар РНБО О. Турчинов, міністр оборони України генерал-полковник
С. Полторак, начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних
сил генерал-полковник В. Муженко,
заступник
глави
Адміністрації
Президента України А. Таранов, голова Державної прикордонної служби
генерал-лейтенант
В.
Назаренко,
генеральний
директор
ДП «Укроборонпром» Р. Романов, голова Харківської державної
адміністрації І. Райнін (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 22.08).
***
У неділю, 23 серпня, у рамках робочої поїздки до Львова
Прем’єр-міністр України А. Яценюк узяв участь у церемонії відкриття
алеї Слави в Академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного.
На церемонії були присутні випускники академії, які беруть участь в
антитерористичній операції, родини загиблих воїнів АТО, курсанти академії.
Глава уряду підкреслив, що нині День Державного прапора та День
Незалежності отримали зовсім інший зміст: «Інша країна, інші люди, інші
виклики стоять сьогодні перед кожним з нас. Зараз за державний прапор
треба боротися. Зараз незалежність необхідно захищати. Треба воювати,
кожному на своєму фронті».
Він звернувся до воїнів АТО: «Ви як українські військовослужбовці, як
люди, які захищають зі зброєю в руках українську державу, українську
незалежність, український прапор і гімн, боретеся на фронті проти
російських терористів.
Кожен з нас має свій фронт, свій фронт допомоги тим, хто взяв участь в
антитерористичній операції, хто зараз демобілізувався і хто потребує прямої
підтримки держави – як у соціальній адаптації, так і медичній реабілітації та
всіх соціальних гарантій, які передбачені законом – у тому числі пільг і
земельних ділянок».
А. Яценюк наголосив, що відповідні завдання поставлені ним у цілому
перед урядом України й перед Державною службою у справах ветеранів
війни та учасників антитерористичної операції. «Держава повинна поважати
своїх героїв і своїх захисників. Не на словах, а конкретними справами», –
підкреслив глава уряду.
Українські Збройні сили за два останні десятиліття були повністю
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зруйновані, підкреслив він: «Це була частина російського плану.
Міністерство оборони, Генеральний штаб, вся система національної безпеки і
оборони була нашпигована російською агентурою і українські Збройні сили
умисно знищувалися. Ворог знав про стан справ у Збройних силах».
Проте, за словами главиу, за останні півтора року в Україні «не просто
відновлена, а фактично створена нова армія»: «Ця армія протистоїть
російській військовій агресії. Жодна країна в світі сьогодні не воює з
ядерною Росією. Ще рік тому багато експертів і аналітиків казали про те, що
навряд чи Україна втримає російську навалу. Ви втримали цю навалу».
А. Яценюк наголосив, що закладений фундамент нової якісної
української армії, на якому треба формувати ЗСУ: «Цей новий підхід у
формуванні Збройних сил України повинен чітко відповідати найвищим
стандартам Збройних сил країн-членів НАТО».
Глава уряду наголосив на надважливості для України питання членства
в НАТО: «На жаль, не всі у світі поки що готові прийняти це рішення. Те, що
в 2008 р. Україні було відмовлено в підписанні плану дій щодо членства в
НАТО, сьогодні стало великою геополітичною драмою. Після того коли
Україні і Грузії не вдалося підписати ПДЧ, Росія здійснила військову агресію
в Грузії. І це – наслідки безвідповідального рішення. А потім агресор пішов
далі на Крим, Донецьк і Луганськ.
Умиротворяти агресора – пуста справа. В 1938 р., коли, намагаючись
умиротворити, віддавали Чеські Судети, – це закінчилося Другою світовою
війною. Тому наш з вами спільний план – це захищати нашу країну. Для того
щоб здобути мир, за нього треба боротися. І кожен з вас, хто тримає зброю в
руках, захищає цей мир і виборює його».
Глава уряду звернувся до європейських партнерів України: «Сьогодні
ми захищаємо кордони Європи. Ми боремося не тільки за свою безпеку, ми
боремося за спокій в країнах-членах Європейського Союзу. Ми боремося за
цінності вільного світу, проти російської військової агресії. І це спільна
боротьба України і всього цивілізованого і вільного світу, наших західних
партнерів, ким є Сполучені Штати Америки, Канада, країни-члени ЄС та інші
країни “великої сімки”».
Від імені уряду України А. Яценюк висловив вдячність
військовослужбовцям за їхню боротьбу і звитягу, «за те, що кожен українець
може почувати себе безпечно, якщо у нас такі нові якісні Збройні сили.
Настане час, коли українські Збройні сили будуть взірцевими збройними
силами країн-членів НАТО».
Він звернувся до військовослужбовців, курсантів академії: «Перед вами
дуже складна дорога з відновлення територіальної цілісності української
держави. Донецьк, Луганськ і Крим є Україною. І прийде час, коли українські
Збройні сили, український Державний прапор, українська влада повернеться
на наші території. Це наша країна, це наша територія, там наші люди. І ми
свою державу нікому не віддамо.
Нашими спільними зусиллями ми захистимо нашу країну, ми захистимо
нашу незалежність, українські родини і кожного українця».
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Випускники академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного
беруть участь в антитерористичній операції. Із них 186 відзначені
державними нагородами, серед яких четверо удостоєні високого звання
Героя України із врученням ордена «Золота Зірка» – старший лейтенант
Є. Зеленський (посмертно), майор О. Петраківський, майор О. Порхун і
старший лейтенант В. Гринюк.
Сорок чотири випускники академії героїчно загинули при виконанні
військового обв’язку в АТО (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2015. – 23.08).
***
Уряд вніс до парламенту законопроект, за яким акцизний збір від
імпортних нафтопродуктів повинен цільовим способом спрямовуватися
безпосередньо в дорожній фонд. Про це заявив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк у неділю, 23 серпня, у Львові під час ознайомлення з перебігом
ремонтних робіт на автодорозі Н-09 Мукачево – Рахів – Богородчани – ІваноФранківськ – Рогатин – Бібрка – Львів.
«Для того щоби в Україні були якісні дороги, треба повністю міняти
дорожнє господарство», – наголосив А. Яценюк.
Міністр інфраструктури України А. Пивоварський, нагадав глава уряду,
вже ініціював реформу Укравтодору.
Крім того, наголосив А. Яценюк, уряд вніс до парламенту законопроект,
який передбачає формування дорожнього фонду: «Джерело доходів – це
акциз від імпортних нафтопродуктів, який повинен іти цільовим способом
безпосередньо в дорожній фонд і ділитися 60 на 40. Шістдесят відсотків –
загальнодержавні дороги, 40 % – дороги місцевого значення».
А. Яценюк висловив сподівання на якнайшвидше ухвалення
парламентарями цього законопроекту: «Тому що інфраструктура і дороги –
це є ще однією реальною реформою. Ми запустили поліцію – і всі бачать:
новий поліцейський, нове відношення, нова форма і, основне, нові підходи.
Так і тут. Це те, що можна відчути, те, що реально дає ріст економіки».
Він нагадав, що цього року на відновлення і ремонт автошляхів уряд
України виділив 4 млрд грн.
Ремонтні роботи на автодорозі Н-09 Львів – Івано-Франківськ
А. Яценюк назвав основним проектом: «Це практично будівництво 130 км
нової дороги. Вже завершено 40 км».
Він зазначив, що відбулися публічні конкурсні торги на проведення
ремонту цієї автодороги: «Виявляється, якщо проводити прозорі тендери,
відразу вартість одного кілометра дуже дешевшає. Коли декілька років курс
долара був 5 грн, кілометр дороги коштував 5 млн грн – 1 млн дол. І зараз так
само
5
млн
грн,
хоча
курс
інший»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 23.08).
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***
У неділю, 23 серпня, у рамках робочої поїздки на Львівщину Прем’єрміністр України разом з міністром внутрішніх справ України
А. Аваковим узяли участь в урочистій церемонії складання присяги
працівниками підрозділів патрульної поліції Львова.
Глава уряду підкреслив, що після Києва «до Львова прийшло нове
обличчя української поліції, нове відношення держави до громадянина»: «Це
не просто нова форма, це нова політика в спілкуванні. Це нові стосунки між
правоохоронною системою і кожним українцем, кожним львів’янином.
Зараз в Києві на вулицях порядок і навіть перестали пробувати давати
хабарі новій українській поліції. Так кожного дня, крок за кроком, Україна
змінюється».
А. Яценюк привітав львів’ян з тим, що такі зміни прийшли й до Львова:
«Це ваша поліція, ваші захисники. Це ті люди, які допоможуть, захистять.
Вони переживають за долю міста, за безпеку кожного львів’янина і за образ
Львова як європейського, провідного і безпечного українського міста».
Глава уряду звернувся до львів’ян допомагати новим патрульним
поліцейським: «Закон єдиний як для поліцейського, так і для громадянина.
Це ваша поліція, це ваш захист, це безпека кожної вашої родини і кожного
громадянина країни».
Реформа української правоохоронної системи, наголосив він, це один з
елементів змін у країні: «Ці молоді хлопці і дівчата, які пройшли тренування,
які мають зовсім іншу культуру спілкування з громадянами, інше відношення
і інші знання, є першим суттєвим кроком в зміні в цілому правоохоронної
системи і в системі юстиції.
Ми не можемо обмежуватися тільки поліцією. Тому що в країні
необхідні системні зміни в цілому як в правоохоронній системі, так і в
системі юстиції. Так, у нас є нові поліцейські. Але нам потрібні і нові
прокурори, нові судді і нова якість поваги до українського закону і поваги до
кожного громадянина. Це той план, який сьогодні реалізовує українська
влада, український Президент, уряд, парламентська коаліція – ті, кого ви
обрали».
А. Яценюк назвав символічним те, що львівська патрульна поліція
починає роботу в День Державного прапора України. Він звернувся до нових
патрульних: «Це ще одна висока відповідальність для кожного з вас. Люди
дуже на вас сподіваються, вони вірять у вас. Та відповідальність, яка лягла на
ваші плечі, є визначальною. Кожна людина буде дивитися вам в очі і
очікувати допомоги і захисту. Саме для цього ми провели реформу
пострадянської міліції і створили Національну поліцію держави».
Серед нових патрульних поліцейських Є. Кульчицька, невістка Героя
України генерал-майора С. Кульчицького, загиблого в зоні АТО. А. Яценюк
вручив квіти І. Кульчицькій і висловив упевненість, що вона «продовжить
подвиг» генерал-майора як заступник керівника львівської поліції.
Після завершення церемонії прийняття присяги А. Яценюк запропонував
присутнім напередодні Дня Незалежності виконати акапельно, без супроводу
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оркестру, гімн України. Після цього вся площа заспівала державний гімн
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 23.08).
***
Станом на сьогодні ранніх зернових в Україні зібрано на 2 млн т
більше, ніж минулого року. Очікується, що протягом поточного року кожен
третій долар, який надійде в Україну, буде долар від аграрного сектору. Про
це заявив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у п’ятницю, 21 серпня, під час
наради з основними зернотрейдерами на базі філії «Переяславська»
ТОВ СП «Нібулон» у Переяславі-Хмельницькому.
Прем’єр-міністр повідомив, що в поточному році прогнозується валютна
виручка від реалізації сільськогосподарської продукції в обсязі
6 млрд американських доларів. «Ви чудово усвідомлюєте, що це
безпосередньо впливає на валютно-курсову стабільність, на те, щоб
накопичувати золотовалютні резерви Національного банку країни. І щоби
економіка втримувалася в прогнозованих параметрах як по інфляції, так і по
валютно-обмінному курсу», – зазначив глава уряду.
А. Яценюк наголосив на ще одній позитивній тенденції: «Це те, що у нас
російський ринок фактично складає тепер 2 % від загального обсягу
сільськогосподарської продукції, яка продається Україною на експорт».
Тобто в чотири рази впала доля Росії в обсягах споживання української
сільськогосподарської продукції. «І при цьому відкриті нові ринки, в тому
числі ще одна можливість для України, окрім азійських ринків, – це наша
угода про зону вільної торгівлі, це як перший крок для того, щоби українська
аграрна продукція поступала до Європи, до країн-членів Європейського
Союзу», – наголосив Прем’єр.
Глава уряду зазначив, що обсяги такої продукції залежатимуть від того,
наскільки «ми здатні конкурувати на зовнішніх ринках і наскільки ми здатні
будувати такі елеватори на кшталт “Нібулона”, на якому ми сьогодні
присутні» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 21.08).
***
На виконання плану дій з лібералізації візового режиму з
Європейським Союзом Україна підключилася до баз даних Інтерполу.
Тепер особи, які перебувають у базі даних Інтерполу, не зможуть пройти
через державний кордон України й будуть затримані українськими
прикордонниками. Про це повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у
четвер, 20 серпня, під час відвідання пункту пропуску через державний
кордон України «Бориспіль» Державної прикордонної служби України.
Глава уряду ознайомився з порядком функціонування бази даних
Інтерполу, підключених до мереж Держприкордонслужби, яка працює на
першій і другій лінії прикордонного контролю.
Він зазначив, що в рамках запровадження заходів з лібералізації візового
режиму Україна повинна зробити «масу технічної роботи для того, щоби
українські громадяни отримали право безвізово їздити до країн-членів
31

Європейського Союзу, до шенгенської зони». «І те, що сьогодні відбувається
в аеропорту “Бориспіль” – це одна з ключових технічних умов, які необхідно
було виконати для України, щоби просунутися в питанні лібералізації
візового режиму», – зазначив А. Яценюк.
За словами глави уряду, можливість перевіряти паспорти осіб, які
перетинають український державний кордон, через базу даних Інтерполу
була одна з основних умов європейських партнерів: «Щоб ми контролювали
переміщення осіб, які знаходяться в міжнародному розшуку».
«Нарешті за 20 років вперше ми отримали доступ безпосередньо до баз
даних Інтерполу. І тепер будь-яка особа, яка знаходиться в міжнародному
розшуку, перевіряється Державною прикордонною службою України,
безпосередньо отримується інформація з баз даних Інтерполу. У випадку,
якщо така особа знаходиться в міжнародному розшуку, вона переводиться на
другу лінію перевірки і по ній вже вживаються відповідні процесуальні
заходи».
24 серпня Україна виходить з так званої бази розшуку країн СНД, тому
що Москва не виконує процесуальні доручення. «І наше під’єднання до баз
даних Інтерполу означає, що тепер ми стали частиною єдиної міжнародної
системи розшуку злочинців», – наголосив глава уряду.
Він також зазначив, що істотно скорочується термін проходження
громадянами українського державного кордону: «Починали ми з того, що ще
два роки тому пройти через державний кордон займало мінімум дві хвилини.
В силу нових технічних можливостей Державної прикордонної служби і
запровадження практично безконтактного методу спілкування з
прикордонником, коли паспорт перевіряється електронною системою,
прикордонник зразу отримує дані, з 2 хв цей час скорочений максимум до
10 с».
А. Яценюк особисто перевірив роботу автоматизованої системи
перевірки документів. Процес сканування паспорта та проходження
паспортного контролю зайняв кілька секунд (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 20.08).
***
Державна прикордонна служба України прийняла рішення про
запровадження експерименту на кшталт того, який був проведений при
формуванні нової української Національної поліції. Про це Прем’єр-міністр
України А. Яценюк повідомив у четвер, 20 серпня, під час ознайомлення зі
Стратегією реформування прикордонного відомства в аеропорту
«Бориспіль».
«У низці аеропортів України як перший етап ми проводимо тренінги і
наймаємо нових фахівців Державної прикордонної служби, в новій формі, з
новою заробітною платою, але які будуть потребувати інших знань, іншого
навчання, інших тренінгів і, саме основне, іншого ставлення до громадян
країни», – зазначив А. Яценюк.
Прем’єр-міністру було презентовано етапи реформування органів та
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підрозділів Держприкордонслужби в рамках проекту, а також зразки нової
форми одягу прикордонників.
Реалізація представленого проекту, який реалізовується під гаслом
«Служити, захищати, допомагати», дасть змогу подолати корупційну
складову серед персоналу та підвищити рівень довіри суспільства до
Держприкордонслужби.
Для початку проект запроваджується у двох аеропортах – «Жуляни» та
«Гостомель». «І треба шукати кошти на Бориспіль, тому що це зараз самий
основний хаб, де найбільша кількість пасажирів переміщується», – наголосив
глава уряду.
А. Яценюк висловив сподівання, що «далі ця система буде
продовжуватися в цілому по всій Україні» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 20.08).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк заявив про необхідність
збільшення перевезень внутрішніми водними шляхами.
У п’ятницю, 21 серпня, під час наради з основними зернотрейдерами в
Переяславі-Хмельницькому глава уряду зазначив, що на сьогодні
перевезення внутрішніми водними шляхами в українських аграріїв займає
лише 5 %: «Для порівняння, у американців – 55 %, французів – 25 %. Тому
тут необхідний конкретний комплекс заходів, що треба спростити, зробити
для того, щоб із залізниці і з автотранспорту переходили на водні шляхи».
Перевезення внутрішніми водними шляхами, зазначив він, це також
істотна економія по тарифу на перевезення. «Цифри є різні. Залізницею
показує 12–15 дол., а річковим транспортом показує 6–8 дол.», – сказав
А. Яценюк.
Глава уряду підкреслив, що це також додаткове джерело в тому числі й
доходів, шлях зменшити навантаження на дороги, на залізницю та збільшити
валовий внутрішній продукт: «Тому що таким чином ви будете будувати
баржі, будете будувати буксири, і це дає можливість нам відновлювати
промислове
виробництво
в
країні»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 21.08).
***
Україна та Єгипет домовилися про необхідність відновлення роботи
торговельно-економічної комісії, яка має стати дієвим механізмом для
обговорення і вирішення питань, що можуть виникати між
представниками української та єгипетської промисловості на ринках
обох країн. Таке рішення було ухвалено під час зустрічі заступника міністра
економічного розвитку і торгівлі України, торгового представника України
Н. Микольської з міністром промисловості, торгівлі, розвитку малих та
середніх підприємств Єгипту М. Абдель Нуром. Зустріч було проведено в
рамках візиту Н. Микольської до Арабської Республіки Єгипет 18–19 серпня
цього року.
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Під час зустрічі торговий представник України окремо звернула увагу на
проблему застосування захисних заходів щодо сталевої арматури та
можливого підвищення імпортного ввізного мита, оскільки все це може стати
значною перешкодою для доступу української продукції на єгипетський
ринок.
«Водночас
ми
домовилися
про
необхідність
поглибленого
співробітництва між митними органами України та Єгипту, що дасть змогу
спростити процедуру переміщення та митної оцінки експортно-імпортних
операцій, а також про спрощення українських митних процедур відносно
єгипетської сільськогосподарської продукції», – повідомила Н. Микольська.
За її словами, М. Абдель Нур у цілому підтримав пропозицію
української сторони щодо необхідності визначення механізмів, які б дали
змогу збільшити товарообіг і задовольнили інтереси єгипетської та
української сторін.
Серед іншого, з метою зміцнення торговельно-економічних відносин та
покращення іміджу України і її виробників, сторони обговорили проведення
спільних економічних бізнес-форумів для підприємців обох країн, а також
налагодження діалогу між Федерацією промисловців Єгипту, Єгипетською
торговою палатою та їхніми українськими колегами.
За результатами проведеної зустрічі було вирішено здійснити обмін
інформацією щодо шляхів реалізації потенційних проектів для подальшої
співпраці до 15 вересня цього року.
У рамках робочого візиту до Єгипту Н. Микольська також провела
зустріч з головою Асоціації торгових палат Єгипту, під час якої сторони
розглянули можливість створення спільних проектів у таких секторах
економіки: суднобудування (оновлення та переоснащення промислового
риболовного флоту), косметологія, фармацевтика, машинобудування,
співробітництво в науково-технічній сфері, розроблення та впровадження
проектів з надання інноваційних технологій у медичній сфері, сфері
ІТ-послуг, туризму.
«Такі зустрічі дають можливість налагодити безпосередній діалог між
українським та єгипетським бізнесом, а також сприяти розвитку
інноваційних напрямів співпраці. Зокрема, в рамках однієї із зустрічей
єгипетська сторона вже висловила зацікавленість у реалізації спільних
проектів, пов’язаних із українською індустрією моди», – підкреслила
Н. Микольська (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 21.08).
***
На виконання державного оборонного замовлення на 2015 р.
Міністерством оборони укладено 90 контрактів і додаткових угод на
загальну суму 4 млрд 134 млн грн. Зареєстровано зобов’язань на
3 млрд 538 млн грн.
Ефективне виконання державного оборонного замовлення на
вітчизняних підприємствах, а також в установах і організаціях забезпечують
військові представництва Міністерства оборони України. У 2015 р. вони
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проконтролювали якість ремонту та виробництва і прийняли для
Міністерства оборони України продукцію оборонного призначення на
загальну суму понад 3 млрд грн, а для інших силових структур – на суму
2 млрд 474,5 млн грн. За надання цих послуг до спеціального фонду
Міністерства оборони України зараховано близько 10 млн грн.
Крім того, з початку 2015 р. військові представництва Міноборони
попередили надмірні витрати бюджетних коштів на суму 400 млн грн
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 21.08).
***
На офіційному сайті Міністерства інфраструктури оприлюднені
проекти наказів, що змінюють процедуру оформлення та видачі дозволів
Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) та разових
дозвільних документів на міжнародні автомобільні перевезення. Зміни
стосуються наказу міністерства № 757 від 20 серпня 2004 р.
Згідно з новою редакцією документа процедура розподілу, оформлення
та видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення виключає
«людський» фактор і ліквідує підґрунтя для корупції. За задумом відомства
всі процеси будуть максимально відкриті, рішення комісії з приймання
документів і комісії з розподілу дозволів ЄКМТ публікуватимуться на
офіційному сайті міністерства. Для перевізників зменшаться фінансові
ризики та тиск з боку органів влади, що дасть змогу досягти максимальної
легалізації роботи та підвищення рівня конкуренції між учасниками ринку.
З метою неупередженого розподілу дозволів серед автомобільних
перевізників Міністерство інфраструктури більше не буде зберігати за собою
право так званого резерву дозволів, який наразі становить 2 % від загальної
кількості. У новому порядку повністю скасовується поняття «квоти
перевізника». Разові дозвільні документи видаватимуться по факту прибуття
автомобіля в пункт їх видачі незалежно від того, скільки перевізник
використав їх до цього. Інформація ж про залишки таких дозволів буде
доступна в онлайн-режимі на постійній основі.
Нововведення передбачають також запровадження більш ліберального
підходу до подання документів на отримання дозволів ЄКМТ на міжнародні
автомобільні перевезення. Перевізники, які допустили помилку в даних або
подали не всі необхідні документи, матимуть змогу виправитися без
виключення з конкурсу.
«Протягом останніх декількох місяців профільні спеціалісти
міністерства спільно з керівництвом Асоціації міжнародних автоперевізників
(АсМАП) та бізнесом працювали над спрощенням усіх процедур у сфері
пасажирських і вантажних перевезень міжнародного сполучення. Уперше за
багато років консенсус досягнутий, а значить дуже скоро ми побачимо
результат. Очікуємо, що максимально комфортні умови для доступу до ринку
та ведення бізнесу дадуть перевізникам також змінити підхід до своєї роботи.
Адже з новими правилами можна спокійно виключити корупційну складову з
фінансового плану підприємства і направити вивільнені кошти на
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покращення послуг, аби успішно конкурувати на вільному ринку», –
прокоментував зміни директор департаменту стратегічного розвитку
дорожнього ринку та автотранспорту Р. Хміль (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 21.08).
***
Під час відкриття найбільшого спортивно-музичного фестивалю
Cхідної Європи Z-Games в Одесі було презентовано всеукраїнський
спортивний вебпортал Sportify.org.ua.
Проект Sportify розроблено та запущено Міністерством молоді та спорту
України спільно із Програмою розвитку ООН, представниками спортивних
громадських організацій і волонтерами. За допомогою цього порталу, а також
простого у використанні мобільного додатку кожний громадянин, який бажає
долучитися сам або залучити своїх дітей до занять фізичною культурою і
спортом, може знайти інформацію про існуючі у своєму місті спортивні
заклади (спортивні секції в ДЮСШ, клуби, басейни, спортмайданчики тощо).
Завдяки Sportify.org.ua можна буде також проглянути рейтинг
спортивних закладів, прочитати та залишити відгуки про них. Крім того,
кожен зможе бути в курсі останніх спортивних подій, узяти участь у
змаганнях і зібрати команду для улюбленої спортивної гри.
Спільний проект Мінмолодьспорту та ПРООН допоможе розвивати й
популяризувати спорт і здоровий спосіб життя в Україні, особливо серед
молоді. Портал містить мотиваційні відео про популярні молодіжні види
спорту. Користувачі порталу також матимуть можливість проголосувати за
реконструкцію улюбленого стадіону, басейну чи спортклубу. Про суспільну
думку з цього приводу буде повідомлено органи місцевої та центральної
влади.
Сьогодні Sportify вже охоплює такі міста країни, як Київ та Одеса. На
черзі Львів, Харків і Дніпропетровськ. У найближчих планах – створення
найбільшої всеукраїнської інтерактивної спортивної бази (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 21.08).

ПОЛІТИКА
24 августа в Киеве состоялся военный парад, в котором приняли
участие ветераны антитеррористической операции.
В частности, по центральной площади прошли колонны Сухопутных
войск ВСУ, морской пехоты 36-й бригады, десантников четырех бригад,
24-й батальона «Айдар», Национальной гвардии, Государственной
пограничной службы.
Также в параде приняли участие учащиеся лицея им. Богуна,
Национального университета обороны Украины им. Черняховского,
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Академии сухопутных войск им. Сагайдачного, Харьковского университета
воздушных сил им. Кожедуба, Житомирского военного института
им. Королева, Военного института телекоммуникаций и информатизации и
военные из других военных подразделений.
Президент П. Порошенко ранее говорил, что 70 % участников этого
марша участвовали в антитеррористической операции.
Военная техника на параде не присутствовала, за исключением двух
американских Humvee, на которых передвигались должностные лица,
принимавшие парад.
Командовал парадом командующий Сухопутных войск А. Пушняков.
Напомним, по официальным данным, через АТО прошли
210 тыс. мобилизованных украинцев, из которых 35 тыс. – добровольцы.
7320 военных получили ранения, 9 тыс. солдат и офицеров, волонтеров,
добровольцев получили высокие государственные награды (Левый берег
(http://lb.ua). – 2015. – 24.08).
***
Партия «Народный фронт» хочет присоединиться к партии «Блок
Петра Порошенко “Солидарность”». Об этом в эфире 5 канала сказал
первый заместитель председателя Администрации Президента В. Ковальчук.
«Со стороны “Народного фронта” есть желание присоединиться к “Блоку
Петра Порошенко “Солидарность”», – сказал он. Он добавил, что такие
переговоры идут, однако заключительных заявлений еще по этому поводу не
было.
В. Ковальчук отметил, что в случае достижения договоренности
фракции НФ и БПП в ВР объединятся и политсилы также вместе пойдут на
местные выборы.
Напомним, ранее о том, что партии БПП и «Народный фронт»
договорились о совместном походе на местные выборы 25 октября, писала в
своем блоге шеф-редактор LB.ua С. Кошкина.
БПП и УДАР намерены провести совместный съезд 27 августа для
утверждения формата участия в местных выборах 25 октября (Левый берег
(http://lb.ua). – 2015. – 23.08).
***
УДАР и «БПП “Солидарность”» поровну разделили квоты в
избирательном списке на местных выборах в Киеве и области, в Полтаве
и на Закарпатье. Об этом сообщил источник LB.ua среди народных
депутатов группы «УДАР» в парламенте.
По данным собеседника, во Львове УДАРу отдали 70 %, а БПП – 30 %, а
в остальных регионах – наоборот.
«Говорят, большую или равную количество квот УДАР получил в тех
регионах, где сильные команды или партийные лидеры ячеек. К примеру, во
Львове – братья Дубневичи, П. Адамик, на Закарпатье – В. Пацкан, в Полтаве
– Т. Кутовой, – говорит собеседник LB.ua. – Правда, уже на этапе
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переговоров на местах команда Порошенко начала “отбивать” у нас места.
Так, в одном из регионов руководителю УДАРа сказали, мол, дай нам двухтрех человек, а остальные мы сами доукомплектуем. Этот регион УДАР не
будет отвоевывать. Некому...» (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 21.08).
***
Обрання місцевих рад на два роки є запобіжником проти утворення
місцевих князьків. Про це в коментарі УНН сказав професор політології
Національного університету «Києво-Могилянська академія» О. Гарань.
«Згідно з проектом змін до Конституції, в повну силу децентралізація
вступить з 2017 р. І ті ради, які ми оберемо восени, працюватимуть усьогона-всього два роки. За цей час децентралізація на повну силу не запрацює.
Буде перехідний етап. Тому це є своєрідним запобіжником утворення цих
місцевих князьків», – сказав О. Гарань.
Також О. Гарань зазначив, що саме федералізація може спровокувати
появу місцевих князьків. «Давайте розуміти, що якби у нас була
федералізація, то була б дійсно небезпека утворення напівфеодальних
князівств на рівні суб’єктів федерації. Однак у нас базовий рівень об’єднання
– місцева громада. Навіть повноваження обласних рад не будуть такими
широкими. І це є також певним запобіжником», – підкреслив О. Гарань.
Щодо ознак активності населення по регіонах, то О. Гарань сказав, що
вищою вона є довкола великих міст і на Галичині. «Очевидно, що в більш
великих містах активне населення, то там більший буде вплив громадськості,
ніж у віддалених селах. Там цей процес буде йти складніше. Є і регіони, що
мають ширші традиції. Ясно, що в Києві активні громади, на Галичині. Там
люди традиційно більш активні», – вважає експерт.
Водночас О. Гарань відзначив зростання активності громад
Лівобережної України. «Після Євромайдану відбулися зміни. Це включає і
Дніпропетровськ, і Харків. З іншого боку ми бачимо там і посилення
регіональних авторитетів, наприклад Коломойського. На Сході теж з’явилося
багато активних людей, волонтерів, але знову ж таки чи потраплять вони до
влади, і наскільки активно їм вдасться тиснути на владу», – сказав О. Гарань.
Як передавав УНН, Президент України П. Порошенко 20 серпня на
брифінгу сказав, що переконаний, що у Верховній Раді України вистачить
голосів для ухвалення змін до Конституції України в частині децентралізації
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 23.08).
***
Министр иностранных дел Франции Л. Фабиус заявил, что все
стороны понесут «строгое наказание», если не будут выполнять минские
соглашения. Об этом он заявил в интервью Le JDD.
«Мы не наивны. Проблема не в том, доверяем мы (России) или нет...
Что необходимо сделать – это напомнить каждой из сторон, что они не могут
делать ничего другого, кроме как выполнять свои обещания. Иначе будет
строгое наказание», – отметил Л. Фабиус, отвечая на вопрос относительно
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доверия В. Путину (http://korrespondent.net/world/3554692-paryzh-hrozytnakazanyem-za-sryv-mynskykh-sohlashenyi).
Министр подчеркнул, что Франция хочет убедиться, что «оружие будет
молчать» и вскоре на Донбассе можно будет провести выборы согласно
Конституции Украины.
Л. Фабиус также прокомментировал готовность России содействовать
разрешению конфликта на Донбассе: «Есть взлеты и падения. Иногда
россияне идут на уступки. Иногда они утверждают, что действия
сепаратистов не зависят от них, что является довольно смелым толкованием
реальности».
Кроме того, французский министр в очередной раз отметил, что
минские соглашения являются «компасом» в нормализации ситуации на
Востоке Украины (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
24.08).
***
Министр иностранных дел ФРГ Ф.-В. Штайнмайер намерен
предпринять усилия для улучшения отношений с Москвой.
Помимо урегулирования украинского конфликта необходимо вновь
подключить Россию к решению важных международных вопросов, заявил он
в понедельник, 24 августа, на ежегодной конференции послов ФРГ в
иностранных государствах (http://korrespondent.net/world/3554739-shtainmaierbez-rossyy-nevozmozhno-urehulyrovanye-mnohykh-konflyktov).
Ф.-В. Штайнмайер подчеркнул важность участия РФ в разрешении
многих международных конфликтов. «В конечном итоге европейский
миропорядок возможен только с привлечением России», – заявил глава
германского внешнеполитического ведомства. В особенности он отметил
необходимость российского участия в урегулировании сирийского
конфликта. По его словам, это осознают не только в Берлине, но и в
Вашингтоне.
Одновременно он привел цитату недавно скончавшегося немецкого
политика Э. Бара: «Нельзя отказаться от отношений с нашими
американскими союзниками, а Россию нельзя сдвинуть с европейского
континента». И после смерти архитектора новой восточной политики его
слова
по-прежнему
правильны,
подчеркнул
Ф.-В.
Штайнмайер
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 24.08).
***
Президент Польши А. Дуда во время визита в Берлин 28 августа
намерен поднять вопрос изменения формата переговоров по Донбассу. Об
этом сообщает его пресс-служба.
«Тем более Президент Украины П. Порошенко во время телефонного
разговора сказал, что ждет поддержки со стороны Польши... Я хочу об этом
поговорить. Я не могу себе представить, чтобы в переговорах не принимали
участие сильные европейские страны, но в них могли бы принять участие
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США, как мировое государство, с которым, безусловно, Россия должна
считаться, и соседи Украины, а именно те, кто непосредственно
заинтересованы в том, что происходит в Украине», – заявил А. Дуда.
На вопрос, подходит ли «женевский формат» (переговоры с участием
ЕС, США, Украины и России), он ответил, что это бы лучше способствовало
решению.
Польский президент также добавил, что таким представителем могла бы
быть глава
европейской дипломатии
Ф.
Могерини
(Главком
(http://glavcom.ua/news/319544.html). – 2015. – 24.08).
***
России отказали в доступе к осколкам «Бука» из Донбасса, отметил
С. Лавров.
Министр иностранных дел России С. Лавров заявил, что Москва не
получила ни одного ответа на вопросы, связанные с осколками ракеты «Бук»,
которые нашли на Донбассе на месте падения «Боинга», передает Интерфакс
(http://korrespondent.net/world/russia/3554724-rossyy-otkazaly-v-dostupe-koskolkam-buka-yz-donbassa-lavrov).
«Мы задали вопросы. Спросили, в частности, почему о частях ракеты
“Бук”, которые они нашли несколько месяцев назад, они сообщили только
сейчас. Попросили их показать. Нам не показали. Мы поинтересовались, где
их нашли, нам тоже этого не сказали», – сказал С. Лавров на форуме
«Территория смыслов на Клязьме».
11 августа стало известно, что группа международных следователей
начала изучать найденные на месте крушения «Боинга» осколки, которые,
предположительно, принадлежат ЗРК «Бук».
По словам следователей, благодаря найденным фрагментам можно
получить данные о тех, кто причастен к крушению пассажирского лайнера
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 24.08).
***
РФ ждет от Украины и Евросоюза юридически обязывающих
гарантий для Кремля при ассоциации Украины и ЕС, заявил глава
Министерства экономического развития РФ А. Улюкаев.
«Должно быть принято юридически обязывающее соглашение тремя
сторонами: либо как какое-то приложение к договору о зоне свободной
торговли Украина – ЕС, либо в качестве отдельного документа, в котором
было бы прописано юридически обязывающее снятие наших рисков,
связанное с техническим регулированием, ветеринарным и фитосанитарным
контролем, с таможенным регулированием, с опасностью неконтролируемого
притока товаров из третьих стран через Украину к нам», – сказал
А. Улюкаев. Он добавил, что если этого не произойдет, то с 1 января 2016 г.,
когда вступит в силу Соглашение об ассоциации Украины и ЕС, вступит в
силу постановление правительства РФ об отмене режима ЗСТ для Украины и
установления общего режима наибольшего благоприятствования. Кроме
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того, на Украину будут распространены продуктовые санкции, которые
сейчас действуют для ЕС (Главком (http://glavcom.ua/news/319552.html). –
2015. – 24.08).
***
Наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в
Украине привлекут к мониторингу вдоль линии соприкосновения и на
административной границе с Крымом. Таковы итоги совещания с
участием представителей организации и украинской власти, сообщается на
сайте Госпогранслужбы.
«По результатам совещания будет разработан алгоритм действий по
внедрению пилотного проекта по привлечению наблюдателей специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине к мониторингу вдоль линии
соприкосновения и на административной границе с Автономной
Республикой Крым», – сказано в сообщении.
Глава отдела операций СММ ОБСЕ в Украине Г. Покас сообщил, что
миссия заинтересована и поддерживает предложения Госпогранслужбы
относительно расширения границы своей деятельности на контрольные
пункты въезда/выезда вдоль линии соприкосновения в пределах Донецкой и
Луганской областей и на административной границе с Автономной
Республикой Крым, а также готова изучить вопрос увеличения численности
персонала, который работает на Востоке Украины.
Также представители СММ ОБСЕ выразили заинтересованность
вопросом создания гуманитарных логистических центров для нужд
гражданского населения, проживающего на временно оккупированных
территориях.
Целью привлечения наблюдателй ОБСЕ, как подчеркивается в
сообщении, является получение объективной оценки ситуации вдоль линии
соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей и на границе с
Крымом (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 21.08).
***
В Одессе на Потемкинской лестнице в рамках Вышиванкового
фестиваля, который ежегодно проходит на Приморском бульваре,
подняли огромный 24-метровый украинский флаг.
Одной из самых красивых акций празднования Дня Государственного
флага Украины стала традиция поднятия в Одессе огромного флага над
знаменитой Потемкинской лестницей.
При этом с каждым годом знамя становится больше на один метр, а его
длина символизирует возраст независимой Украины (Електронні Вісті
(http://elvisti.com). – 2015. – 23.08).
***
В центре Донецка прошел импровизированный митинг против Дня
Независимости Украины. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
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Как пишут пользователи, людям вручили транспаранты и плакаты с
оскорблениями в сторону украинской власти и пообещали написать письмо
Президенту П. Порошенко (http://korrespondent.net/ukraine/3554676-vdonetske-ustroyly-mytynh-den-zavysymosty-ukrayny).
Под памятником Т. Шевченко собрались около 300 человек. В то же
время на ресурсах, поддерживающих сепаратистов, заявляют о тысячах
участников митинга под названием «День зависимости Украины».
«Шествие двигалось по ул. Артема к памятнику Шевченко, на пути
следования к участникам флешмоба присоединялись все новые и новые
люди, и флешмоб перерос в настоящий митинг», – говорится в сообщении
группы «ВКонтакте», поддерживающей сепаратистов (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 24.08).

ЕКОНОМІКА
Украина своевременно оплатила кредиторам очередной полугодовой
купон по евробондам на сумму 60 млн дол. Об этом сообщает Reuters со
ссылкой на собственный информированный источник.
Отмечается, что на понедельник, 24 августа, была назначена выплата
полугодового дохода на евробонды, выпущенные в 2011 г., с погашением в
феврале 2021 г. на сумму 1,5 млрд дол. и ставкой купонного дохода 7,95 %
годовых.
Внешний долг Украины за 15 месяцев сократился на 5 млрд дол. –
с 73 до 68 млрд дол. Об этом ранее заявлял Премьер-министр Украины
А. Яценюк. Он напоминал, что Украина привлекла 4,6 млрд дол. внешних
заимствований. «Все эти деньги прошли транзитом через государственный
бюджет. Мы заплатили по долгам, которые не мы принимали», – заявлял
А. Яценюк (Главком (http://glavcom.ua/news/319546.html). – 2015. – 24.08).
***
Министерство финансов Украины и комитет кредиторов сошлись
на списании 20 % суммы евробондов Украины. Об этом пишет The Wall
Street Journal, передает «Левый берег».
По информации источников The Wall Street Journal, соглашение
подпишут на этой неделе.
Договоренность еще не окончательная и сделка может еще сорваться,
предупреждают собеседники газеты. Минфин в официальном комментарии
сообщил, что «соглашения пока нет, переговоры по достижению маяков
МВФ продолжаются».
Двадцатипроцентная «стрижка» будет означать, что стороны пошли на
равные уступки в переговорах. Украина изначально требовала списания 40 %
основной суммы долга, а кредиторы долгое время настаивали на том, чтобы
никакого списания не было вообще.
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Чтобы убедить кредиторов пойти на уступки, Украина грозила
прекратить выплаты по долгам вообще.
Украина должна погасить еврооблигации на 500 млн дол. 23 сентября
(Главком (http://glavcom.ua/news/319580.html). – 2015. – 24.08).
***
Национальный банк запретил регистрировать изменения в договоры
о привлечении резидентами кредитов в иностранной валюте от
нерезидентов в случае, если эти изменения предусматривают замену
кредитора или должника. Об этом сообщается на сайте регулятора со
ссылкой на постановление № 551 от 3 июня 2015 г.
Как отмечается, это постановление усиливает меры по предотвращению
оттока капитала за пределы Украины по кредитным договорам в
иностранной валюте.
Постановлением также запрещено регистрировать изменения в
договоры о привлечении резидентами кредитов (займов) в иностранной
валюте от нерезидентов в случае, если эти изменения предусматривают
замену кредитора или должника.
«Запрет не распространяется на случаи, когда резидентами-заемщиками
являются уполномоченные банки, а также на договоры, заключенные
резидентами с международными финансовыми организациями», – говорится
в сообщении.
Регулятор сообщает, что также под запрет попадает регистрация
кредитных договоров в иностранной валюте между резидентами в случае
уступки права требования по этим договорам новому кредитору-нерезиденту.
«Этот шаг позволит, в частности, предотвратить перевод внутренних
долговых обязательств резидентов по кредитам во внешние», – пояснил
директор департамента открытых рынков Национального банка
С. Пономаренко (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 22.08).
***
Всемирный банк выделил 732 млн дол. США на реализацию
инфраструктурных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве
Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства
регионального
развития,
строительства
и
ЖКХ
Украины
(http://korrespondent.net/ukraine/3553312-vsemyrnyi-bank-vydelyl-ukrayne-732myllyona-na-zhkkh).
«На реализацию проекта “Развитие городской инфраструктуры-2”
направлено 350 млн дол. (300 млн за счет средств займа Международного
банка реконструкции и развития и 50 млн за счет средств Фонда чистых
технологий). Срок реализации проекта – шесть лет (2014–2020)», – говорится
в сообщении.
Отметим, этот проект состоит из нескольких субпроектов в сфере
водоснабжения, водоотведения и пилотного проекта по обращению с
твердыми бытовыми отходами на 11 коммунальных предприятиях Киева,
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Харькова, Кировограда, Житомира, Краматорска, Коломыи, Тернополя,
Черкасс и Ивано-Франковска.
«На реализацию еще одного инфраструктурного проекта “Повышение
энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения
Украины” Украина получила финансирование от Международного банка
реконструкции и развития в размере 382 млн дол. в США в рамках
Соглашения о займе № 8387-UA (332 млн дол.) и Соглашения о займе Фонда
чистых технологий № TF016327 (50 млн дол.). Срок его реализации
составляет шесть лет», – сообщили в ведомстве.
Ранее Украина и Европейский инвестиционный банк подписали
соглашение о кредите на 400 млн евро для развития и восстановления
инфраструктуры (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
20.08).
***
Объем поступлений денежных средств в Украину из-за рубежа с
использованием систем перевода средств, созданных резидентами и
нерезидентами, в первом полугодии 2015 г. составил 1,174 млрд дол. (в
эквиваленте). Об этом говорится в сообщении Национального банка
Украины, размещенном на официальном сайте.
За пределы Украины граждане перевели 228,9 млн дол. в эквиваленте.
Объем переводов в пределах Украины составил 33,870 млрд грн.
В первом полугодии 2015 г. на территории Украины осуществляла
деятельность 41 система перевода средств, в том числе 25 созданных
резидентами и 16 – нерезидентами (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 22.08).
***
Станом на 19 серпня профінансовано 78 % пенсійних виплат серпня.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.
Забезпечено фінансування пенсій поштовими відділеннями по 21 серпня,
установами банків – по 19 серпня включно. Загалом профінансовано
15,8 млрд грн пенсійних виплат серпня (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 19.08).
***
Позичальники Ощадбанку отримали відшкодування від держави за
червень у розмірі майже 6,1 млн грн.
«Таким чином учасники програми, які оформлювали кредит на
енергоефективне обладнання та матеріали, отримали відшкодування частини
суми кредиту за червень», – прокоментував голова Держенергоефективності
С. Савчук. Він додав, що наразі агентство працює над удосконаленням
системи перегляду зведених реєстрів позичальників, на підставі яких
здійснюється відшкодування, аби кожен громадянин отримував вчасно
компенсацію від держави.
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За словами голови Держенергоефективності, станом на 17 серпня 2015 р.
на котли, енергозберігаюче обладнання та матеріали видано 18 823 кредити
загальною сумою 321,3 млн грн (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2015. – 20.08).
***
Власти Киева пообещали бюджетникам надбавку. Как сообщил
первый заместитель председателя КГГА И. Никонов, заработная плата будет
увеличена на сумму от 160 до 400 грн для около 170 тыс. работников.
По его словам, по результатам работы за семь месяцев в бюджет
поступило на 1,5 млрд грн больше плана. Из этих средств 336,9 млн грн
будут выделены на увеличение фонда оплаты труда в бюджетной сфере
города. Бюджетной комиссии Киевсовета предложены соответствующие
изменения в бюджет. «При этом исходим из того, что на каждую штатную
единицу с 1 сентября текущего года заработная плата будет увеличена
минимум на 160 грн», – приводятся на сайте КГГА слова И. Никонова.
Стоит отметить, что проект изменений в горбюджет должна еще
утвердить бюджетная комиссия, а Киевсовет – проголосовать (Левый берег
(http://lb.ua). – 2015. – 21.08).
***
За сім місяців 2015 р. бюджети Рівненської області отримали
121,2 млн грн земельних платежів. Це на 34,6 млн грн, або на 40,9 %,
більше, ніж за аналогічний період минулого року. Отримані кошти – це
сукупний обсяг надходжень орендної плати, доходів від продажу землі та
відшкодування втрат сільсько- та лісогосподарського виробництва.
Найбільшу частку виплат – 68,2 млн грн – сформували надходження від
орендної плати, які зросли на 17,8 млн грн порівняно з аналогічним періодом
минулого року. Від сплати суб’єктами господарювання земельного податку
бюджети отримали 38,7 млн грн (на 12,5 млн грн більше, ніж минулого року).
Ще 13,7 млн грн надійшло від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що на 5,6 млн грн перевищує
тогорічні показники. У порядку відшкодування втрат сільсько- та
лісогосподарського виробництва бюджети поповнилися на 568,2 тис. грн
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 19.08).
***
Протягом січня – липня 2015 р. фахівці Держфінінспекції в ІваноФранківській області забезпечили усунення порушень, що призвели до
втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 12,3 млн грн. Зокрема,
до бюджетів різних рівнів, бюджетних установ і підприємств надійшло понад
3,1 млн грн. Відшкодовано та поновлено незаконних, нецільових витрат і
недостач ресурсів на суму майже 9,2 млн грн.
За матеріалами ревізій та перевірок правоохоронні органи розпочали
29 досудових розслідувань і вручили 20 письмових повідомлень про підозру
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у вчиненні кримінального правопорушення.
До суду пред’явлено сім позовів щодо відшкодування втрат фінансових і
матеріальних ресурсів на загальну суму майже 1 млн грн.
За результатами контрольних заходів керівники місцевих органів влади,
підприємств та установ прийняли 43 управлінські рішення.
За допущені порушення 357 посадових осіб притягнуто до
адміністративної відповідальності, 41 – до дисциплінарної, дев’ять осіб
звільнено із займаних посад (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
21.08).
***
У
Волинській
області
землевпорядна
служба
визначила
99
привабливих
для
ведення
бізнесу
земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення. Інвесторам запропонують вкласти
кошти в розвиток економічного потенціалу регіону.
Волинські землевпорядники визначили із земель державної та
комунальної власності вільні інвестиційно-привабливі наділи загальною
площею 506 га. Бізнесу запропонують придбати землю або взяти її в оренду
для реалізації інвестпроектів. Планується продати право власності на
35 ділянок площею 223,2 га. Ще 64 наділи площею 282,5 га нададуть в
оренду.
Найбільшу кількість земель, включених до переліку інвестиційнопривабливих земельних ділянок, визначили у м. Ковель (137,9 га), м.
Нововолинськ (73,4 га), Любомльському та Луцькому районах (72,4 і 53,2 га
відповідно).
Інвесторам запропонують землі для широкого спектру діяльності. До
переліку включені земельні ділянки для будівництва об’єктів промислового,
комерційного та рекреаційного призначення, житлового будівництва,
розміщення логістичних центрів, регіональних гуртових ринків
сільськогосподарської продукції та об’єктів дорожньої інфраструктури
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 21.08).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Объем импорта автомобилей в Украину упал на 23 %.
В первом полугодии украинские импортеры потратили 355,2 млн дол. на
закупку 26 449 легковых автомобилей. В результате объем импорта этого
вида автотранспортной техники в Украину снизился на 23 % относительно
аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные ассоциации
«Укравтопром».
Доля новых автомобилей в импорте составила 64 %, что говорит о
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снижении части новых авто в общем объеме импорта на 30 п п. в сравнении с
прошлогодним показателем.
Наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину
из Германии – 5827 штук. Таможенная стоимость импорта из ФРГ составила
63,9 млн дол.
Вслед за Германией с отставанием более чем в 2 тыс. авто идет Япония,
из которой было поставлено на украинский рынок 3738 легковых
автомобилей на сумму в 84,1 млн дол. Замыкает тройку лидеров Франция с
результатом 2884 авто, таможенная стоимость которых составила
12,5 млн дол.
В то же время экспорт легковых авто из Украины уменьшился на 88 %, и
составил 167 штук, и был оценен таможней в 2,2 млн дол.
Таким образом, объемы внешней торговли легковыми автомобилями для
Украины по результатам первого полугодия продемонстрировали худшие
показатели за последние 15 лет (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 21.08).
***
Экс-глава
НБУ
проанализировал
показатели
финансовой
устойчивости по методологии МВФ, которые обнародовал Нацбанк.
Вместо поддержки экономики, финансовые учреждения вынуждены
зарабатывать на валютных
спекуляциях,
считает
С.
Арбузов
(http://korrespondent.net/business/economics/3553837-ukraynskye-banky-nerabotauit-poslednye-poltora-hoda-eks-hlava-nbu).
В классическом понимании банки в Украине в последние полтора года
не работают – кредитный портфель ухудшается, уменьшаются депозиты. Об
этом написал экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер С. Арбузов на
своей странице в Facebook. При этом он подчеркнул, что, вместо поддержки
экономики, финансовые учреждения вынуждены зарабатывать на валютных
спекуляциях. Такие выводы экс-глава НБУ сделал, проанализировав
показатели финансовой устойчивости по методологии Международного
валютного фонда, которые обнародовал Национальный банк.
«Индикаторы изменяются динамично и незаслуженно обделены
вниманием общественности. Между тем, они говорят о критическом уровне
устойчивости банковской системы», – отмечает С. Арбузов.
Он напомнил, что основополагающими показателями финансовой
устойчивости является пара І3-І4: соотношение недействующих кредитов
(NPL) к капиталу и кредитному портфелю соответственно. «Доля NPL в
кредитном портфеле возросла практически вдвое, с 12,9 до 24,3 %.
Произошло это из-за критического ухудшения качества кредитов –
недействующими за полтора года было признано дополнительно кредиты в
объеме 175 млрд грн. Причины известны: девальвация гривны и разрушение
экономического потенциала востока страны. Эта сумма примерно
соответствует объему валового сбора от главного налога НДС в 2014 г.! Рост
соотношения NPL к капиталу ухудшилось втрое, в основном из-за падения
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капитала вдвое», – написал он (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2015. – 21.08).
***
Новый рейтинг устойчивости банков от портала «Минфин».
Финансовый портал «Минфин» продолжает тестировать украинские
банки на предмет устойчивости и надежности. Портал обновил рейтинг
устойчивости банков, выпустив его очередную, уже 11 по счету, редакцию.
В этот раз в наши наблюдения основывались на финансовых показателях
украинских финучреждений за ІІ квартал 2015 г. В итоге получилась
довольно простая таблица, в которой исследуемые нами банки мы
объединили в пять групп, в зависимости от количества звезд, присваиваемых
каждому из них.
В этом квартале безоговорочным фаворитом нашего рейтинга стал
Креди Агриколь банк, который стал единственным из украинских банков,
которому было присвоено 4,5 звезды из пяти возможных. Примечательно,
что французский банк возглавляет наш рейтинг уже пятый квартал подряд,
начиная со ІІ квартала 2014 г.
По итогам первых трех месяцев этого года французский банк вошел в
чсило лидеро с еще двумя банками с иностранным капиталом –
УкрСиббанком и Райффайзен Банком Аваль. «В этот раз австрийцы стали
третьими, пропустив на второе место тот же УкрСиббанк. Оба они получили
от нас оценку в 4 звезды».
Кроме этих двух банков, в когорту «четверочников» вошли еще шесть
финучреждений: государственные Укрэксимбанк, Укргазбанк и «Ощадбанк»
(4, 5 и 8 места соответственно), германский ПроКредит банк, польский
Кредобанк и российский «Альфа Банк».
Крупнейший по активам украинский банк «ПриватБанк» получил
3,5 звезды. Кроме него в эту группу вошло еще восемь финучреждений,
среди которых принадлежащие российским госбанкам Проминвестбанк,
Сбербанк России и VTB Банк, а также входящий в группу крупнейших (и
пока еще итальянский) UniCredit Банк.
Замкнули же рейтинг, состоящий из 38 банков (в исследовании
принимали участие только банки с объемом депозитов свыше 1 млрд грн),
два «двухзвездных» финучреждения – Platinum Банк и Фортуна Банк
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 21.08).
***
Украинские дороги требуют 50–100 млрд грн ежегодно.
Восстановление украинских автомобильных дорог требует от 50 до
100 млрд грн ежегодно в течение 10–20 лет, заявил директор департамента
стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок
Министерства инфраструктуры Р. Хмиль в эфире «Громадське ТВ».
«Чтобы восстановить те дороги, которые у нас есть, мы посчитали,
необходимо от 50 до 100 млрд грн в год на протяжении 10 лет. Если
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50 млрд грн в год, то это 20 лет», – сказал он.
По его словам, эта сумма не является слишком большой в привязке к
примерам европейских стран. «Это не такие большие средства. Например,
Польша за последние 10 лет вложила в дороги около 80 млрд евро. Часть
этих средств они собрали сами в виде акцизов, большую часть дал Евросоюз
в виде займов», – добавил он (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015.
– 21.08).
***
Цены на нефть падают восьмую неделю подряд.
Стоимость нефти в пятницу продолжает снижаться на фоне переизбытка
предложения; текущая неделя может стать восьмой подряд, когда
зафиксировано недельное удешевление «черного золота» – это самый
продолжительный период с 1986 г., пишет РИА «Новости»
(http://korrespondent.net/business/financial/3553791-tseny-na-neft-padauitvosmuui-nedelui-podriad).
Так, утром 21 августа стоимость октябрьских фьючерсов на
североморскую смесь Brent снижалась на 0,94 % – до 46,01 дол. за баррель,
цена октябрьских фьючерсов на нефть WTI опускалась на 1,02 % – до
40,9 дол. за баррель.
Основным фактором, определяющим динамику цен на нефть, остается
переизбыток предложения на рынке. Ведущие страны-члены ОПЕК
сохраняют высокие объемы добычи. На этом фоне аналитики Citigroup Inc.
предрекают падение стоимости «черного золота» до 32 дол. за баррель.
Минэнерго США в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в
стране за неделю, завершившуюся 14 августа, неожиданно возросли на
2,6 млн баррелей, до 456,2 млн баррелей. Аналитики, напротив, ожидали
снижения запасов – на 777 тыс. баррелей.
«Спрос в ближайшем будущем вряд ли сможет покрыть переизбыток
предложения. Избежать давления на цены поможет сокращение добычи», –
заявил агентству Bloomberg старший аналитик CMC Markets Р. Спунер
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 21.08).
***
Рубль в России продолжил падение, достигнув январского уровня.
Курс доллара поднялся выше 71 р., курс евро превысил 81 р. впервые с
30 января, свидетельствуют данные московской биржи.
Как передает РИА «Новости», курс доллара расчетами «завтра» возрос
на 1,92 р. – до 71,03 и уже поднимался до 71,28; евро – на 2,77 р., до 81,44.
Ранее помощник российского президента заявлял, что запасы валютных
резервов России не позволяют властям проводить интервенции для
поддержания
курса
рубля
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/business/financial/3554607-rubl-prodolzhyl-padenyedostyhnuv-yanvarskoho-urovnia). – 2015. – 24.08).
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***
7,7 млрд дол. составил отток капитала из России в III квартале
2015 г. Об этом сообщается в представленной Центральным банком РФ
оценке платежного баланса.
К усилению оттока частного капитала из России привело введение
санкций: чистый отток капитала из России в 2014 г., согласно
представленной оценке, составил 151,5 млрд дол. В 2013 г. показатель
составлял 61 млрд дол. Таким образом, отток увеличился в 2,5 раза.
Максимальный отток капитала наблюдался в IV квартале 2014 г. – вывоз
капитала частным сектором составил 72,9 млрд дол., что в 4,3 раза больше
аналогичного периода прошлого года – 16,9 млрд дол. В I квартале отток
составил 48,5 млрд дол., во II – 22,4 млрд дол., в III – 7,7 млрд дол.
В Обзоре финансовой стабильности, подготовленном департаментом
финансовой стабильности Банка России, отмечается, что текущая
внешнеэкономическая ситуация характеризуется существенной степенью
неопределенности и формирует потенциальные риски для российской
экономики и финансовой системы. Наряду с макроэкономическими
факторами риска, связанными прежде всего с ухудшением перспектив роста
экономик еврозоны и Китая, существенную роль играют геополитические
риски, обусловленные ситуацией в Украине.
Одним из значимых внешних факторов для российской финансовой
системы во II–III кварталах 2014 г. стало введение США и ЕС санкций в
отношении крупнейших российских банков и компаний нефтегазового
сектора, предполагающих запрет долгового финансирования на срок более
30 дней.
Прямым эффектом санкций является потеря доступа компаний,
попавших под санкции, к внешнему рынку – источнику относительно
дешевых и долгосрочных средств. Косвенный эффект санкций связан в том
числе с тем, что, во избежание их более широкой трактовки властями США и
ЕС и опасаясь возможного распространения ограничений на более широкий
круг российских компаний, иностранные контрагенты предпочитают
минимизировать свои риски. В частности, они:
– ограничивают рефинансирование внешних заимствований – не только
компаний, попавших под санкции, но в ряде случаев и других российских
заемщиков;
– снижают лимиты на российские банки даже по операциям, не
подпадающим под ограничения (свопы и краткосрочные кредиты);
– увеличивают цикл проведения платежей в иностранной валюте
(в результате процедур проверки происходят задержки платежей
длительностью от нескольких часов до нескольких дней).
Кроме того, иностранные рейтинговые агентства прекратили
присваивать рейтинги новым инструментам компаний, попавших под
санкции, что ограничивает эмитентов в размещении облигаций среди
институциональных инвесторов, которые обязаны осуществлять вложения в
облигации с рейтингом не ниже определенного уровня (Главком
50

(http://glavcom.ua/news/319570.html). – 2015. – 24.08).
***
Еврогруппа одобрила выделение Греции 26 млрд евро. Выделение
первого транша из нового пакета помощи Греции одобрили главы
финансовых
ведомств
стран
еврозоны
(http://korrespondent.net/business/financial/3553291-evrohruppa-odobrylavydelenye-hretsyy-26-mlrd-evro).
Министры финансов стран еврозоны постановили выделить Греции
первый транш из нового многомиллиардного пакета помощи. Сумма транша
составляет 26 млрд евро. Об этом сообщили европейские дипломаты после
телефонных консультаций в среду, 19 августа, в Брюсселе.
Заместитель председателя Еврокомиссии В. Домбровскис сообщил в
Twitter, что еврозона приняла решение об оказании Греции финансовой
поддержки.
Половина транша – то есть 13 млрд евро – будет перечислена напрямую
в Афины. 10 млрд евро зарезервировано для санации банков и поступят на
особый счет. Еще 3 млрд евро будут перечислены осенью
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 19.08).
***
В четверг, 20 августа, Греция получила 13 млрд евро помощи. Эти
средства входят в первый транш новой помощи Греции, одобренной
странами еврозоны и международными кредиторами.
После получения денег Афины погасили долг в размере 3,4 млрд евро
перед Европейским центробанком (ЕЦБ), сообщил источник в правительстве
Греции (http://korrespondent.net/business/economics/3553411-hretsyia-poluchyla13-myllyardov-evro-pomoschy).
Накануне, 19 августа, страны еврозоны договорились о выделении
Греции первого транша из третьего пакета финансовой помощи, общий
объем которого составляет 86 млрд евро.
Сумма первого транша – 26 млрд евро, половина из которых переведены
напрямую Афинам, 10 млрд поступят на отдельный счет для санации банков,
а оставшиеся три миллиарда будут перечислены осенью текущего года
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 20.08).
***
В Казахстане рухнула национальная валюта.
Курс тенге по отношению к доллару на Казахстанской фондовой бирже
(KASE) понизился на 66,88 тенге, составив 255,26 тенге. Об этом
свидетельствуют данные биржи. Накануне курс составлял 188,38 тенге.
Таким
образом,
падение
составило
35,5
%
(http://korrespondent.net/world/3553389-v-kazakhstane-rukhnula-natsyonalnaiavaluita).
Ранее премьер-министр Казахстана К. Масимов объявил, что Республика
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с 20 августа переходит к свободно плавающему курсу тенге. «Нацбанк и
правительство приняло решение приступить с 20 августа 2015 г. к
реализации новой денежно-кредитной политики, основанной на режиме
инфляционного таргетирования, отменить валютный коридор и перейти к
свободно плавающему обменному курсу», – цитирует его слова Интерфакс.
По словам казахского премьера, обменный курс тенге будет
формироваться на основе рыночного спроса и предложения с учетом
фундаментальных внутренних и внешних макроэкономических факторов.
Правительство проголосовало за это предложение.
«Конечно, это для нас новый процесс, режим свободного плавания мы в
первый раз вводим, у нас такого опыта нет. Но мы изучили внимательно, мы
долго к этому готовились, мы подходили к этому процессу, изучали опыт
других стран, мы смотрели на тот бенчмаркинг, направление тех стран,
которое мы считаем наиболее подходящим для структуры экономики», –
отметил премьер.
По его словам, положение Казахстана в глобальной экономике
продолжает ухудшаться – снижаются мировые цены на основные экспортные
продукты страны.
В феврале прошлого года в Казахстане была проведена 20-процентная
девальвация национальной валюты. Нацбанк страны установил курс
казахстанского тенге на уровне 185 плюс-минус три тенге за 1 дол. Позже
допустимый коридор колебаний курса национальной валюты был расширен
до 170–188 тенге за 1 дол. (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 20.08).
***
Белорусский рубль по итогам биржевых торгов в понедельник,
24 августа, упал к доллару на 5 %, свидетельствуют данные Нацбанка
республики.
Как сообщает издание издание «Прайм», курс доллара на Белорусской
валютно-фондовой бирже в понедельник подскочил сразу на 872 р. и побил
очередной исторический максимум – 17 601 белорусский рубль на 1 дол.
Такой курс установлен Нацбанком на 25 августа.
Беларусь с лета перешла от режима фиксинга к режиму непрерывного
двойного аукциона при биржевых валютных торгах. По итогам первой
сессии в новом режиме 1 июня средневзвешенный курс доллара составил 14
815 белорусских рублей, евро – 16 154 р., российского рубля – 278,75.
Евро подорожал на 1099 белорусских рублей, также до очередного
исторического максимума 19 935 р. При этом российский рубль
незначительно укрепился к белорусскому – до 247,3 с 245,72.
Белорусские банки мгновенно отреагировали на данную ситуацию.
Второй крупнейший банк республики Белагропромбанк увеличил курс
доллара до 17 550 с 16 500. Сайт крупнейшего банка Беларуси Беларусбанка
недоступен
по
техническим
причинам
(Главком
(http://glavcom.ua/news/319540.html). – 2015. – 24.08).
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