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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент затвердив
Національну стратегію у сфері прав людини
Президент України підписав Указ «Про затвердження Національної
стратегії у сфері прав людини», яка вдосконалює діяльність держави щодо
утвердження та забезпечення прав і свобод людини в Україні.
Указом затверджується Національна стратегія у сфері прав людини та
даються доручення Кабінету Міністрів України щодо розробки Плану дій
щодо реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до
2020 року й залучення представників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, провідних
вітчизняних учених і міжнародних експертів до цієї роботи.
«Події Революції гідності засвідчили незворотне прагнення українського
народу до побудови правової та демократичної держави, в якій гарантуються
та забезпечуються права і свободи людини. В умовах тимчасової окупації
частини території України та військової агресії Російської Федерації в
окремих районах Донецької і Луганської областей проблема захисту прав і
свобод людини постає особливо гостро. У кризовій ситуації ризики
непропорційного обмеження прав і свобод людини зростають, що потребує
особливого контролю з боку суспільства», – ідеться в Cтратегії.
Стратегія спрямована на об’єднання суспільства довкола розуміння
цінності прав і свобод людини, які захищаються на основі принципу рівності
та без дискримінації. Удосконалення системи захисту прав і свобод людини
здійснюватиметься з урахуванням як вітчизняного досвіду, так і
напрацьованих та апробованих міжнародною спільнотою засад і принципів,
активно використовуватиметься досвід уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, правозахисних організацій України, Організації
Об’єднаних Націй, Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в
Європі, інших міжнародних організацій, а також практика Європейського
суду з прав людини.
Крім того, Указ визначає терміни та графік щорічного звіту про
виконання Плану дій щодо реалізації цієї Стратегії та його публічного
обговорення й передбачає відповідне фінансування з державного бюджету на
його виконання (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-zatverdiv-nacionalnu-strategiyu-usferi-prav-lyudi-35868). – 2015. – 26.08).

2

Президент України про вирок О. Сенцову:
Справедливого суду для українців в Росії немає
Україна вважає вирок, який винесений 25 серпня режисеру О. Сенцову в
Росії, несправедливим, заявив Президент П. Порошенко під час спілкування
25 серпня із журналістами в Одесі.
«Ні Надія, ні Олег не скоювали жодних злочинів. Це – абсолютно
жахливий вирок. Це – лише підтвердження упередженого суду,
підтвердження того, що справедливого суду для українців в Росії немає», –
сказав глава держави.
Президент зазначив, що ніхто й не очікував на інший вирок. «Ви чекали,
що держава-окупант і держава-агресор буде судити справедливо? Якого
іншого рішення ви чекали від окупанта?» – запитав П. Порошенко.
Глава держави повідомив, що 24 серпня під час зустрічі в Берліні з
керівництвом Франції та Німеччини обговорювалося питання виконання
мінських домовленостей, одним з важливих пунктів яких є звільнення
заручників – як тих, що утримуються на окупований території, так і тих, що
перебувають у в’язницях у Росії. «Ми скоординували наші заходи, які будуть
боронити Україну і забезпечувати виконання мінських домовленостей», –
сказав П. Порошенко.
Відповідаючи на запитання, чи здійснюватиме Україна якісь кроки у
відповідь на такий вирок суду, Президент зазначив, що наполягання на
виконанні мінських угод і є тими кроками, які спрямовані на звільнення
заручників, у тому числі О. Сенцова та Н. Савченко.
«Впевнений у тому, що ефективні кроки української влади, світової
коаліції, яку вдалося створити на підтримку України, забезпечать, щоб
Н. Савченко і О. Сенцов повернулися додому, де їх зустрінуть як героїв», –
наголосив Президент (Офіційне інтернет-представництво Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/spravedlivogo-sudu-dlyaukrayinciv-v-rosiyi-nemaye-prezident-35862). – 2015. – 25.08).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Рябоконь, мл. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ

Трехсторонние переговоры в Берлине
в освещении зарубежных СМИ
24 августа Президент Украины П. Порошенко совершил рабочий визит в
Германию, где встретился в Берлине с лидерами Германии А. Меркель и
Франции Ф. Олландом. Второй визит П. Порошенко в Берлин в должности
Президента снова совпал с символической датой. До этого он был здесь
16 марта, в годовщину так называемого референдума в Крыму. Теперь
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П. Порошенко прилетел в столицу ФРГ прямо с парада в Киеве по случаю
Дня Независимости Украины.
Участники трехсторонней встречи обсудили процесс мирного
урегулирования в Украине и назвали минские соглашения базовыми для
реального восстановления мира. Стороны договорились о дальнейшей работе
по их реализации. Особое внимание во время переговоров было уделено
выборам на Востоке Украины. Новых заявлений не прозвучало, и, по данным
немецких СМИ, встреча была скорее похожа на подготовку переговоров с
президентом РФ В. Путиным.
Пообщавшись примерно час, трое лидеров вышли к прессе с
минимальным опозданием, что говорит о том, что особых горячих дискуссий
на этот раз не было. Канцлер Германии А. Меркель поздравила
П. Порошенко и «весь украинский народ» с праздником. «Я знаю, какую
борьбу приходится вести украинскому народу, чтобы иметь возможность
жить в независимости», – отметила А. Меркель, тщательно подбирая слова.
А. Меркель в очередной раз заявила о том, что минские договоренности
полностью не выполняются, что приводит к новым жертвам. «Необходимо
сделать все возможное для того, чтобы режим прекращения огня стал
реальностью», – сказала канцлер. По словам французского президента
Ф. Олланда, важно соблюдать минские соглашения, в том числе
относительно режима прекращения огня.
Вторым пунктом канцлер Германии отметила препятствия работе
наблюдательной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ), нападения на ее представителей в Донбассе, а также помехи
работе беспилотников. При этом глава правительства ФРГ не стала уточнять,
кто в этом виноват. Она подчеркнула, что ОБСЕ должна иметь возможность
продолжать работу в зоне конфликта «в полном объеме, сообщает Deutsche
Welle.
«Минские соглашения остаются фундаментом мирного урегулирования
в Украине, – сказала А. Меркель. – Встреча поможет укреплению
“нормандского формата”, мы все выступаем за дальнейшую работу по
реализации минских договоренностей». В своих заявлениях П. Порошенко и
А. Меркель отвергли создание нового формата переговоров по Донбассу. По
словам А. Меркель, проведение трехсторонней встречи способствовало
углубленному
обсуждению
вопросов
относительно
«украинской
перспективы».
Президент Франции Ф. Олланд высказал убеждение в необходимости
всех подписантов минских договоренностей выполнять взятые обязательства.
«Мы работаем в этом (нормандском) формате и ставим подписи. Эти
подписи влекут ответственность всех сторон, во-первых, украинской
стороны, но также сепаратистов о том, что было сделано и что не было
сделано. Главное сегодня – полное выполнение всего пакета мер минских
соглашений», – подчеркнул Ф. Олланд.
Он также считает необходимым проводить «больше встреч
трехсторонней рабочей группы в духе соблюдения минских соглашений».
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«Нам нужно продолжать общаться в “нормандском формате” в контексте
подготовки к следующей встрече. Мы собрались сегодня и для того, чтобы
подготовить такую встречу», – добавил французский президент.
Президент Украины П. Порошенко в ходе пресс-конференции также
заявил о том, что альтернативы минским соглашениям не существует. «У нас
есть «формат Минска», формат «нормандский», уверен в том, что в рамках
этих форматов мы можем решить все необходимые вопросы». Между тем,
ранее
украинская
сторона
неоднократно
предлагала
расширить
«нормандскую четверку» за счет США. Руководители Польши также недавно
заявляли о том, что хотели бы участвовать в переговорах.
Выступая в Берлине, П. Порошенко избегал резких слов о российской
угрозе, сказанных им несколько часов назад в Киеве. Но один раз украинский
Президент, похоже, не сдержался и все-таки указал пальцем на Москву.
«К сожалению, именно Российская Федерация и поддерживаемые ею
боевики представляют единственную угрозу для возобновления мира и
стабильности в регионе», – сказал П. Порошенко. Он напомнил о важности
восстановления контроля на украинско-российской границе, через которую,
по его словам, в Украину заходят «подразделения российской армии и
оружие». А. Меркель и Ф. Олланд никак это не прокомментировали.
Западноевропейские лидеры в своих выступлениях хвалили Президента
Украины П. Порошенко за, как выразилась А. Меркель, «большие
политические усилия» по реформе Конституции в рамках минских
соглашений. Отметим, что П. Порошенко прибыл в Берлин за неделю до
голосования в Верховной Раде по внесению изменений в Конституцию,
которые фактически означают особый статус для отдельных районов
Донбасса, подконтрольных пророссийским сепаратистам. При этом канцлер
ФРГ признала, что недавние дискуссии юридических экспертов в Берлине в
«нормандском формате», то есть с участием Германии, Франции, Украины и
России, «пока не привели к общей позиции». Президент П. Порошенко
пояснил, что имелось в виду. По его словам, за исключением России
эксперты трех стран «едины в том, что изменения в Конституцию
соответствуют обязательствам» Украины в рамках минских соглашений.
А. Меркель и Ф. Олланд обсудили с П. Порошенко выборы на Востоке
Украины, а также их соответствие требованиям ОБСЕ. «Мы дискутировали
по вопросу о демократических выборах, которые согласно минским
соглашениям должны состояться на Востоке Украины», – заявила
А. Меркель на брифинге. По словам канцлера, «этот вопрос является одним
из ключевых».
«Выборы должны пройти по украинскому законодательству, чтобы
Восток (Украины) получил в органы власти легитимных представителей», –
добавил со своей стороны президент Франции Ф. Олланд.
П. Порошенко заявил на брифинге, что проведение сепаратистами
местных выборов на неподконтрольных Украине территориях Донбасса «в
обход украинского законодательства» ставит под угрозу минский
переговорный процесс. «Мы обсудили крайнюю опасность, которую несет
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проведение фейковых выборов 18 октября и 1 ноября не в соответствии с
украинским законодательством. И это несет серьезную угрозу всему
минскому процессу», – отметил он.
Если кто-то ожидал от встречи в Берлине новых инициатив по
урегулированию ситуации в Донбассе, то эти ожидания не оправдались.
Даже если они обсуждались, то официально озвучены не были. Возможно, об
этом шла речь во время рабочего ужина, на который А. Меркель, Ф. Олланд
и П. Порошенко отправились после общения с журналистами. Конец прессконференции, посвященной стране, в которой фактически идет война,
оказался почти рутинным. Представитель французского агентства ФрансПресс, получив возможность задать от своей страны единственный вопрос,
предпочел поинтересоваться реакцией европейских лидеров на обвал курсов
акций в Китае, вообще не спросив об Украине.
В целом тройка лидеров из состава «нормандской четверки» всячески
демонстрировала в Берлине, что речь не идет об исключении из нее России.
На эту тему было много спекуляций в прессе Украины и России накануне.
«Цель этого разговора – укрепить и усилить “нормандский формат”», –
говорила А. Меркель. При этом федеральный канцлер напомнила, что
накануне февральских минских соглашений она вместе с Ф. Олландом летала
сначала в Киев, а затем в Москву.
Похоже, нынешняя встреча в Берлине тоже была своего рода
консультациями перед встречей с участием президента РФ В. Путина. Глава
немецкого правительства не исключила и проведения новой подобной
встречи при участии России, сообщает Deutsche Welle. «Если мы решим, что
это нужно, мы можем встретиться и вчетвером», – сказала А. Меркель.
Кроме того, канцлер сообщила, что президент России В. Путин будет
уведомлен о результатах прошедших в Берлине переговоров.
Встреча лидеров стран «нормандской четверки» может состояться во
время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре
текущего года, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на дипломатические
источники. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство DPA,
подготовка к этой встрече уже началась. Наряду с этим, на ежегодной
конференции с немецкими послами за рубежом 24 августа в Берлине министр
иностранных дел Германии Ф.-В. Штайнмайер заявил, что Украине еще
далеко до завершения военного конфликта на Донбассе, а с Российской
Федерацией необходимо наладить дипломатические отношения.
США в тот же день приветствовали проведение переговоров в Берлине.
Об этом на брифинге сказал представитель Государственного департамента
США Д. Кирби, стенограмма выступления которого опубликована на сайте
Госдепа. «Мы приветствуем сегодняшнее заседание канцлера Меркель,
президента Олланда и Президента Порошенко в Берлине и их постоянную,
общую приверженность полному осуществлению минских соглашений», –
сказал он.
При этом в Госдепе отметили, что считают Россию и боевиков
инициирующими агрессивные действия на Востоке Украины. «Нет
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признаков того, что Украина намерена проводить или проводит подготовку к
наступательным операциям на Востоке страны», – добавил Д. Кирби.
При этом он призвал боевиков и Россию обеспечить безопасность и
полный доступ наблюдателей специальной мониторинговой миссии
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на
неподконтрольную украинским властям территорию.
Интересно, что зарубежные СМИ явно «привязывают» переговоры в
Берлине с ежегодными встречами послов ФРГ и Франции во всех странах
мира, состоявшихся соответственно 24 и 25 августа. Суммировать мнение
немецких СМИ (которые быстро переключились на критику избирательности
российского правосудия) о переговорах в Берлине может материал Der
Tagesspiegel, вышедший в день переговоров. Издание пишет: «Совместные
инициативы Меркель и Олланда, призванные урегулировать украинский
конфликт, – пример того, как признанное теоретически верным решение
реализуется на практике. Другой пример – это то, что Германия задавала тон
в ситуации вокруг Греции, переговоры по ядерному досье Ирана – третье
подтверждение того, как германская дипломатия может способствовать
выходу из опасных ситуаций. Но при отсутствии достойного участия всех
причастных к конфликту стран дипломатия не срабатывает, очаг кризиса
невозможно ликвидировать. Поэтому остается загадкой, почему на встречу в
Берлине не приглашен четвертый партнер по переговорам….
И здесь будет кстати вспомнить слова бывшего министра иностранных
дел Г.-Д. Геншера (Hans-Dietrich Genscher), сказанные в интервью незадолго
до нынешних переговоров: он выразил удивление по поводу того, как в
настоящее время Запад обращается с Россией.
Но на самом деле без согласия России не удалось бы добиться успеха в
переговорах по ядерной проблеме Ирана. Малоизвестным является и тот
факт, что Россия с пониманием отнеслась к тому, что в международной
военно-морской операции по борьбе с терроризмом, проводимой на
Средиземном море, российские корабли подчинены командованию НАТО.
И кто может противоречить Г.-Д. Геншеру, когда он говорит о том, что
экономические санкции, хотя и вредят всем задействованным странам, не
предотвратили массовой солидарности россиян с Путиным из-за военных
успехов в Крыму? Бесспорно, Путин – агрессор в отношении Украины, но
решить конфликт можно только при участии России.
Абсурдную на первый взгляд констелляцию сегодняшнего берлинского
саммита можно объяснить, собственно, только возможной ограниченностью
круга тем. Германия и Франция смогут обосновать отсутствие российского
представителя лишь в том случае, если четко дадут понять главе
Украинского государства, насколько необходимы Украине политические и
экономические реформы. Перемены срочно необходимы стране, которой ЕС
оказывает масштабную политическую и финансовую помощь».
Французские СМИ, анализируя ситуацию на Востоке Украины и
трехстороннюю встречу в Берлине, пришли к выводу, что Париж и Берлин
спешат заморозить конфликт на Донбассе. В частности, об этом пишет
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оппозиционное издание Le Figaro. «Влияние ближневосточного кризиса и
действия Исламского государства, безоружность перед толпой мигрантов,
которая взяла в осаду Европу, торопят Францию и Германию быстрее решить
вопрос с российско-украинским конфликтом. Даже если для этого придется
этот конфликт заморозить, как это было раньше с Приднестровьем или
Грузией. Или же, в крайнем случае, добиться того, чтобы военные действия
там были менее интенсивными», – отмечает СМИ.
По мнению автора публикации, главным вопросом повестки дня встречи
П. Порошенко в Берлине с А. Меркель и Ф. Олландом была судьба минских
соглашений. Рост количества обстрелов на протяжении последней недели на
Донбассе грозит их дальнейшему существованию, пишет газета. Ссылаясь на
дипломатические источники, газета отмечает, что в МИД Франции не
прогнозируют возобновление масштабных боевых действий. В то же время
Le Figaro подчеркивает, что обострение ситуации на Востоке Украины
меньше тревожит Париж, чем Берлин и Киев, которые называют ее «крайне
опасной».
Издание пытается объяснить последующую стратегию французской
дипломатии по урегулированию «украинского кризиса». «В конце декабря
придется подвести итоги минских договоренностей, а в январе – европейских
санкций, наложенных на Россию за ее роль в конфликте в Украине. Поэтому
основу для подведения таких итогов нужно готовить уже сейчас», – пишет
газета.
По ее мнению, в Париже рассчитывают, что удачно решенный вопрос с
«Мистралями» позволит Франции наладить диалог с Россией и даже поможет
снять с нее санкции. Впрочем, допускает газета, такая стратегия не приведет
к урегулированию конфликта и заморозить его не удастся. «Теперь обе
стороны конфликта – Россия и Украина – не заинтересованы в открытой
войне, но В. Путин имеет в нем преимущество и может продолжать
дестабилизировать Юго-Восток Украины, мешая ей сближаться с Западом»,
– отмечает издание. С другой стороны, по мнению автора статьи, в
экспертных кругах говорят, что В. Путин теряет контроль над сепаратистами,
что, в свою очередь, может свести на нет попытки мирного урегулирования
конфликта. «Таким образом, показной оптимизм Парижа весьма
сомнительный», – подытоживает оппозиционное издание.
25 августа президент Французской Республики Ф. Олланд выступил с
традиционным обращением к послам Франции, аккредитованным за
пределами страны. Как пишет сайт Международного французского радио
RFI, Ф. Олланд заявил, что Европа находится в непосредственной близости к
военным конфликтам: «Война не так далеко. Она вернулась к нашим дверям,
к нашим границам. Мы должны сохранять дух уроков истории: когда
фундаменты национальной безопасности поставлены под вопрос, нужно дать
быстрый и твердый ответ. Это именно то, что мы сделали с канцлером
А. Меркель для того, чтобы избежать деградации украинского кризиса:
встреча, которую мы организовали с российским и украинским президентом
6 июня 2014 г., привела к “нормандским форматам”. Именно в этом ключе
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были достигнуты минские договоренности в феврале».
По словам Ф. Олланда, «минские договоренности помогли спасению
жизней», однако президент отметил, не называя имен, что прекращение огня,
тем не менее, соблюдается не полностью. «Условия жизни гражданского
населения как на Востоке, так и на Западе Украины – драматические».
Ф. Олланд отметил, что накануне во время встречи в Берлине с канцлером
Германии А. Меркель и Президентом Украины П. Порошенко обсуждался
вопрос того, как можно «ускорить» реализацию пунктов минских
соглашений.
По поводу минских соглашений президент Франции Ф. Олланд заявил,
что в скором времени проведет переговоры с президентом России
В. Путиным по поводу возможности новой встречи в «нормандском
формате» в Париже. Агентство «РИА Новости» уже поспешило сообщить со
ссылкой на пресс-службу Кремля, что встреча между В. Путиным и
Ф. Олландом в Париже пока не планировалась. Но ведь и Ф. Олланд пока не
звонил.
Из-за украинского кризиса, по словам президента Франции, «в
политическом плане отношения между Россией и Европой заморожены».
В плане экономическом «последствия от введенных санкций наступили и для
России, и для Европы». Несмотря на это, Ф. Олланд подчеркнул, что
«Франция
хочет
поддерживать
с
Россией
искренний
диалог,
соответствующий истории наших отношений и общих интересов. Мы всегда
действуем независимо». Последняя фраза президента, видимо, для тех
критиков политики Европы, которые заявляют, что ЕС всегда действует с
оглядкой на США.
О том, насколько на Западе сильны опасения разрастания военного
конфликта, показывает заметка в The Wall Street Journal. «Рабочая группа,
состоящая из бывших российских и западных официальных лиц,
…предложила провести новые переговоры для заключения ряда соглашений
между НАТО и Москвой с целью недопущения инцидентов с участием
войск», – сообщает корреспондент The Wall Street Journal Д. Барнс.
«Ситуация чревата возможностью либо опасной ошибки, либо инцидента,
которые могут вызвать дальнейшее ухудшение кризиса или даже прямую
военную конфронтацию между Россией и Западом», – говорится в докладе
рабочей группы.
Среди ее членов – бывший министр иностранных дел Великобритании
Д. Браун, бывший российский министр иностранных дел И. Иванов и
А. Д. Ротфельд, бывший глава польского МИДа.
Автор статьи отмечает, что доклад был подготовлен при поддержке ряда
НКО, в том числе European Leadership Network, ранее опубликовавшей
другой доклад, в котором говорилось, что учения НАТО увеличивают, а не
снижают вероятность конфликта в Европе.
Чиновники НАТО критически отнеслись к призыву рабочей группы
начать новый диалог с Россией, пишет Д. Барнс. «У России и сейчас есть
много
доступных
инструментов
для
того,
чтобы
избежать
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непреднамеренного конфликта, снизить напряженность и повысить
прозрачность – от соглашений по контролю над вооружениями до мер
доброй воли, – заявила официальный представитель Альянса О. Лунгеску. –
Ей следует в первую очередь сосредоточиться на выполнении существующих
обязательств и использовании уже имеющихся средств».
СМИ других стран уделили внимания переговорам в Берлине гораздо
меньше. Австрийская Der Standard, статья которой частично продублирована
в немецкой Handelsblatt, пишет: «День Независимости Украины и
прошедший по этому случаю парад собрал не более 2500 человек, что весьма
бледно смотрелось на фоне прошедших 9 мая в Москве торжествах по
случаю Дня Победы. Фотографы, присутствовавшие в Киеве на
национальном празднике, пытались сосредоточиться на патриотическом виде
солдат, гордо несущих национальную символику своей страны.
В то же время, отмечает газета, «после свержения В. Януковича и потери
Крыма, а также хождения по мукам на Востоке страны и в условиях общего
экономического спада патриотизм все еще присущ украинскому народу».
Вот только проблема в том, что никто не умеет им толком пользоваться.
На состоявшихся прошлой осенью парламентских выборах «Народный
фронт» Премьера А. Яценюка был более всего озабочен тем, чтобы не
исчезнуть в жестокой борьбе, что и привело к союзничеству
с Блоком П. Порошенко.
В то же время восходящей звездой в условиях жестокой политической
конкуренции может стать Ю. Тимошенко. «Президент страны, персональный
рейтинг которого составляет 14,6 %, может уступить в будущем году свое
место списанному экс-премьеру, рейтинг которой составляет 13,9 %».
Украинский политолог А. Кава поделился с редакцией газеты секретом
успеха Ю. Тимошенко: «Она умеет строить умную стратегию. Сначала она
вступила в коалицию, а потом выждала момент наибольшего недовольства
правительственной политикой, для того чтобы, в свою очередь, подвергнуть
его критике».
В том же, что касается процесса мирного урегулирования на Востоке
Украины путем децентрализации власти и внесения соответствующих
поправок в Конституцию, то и здесь П. Порошенко не сумел собрать
парламентского большинства, что и может явиться предметом его
переговоров с президентом Франции Ф. Олландом и канцлером Германии
А. Меркель, считает газета.
Handelsblatt к этому добавляет: «Поводов для атак украинское
руководство предоставляет в достаточном количестве: конфликт в Донбассе
не урегулирован. Наоборот, перестрелки возобновились и усилились.
Помимо этого, экономические силы “покидают” страну.
Падение рейтинга значительно: не только Россия, но и Запад требует от
Киева активных шагов по децентрализации. В нынешнем парламенте
отсутствует большинство, необходимое для принятия соответствующей
поправки к Конституции. Если поправка П. Порошенко, касающаяся
децентрализации, не будет принята, возможны досрочные новые выборы.
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А. Кава прогнозирует, что это будет весной 2016 г.
До этого украинскому руководству предстоит пережить долгую зиму.
Соглашение с Россией о поставках газа все еще отсутствует. Ввиду
хронической нехватки средств “Нефтегаз” недавно предложил своему
российскому противнику “Газпрому” оплачивать поставки за счет аванса за
транзит топлива в Европу. Возможно, схема, к которой стороны прибегали и
ранее, удобна и для “Газпрома”, но решение принимает Кремль. Он же вряд
ли склонен идти на уступку в очередной раз.
Кроме того, Украина решает другую существенную проблему: она хочет
рефинансировать внешний кредит в размере 20 млрд дол. с помощью
частных кредиторов. По крайней мере, в этом вопросе намечается прогресс.
По сообщению Wall Street Journal, возможно, крупнейшие западные
кредиторы спишут пятую часть украинского долга. Обе стороны практически
вплотную подошли к тому, чтобы принять масштабную программу санации»,
– пишет газета со ссылкой на инсайдеров.
Западные обозреватели весьма сдержанно оценили результаты
берлинской встречи трех глав государств, констатируя усталость
европейских лидеров как от российско-украинского конфликта, так и от
отсутствия необходимой динамики в проведении реформ в Украине.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман у середу, 26 серпня, провів
зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в
Україні С. Смітом у зв’язку із завершенням його каденції в Україні.
Керівник парламенту подякував послу за небайдужість до України та
особистий внесок у зміцнення двосторонніх відносин, формування рішучої
позиції Великої Британії на підтримку України в контексті російської агресії
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 26.08).
***
«Ми маємо побудувати нашу стратегію таким чином, щоб
конституційна реформа була ухвалена», – заявив Голова Верховної Ради
України В. Гройсман під час свого виступу в програмі «Свобода слова»
25 серпня. «За кожну реформу треба боротися», – зазначив він.
Критикуючи позицію противників внесення змін до Конституції,
В. Гройсман, зокрема, зазначив: «Нас намагаються посварити з нашими
європейськими партнерами, з усім світом, оскільки демонстрація того, що
Україна не зможе прийняти європейські реформи, необхідні зміни – це й є
стратегія Кремля. Але грають вони при цьому на почуттях українців. Я не
хочу сказати, що хтось намагається бути агентом Кремля, але є певні
почуття, на яких можна зіграти недобру гру».
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За його словами, конституційна реформа на сьогодні є необхідною, вона
народить справжнє громадянське суспільство, справжній середній клас, якого
бояться всі режими диктаторської влади, створить якісні робочі місця через
активну участь у владі громадян, змінить систему економіки Української
держави. Ця реформа є ключем до успіху реформ у галузі освіти, охорони
здоров’я, соціальної політики тощо.
Голова Верховної Ради України також наголосив, що «конституційна
реформа дасть змогу повернути владу від державного апарату до органів
влади, які обирають українці» (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 26.08).
***
Реформирование работы Верховной Рады Украины начнется в
сентябре при поддержке Европейского парламента, заявляет спикер
украинского парламента В. Гройсман.
«Мы с сентября месяца начинаем совместно со специальной миссией
Европейского парламента реформу внутри украинского парламента. Я
считаю, что старыми методами качественную новую систему построить
сложно», – заявил он в эфире «Свободы слова» на канале ICTV 25 августа
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3555307-hroisman-rasskazal-kohdanachnetsia-reformyrovanye-parlamenta).
Вместе с тем спикер отметил, что в ходе этой реформы должны быть
предусмотрены
нормы,
которые
защитят
права
оппозиции
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 26.08).
***
Голова Комітету з питань промислової політики та промисловості
В. Галасюк узяв участь у нагородженні переможців конкурсу проектів з
програмування.
Захід відбувся в Київському міському будинку учителя з нагоди закриття
Літньої школи програмування, організованої Асоціацією «Інформаційні
технології України» спільно з Київським національним університетом
ім. Т. Шевченка та Національним технічним університетом України
«Київський політехнічний інститут». У рамках зазначеної програми навички
базового програмування здобули 100 школярів, які продемонстрували вміння
створювати веб-додатки й розробляти комп’ютерні ігри в підготовлених до
завершення Літньої школи проектах (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 25.08).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент
П.
Порошенко
зустрівся
з
представниками
громадськості для обговорення актуальних питань розвитку держави.
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Основною темою обговорення стали зміни до Конституції в частині
децентралізації.
Президент підтримав думку більшості присутніх щодо необхідності
кращої комунікації з населенням щодо сутності конституційних змін. «Треба
нам спільно знайти можливості донести до народу, що зміни не несуть
жодної загрози, а працюють на нашу перемогу», – сказав глава держави.
«Для того щоб перемогти, нам потрібен мир, і це має нас об’єднати», –
наголосив глава держави, закликавши кожного присутнього знайти слова, які
дадуть змогу об’єднати націю.
Президент зазначив, що, як вказують дані соціологічних досліджень,
«левова частина населення підтримує децентралізацію». «Нам потрібна
підтримка людей. Якщо не провести децентралізацію – жодної реформи не
буде», – наголосив глава держави.
В обговоренні взяли участь відомі українські діячі культури, науковці,
юристи, соціологи, представники духовенства та громадські активісти, серед
яких юрист і політик, член Конституційної Комісії С. Головатий, виконавчий
директор Міжнародного фонду «Відродження» Є. Бистрицький, експерт
Центру політико-правових реформ Я. Журба, директор Фонду
«Демократичні ініціативи» ім. І. Кучеріва І. Бекешкіна, голова Українського
інституту національної пам’яті В. В’ятрович, директор Докторської школи
Національного університету «Києво-Могилянська академія» М. Вінницький,
співачка та громадській діяч О. Кольцова, радник Президента, заслужений
економіст України, член-кореспондент Академії технологічних наук України
О. Пасхавер, член Національної ради реформ, співзасновник громадської
організації «Всеукраїнська громадянська платформа “Нова країна”» В. Пекар,
православний священик Георгій (протоієрей) Коваленко, академік
Національної академії наук України, громадський діяч, філософ, учасник
ініціативи «Першого грудня» М. Попович, заслужений артист АР Крим,
ведучий серії телевізійних програм «Хоробрі серця» А. Сеїтаблаєв,
театральний режисер, продюсер, драматург В. Троїцький, голова правління
Всеукраїнської рекламної коаліції А. Федорів (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 26.08).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
прем’єр-міністром Королівства Швеція С. Льовеном.
У відповідь на вітання С. Льовена з Днем Незалежності України
Президент подякував Швеції за послідовну й активну підтримку суверенітету
та територіальної цілісності Української держави, а також окремо наголосив
на важливості активізації діяльності міжнародної коаліції на захист України.
Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі й
наголосили на необхідності забезпечення безумовного виконання мінських
домовленостей російською стороною. «Має бути пряма залежність між
санкціями Євросоюзу, перебігом виконання Росією мінських домовленостей і
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відновленням територіальної цілісності України», – зазначив глава держави.
У цьому зв’язку П. Порошенко поінформував С. Льовена про
результати нещодавньої зустрічі з канцлером Німеччини А. Меркель і
президентом Франції Ф. Олландом.
П. Порошенко та С. Льовен також спільно засудили вирок російського
суду в справі українських громадян О. Сенцова й О. Кольченка та
домовилися координувати зусилля з метою задіяння всіх міжнародноправових механізмів для швидкого звільнення українських громадян
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 26.08).
***
Президент П. Порошенко підписав Указ «Про відзначення у
2015 році Дня захисника України». Заходи спрямовані на належне
вшанування бойового подвигу та самовідданості громадян, які присвятили
своє життя служінню українському народу, посилення суспільної уваги та
турботи про захисників рідної землі, збереження й розвитку національних
військових традицій.
Кабінету Міністрів доручено утворити у двотижневий термін
Організаційний комітет з підготовки та відзначення у 2015 р. Дня захисника
України. Уряд має забезпечити проведення в Києві та інших населених
пунктах України урочистостей, зокрема за участі керівництва держави та
органів місцевого самоврядування, військовослужбовців, учасників
Революції гідності, представників духовенства, української діаспори й
дипломатичного корпусу.
Також Указом пропонується звернутися до релігійних організацій із
пропозицією провести 14 жовтня 2015 р. панахиди за загиблими та молебні
за захисників України.
Обласній, Київській міській державним адміністраціям доручено
розробити в місячний термін регіональні плани заходів, а Міністерству
освіти і науки разом із представниками громадськості – провести у вересні –
жовтні всеукраїнську молодіжну та дитячу акцію «Напиши листа захиснику
України».
Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України та державні
адміністрації мають забезпечити громадській порядок та безпеку громадян
під час проведення масових заходів з нагоди Дня захисника України
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 26.08).
***
Глава держави в Одесі взяв участь в урочистій церемонії складання
військової присяги батальйонами патрульної поліції.
Вітаючи присутніх на урочистій церемонії, Президент привітав Одесу з
днем народження патрульної поліції міста. «Це не просто якийсь черговий
підрозділ. Це – нова сторінка історії України. Чиста, чесна, патріотична,
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одеська і українська поліція продемонструють найкращі якості, і справа не
лише в новій формі – в новій підготовці, в новому керівництві і в новому
законі, який нещодавно був проголосований і мною підписаний», – зазначив
П. Порошенко.
Глава держави особливо зауважив, що для ефективного виконання
функцій новою поліцією потрібно ключове – довіра людей. «Я впевнений, що
одеська поліція повторить успіх своїх київських побратимів, де поліція була
запущена трохи більше місяця тому, і вже сьогодні 80 % киян твердо
довіряють поліцейському в новій формі. Вони знають, що в поліцейського
вони знайдуть захист, допомогу, підтримку, закон і Конституцію. Впевнений
в тому, що ця саме доля чекає і одеську поліцію», – наголосив Президент.
Звертаючись до нових поліцейських, глава держави зазначив: «Вірю, ви
не осоромите високе звання українського поліцейського. Адже довіра, яку
отримали ваші колеги у Києві, – це найбільший скарб, який важко зібрати і
так легко втратити».
Звертаючись до одеситів, глава держави висловив упевненість у тому,
що довіра жителів міста буде великою підтримкою. «Бо, врешті-решт,
поліція – це сервіс, послуга, яку держава надає громадянам. Київ вже
показав, що ми почали змінюватись, і реформа йде. Впевнений, що ця
реформа буде тріумфально продовжена в Одесі», – заявив П. Порошенко.
Повідомивши про свій візит напередодні до Німеччини й зустріч з
канцлером Німеччини А. Меркель і президентом Франції Ф. Олландом,
Президент зазначив: «Ключове завдання полягає в тому, щоб пришвидшити
реформи і забезпечити швидку інтеграцію України до Європейського Союзу.
Впевнений в тому, що ми найближчим часом зможемо відзвітувати про
проведення реформи і отримати перспективу безвізового режиму. Ми –
європейська країна, і поліція є ключовим атрибутом європейської країни.
Впевнений в тому, що за декілька місяців нам вдасться побудувати не лише
патрульну поліцію, а всі сфери правоохоронців».
До того ж Президент висловив подяку за це міністру внутрішніх справ
А. Авакову, першому заступнику міністра Е. Згуладзе-Глуксманн.
«Сьогодні Одеса є форпостом реформ, які реалізує глава Одеської
обласної державної адміністрації, екс-президент Грузії, надійний мій
товариш М. Саакашвілі», – зазначив Президент. Глава держави висловив
задоволення тим, що залучив до реформ, надав українське громадянство
висококласним фахівцям з багатьох країн світу.
Нова поліція в Україні є символом революційних реформаторських
змін, наголосив П. Порошенко. «Успіх поліції, успіх в побудові армії, успіх
наших дипломатів, які допомогли мені створити потужну світову коаліцію на
підтримку України, на захист нашого суверенітету, територіальної цілісності
і незалежності, є твердим гарантом того, що все у нас буде добре і все у нас
вийде», – заявив Президент. Глава держави зауважив, що київська поліція
зарекомендувала себе непідкупністю й принциповістю: «Кажуть, її жертвами
стали народні депутати, місцеві чиновники, але виграв від цього український
народ, і впевнений в тому, що сьогодні ця доля чекає Одесу».
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Звертаючись до нових патрульних, Президент зазначив: «Дякуючи
підтримці всього українського суспільства та наших зарубіжних партнерів,
ви добре навчені, оснащені технічно, маєте чітко визначені обов’язки та
права. Своє право гідно представляти поліцейського Одеси ви вибороли у
непростій боротьбі: на одне мiсце претендувало 12 осiб». Через щільний
професійний відбір пройшов і начальник управління патрульної служби в
Одесі Б. Федун. «Це – поліцейський, який був командиром батальйону в
Києві, а зараз стоїть перед вами. На вас, Богдане, як і на весь колектив,
покладена величезна відповідальність – не втратити, а ще більше зміцнити
довіру жителів, яку ви маєте на старті», – сказав Президент.
Президент наголосив, що, крім злочинності, найважчий ворог, якого
нові поліцейські зобов’язані побороти, це – хабар. «Вам, шановні
поліцейські, будуть пропонувати, там само, як це робиться в Києві, вас
будуть спокушувати, вам будуть давати інколи більше, ніж ви зможете
заробити за місяць. Але якщо ви візьмете один раз – ви втратите самоповагу і
повагу до вас назавжди», – зазначив П. Порошенко.
Президент побажав новим поліцейським успіхів у нелегкій та
відповідальній службі задля захисту життя, здоров’я та законних інтересів
людини (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 25.08).
***
Президент П. Порошенко наголошує, що для якісного несення
служби українські захисники територіальної цілісності та незалежності
повинні бути забезпечені всім необхідним не тільки у воєнному плані, а й
мати надійний тил.
«Дуже важливо, щоб ті, хто ризикує життям, захищаючи державу,
отримували не лише заробітну платню, ще й високу, але й житло. Щоб тил
українського військовослужбовця був надійним», – сказав глава держави під
час церемонії вручення ключів від квартир 53 службовцям Південного
регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Президент зазначив, що за останній рік дедалі частіше відвідує
військових, прикордонників. «З розбудовою нашої країни я буду робити все
для того, щоб підвищувати соціальні стандарти життя для
військовослужбовців та членів їхніх сімей», – запевнив П. Порошенко.
Глава держави наголосив: «Ми зробимо все необхідне для посилення
держави. Український народ завжди буде піклуватися про добробут своїх
захисників. Роки розвалу, ігнорування потреб військовослужбовців відійшли
в минуле. Звичайно, не все одразу, але будемо рухатися тільки вперед».
Президент повідомив, що забезпечення військових прикордонної
служби житлом здійснюється відповідно до відомчої програми ДПСУ, для
реалізації якої в поточному році передбачено виділення 60 млн грн. «За ці
кошти будується 14 об’єктів житла, з яких у звітному році буде введено в
експлуатацію дев’ять», – сказав глава держави, зауваживши, що службовим
житлом насамперед забезпечуватимуться учасники АТО.
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Президент підкреслив внесок прикордонників в оборону держави.
«…На Марші незалежності десятки тисяч людей плескали українським
прикордонникам, які надійно стоять на сторожі суверенітету, територіальної
цілісності і незалежності нашої держави. І коли підступний ворог почав
агресію проти нашої держави, першими удар на себе прийняли саме
прикордонники», – наголосив П. Порошенко.
Сьогодні Президент і уряд приділяють першочергову увагу
забезпеченню прикордонників для виконання поставлених перед ними
завдань,
особливо
відзначив
Президент
(Офіційне
інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 25.08).
***
Президент П. Порошенко під час робочої поїздки до Одеської
області відвідав Одеський прикордонний загін, де повідомив про
присвоєння чергових військових звань і вручив нові генеральські погони
чотирьом військовослужбовцям Державної прикордонної служби,
учасникам бойових дій на Донбасі.
Глава держави вручив нові погони генерала начальнику управління
внутрішньої та власної безпеки Адміністрації ДПСУ Р. Баранецькому,
начальнику управління зв’язку, начальнику зв’язку Адміністрації ДПСУ
О. Кирію, начальнику управління прикордонного контролю департаменту
охорони державного кордону Ю. Лисюку, директору департаменту
оперативної діяльності Адміністрації ДПСУ П. Цигикалу.
Усі службовці – учасники антитерористичної операції на Донбасі. Так,
Ю. Лисюк, очолюючи Донецький прикордонний загін, керував
прикордонними підрозділами під час ведення активних бойових дій. Зробив
вагомий внесок в удосконалення законодавства України та нормативноправові бази з прикордонного контролю, нині докладає активних зусиль до
виконання Національного плану дій щодо лібералізації Європейським
Союзом візового режиму для України.
О. Кирій відіграв ключову роль у забезпеченні зв’язком органів
охорони держкордону на Сході України. Забезпечує безперебійне
функціонування центрів супутникового та відеозв’язку, у тому числі
прикордонного підрозділу та пунктів пропуску на кордоні та в зоні
розмежування.
За ініціативою та під безпосереднім керівництвом П. Цигикала
розроблено та запроваджено новітні методи оперативно-розшукової роботи.
Діяльність оперативних підрозділів спрямована на ефективну та
результативну протидію розвідувально-диверсійній діяльності російських
спецслужб та організованій злочинності на державному кордоні. Організував
та забезпечує оперативне прикриття в зоні вздовж лінії зіткнення в смузі
безпеки в Донецькій і Луганській областях.
Р. Баранецький – активний учасник реалізації державної
антикорупційної політики, забезпечує виконання завдань щодо боротьби з
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корупційними проявами (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 25.08).
***
Президент П. Порошенко присвоїв Одеській національній морській
академії статус Національного університету. Про це глава держави
повідомив під час зустрічі з курсантами та професорсько-викладацьким
складом навчального закладу в рамках робочої поїздки до Одеської області.
Президент нагадав, що Україна – морська держава з глибокими
традиціями судноплавства та суднобудування, яка входить у п’ятірку
світових лідерів за кількістю офіцерів морського транспорту, що працюють
на світовому ринку морських перевезень.
Глава держави підкреслив важливість розвитку морської галузі як
складової забезпечення енергонезалежності країни та розвитку її
транспортного транзитного потенціалу, який є запорукою економічного
розвитку в цілому.
Глава держави зазначив, що українська морська школа високо
цінується у світі, українські моряки сьогодні мають великий авторитет. «Я
мрію, щоб вони не їздили працевлаштовуватися за кордон, щоб ми нарешті
відновили морський флот, щоб ми припинили корупцію в портах, на митниці,
щоб було легко організовувати транзити через Україну, щоб до нас прийшли
вантажі з Далекого Сходу, Китаю, Сінгапуру, бо це є воротами не лише в
Україну, це – ворота для всієї Європи. Впевнений, що ми це зробимо», –
сказав Президент.
Глава держави зазначив, що всі згадані ним заходи вдасться
реалізувати, оскільки український народ сьогодні вже налаштований на інше
життя. «Вірю, що все вийде: побудуємо морські порти, переможемо
корупцію. І в цьому нам допоможе народ. Народ, як ніхто, зацікавлений у
побудові нового суспільства», – підкреслив він.
Президент наголосив, що вже багато зроблено для захисту України та
багато чого ще треба зробити, зокрема попереду – повернення Криму та
відновлення Військово-Морських сил з базою в Одесі.
Президент згадав подвиг курсантів Нахімовського училища, які у
Севастополі в перші дні анексії Криму не зрадили українську присягу,
сказавши, що присягу двічі не приймають. Президент подякував колишньому
курсанту училища, а нині курсанту Одеської морської академії Р. Сметанову.
«Саме з таких вчинків кується справжнє загартоване українське військо. Я, як
Президент, вдячний за такий вчинок», – сказав П. Порошенко.
Глава держави привітав присутніх з 24 річницею незалежності України.
Він розповів про Марш незалежності, який відбувся в Києві. «Вчора
(24 серпня. – Прим. ред.) Україна та світ побачили абсолютно інше
українське військо – одягнене, вишколене і готове захищати державу», –
наголосив Президент, підкресливши, що сьогодні Україна готова захищатися
не лише на суші, а й на морських рубежах.
За словами Президента, академія є провідним вищим навчальним
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закладом і методичним центром у морській галузі України, вона здійснює
підготовку як висококваліфікованих фахівців для морського транспорту, так і
офіцерів ВМС (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 25.08).
***
Президент ознайомився з розробками українського ВПК на
державному підприємстві «Завод 410 цивільної авіації».
Президент П. Порошенко відвідав державне підприємство
«Завод 410 цивільної авіації», де ознайомився із сучасними розробками
українського військо-промислового комплексу, зокрема із зразками
авіаційної техніки, безпілотних летальних апаратів, систем радіоелектронної
боротьби, управління військами та протиракетного захисту.
Також главі держави було представлено сучасні засоби радіозв’язку та
високотехнологічні розвідувально-ударні безпілотні комплекси й системи
захисту літальних апаратів.
Президент також детально оглянув літак Ан-178, який є одним з
найкращих сучасних зразків військово-транспортної авіаційної техніки в
світі. Крім того, Президент ознайомився з іншою продукцією підприємств
Державного концерну «Укроборонпром».
Глава держави вручив державні нагороди ряду керівників та інженерівконструкторів військо-промислових підприємств за вагомий особистий
внесок у розвиток оборонно-промислового комплексу України, багаторічну
сумлінну працю і високий професіоналізм.
В огляді авіаційної техніки разом із Президентом узяли участь секретар
Ради національної безпеки та оборони України О. Турчинов, міністр оборони
України С. Полторак, заступник глави Адміністрації Президента України
А. Таранов, генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром»
Р.
Романов,
генеральний
директор
державного
підприємства
«Завод 410 цивільної авіації» С. Подрєза, інші керівники військових
підприємств (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 25.08).
***
Під час відвідування державного підприємства «Завод 410 цивільної
авіації» глава держави взяв участь в урочистій церемонії присвоєння
літаку АН-30Б імені Героя України К. Могилка та передачі його Збройним
силам України 1.
Бойовій машині – військово-транспортному літаку АН-30Б (борт № 86)
1

Довідка: 6 червня 2014 р. літак-розвідник АН-30Б, яким керував підполковник К. Могилко,
фотографував місцевість над м. Слов’янськ Донецької області. В екіпажі було сім осіб. О 17:40 на висоті 4050 м,
яка вважається безпечною, у літак влучила ракета, що була випущена сепаратистами з переносного ракетнозенітного комплексу. Ракета влучила в правий двигун, почалася пожежа. Літак почав різко втрачати висоту. До
падіння залишалися лічені секунди, коли командир наказав команді покинути літак, а сам відвів його від
житлових кварталів Слов’янська. АН упав північніше міста. Командир літака підполковник К. Могилко загинув.
Його знайшли в кабіні. Він до останнього залишався за штурвалом.
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присвоєно ім’я загиблого командира екіпажу літака-розвідника, льотчика
першого класу, підполковника, Героя України К. Могилка, який загинув
минулого року, відвівши палаючий літак від житлових кварталів
м. Слов’янськ.
«Костянтин за життя жив з крилами, і зараз він продовжує літати», –
сказав Президент. «Пам’ять про загиблих героїв живе в наших серцях», –
наголосив П. Порошенко, звертаючись до родини льотчика – батька,
дружини і двох дітей.
Глава держави оголосив хвилину мовчання.
«Увіковічення пам’яті Героя України, талановитого льотчика,
авторитетного командира підполковника К. Могилка відгукнеться в серцях
воїнів-авіаторів, всіх українських вояків, всього українського народу, –
сказав Президент. – Це – ще одне підтвердження того, що герої не вмирають,
вони живуть в пам’яті вдячного народу, вони говорять з нами назвами шкіл,
вулиць, пам’ятників, меморіальних дошок».
Глава держави передав батькові героя пам’ятний знак літака ВійськовоПовітряних сил Збройних сил України АН-30Б (борт № 86).
Президент вручив сертифікат літака командиру військової частини
А2215 полковнику Д. Філатову (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 25.08).
***
Президент України П. Порошенко в рамках робочого візиту до
Німеччини відвідав берлінський військовий шпиталь, де проходять
лікування українські військові.
Усього в цьому лікувальному закладі перебувають п’ять українців, які
отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі. Це рядовий
Д. Середа з 91-го інженерно-саперного полку, солдат В. Сторожук з
93-ї бригади, солдат І. Вівчар, сержант І. Лобода та прикордонник сержант
О. Годунов. Українські військові лікуються в Німеччині за домовленістю
Президента України за рахунок федерального уряду.
П. Порошенко поспілкувався з пораненими військовими, а також з
лікарями, які їх лікують. Президент побажав їм одужання й зазначив, що
Україна чекає на своїх героїв.
Глава держави поінформував про Марш незалежності, який відбувся
зранку на Хрещатику в Києві (24 серпня. – Прим. ред.), та привітав воїнів із
Днем Незалежності.
Президент повідомив про переговори, які відбулися, з канцлером
Німеччини та президентом Франції, наголосивши, що передусім ішлося про
деескалацію ситуації на Донбасі. «З одного боку, наші славні воїни, з іншого
– дипломати, і перемога буде за нами», – заявив П. Порошенко.
Президент повідомив, що Німеччина має намір продовжити надавати
допомогу в лікуванні українських військових.
Німецькі лікарі, з якими спілкувався Президент, відзначили
професіоналізм українських колег, які починали лікувати цих воїнів
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(Офіційне
інтернет-представництво
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 25.08).

Президента

України

***
Президент П. Порошенко під час робочого візиту до Німеччини
відвідав Музей Checkpoint Charlie, де відкривається експозиція, присвячена
подіям в Україні – Революції гідності та проведенню антитерористичної
операції на Донбасі.
Разом з главою держави музей відвідала мати української льотчиці
Н. Савченко, яка більше року незаконно утримується в російській в’язниці.
Експозиція містить речі українки, передані її родичами, та портрет,
написаний на брилі з Берлінського муру.
На виставці представлені фотографії революційних та бойових подій,
українська символіка, у тому числі бойовий прапор 95-ї бригади, світлини з
активістами та військовими. Також розміщена атрибутика Революції гідності,
зокрема каски. Експозиція містить і малюнки дітей для військових.
Музей Checkpoint Charlie в Берліні, названий на честь однойменного
контрольно-пропускного пункту на колишньому кордоні між НДР і Західним
Берліном, демонструє постійну експозицію з історії Берлінського муру та
боротьби за права людини в різних країнах (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 25.08).
***
Під час свого першого брифінгу в новій якості заступник глави
Адміністрації Президента України К. Єлісєєв детально поінформував про
результати переговорів між Президентом України П. Порошенком,
федеральним канцлером Німеччини А. Меркель і президентом Франції
Ф. Олландом, які відбулися напередодні в Берліні.
Заступник глави АПУ охарактеризував переговори як «відверту та
відкриту п’ятигодинну розмову, метою якої було проаналізувати стан
виконання мінських домовленостей на тлі загострення ситуації на Донбасі».
Він також повідомив, що учасниками переговорів були визначені
«критичні точки» виконання мінських домовленостей, була окреслена
тактика й перспективи подальшого розвитку мінського процесу та чітко
сформульовані завдання, які має виконати російська сторона, з тим щоб
належним чином імплементувати мінські домовленості.
Пояснюючи тристоронній формат зустрічі в Берліні, К. Єлісєєв
наголосив на тому, що ця ініціатива Президента «не є одномоментою, це
цілий комплекс заходів і приклад того, що Президент України налаштований
працювати в інтенсивному режимі не лише для того, щоб зміцнити
проукраїнську коаліцію, а й забезпечити сумлінне виконання усіх положень
мінського процесу усіма сторонами».
Співрозмовники обговорили так звані «червоні лінії», «перетин яких
Російською Федерацією означитиме рішучу реакцію міжнародного
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співтовариства, зокрема Європейського Союзу», повідомив К. Єлісєєв. «Наші
європейські партнери абсолютно підтримали концепцію, що має бути тісна
ув’язка між виконанням мінських домовленостей та посиленням санкцій
щодо Російської Федерації. Ми домовилися, що, якщо ситуація буде
розгортатися так, як сьогодні, Європейський Союз у вересні продовжить дію
так званих персональних санкцій щодо окремих офіційних осіб Російської
Федерації, які залучені до дестабілізації ситуації на Донбасі», – зазначив
К. Єлісєєв.
Заступник глави АПУ повідомив, що українська делегація на чолі з
Президентом під час зустрічі в Берліні представила чітку й аргументовану
позицію України. «Ми надали нашим партнерам конкретні факти, цифри,
карти, які доводять присутність російських сил на території Донбасу. Наші
європейські партнери з цікавістю вислухали факти, які надали їм», – зазначив
він.
Серед так званих «червоних ліній» К. Єлісєєв назвав плани так званих
лідерів ДНР/ЛНР провести фейкові вибори на окупованих територіях та
зауважив, що Російська Федерація має натиснути на своїх поплічників для
того, щоб скасувати проведення цих виборів. «Якщо вони відбудуться – це
стане серйозним викликом для мирного процесу. Але я думаю, що
найближчим часом відбудуться певні контакти з російською стороною, щоб
не допустити цього. Ми очікуємо досить жорстку реакцію світової спільноти
на ці дії», – сказав заступник глави АПУ.
Відповідаючи на питання, К. Єлісєєв зазначив, що зустріч президентів
України та Російської Федерації може відбутися в рамках «нормандського
формату». «Ми спільно працюємо з нашими партнерами, зокрема з німецької
та французької сторонни, щодо зустрічі у “нормандському форматі”, така
зустріч може відбутися наступного місяця, але це залежить від інших сторін
переговорів», – сказав він. При цьому він зазначив, що «Україна відкрита до
будь-яких модифікацій “нормандського формату”», зокрема «Нормандія
плюс інші країни».
«Вимоги до Російської Федерації – повна імплементація мінських угод:
дотримання режиму припинення вогню, відведення важкої зброї, припинення
постачання зброї бойовикам, припинення провокацій стосовно спостерігачів
ОБСЄ, виведення всіх російських незаконних збройних формувань та техніки
з української території, безперешкодний доступ представників Червоного
Хреста в окремі райони Донецької та Луганської областей. Найближчим
часом ці вимоги будуть доведені до російської сторони», – наголосив
заступник глави АПУ.
К. Єлісєєв також повідомив про те, що ведуться постійні консультації з
польською стороною і на початку вересня Україну має відвідати спеціальний
посланець польського президента як для обговорення «дорожньої карти»
двосторонніх відносин між президентами України та Польщі, так і
подальшого можливого залучення Польщі до врегулювання ситуації на
Донбасі. «Ми дуже цінуємо позицію Польщі, що польська сторона готова
долучитись до миротворчих ініціатив», – зазначив він.
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Говорячи про вирок російського суду в справі українських громадян
режисера О. Сенцова та активіста О. Кольченка, заступник глави АПУ
наголосив: «Реакція Європи буде досить жорсткою. Ми очікуємо, що будуть
зроблені демарші з боку наших європейських союзників та партнерів. Ми
будемо працювати через міжнародні структури, зокрема через Раду Європи,
ООН, Комісію з прав людини, щоб наші громадяни не лише були звільнені,
але й повернулися додому».
У Берліні лідери трьох країн також домовилися про посилення
політики невизнання незаконної анексії Кримського півострова з боку
Російської Федерації (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 24.08).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк вимагає від центральних органів
виконавчої влади, міністерств і голів ОДА виконання плану заходів із
підготовки об’єктів ПЕК до осінньо-зимового періоду. Про це він заявив
під час розширеного засідання уряду за участі керівників ОДА в середу,
26 серпня.
А. Яценюк нагадав, що в областях створені комісії щодо стану
розрахунків за енергоносії під головуванням керівників ОДА.
Глава уряду звернувся до керівників облдержадміністрацій: «Нам
необхідно покращити стан розрахунків, тому що нам необхідний додатковий
фінансовий ресурс для закачування газу в сховища».
«Усе, що можна було зробити з боку уряду, ми робимо, в тому числі
проводимо перемовини з нашими західними партнерами щодо отримання
короткострокового фінансування для закачування газу в сховища, але
додатковим ресурсом є, звичайно, погашення заборгованості за енергоносії»,
– наголосив він.
А. Яценюк нагадав, що за підсумками засідання енергетичного штабу
5 серпня був ухвалений конкретний план заходів із 12 пунктів із підготовки
об’єктів паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду:
«Центральні органи виконавчої влади, міністерства і голови обласних
державних адміністрацій – там все розписано детально, визначені конкретні
терміни». «Прошу виконати розпорядження уряду – в хатах має бути тепло»,
– наголосив глава уряду (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015.
– 26.08).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк вимагає від Національної комісії
з регулювання енергетики і комунальних послуг притягнути до
відповідальності 900 компаній, які не надають соціальним службам
інформацію, необхідну для оформлення субсидій для громадян. Про це
глава уряду заявив під час розширеного засідання уряду за участю керівників
ОДА в середу, 26 серпня.
«Вимагаю від НКРЕКП вжити невідкладних заходів до притягнення до
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відповідальності ліцензіатів – 900 компаній, які замість того, щоб допомагати
людям оформлювати субсидії, тільки вимагають сплати за житловокомунальні послуги. Вони нічого не роблять, щоб спростити механізм
надання субсидій і подати відповідну інформацію», – наголосив він.
Глава уряду звернувся до міністра енергетики та вугільної
промисловості України разом із головою Національної комісії з регулювання
енергетики і комунальних послуг «вжити невідкладних заходів по
відношенню компаній, які порушують рішення Кабінету Міністрів України»
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 26.08).
***
Фінансова ситуація в Україні доволі стабільна.
Завдяки заходам, які проводились урядом України разом із
міжнародними партнерами, «є достатня фінансова подушка і достатні
ресурси для того, щоби втримувати стійкість», – наголосив Прем’єр-міністр
України А. Яценюк під час розширеного засідання уряду за участі керівників
ОДА в середу, 26 серпня.
Глава уряду зазначив, що «не може не викликати занепокоєння ситуація
на світових ринках – у Китаї, Казахстані й Росії: «Україна повинна бути
готова відповідати на всі основні виклики, які зараз існують у фінансовій
системі світу».
«Із початку поточного року ми готувались до складного розвитку
ситуації, і саме тому уряд дуже напружено і системно здійснював
накопичення фінансового ресурсу для того, щоби ті виклики, які можуть
постати перед Україною, мали адекватну відповідь», – наголосив А. Яценюк.
Глава уряду повідомив, що станом на сьогодні на єдиному
казначейському рахунку накопичено 30 млрд грн: «Крім того, на валютних
рахунках уряду накопичено 35 млрд грн. Золотовалютні резерви
Національного банку вже сьогодні становлять 12 млрд дол. США».
А. Яценюк наголосив, що вчора Світовий банк прийняв рішення щодо
виділення Україні 500 млн дол. США на проведення економічних реформ:
«Ми очікуємо отримання цих коштів до 9 вересня поточного року».
Крім того, за словами глави уряду, прийняття рішення Світового банку,
«відкриває нам двері для додаткового фінансового ресурсу, який Україна
зможе отримати від Японії та інших міжнародних контрибуторів»:
«Загальний обсяг коштів від Японії – це ще додатково 300 млн дол.».
Також Світовий банк розглядає питання щодо подальшої підтримки
України: «Це загалом ще також 500 млн дол. США, які надійдуть на рахунки
українського уряду і створюють нам реальну подушку економічної
стабільності».
«Тобто фінансова ситуація, яка сьогодні є в Україні, є доволі
стабільною. Усі заходи, які проводились урядом разом із нашими
міжнародними кредиторами і міжнародними партнерами кажуть про те, що є
достатня фінансова подушка і достатні ресурси для того, щоби втримувати
стійкість», – наголосив А. Яценюк.
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Глава уряду звернувся до міністра фінансів України Н. Яресько разом із
головою Національного банку України з огляду на останні світові події
провести Раду фінансової стабільності, створення якої було затверджене на
початку поточного року, «і на рівні Кабінету Міністрів і Національного
банку ще раз проаналізувати всі світові виклики, які в нас є, і дати чіткі
сценарії розвитку для української економіки» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 26.08).
***
«До кінця поточного року ми повинні додатково отримати у вигляді
валютної виручки від реалізації аграрної продукції близько 4 млрд дол.
США», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк під час
розширеного засідання уряду за участі керівників ОДА в середу, 26 серпня.
За його словами, прогнози та цінова кон’юнктура на світових ринках
аграрної продукції є дуже стабільними. Глава уряду нагадав, що ціна на
нафту на світових ринках падає, що тягне за собою зниження собівартості:
«Падає вартість добрив, і це буде позитивно впливати на ціни на природний
газ. Але при цьому цінова кон’юнктура на основні види аграрної продукції на
світових біржах залишається стабільною».
Глава уряду підкреслив, що на сьогодні обсяг транспортування, яким
забезпечуються виробники для реалізації своєї продукції на зовнішніх
ринках, «знаходиться практично на червоній лінії – ті можливості, які є в
української інфраструктури, використовуються в повному обсязі».
А. Яценюк доручив міністру інфраструктури України А. Пивоварському
та міністру аграрної політики та продовольства України О. Павленку «далі
проводити діалог із аграріями з приводу забезпечення реалізації їхньої
продукції». Прем’єр-міністр України також наголосив, що одним із основних
завдань є забезпечення продовольчого балансу всередині країни і
забезпечення цінової стабільності на аграрну продукцію в Україні (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 26.08).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив міністру енергетики та
вугільної промисловості України та Міністерству економічного розвитку
та торгівлі України разом із Антимонопольним комітетом перевірити
«прив’язку падіння цін на світових ринках на нафту і зменшення
вартості пального на українських автозаправних станціях». Про це він
сказав під час розширеного засідання уряду в середу, 26 серпня.
Глава уряду назвав «позитивом» те, що ціна на нафту Brent становить на
сьогодні 43 дол.: «Для України падіння цін на нафту є позитивом».
«Об’єктивно, це потягнуло вниз курс російської національної валюти. У
Росії та на інших суміжних ринках дуже серйозні проблеми, пов’язані з
фінансовою, банківською стабільністю», – додав він.
А. Яценюк нагадав, що ціна на газ має певну кореляцію з ціною на
нафту: «У тому випадку, якщо така цінова кон’юнктура на нафту буде
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зберігатися, це дасть можливість Україні дешевше придбавати природний
газ, що буде безпосередньо мати відношення в тому числі і до остаточного
рахунку
в
тарифі
на
природний
газ»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 26.08).
***
Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий
протест у зв’язку з протиправним та антигуманним рішенням влади
Російської Федерації засудити громадян України О. Сенцова та
О. Кольченка до 20 та 10 років ув’язнення відповідно, які були незаконно
арештовані у травні 2014 р. російськими окупантами та безпідставно
обвинувачені у причетності до терористичної діяльності.
О. Сенцов, О. Кольченко, а також інші громадяни України, що нині
незаконно утримуються на території Росії, є політичними заручниками та
невинними жертвами агресії Російської Федерації проти України.
Неправомірне судове рішення, яке базується на сфабрикованих матеріалах
слідства, отриманих, у тому числі, внаслідок застосування до українських
громадян психологічного тиску та фізичних тортур, стало остаточним
підтвердженням політичної заангажованості судової системи Російської
Федерації. Виконуючи політичне замовлення влади Кремля, суд повністю
знехтував законом, проігнорувавши, зокрема, надані захистом українських
громадян докази про їхню непричетність до інкримінованих дій. Такий вирок
говорить про відхід Російської Федерації від принципу неупередженості
слідчого процесу та дотримання універсальних норм у сфері прав людини.
Вимагаємо від російської сторони припинити судовий фарс, який задля
амбіцій російського керівництва калічить людські долі, та негайно звільнити
О. Сенцова та О. Кольченка, а також усіх інших політичних заручників.
Міністерство
закордонних
справ
України
закликає
світове
співтовариство публічно засудити цей цинічний злочин проти
основоположних прав людини та посилити політичний та дипломатичний
тиск на Російську Федерацію з метою звільнення всіх громадян України, які
продовжують незаконно утримуватися на території РФ.
Українська сторона докладе всіх зусиль задля звільнення наших
співвітчизників – політичних в’язнів у Росії (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 25.08).
***
26 серпня Міністр інформаційної політики України Ю. Стець, у
рамках Форуму української молоді діаспори «Одеса 2015» (ФУМД),
підписав Меморандум про співпрацю з президентом Світового конгресу
українських молодіжних організацій М. Гочаком.
Мета підписання документу – співпраця у сфері розвитку
інформаційного суспільства в Україні, поширення інформації про Україну в
світі та захист національного інформаційного простору.
М. Гочак після підписання документу сказав: «Світовий конгрес
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українських молодіжних організацій має на меті консолідувати та
координувати зусилля з МІП по донесенню інформації про Україну в
світовий медіа-простір».
Міністр інформаційної політики Ю. Стець, у свою чергу, додав:
«Підтримка діаспори зі всіх континентів надихала нас боротися на Майдані.
Тому сьогодні ми маємо використати цей потужний ресурс впливу на уряди
країн, де мешкають етнічні українці. Ми консолідуємо зусилля для
промоуції України в світі».
Форум «Одеса 2015» (ФУМД) розпочався з 18 серпня і триватиме до
28 серпня. До Одеси з’їхалася українська молодь з усього світу. У ФУМД
також беруть участь представники 30 країн української діаспори, зокрема,
українських молодіжних громадських організацій з Казахстану, Сербії, Росії,
Румунії, Латвії, Молдови, Болгарії, Хорватії, Іспанії, Франції, Польщі,
Німеччини, Чехії, Японії та інших країн (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 26.08).

ПОЛІТИКА
Участники контактной группы по Украине на встрече в Минске
выразили намерение обеспечить устойчивое прекращение огня на всей
линии соприкосновения в Донбассе к 1 сентября. Об этом заявил
спецпредставитель ОБСЕ М. Сайдик после заседания группы в среду,
26 августа (http://korrespondent.net/ukraine/3555717-v-mynske-dohovorylys-oprekraschenyy-ohnia).
«Трехсторонняя контактная группа считает необходимым с началом
учебного года обеспечить устойчивое прекращение огня на линии
соприкосновения на период первой недели в школе», – заявил М. Сайдик.
Он сообщил, что представители сторон договорились обменяться
информацией о точном нахождении учебных заведений, расположенных
вблизи линии соприкосновения. «Стороны обменяются данными о точном
местонахождении школ и передадут соответствующую информацию ОБСЕ.
А 1 сентября мы проверим, как выполняется эта договоренность
(о прекращении огня)», – сказал М. Сайдик (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 26.08).
***
Гуманитарная группа в Минске достигла предварительных
договоренностей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный
депутат Украины, участник гуманитарной группы в Минске И. Геращенко
(http://glavcom.ua/news/320164.html).
«Есть осторожный оптимизм относительно разблокирования вопроса по
освобождению заложников. Есть осторожный оптимизм относительно
допуска Международного комитета Красного Креста в тюрьмы, где
содержатся те, кто отбывает наказание по приговорам украинских судов и
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хочет быть перемещенным в другие пенитенциарные учреждения на
украинской территории», – написала она. И. Геращенко также сообщила, что
участники группы выступили с инициативой перемещения двух интернатов с
больными детьми.
Также, по ее словам, было уделено особое внимание вопросу
необходимости обеспечения безопасности школ в населенных пунктах
вблизи линии соприкосновения. «Этот вопрос мы обсуждали во время
поездки на Донбасс с П. Жебривским и Тукой», – сообщила она.
Как сообщалось, 26 августа в Минске прошла встреча трехсторонней
контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины
(Главком (http://glavcom.ua). – 2015. – 26.08).
***
Рабочая группа по безопасности контактной группы по Украине
продолжит в четверг, 27 августа, свою работу в Минске. Об этом
сообщает МИД Беларуси в Twitter.
Основным вопросом данной рабочей группой является согласование
документа об отводе вооружения калибром менее 100 мм и танков. Работа
над этим документом началась на предыдущем заседании подгруппы
3 августа (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 27.08).
***
Подгруппа по политическим вопросам контактной группы по
урегулированию ситуации в Украине будет собираться еженедельно в
течение сентября. Об этом заявил журналистам специальный
представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине
М. Сайдик, передает «Белта».
«Хотел бы напомнить, что все стороны взяли на себя обязательства
прекращения огня. Важно, чтобы все выполняли данное обязательство.
Дальнейшие перестрелки не решат ситуацию на местах, как и не обеспечат
перспектив для населения Украины», – сказал М. Сайдик (Главком
(http://glavcom.ua). – 2015. – 26.08).
***
Президент США Б. Обама и канцлер Германии А. Меркель обсудили
рост напряженности на Востоке Украины и призвали Россию к
выполнению минских соглашений. Об этом сообщили в Белом доме,
передает Daily Journal.
«Президент Б. Обама и канцлер А. Меркель обсудили в телефонном
разговоре недавний рост насилия на Востоке Украины, что было результатом
совместных атак российских и сепаратистских сил», – сообщили в Белом
доме.
В ходе разговора «Б. Обама отметил прогресс Украины в реализации
обязательств в соответствии с минскиими соглашениями и вновь заявил, что
Россия должна сделать то же самое».
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Президент США также похвалил А. Меркель за работу по решению
миграционного кризиса в Европе, в том числе ее недавнее решение о
предоставлении убежища сирийским беженцам, чтобы облегчить нагрузку на
пограничные страны (Главком (http://glavcom.ua). – 2015. – 26.08).
***
В Кремле исключают возможность проведения саммита
«нормандской четверки» с подключением пятой стороны, в частности,
президента США Б. Обамы. Об этом сообщил помощник президента
России
Ю.
Ушаков
(http://korrespondent.net/world/3555623-v-kremleyskluichyly-uchastye-obamy-v-normandskoi-chetverke).
При этом в Кремле ожидают, что президент РФ В. Путин будет
проинформирован об итогах встречи лидеров Германии, Франции и Украины
в Берлине в ближайшие дни в рамках телефонного разговора «нормандской
четверки». «Телефонный разговор лидеров “нормандской четверки” может
состояться в ближайшие дни», – добавил Ю. Ушаков.
Ранее президент Франции Ф. Олланд заявил, что новая встреча лидеров
«нормандской четверки» может в скором времени состояться в Париже.
Одновременно с этим в Кремле сообщили, что президент РФ В. Путин в
Париж в ближайшее время не собирается (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 26.08).
***
Привлечение Польши к «нормандскому формату» переговоров
относительно урегулирования ситуации на Донбассе на сегодняшний
день нереально. Об этом в интервью польскому телеканалу TVP INFO заявил
глава МИД Польши Г. Схетына (http://glavcom.ua/news/320096.html).
«Будем откровенны: наше присоединение к этому формату или создание
нового требовало бы согласия всех сторон. Известно, что этого не будет.
Невозможно, чтобы мы задавали тон в этих переговорах», – заявил он.
Г. Схетына подчеркнул, что здесь значительное влияние имеют большие
страны – Германия, Франция и Россия.
Глава МИД указал, что Польша имеет полную информацию о том, что
творится за столом переговоров от немецких, французских и украинских
политиков, ведущих переговоры. «У нас есть полная информация о том, что
происходит», – констатировал Г. Схетына.
Он добавил, что президент Польши должен вести внешнюю политику, в
частности, и на украинском направлении, вместе с правительством страны.
«Сделаем это вместе, совершаем это (помощь Украине. – Ред.) терпеливо и
последовательно», – подчеркнул Г. Схетына.
В воскресенье президент Польши Дуда заявил, что во время своего
визита в Германию 28 августа в переговорах с А. Меркель он будет
инициировать изменение «нормандского формата» переговоров по
российско-украинскому конфликту, в частности его расширение за счет
Польши. Впоследствии Г. Схетына назвал эту инициативу президента страны
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неуместной (Главком (http://glavcom.ua). – 2015. – 26.08).
***
ЕС и США призвали немедленно освободить О. Сенцова и
А. Кольченко.
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и
безопасности Ф. Могерини назвала приговор российского суда по делу
О. Сенцова и А. Кольченко «нарушением международного права и
элементарных норм справедливости». «Российские суды не могут судить за
деяния, совершенные за пределами признанной международным
сообществом территории России», – говорится в коммюнике Ф. Могерини,
распространенном во вторник, 25 августа. Она призвала Россию немедленно
освободить О. Сенцова и А. Кольченко, а также гарантировать им безопасное
возвращение в Украину (http://korrespondent.net/ukraine/3555283-es-y-sshapryzvaly-nemedlenno-osvobodyt-sentsova-y-kolchenko).
Резко осуждают приговор О. Сенцову и А. Кольченко и США. Об этом
говорится в заявлении представителя Госпдепа Д. Кирби. Он называет
решение «явной судебной ошибкой». «Сенцов и Кольченко стали целью
властей в связи с несогласием с попыткой России присоединить Крым», –
считает Д. Кирби.
Уполномоченный правительства ФРГ по правам человека К. Штрессер
(Christoph Strässer) заявил, что приговор О. Сенцову и А. Кольченко его
шокировал. «Я шокирован строгостью наказания в отношении О. Сенцова и
А. Кольченко, а также сообщениями о том, что показания во время процесса
были получены при помощи пыток и жестокого обращения. Я призываю
власти России расследовать данные обвинения и разъяснить их», –
приводятся слова К. Штрессера на сайте МИД ФРГ.
Министерство иностранных дел Украины потребовало от России
немедленно освободить О. Сенцова и А. Кольченко. «Требуем от российской
стороны прекратить судебный фарс, который ради амбиций российского
руководства калечит человеческие судьбы, и немедленно освободить
О. Сенцова и А. Кольченко, а также всех других политических заложников»,
– говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД страны
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 25.08).
***
Генпрокуратура Нидерландов назвала основную версию крушения
Боинга над Донбассом.
Представитель Генпрокуратуры Нидерландов Вим де Брюн заявил, что
международные следователи считают наиболее вероятным, что
малайзийский Boeing MH17 был сбит над Украиной ракетой «земля-воздух»,
передает РИА «Новости» (http://glavcom.ua/news/319962.html).
Он подчеркнул, что версия атаки «воздух-воздух» по-прежнему не
исключена.
«Международная следственная группа сфокусирована на нескольких
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сценариях. Самым вероятным считается тот, в котором самолет был сбит
ракетой с земли. Однако существуют другие сценарии, которые нельзя
исключать, например сценарий (атаки ракетой. – Ред.) “воздух-воздух”», –
пояснил представитель ведомства Вим де Брюн.
Напомним, в Нидерландах проходит два расследования крушения
малайзийского Boeing. Техническое ведется под руководством Совета
безопасности Нидерландов и сосредоточено на выяснении причин крушения
самолета. Россия принимает участие в этом расследовании.
Уголовное расследование осуществляет международная следственная
группа, куда входят Малайзия, Нидерланды, Австралия, Бельгия и Украина.
Цель этого расследования – выявление виновных в катастрофе (Главком
(http://glavcom.ua). – 2015. – 26.08).
***
замену

Украина поддерживает
миротворцев на Днестре
наблюдателями ОБСЕ.
Действующий формат военной миротворческой миссии на Днестре не
способствует урегулированию Приднестровского конфликта, а его замена
миссией международных наблюдателей стала бы конструктивным шагом в
этом направлении. Такое мнение высказал временный поверенный в делах
Украины
в
Молдове
Г.
Алтухов,
передает
Аdevarul
(http://glavcom.ua/news/319886.html).
«К сожалению, нынешний формат миссии по поддержанию мира на
Днестре не способствует урегулированию Приднестровского конфликта. Мы
убеждены, что его замена международной миротворческой миссией стала бы
более конструктивным шагом в этом направлении», – заявил дипломат.
Г. Алтухов особо подчеркнул, что Украина всецело признает и
поддерживает территориальную целостность Молдовы в общепризнанных
международным сообществом границах, выразив убеждение, что
Приднестровский конфликт может быть урегулирован именно на этих
принципах.
Ранее участники переговоров по Приднестровью в формате «5+2»
неоднократно заявляли о необходимости замены российской миротворческой
миссии на Днестре миссией международных наблюдателей под эгидой
ОБСЕ. Против замены миротворцев постоянно выступают Россия и власти
непризнанного Приднестровья.
Миротворческая миссия на Днестре была введена в 1992 г. В ее состав
входят российские и молдавские военнослужащие, а также несколько
военных наблюдателей от Украины (Главком (http://glavcom.ua). – 2015. –
25.08).
***
УНА–УНСО признали партией и разрешили участвовать в выборах.
Украинская национальная ассамблея – Украинская националистическая
самооборона (УНА–УНСО) зарегистрирована Минюстом как политическая
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партия и примет участие в местных выборах в октябре текущего года,
говорится
в
сообщении
на
сайте
организации
(http://korrespondent.net/ukraine/3555613-una-unso-pryznaly-partyei-yrazreshyly-uchastvovat-v-vyborakh).
«Основными целями политической партии, согласно уставу, являются:
развитие независимого,
суверенного,
правового, социального
и
демократического государства; участие в формировании органов
государственной власти, местного и регионального самоуправления,
представительство в их составе путем участия в выборах и других
политических мероприятиях; модернизация государства по принципу
справедливости, прозрачности и без коррупционности, а также содействие
формированию и выражению политической воли граждан, обеспечению прав
человека», – такие задачи ставит перед собой УНА–УНСО, согласно
сообщению партии.
Стоит отметить, что в начале июля Минюст отказался регистрировать
УНА–УНСО как политическую партию и признал, что бойцы организации во
время Великой Отечественной Войны воевали на стороне фашистской
Германии.
Напомним, 22 мая прошлого года Укргосреестр переименовал партию
УНА–УНСО в партию «Правый сектор», лидером которой является Д. Ярош.
Однако 7 апреля 2015 г. УНА–УНСО решила возобновить самостоятельную
политическую деятельность и избрала председателем К. Фуштея
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 26.08).
***
С 26 августа местные партийные организации разных уровней могут
подавать в Центральную избирательную комиссию кандидатуры в
состав местных избирательных комиссий.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК со ссылкой на постановление
«О Календарном плане основных организационных мероприятий по
подготовке и проведению очередных выборов депутатов местных советов и
сельских, поселковых, городских председателей 25 октября 2015 г.»
(http://glavcom.ua/news/320014.html).
В постановлении сообщается, что областные, районные, городские
(в городах областного значения, г. Киеве), районные в г. Киеве организации
политических партий с 26 августа могут подавать кандидатуры членов
избирательных комиссий. Согласно новому закону о местных выборах
«Центральная избирательная комиссия формирует состав областных,
районных (кроме районов в Автономной Республике Крым), городских
(городов областного значения, г. Киева, Севастополя), районных в г. Киеве,
Севастополе территориальных избирательных комиссий не позднее чем за
48 дней до дня выборов».
Напомним, следующие местные выборы состоятся 25 октября.
25 августа ЦИК утвердила формат избирательного бюллетеня (Главком
(http://glavcom.ua). – 2015. – 26.08).
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***
Центральная избирательная комиссия уже получила представление
от председателей Донецкой и Луганской военно-гражданских
администраций с перечнем населенных пунктов, в которых предлагается
не проводить очередные местные выборы 25 октября из соображений
безопасности
(http://korrespondent.net/ukraine/3555301-tsyk-poluchylaperechen-naselennykh-punktov-hde-nelzia-provodyt-vybory).
Об этом заявил заместитель председателя ЦИК А. Магера, предает
Укринформ. «В Центральную избирательную комиссию поступили
представления и от главы Донецкой областной военно-гражданской
администрации, и от главы Луганской областной военно-гражданской
администрации относительно перечня населенных пунктов, где, по их
мнению, выборы провести будет невозможно, в первую очередь в силу
нахождения этих населенных пунктов в прифронтовой территории, в зоне
столкновения, а также на территории, которая может находиться под
обстрелами и где есть серьезные опасения за жизни членов избирательных
комиссий и самих избирателей. Такой перечень у нас есть, и Центральная
избирательная комиссия сейчас его внимательно изучает», – сказал он.
В то же время он не сообщил четкого количества населенных пунктов
Донетчины и Луганщины, где нельзя проводить очередные местные выборы,
поскольку «их еще нужно подсчитать», хотя рассказал, что по каждому
населенному пункту есть четкое обоснование.
«У меня есть документы от Жебривского и Туки, и там есть четко по
каждому населенному пункту определены критерии, в связи с чем нельзя
проводить выборы. Как правило, это объективные критерии, критерии
безопасности, критерии нахождения населенных пунктов в зоне
столкновения. Я думаю, что на эти критерии надо учитывать и ЦИК стоило
бы согласиться с этим», – отметил А. Магера.
Он добавил, что решение комиссии узнаем «в течение ближайших
дней», однако он лично поддерживает позицию Жебривского и Туки.
Ранее председатель Донецкой военно-гражданской администрации
П. Жебривский обратился в Центральную избирательную комиссию с
предложением не проводить местные выборы 25 октября в Мариуполе
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 26.08).
***
ЦИК утвердила бюллетени для местных выборов.
Центральная избирательная комиссия Украины утвердила форму и цвет
бюллетеней по местным выборам. Установлено, что избирательные
бюллетени для голосования в соответствующих избирательных округах
должны быть одинаковыми по размеру, напечатаны на государственном
языке на одинаковой бумаге и на одном листе, с текстовой частью только с
одной
стороны,
соответствующего
цвета
и
содержания
(http://korrespondent.net/ukraine/3555195-tsyk-utverdyla-builleteny-dliamestnykh-vyborov).
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ЦИК утвердила форму ряда других документов и избирательной
документации, в частности, протоколов и актов избирательных комиссий по
подсчету голосов, а также Разъяснение о порядке транспортировки
избирательных документов.
Согласно закону, на местных выборах 25 октября в Украине впервые
будет использована пропорциональная избирательная система с открытыми
списками. При этом в избирательном бюллетене для голосования по этой
системе (в областные, районные, городские и районные в городах советы)
указывается полное название соответствующей партийной организации,
фамилия кандидата, закрепленного за тем территориальным округом, в
котором голосует избиратель, и мелкими литерами – фамилия, первого
номера в списке. Если в округе не закреплен кандидат или снят с выборов, то
в бюллетене остается только название партии и первого номера в списке.
Как сообщал Корреспондент.net, Верховная Рада назначила местные
выборы в Украине на 25 октября 2015 г., и установила, что они не состоятся в
Крыму и на неподконтрольной украинской власти части Донбасса.
Избирательная кампания стартует 5 сентября (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 25.08).
***
Оппозиционный блок снова пожаловался министру юстиции на его
харьковских подчиненных. Несмотря на решение суда, Оппозиционный блок
в Харьковской области до сих пор не зарегистрировали. Об этом заявил
народный депутат от Оппозиционного блока Е. Мураев после подачи
депутатского обращения в Министерство юстиции по поводу невыполнения
Харьковским областным управлением юстиции решения Окружного
админсуда
Киева
относительно
регистрации
представительства
Оппозиционного блока в Харьковской области.
«Я пришел в Министерство юстиции, чтобы встретиться с министром
Петренко. Две недели назад я уже обсуждал с ним саботаж Харьковским
областным
управлением
юстиции
регистрации
представительства
Оппозиционного блока в области. Он пообещал разобраться, но за две недели
ничего так и не сделал», – отметил политик, которого цитирует пресс-служба
ОБ (http://glavcom.ua/news/320114.html).
Е. Мураев напомнил, что 20 августа Оппозиционный блок выиграл иск в
Окружном админсуде Киева, который обязал органы юстиции Харьковской
области зарегистрировать представительство политической силы в этом
регионе. «В удовлетворенном иске мы требовали в трехдневный срок
зарегистрировать областную организацию нашей партии. Но, несмотря на
решение суда, нас до сих пор не зарегистрировали. На сегодняшний день
Главное территориальное управление юстиции делает все для того, чтобы
затянуть этот процесс», – подчеркнул Е. Мураев (Главком
(http://glavcom.ua). – 2015. – 26.08).
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***
Коммунистические партии Украины не имеют права участвовать в
местных выборах. Об этом журналистам сказал министр юстиции
П. Петренко (http://glavcom.ua/news/320116.html).
«Относительно трех коммунистических партий (Коммунистическая
партия Украины, Коммунистическая партия Украины обновленная,
Коммунистическая партия рабочих и крестьян. – Ред.) было принято решение
о том, что они не соответствуют требованиям законов о декоммунизации.
Последствиями этого решения является то, что эти партии не могут быть
субъектами избирательного процесса», – сказал министр.
П. Петренко отметил, что согласно пакету законов о декоммунизации,
коммунистические партии, а также партии, которые поддерживают
нацистскую и коммунистическую идеологию, не могут быть субъектами
политического и избирательного процесса в Украине (Главком
(http://glavcom.ua). – 2015. – 26.08).
***
Глава меджлиса крымскотатарского народа Р. Чубаров рассказал,
как можно вернуть Крым. Украина должна обозначить приоритетом право
крымских татар на самоопределение в Крыму. Об этом в эфире 5 канала
заявил нардеп Р. Чубаров.
«Мы одновременно должны развивать все направления, которые вернут
Крым. Но одно из основных направлений – это право крымскотатарского
народа на самоопределение на своей земле. И именно этот фактор Украина
должна поднимать в первый ряд», – сказал Р. Чубаров.
Он подчеркнул, что сейчас крымские татары не могут решать свою
судьбу на собственной земле. «В то время, когда крымские татары почти 50
лет не были на своей земле, они были депортированы, туда переселили
людей, и сейчас они будут решать референдумом нашу дальнейшую
судьбу?» – отметил Р. Чубаров.
При этом он обратился к проукраинским жителям Крыма, призвал их не
сдаваться и заверил, что украинская власть в ближайшее время найдет
рычаги, которые позволят ускорить процесс возвращения полуострова
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 25.08).

ЕКОНОМІКА
Всемирный банк выделит Украине 500 млн дол. на политику
развития.
Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил во
вторник 500 млн дол. займа Международного банка реконструкции и
развития для финансирования второго программного займа на политику
развития в Украине, сообщает пресс-служба Всемирного банка. «Это новое
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финансирование поддерживает ряд приоритетных структурных и
макроэкономических
реформ
по
совершенствованию
управления
государственным сектором страны, бизнес-среды, энергетики и социальной
помощи», – говорится в сообщении.
«Пакет реформ, который поддерживается в рамках этой операции,
поможет решать структурные проблемы с глубокими корнями, которые
способствовали нынешнему экономическому кризису в Украине. Мы
помогаем Украине в осуществлении срочного комплекса мер, которые будут
необходимы для стабилизации экономики, предоставления качественных
услуг для всех украинцев и возвращения страны на путь устойчивого роста»,
– сказал региональный директор Всемирного банка в Беларуси, Молдове и
Украине Ч. Фан.
Отмечается, что этот кредит является частью пакета финансовой
поддержки группой организаций Всемирного банка, о котором было
объявлено в феврале этого года. В рамках пакета запланировано
предоставить Украине до 2 млрд дол. в 2015 г. Первую программную ссуду в
750 млн дол. выделили в мае 2014 г. (Главком (http://glavcom.ua). – 2015. –
26.08).
***
Украина до 15 октября импортирует из ЮАР 160 тыс. т угля.
Компания «Центрэнерго» рассчитывает до 15 октября импортировать
160 тыс. т угля из Южно-Африканской Республики. Об этом журналистам
после завершения заседания правительства сообщил министр энергетики и
угольной промышленности В. Демчишин. Они законтрактовали два судна.
«Одно будет в 20-х числах сентября, а второе примерно 15 октября», – сказал
министр.
В. Демчишин также добавил, что компания планирует импортировать
200 тыс. т угля из РФ. По словам министра, первая партия угля уже грузится.
Напомним, в начале августа министр энергетики и угольной
промышленности отметил, что надеется на новые поставки угля из ЮжноАфриканской Республики (Главком (http://glavcom.ua/news/320104.html). –
2015. – 26.08).
***
В России подтвердили ввод эмбарго на украинские продукты.
С 1 января 2016 г. Россия намерена ввести против Украины
продовольственное эмбарго. Если не удастся договориться, то с нового года
соответствующее постановление вступает в силу. Правительство России
введет обычный режим торговли в отношении Украины и режим
продовольственного эмбарго. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщил
министр экономического развития Российской Федерации А. Улюкаев.
Он пояснил, что сейчас необходимо принять соглашение тремя
сторонами. Это будет какое-то приложение к договору о зоне свободной
торговли Украина – ЕС. Или же какой-то отдельный документ, в котором
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было бы прописано юридически обязывающее снятия наших рисков, заявил
российский министр. При этом он предложил ввести переходные периоды.
Но пока сигналы от украинских коллег скорее негативные, заверил
А. Улюкаев.
Напомним, ранее Премьер-министр Украины А. Яценюк допустил, что
Россия перекроет рынок для украинской продукции после того, как начнет
действовать соглашение о зоне свободной торговли с ЕС (УРА-Информ
(http://ura-inform.com). – 2015. – 24.08).
***
Нацбанк увеличил запасы золота. В июле НБУ нарастил запасы золота
в международных золотовалютных резервах на 9,09 %, или на 2,18 т. Причем
фактическое количество золота в запасах увеличилось впервые с января
текущего года (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 26.08).
***
Проминвестбанк
продолжит
наращивание
капитала
для
дальнейшего расширения бизнеса на украинском рынке, а также
планирует расширить присутствие в сегменте обслуживания физлиц.
К нынешнему моменту банк завершил два этапа пополнения капитала на
общую сумму 590 млн дол., что составляет около 13 млрд грн. В следующем
году Проминвестбанк планирует очередной раунд докапитализации,
рассказал в интервью порталу «Минфин» В. Башкиров, председатель
правления Проминвестбанка. «Мы провели первый раунд докапитализации
на 287 млн дол. в конце 2014 г. В 2015 г. еще увеличили капитал на
303 млн дол., и до конца 2016 г. планируем еще увеличение», – сказал
В. Башкиров.
По его словам, Проминвестбанк пересматривает стратегию развития и
намерен усилить присутствие в сегменте обслуживания физических лиц.
Сейчас банк активно инвестирует в развитие соответствующей
организационной и IT-инфраструктуры, расширяет перечень финансовых
продуктов для розничного сегмента.
«Мы ощущаем серьезную поддержку акционера и не сомневаемся в его
финансовых возможностях. Эти цифры (инвестиции в капитал. – Прим. ред.)
свидетельствуют о нацеленности на долгосрочное присутствие и стабильную
работу в Украине», – заявил В. Башкиров (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 26.08).
***
Господдержка предприятий в Украине в пять-девять раз выше, чем в
странах Евросоюза.
Деятельность Украинского государства в использовании собственных
ресурсов многие годы была квазирыночной. Как пишет в статье для «Зеркала
недели» В. Геец, директор Института экономики и прогнозирования
НАН Украины, академик НАН Украины, согласно существующим данным
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господдержка предприятий в период 2000–2013 гг. у нас была значительно
больше, чем в странах ЕС (в 5,1–9,1 раза).
Украина тратила больше средств на поддержку предприятий по видам
деятельности, чем и в среднем по ЕС, и по отдельным странам Евросоюза,
даже с транзитивными экономиками. Структура этих расходов в Украине
крайне нерациональна, существенно деформирует рыночную среду из-за
неравности доступа к государственным ресурсам товаропроизводителей,
считает автор.
Особые преференции имеют, например, угольная промышленность,
энергетика, тогда как машиностроение, которое могло бы стать базой для
наращивания инвестиций и технологического перевооружения, значительно
отстает.
К тому же с 2005 г. Украина не оказывает довольно распространенной в
ЕС государственной поддержки предприятиям на научно-технические
разработки. В частности, в Чехии госрасходы на научные разработки и
исследования, экологические инновации достигали в отдельные годы
(2009, 2010, 2011 г.) 25–35 % от общей суммы указанной поддержки.
Украина, с одной стороны, исчерпала возможности рыночного характера
заимствовать и жить в долг, а с другой – не может и не имеет необходимости
поддерживать предприятия реального сектора в прежних масштабах. И при
таких условиях не может инвестировать средства в инфраструктурные
проекты и другие виды деятельности, подобно европейским странам, где
расходы в поддержку регионального развития превышают половину всех
выделенных
на
такие
цели
объемов
средств
(Укррудпром
(http://www.ukrrudprom.ua/news/Gospoddergka_predpriyatiy_v_Ukraine_v_59_
raz_vishe_chem_v_strana.html). – 2015. – 25.08).
***
В морском порту «Южный» 21 августа 2015 г. спущено на воду судно
Sigurd. Пресс-служба Администрации морских портов Украины сообщила,
что судно предназначено для снабжения судов торгового флота горючесмазочными материалами, продуктами питания и питьевой водой
(http://odessa1.com/news/v-more-uhodit-novoe.html).
Дедвейт судна составляет 74,7 т, длина судна – 18,204 м, ширина –
6,128 м. Постройка судна проходила на верфи Sigo Marine (Украина) (o1.ua
(http://odessa1.com/news/v-more-uhodit-novoe.html). – 2015. – 25.08).
***
В Полтавську область надійшли інвестиції із 46 країн світу.
Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) в економіку області на 1 липня 2015 р. становив
1011,9 млн дол. США, що на 2,7 % менше обсягу інвестицій на початок
2015р., і в розрахунку на одну особу населення становив 699,9 дол.
За даними Головного управління статистики в Полтавській області,
інвестиції надійшли із 46 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які
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припадає понад 96 % загального обсягу прямих інвестицій, входять:
Швейцарія – 723,4 млн дол., Кіпр – 77,9 млн дол., Нідерланди – 74,2 млн дол.,
Велика Британія – 58,0 млн дол., Російська Федерація – 39,0 млн дол.
У підприємства промисловості внесено 840,4 млн дол. (83,0 %
загального обсягу прямих інвестицій), у тому числі добувної промисловості й
розроблення кар’єрів – 797,2 млн дол. На підприємствах оптової та
роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів
зосереджено 70,6 млн дол. (7,0 % загального обсягу), в організаціях, що
здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування – 40,0 млн дол. (4,0 %), на підприємствах, що здійснюють
операції з нерухомим майном – 27,5 млн дол. (2,7 %) (Репортер Полтава
(http://reporter.pl.ua/novini/ekonomika/20834-v-oblast-nadijshly-investytsiyi-iz46-krayin-svitu). – 2015. – 25.08).
***
Окремим категоріям полтавців виплатили понад 113 млн грн
державної допомоги.
На Полтавщині забезпечено виплату державної допомоги сім’ям з
дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам,
тимчасової допомоги на дітей і допомоги по догляду за інвалідом І чи
ІІ групи внаслідок психічного розладу за серпень 2015 р.
На обліку в органах праці та соціального захисту населення перебуває
153 223 одержувачі зазначених видів виплат:
– сім’ї з дітьми – 111 854;
– малозабезпечені сім’ї – 20 120;
– інваліди з дитинства та діти-інваліди – 15 755;
– тимчасова допомога на дітей – 3752;
– допомога по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного
розладу – 1742.
Як повідомила директор департаменту праці та соціального захисту
населення Полтавської ОДА Л. Корнієнко, сума зазначених допомог за
серпень 2015 р. становить 113,7 млн грн.
5, 20 та 21 серпня 2015 р. в область надійшла субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам для проведення виплати допомог у повному
обсязі (Новини Полтавщини (http://np.pl.ua/2015/08/okremym-katehoriyampoltavtsiv-vyplatyly-ponad-113-mln-hrn-derzhavnoji-dopomohy). – 2015. –
25.08).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Минфин: гривня не упадет следом за валютами стран СНГ.
На фоне экономических потрясений в странах ближнего и дальнего
зарубежья Кабмин продолжает уверять, что Украине они не грозят, а наша
гривня чувствует себя едва ли не «лучше всех». Министерство финансов, к
примеру, не видит причин для девальвации национальной валюты вслед за
обесцениванием валют стран СНГ и обвалом цен на сырьевых рынках,
включая рынок нефти, металлов и агропродукции, о чем сообщил
журналистам заместитель главы Минфина И. Уманский. «Гривня стабильна.
Пока гривня чувствует себя лучше всех остальных валют», – уверен
И. Уманский, пишет УНИАН.
По словам замминистра, давление сырьевых рынков, бесспорно,
существует, однако, в отличие от того же тенге или других валют, Украина
прошла уже этап серьезной девальвации. «Сейчас многие страны Украину
догоняют. Если мы будем и дальше двигаться по программе реформ,
которую мы себе наметили, я серьезных оснований для девальвации гривни
не вижу», – говорит И. Уманский (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 25.08).
***
На прохождение отопительного сезона Украине не хватает от 7 до
11 млн т угля, в зависимости от температурного режима, который
сложится зимой. Об этом 26 августа во время круглого стола заявила
председатель подкомитета по вопросам устойчивого развития, стратегии и
инвестиций Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса,
ядерной политики и ядерной безопасности Н. Кацер-Бучковская.
«Мы имеем данные, информацию, которую подготовили наши
международные эксперты, которые работали достаточно долгое время в
министерстве, анализируя ситуацию, что угля не хватает. При –4 °C у нас не
хватает 7 млн т угля. Если температура будет более низкой, при более чем
–20 °C у нас не хватает 11 млн т угля», – заявила Н. Кацер-Бучковская.
Напомним, по заключению Кабмина, на складах украинских
теплоэлектростанций нужно накопить 2,5–3 млн т угля к началу
отопительного сезона (Главком (http://glavcom.ua). – 2015. – 26.08).
***
Украина, испытывающая острый дефицит антрацитовой марки
угля из-за военных действий на Донбассе, в сентябре – октябре
планирует ускорить накопление запасов угля на складах тепловых
электростанций за счет увеличения его поставок из России, дальнего
зарубежья, а также зоны АТО. Об этом 20 августа на закрытом заседании
антикризисного энергетического штаба сообщил министр энергетики и
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угольной промышленности В. Демчишин, передает пресс-служба
министерства.
«На данный момент запас угля 1,2 млн т. Конечно, этого недостаточно.
Следующие два месяца – 10 дней августа, сентябрь и октябрь – это период,
на протяжении которого можно и нужно везти уголь со всех направлений», –
сказал В. Демчишин.
По словам министра, Украина к 1 октября планирует накопить 3,2 млн т
угля на складах ТЭС и ТЭЦ.
Также, как отметил В. Демчишин, на шахтах «Павлоградугля»,
подконтрольного энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Р. Ахметова, находится
около 400 тыс. т угля марки Г, темпы вывоза которого в последнее время
ускорились. «Из среднего объема 650 вагонов ежедневно они начали
вывозить 750–780», – отметил министр.
Кроме того, по данным В. Демчишина, госкомпания «Центрэнерго»
договорилась о поставках угля из России и дальнего зарубежья.
«У “Центрэнерго” есть договоренности на поставки угля морским
направлением на конец сентября – начало октября. Из Кузбасса (РФ. – Прим.
ред.) отгружается первая партия. До конца августа эти вагоны должны
поступить на станции», – добавил министр (Главком (http://glavcom.ua). –
2015. – 25.08).
***
В Украине растет задолженность по зарплате.
На 1 августа 2015 г. размер невыплаченных зарплат увеличился на 2,5 %
по сравнению с 1 июля – до 1963,810 млн грн. Об этом сообщает
Государственная служба статистики.
Наибольший размер невыплаченных зарплат на 1 августа был
зафиксирован в Донецкой области – 391,330 млн грн, Луганской –
477,016 млн грн и Харьковской – 173,437 млн грн.
В июле задолженность по выплате заработной платы за счет средств
государственного и местных бюджетов уменьшилась на 2,2 % по сравнению
с июнем, составив на 1 августа 2015 г. 22,345 млн грн.
При этом задолженность госбюджета составила 15,690 млн грн, а
задолженность по выплате зарплаты за счет средств местных бюджетов –
6,655 млн грн.
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и
Севастополя и части зоны проведения АТО.
Как сообщалось, на 1 июля 2015 г. размер невыплаченных зарплат
увеличился на 5,8 % по сравнению с 1 июня – до 1915,502 млн грн (Главком
(http://glavcom.ua). – 2015. – 26.08).
***
Убытки украинских предприятий за полгода превысили 230 млрд грн.
Крупные и средние предприятия Украины за первое полугодие 2015 г.
получили 232,617 млрд грн убытка до налогообложения. Об этом
41

свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины. Это
в 1,7 раза больше убытка до налогообложения за аналогичный период
прошлого года на уровне 135,952 млрд грн. Данные приводятся без учета
временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и
Севастополя (Главком (http://glavcom.ua/news/320082.html). – 2015. – 26.08).
***
Хлеб в Украине в ближайшее время дорожать не будет. Об этом
заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины А. Павленко
во время своей рабочей поездки в Кировоградскую область, сообщает
«Укринформ».
«Никаких оснований для роста цен на хлеб до конца года нет», – сказал
министр. По его словам, в Украине намолотили достаточное количество
хлеба для внутренних нужд, в частности на Кировоградщине на сегодня
собрали более 1, 6 млн т ранних зерновых (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 26.08).
***
В Украине увеличилось количество должников за «коммуналку».
После поднятия тарифов долги украинцев за «коммуналку» растут.
Как передает ТСН, об этом сообщают в Министерстве регионального
развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Это связано
как с оформлением субсидий, так и с тем, что в украинцев стало меньше
денег.
В настоящее время уровень платежей упал на 6–8 % и на сегодня долг
составляет 12 млрд грн (Утро-Украина (www.utro.ua). – 2015. – 25.08).
***
США и Япония готовятся к финансовому сотрудничеству из-за
обвала мировых бирж.
Потрясения на мировом финансовом рынке вынуждают страны
консолидироваться. Так, президент США Б. Обама и премьер-министр
Японии С. Абэ уже договорились о сотрудничестве между странами в
финансовой отрасли в связи с падением мировых котировок, пишет
Газета.Ru со ссылкой на The Economic Times.
В ходе телефонного разговора лидеры стран также обсудили ситуацию
на Корейском полуострове, поприветствовав соглашение, которое было
достигнуто представителями КНДР и Республики Корея.
Японский премьер также выразил президенту США обеспокоенность
сообщениями о слежке Агентством национальной безопасности, отметив, что
подобные инциденты могут сказаться на отношениях стран в дальнейшем
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 26.08).
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***
Индекс Bloomberg рекордно рухнул.
Сырьевой индекс, рассчитываемый агентством Bloomberg, в
понедельник, 24 августа, опустился до минимума за 16 лет из-за опасений,
что ослабление роста китайской экономики усилит кризис перепроизводства
на рынках металлов и энергоносителей. Об этом сообщает «ИнтерфаксУкраина».
При этом последовавшее обрушение котировок акций сырьевых
компаний углубило обвал на фондовых рынках, отмечает Bloomberg.
Индекс Bloomberg Commodity, отслеживающий 22 вида сырьевых
контрактов, потерял 2,2 % и составил 85,8339 п., что является самой низкой
отметкой с августа 1999 г. Индикатор учитывает не только падение цен на
сами товары, но и прибыли или убытки от владения фьючерсными
контрактами на них.
Между тем индекс, отслеживающий только динамику цен на сырье,
опустился в понедельник на 1,6 % – до минимума с 2009 г. «Настроения по
всему сырьевому комплексу можно охарактеризовать как экстремальный
негатив. Обеспокоенность избыточным предложением преследует рынки», –
заявил глава отдела аналитики сырьевых рынков Азии из Societe Generale
М. Кинан.
Впервые с 2009 г. нефть марки Brent опустилась ниже 44 дол. за баррель,
а WTI – ниже 39 дол. Октябрьский контракт на Brent подешевел на 3,9 % – до
43,69 дол. за баррель, на WTI – на 3,8 %, до 38,93 дол. за баррель.
Цена меди на торгах в Лондоне уменьшилась на 3 %, до минимальных с
2009 г. 4903 дол./т. По данным WBMS, в первом полугодии 2015 г. мировое
производство меди превышало спрос на 151 тыс. т. «Сегодня обвал
подпитывается масштабным падением китайского фондового рынка, которое
заставляет людей нервничать из-за вопросов управляемости китайской
экономики, которая оказывает непосредственное влияние на сырье», –
отметил главный рыночный аналитики CMC Markets Р. Спунер.
Китайский индекс Shanghai Composite рухнул по итогам торгов на 8,5 %,
что стало максимальным падением с 2007 г., полностью нивелировав подъем
с начала этого года. Индекс снизился на 38 % с максимума этого года,
зафиксированного 12 июля, капитализация рынка за этот период сократилась
более чем на 4 трлн дол.
Курс акций сырьевого трейдера Glencore обвалился на 7,6 % на торгах в
Лондоне, до рекордного минимума, Anglo American – на 6,6 %, крупнейшего
горнорудного концерна мира BHP Billiton – на 5,1 % (Перший Діловий
Телеканал
(http://fbc.net.ua/news/societu/indeks_bloomberg_rekordno_rukhnul.html).
–
2015. – 25.08).
***
Сбербанк РФ считает радикальное падение рубля до 100 р. за 1 дол.
«практически невозможным», однако внутренние расчеты такого
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сценария провел. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции по
итогам публикации отчетности по МСФО за полугодие финдиректор группы
А. Морозов.
«Что касается радикального изменения курса, например, 100 р./дол., то, я
думаю, что это практически невозможно», – сказал он, отметив, что, «тем не
менее, мы теоретически такое рассматривали, но такого ухудшения ситуации
не будет».
По его словам, банк подготовился к курсу 70 р./дол. «Мы будем
создавать дополнительные резервы, чтобы подстроиться под курс 70 р./дол.
У нас есть определенная гибкость в этом вопросе. На всякий случай мы это
делаем», – сообщил А. Морозов.
Ранее финдиректор банка «Возрождение» А. Шалимов сообщил
журналистам о том, что ЦБ РФ проводит стресс-тест банков при трехзначной
стоимости доллара. Позже Банк России эту информацию опроверг (Главком
(http://glavcom.ua/news/320118.html). – 2015. – 26.08).
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