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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Виступ Президента України П. Порошенка на засіданні Ради
національної безпеки і оборони України за участю Генерального
секретаря НАТО Й. Столтенберга
Вельмишановний пане Генеральний секретар!
Шановні члени Ради національної безпеки і оборони!
Пані та панове!
Сьогоднішнє засідання Ради національної безпеки і оборони України має
історичний характер – вперше в ньому бере участь великий друг України,
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору. Я радий
вітати Вас, пане Столтенберг. Вчора ми провели дуже цікаву поїздку,
побачивши навчання рятувальних служб 34 країн, в якому взяли участь
більше 1100 учасників. Це є перше подібне навчання, натівські, які
проводяться в нашій країні.
Дуже важливо, що ці навчання як рятувати життя людей і дуже
символічно,
що
наша
ефективна
співпраця
з
Організацією
Північноатлантичного договору починаються саме з цього.
Ми говорили про те, як зробити співпрацю НАТО і України більш
ефективною і впевнений, що залучення до цього діалогу членів РНБО
України є дуже корисним.
Дозвольте сформулювати конкретні завдання як тактичного, так і
стратегічного характеру і визначити чіткі плани подальшої спільної роботи.
Перш за все – ми маємо пам'ятати, що наше засідання відбувається на тлі
збройної агресії Росії проти України, яка була реалізована шляхом збройної
анексії Криму і агресії на Сході нашої держави. Отже, на тлі цієї агресії
співпраця України і НАТО – абсолютно не другорядне, а стратегічне питання
як для України, як для НАТО, так і для глобальної безпеки.
Ще раз підкреслю – воно виходить далеко за межі національного і
регіонального характеру, бо безпрецедентне порушення Росією норм і
принципів міжнародного права робить співробітництво України з НАТО
виключно стратегічним питанням, ще раз підкреслю – як для України, так і
для НАТО.
Адже навіть частина країн-членів НАТО, які нещодавно приєдналися до
Альянсу, зараз опинилися в зоні ризику з точки зору агресивних російських
замислів. У Москві є люди, яким дуже хотілося б перевірити НАТО на
міцність та рішучість. Впевнений в тому, що ці спроби протестувати
здатність НАТО захистити мир і стабільність як на локальному, на їхню
думку, конфлікті в Україні, протестувати, як діє стаття 5 Вашингтонського
договору, ці спроби авантюрні, провокаційні і надзвичайно небезпечні.
Україна наразі не є членом НАТО. На жаль, де-юре ми не союзники, але
де-факто – ми значно більше, ніж просто партнери. І ефективна співпраця,
яка зараз реалізується між Україною і НАТО має величезні перспективи.
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Україна є найсхіднішим форпостом євроатлантичної цивілізації, який
сьогодні боронить не лише суверенітет, територіальну цілісність і
незалежність нашої держави. На сьогоднішній день Україна воює за свободу
і демократію і в регіоні, і в світі. Воює за право Українського народу обирати
свій цивілізаційний шлях. Ми нікому не дозволимо з-за меж країни
намагатися впливати на цей процес. Це виключно право українського народу
і української влади і ми свій вибір в бік європейських цінностей,
європейського цивілізаційного розвитку зробили під час Революції Гідності.
Не маю сумнівів, що реформований сектор безпеки України на основі
стандартів НАТО стане вагомим чинником не лише національної безпеки
нашої країни, але й запорукою зміцнення європейської безпеки та
стабільності.
На сьогодні лише спільний безпековий простір і колективні гарантії
здатні забезпечити державу від зовнішніх зазіхань і хворобливих
реваншистсько-імперських амбіцій безвідповідальних міжнародних гравців.
Про відсутність відповідальності свідчать не лише дії на українському театрі
воєнних дій, а й участь Росії у військовому конфлікті в Сирії і інших
регіонах.
На жаль, ми маємо протистояти таким амбіціям, які почалися у вигляді
анексії Криму і зухвалої агресії з лютого 2014 року.
Сьогодні, під час закритої частини, ми продемонструємо переконливі,
незаперечні докази участі російських регулярних частин в агресії проти
України на Сході.
Трагічний розвиток подій, які забрали життя близько 8 тисяч українців –
як цивільних, так і українських героїв, які захищають Україну, засвідчив, на
жаль, нові реалії безпеки. І ці реалії полягають в тому, що Статут ООН
більше не працює і система повоєнної безпеки, яка була побудована і
ефективно діяла майже 70 років, зруйнована безвідповідальними діями
російського агресора. Будапештський меморандум, який був підписаний у
94 році під час добровільного позбавлення України ядерної зброї, ні до чого
нікого не зобов’язує, а рішення про політику позаблоковості, яке було
оголошено попередньою владою, є просто злочинним. Злочинним по
відношенню до безпеки, стратегічних інтересів нашої держави, коли були
зруйновані збройні сили, віддано на милість окупантів цілі сектори оборони і
безпеки нашої держави.
Цю жахливу помилку виправлено: одним з перших рішень новообраного
парламенту, вибори до якого відбулися після мого рішення про призначення
дострокових парламентських виборів, так от першою характеристикою цієї
коаліції і цього парламенту було скасування статусу позаблоковості, при
чому рішучою і великою кількістю голосів. Верховна Рада підтримала мою
відповідну ініціативу.
Курс на євроатлантичну інтеграцію вже зараз закріплений в Стратегії
національної безпеки, яка прийнята вами, шановні члени Ради національної
безпеки і оборони, і у Воєнній доктрині, яку ми прийняли на минулому
засіданні РНБО. Відповідні положення будуть міститися й в інших
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стратегічних документах, що наразі розробляються. Євроатлантичний вибір з
перспективою членства в НАТО отримує, і це надзвичайно важливо,
зростаючу підтримку в українському суспільстві. Я хочу нагадати, уявіть
собі, що два роки тому курс на євроатлантичну інтеграцію підтримали,
шановний пане Генеральний секретар, 16 відсотків українців. Рік тому ця
цифра стрімко наближалася до 50 відсотків. Зараз кількість українців, які
підтримують євроатлантичну інтеграцію, вже перевищує 60 відсотків. Це
означає, що Український народ підтримує євроатлантичний вибір, і коли ми
створимо всі умови через реформування країни для відповідності нашої
країни критеріям членства в НАТО, мною буде прийнято рішення про
проведення всенародного референдуму і таким чином буде зафіксовано волю
Українського народу.
Дуже приємно, що питання браку підтримки з боку населення перестало
бути перешкодою для перспективи членства.
Пам’ятаю, ще декілька років тому у світі набирали силу дискусії про
перегляд ролі і значення НАТО. Сьогодні ці дискусії вже, на щастя, ніхто не
згадує. Ніхто інший, як сама Росія своїми агресивними діями переконливо
довела потрібність Альянсу, корисність цієї організації, необхідність її
зміцнення і подальшого розширення. НАТО виявилась на сьогодні єдиною,
альтернативи немає, міжурядовою організацією, яка миттєво зреагувала на
загрозу регіональній і міжнародній безпеці. шановний пане Генеральний
секретар, я дуже вдячний, що НАТО першим запропонувало допомогу
Україні, і ми з вдячністю цю допомогу прийняли.
Зараз навіть прикро згадувати, якою була Українська армія трохи більше
ніж рік тому. Сьогодні Українські Збройні Сили після реформи, після
посилення, після набуття бойового досвіду є одними з найсильніших на
континенті.
Наша найближча мета – завдяки співпраці з Альянсом зробити
Українську армію ще більш ефективною та боєздатною. Адже загроза
російського вторгнення, продовження агресії нікуди не зникає. Нажаль, ми
вимушені з цим жити довгі роки. Ані для України, ані для європейських
держав, особливо з колишнього соціалістичного табору, – ми не будемо мати
спокійних років найближчим часом.
Тому швидке та ефективне посилення обороноздатності України
сьогодні – це гарантії безпеки і для нашої держави, і для євроатлантичного
простору – і сьогодні, і завтра.
По суті, підтримуючи Україну, НАТО укріплює свої позиції на східному
кордоні. Інвестуючи в Україну, в її безпековий сектор, вони витрачають
кошти не на допомогу іншим країнам, а інвестують в свій сектор безпеки.
Дуже важливо, що громадяни країн-членів НАТО це добре розуміють.
На сьогодні завданням № 1 для України у взаємодії з НАТО є
досягнення повної взаємосумісності національних Збройних Сил з силами
Альянсу. Досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства в ЄС та
НАТО, є першочерговим завданням для Української влади, тим більше, що
критерії для здобуття членства в Європейському Союзу і НАТО є абсолютно
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однаковими, на 99 відсотків співпадають.
Наголошую, що цю роботу вже розпочато, і в Україні інтенсивно
реформується всі сектора, включно з сектором національної безпеки і
оборони. Стандарти країн НАТО – для нас орієнтир цих перетворень.
Дуже важливо, що країни НАТО безпосередньо залучені до цього
процесу. За усі роки партнерства ми не могли похвалитися таким рівнем
взаємодії, довіри, спільної відповідальності та налаштованості на результат.
На минулорічному саміті в Уельсі країн-членів НАТО ми напрацювали
пріоритетні напрямки нашої співпраці, і мені надзвичайно приємно, що вони
реалізуються. Внаслідок їх реалізації, я можу констатувати, – Україна і
НАТО ніколи не були так близькі, як сьогодні. У складні часи НАТО
показало себе надійним партнером для України. Можливо, саме
усвідомлення того, що нас підтримують всі країни – члени НАТО з усім
своїм потенціалом та досвідом, надихає Україну на такі суттєві зрушення у
забезпеченні обороноздатності.
Впевнений, що на наступному Саміті НАТО, який відбудеться у липні
2016 року у Варшаві, ми зможемо детально обговорити результати цих
зрушень з керівниками держав-членів Альянсу в ході засідання Комісії
Україна – НАТО на найвищому рівні. І визначити стратегію нашого
зближення на найближчі роки.
Але ті документи, ті питання, які ми обговорюємо сьогодні, – це і
питання створення стратегічної комунікації, питання, як протистояти
агресивній російській пропаганді не лише в Україні, а в усіх країнах – членах
НАТО, питання забезпечення і зростання ефективної співпраці в галузі
військово-технічної, питання обміну, в тому числі, і розвідувальними даними
з країнами – членами НАТО, інші питання стратегічної співпраці, які на
взаємному рівні підвищать обороноздатність як України, так і НАТО, ми
сьогодні обговоримо.
На цьому я хотів би завершити своє вступне слово та запросити до
виступу пана Генерального секретаря.
Після цього пропоную перейти до більш предметного обговорення
актуальних нині питань (Офіційне інтернет-представництво Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayinipoporoshenka-na-zasidanni-radi-na-36007). – 2015. – 22.09).
Президент України на засіданні Національної ради реформ:
Антикорупційна реформа вже цього року
має дати перші результати
Президент П. Порошенко на засіданні Національної ради реформ, яка
обговорює питання антикорупційної реформи, заявив, що законодавча база
для боротьби з корупцією створена, на черзі – створення відповідної
інфраструктури та формування антикорупційних кадрів. Глава держави
підкреслив, що саме антикорупційну реформу більше за всі інші чекають
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люди.
«В основному, ми сформували законодавчу базу для боротьби з
корупцією. Зараз необхідно створити відповідну інфраструктуру і на засадах
жорсткого прозорого конкурсного відбору сформувати кістяк чесних і
непідкупних правоохоронців, нездатних продатися і готових іти до кінця,
яким не буде перешкоджати ні політичний тиск, ні відсутність політичної
волі, забезпечити ефективну патріотичну і професійну роботу», – наголосив
П. Порошенко.
«Ми повинні забезпечити швидкий та ефективний старт Національного
антикорупційного бюро, якнайшвидше сформувати антикорупційну
прокуратуру», – заявив Президент, висловивши впевненість, що це буде
зроблено до кінця року, а антикорупційний прокурор буде затверджений уже
в листопаді. «Детективи можуть готувати відповідні напрацювання, щоб вже
цього року мати перші результати своєї роботи», – зазначив П. Порошенко.
Президент відзначив важливість зроблених інституціональних кроків –
створення Національного антикорупційного бюро та антикорупційної агенції,
початок набору нових прокурорських кадрів.
Глава держави привітав рішення Верховної Ради, яка делегувала своїх
представників до комісії, що має визначити керівництво спеціалізованої
антикорупційної прокуратури. Президент відзначив той факт, що фракція,
яка представляє Блок Петра Порошенка, проголосувала за представників, які
часто критикують його. «Насправді, критикувати легко, а об’єднатися і
спільно працювати на загальний результат, – це правильний крок», –
підкреслив П. Порошенко.
Серед успішних антикорупційних кроків глава держави назвав роботу
«Волонтерського десанту» в Міністерстві оборони, а також перехід на
систему допорогових електронних закупівель, у яких лідерство так само
тримають військове відомство та Міністерство інфраструктури.
«Закон про посилення прозорості у сфері відносин власності прискорює
створення дієвої системи запобігання корупції. Він посилює фінансовий
контроль за активами і доходами чиновників. Доступ до реєстрів власників
рухомого та нерухомого майна відкриється на початку жовтня, і ми не
допустимо перенесення цього терміну», – зазначив Президент.
Утім, зазначив глава держави, війну проти корупції ми почали, але
відчутних перемог у ній «ми ще не отримали». «Сьогодні наше завдання –
провести огляд сил, уточнити і деталізувати план нашого спільного
генерального наступу, – закликав Президент членів Нацради реформ. –
Викривати, звільняти і навіть затримувати, так само як порушувати
кримінальні справи – цього вже недостатньо. Ці звіти приймати більше не
будемо. Український народ справедливо вимагає суворого і невідворотного
кримінального покарання за корупційні дії. Корупціонери мають опинитися
за гратами».
Глава держави відзначив у цьому контексті роль суддів, які самі частогусто є корумпованими, і звернувся до народних депутатів із закликом разом
із проектом змін, напрацьованим Конституційною Комісією, який
6

направлений на аналіз до Венеціанської комісії, надіслати на оцінку
пропозиції громадських організацій, що передбачають радикальне оновлення
суддівського корпусу.
Зазначивши, що СБУ, Генеральна прокуратура нині затримують у
десятки разів більше хабарників, ніж раніше, Президент наголосив:
«Головне, щоб корупціонери в судовому порядку несли покарання відповідно
до нашого законодавства. Ми маємо все зробити, щоб не допустити втрати
віри у ефективну боротьбу з корупцією, забезпеченням відповідного
результату».
Глава держави закликав Верховну Раду на найближчих пленарних
засіданнях розглянути та ухвалити закон, який заборонить відпускати під
заставу державних службовців, насамперед найвищого рангу, підозрюваних у
корупції. «Одна-дві ночі в слідчому ізоляторі, потім – під заставу, потім – на
волі... Це – не той крок, який має бачити Україна», – заявив Президент.
Президент наголосив на тому, що антикорупційна реформа не має
зводитися лише до того, щоб посадити хабарників. Вона також передбачає
запобігання корупційним правопорушенням, усунення можливостей і підстав
брати хабарі. «Це ще й інформування та виховання, тобто зміна парадигми у
громадян та бізнесу на таку, коли корупція є небезпечною та етично
неприйнятною. Толерантність до корупції в суспільстві має бути реально
нульова», – заявив П. Порошенко.
Президент зазначив, що результати антикорупційної реформи мають
відчути і українці, і наші закордонні партнери, і, як результат, інвестори, які
почнуть активно вкладати гроші в українську економіку, що сприятиме
подальшому економічному зростанню.
Президент окремо зупинився на законі про бюджетне фінансування
політичних партій, наголосивши, що, якщо Верховна Рада ухвалить
відповідний закон, він підпише його без зволікань. «Для країни дешевше
утримувати партії бюджетним коштом, ніж нести колосальні збитки від
політичної корупції, спричиненої матеріальною залежністю партійних
проектів від олігархічних структур», – заявив П. Порошенко.
Президент привернув увагу міністра економічного розвитку та торгівлі
до необхідності прискорити процес дерегуляції. «Чим менше роль держави в
економіці і житті людини, тим менше можливостей у чиновника вимагати
хабар», – наголосив Президент.
«Продовжую наполягати на якнайшвидшій чесній та прозорій
приватизації державних підприємств. Бо збитки від державних підприємств
дістаються державі, а прибутки фінансують корупцію», – заявив
П. Порошенко, додавши, що відносить себе до тієї економічної школи, яка
вважає, що держава апріорі не може бути ефективним власником.
«Я переконаний, що уряд є однодумцем щодо приватизації, і немає
виправдання, що парламент не приймає відповідних рішень, блокуючи ці
надзвичайно важливі процеси», – наголосив глава держави.
Говорячи про питання оплати праці державних службовців, Президент
наголосив: «Ми не настільки багата країна, щоб мати таких дешевих
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чиновників. Корупційні ризики від такої політики є надто високими. Або ми
навчимося чесно говорити з людьми, або ми самі переходимо по цей бік
тіньової економіки».
Щодо скасування депутатської недоторканності, Президент зазначив, що
ініційований ним проект змін до Конституції отримав позитивний висновок
Конституційного Суду і якимось чином зник в архівах Верховної Ради. «Я
наголошую, що це має бути політична відповідальність кожного народного
депутата по виконанню тих зобов’язань, які вони обіцяли виборцям, коли
йшли на вибори», – заявив Президент, зазначивши, що така ж сама ситуація
із суддівською недоторканністю. «Генеральна прокуратура не повинна
зупинятися і має робити максимум, щоб в Україні не залишалося людей, які б
мали “парасольку” від переслідувань за скоєні правопорушення» (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/antikorupcijna-reforma-vzhe-cogo-rokumaye-dati-pershi-rezul-35996). – 2015. – 18.09).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Н. Тарасенко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Українська влада очима учасників ХІІ Форуму YES:
оцінки досягнень і прогнози на майбутнє
10–12 вересня в Києві відбулася ХІІ щорічна зустріч учасників
«Ялтинської європейської стратегії» (YES), яка є найбільшою в Східній
Європі платформою публічної дипломатії з розробки стратегії розвитку та
євроінтеграції України. YES була заснована у 2004 р. українським
бізнесменом В. Пінчуком як незалежна організація, діяльність якої визначає
Наглядова рада, і з того часу стала відкритим майданчиком для обговорення
нових ідей та поглядів щодо шляхів розвитку Європи, України і всього світу.
До минулого року щорічні зустрічі YES відбувалися в Лівадійському палаці
Ялти, але вже два роки поспіль у зв’язку з подіями в Україні світові й
українські лідери з’їжджаються до Києва.
Цьогорічна зустріч мала назву «В зоні ризику: як доля нової України
впливає на Європу і світ». Місцем її проведення став «Мистецький арсенал».
На форумі свої думки висловили понад 350 світових авторитетів у сфері
політики, економіки, суспільних відносин і медіа. Зокрема, до Києва прибули
екс-президент Європейської комісії Ж.-М. Баррозу, екс-глава НАТО А. Фог
Расмуссен, екс-президент Ізраїлю Ш. Перес, екс-прем’єр-міністр Великої
Британії Т. Блер, екс-міністр закордонних справ Швеції К. Більдт.
З діючих політиків європейського масштабу на зустрічі YES були
присутні комісар ЄС з питань політики європейського сусідства та
переговорів з розширення Й. Хан, спеціальний представник Генерального
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секретаря НАТО на Південному Кавказі і в Центральній Азії Д. Аппатурай, а
також кілька депутатів Європарламенту та глави МЗС деяких європейських
країн. Серед значущих персон світового масштабу, які в цьому році відвідали
YES, стали також заступник державного секретаря США з питань Європи і
Євразії В. Нуланд та генеральний секретар ОБСЄ Л. Заньєр.
Офіційне відкриття конференції відбулося 11 вересня. Після
привітального виступу засновника та члена Наглядової ради «Ялтинської
європейської стратегії» В. Пінчука слово надали Президенту України
П. Порошенку. Під час свого виступу Президент зробив кілька гучних заяв.
По-перше, за його словами, на підконтрольній так званим ЛНР/ДНР частині
Донбасу досі перебувають російські війська. «Ні один російський солдат,
жоден російський танк не повернулися в РФ, на жаль. Ми прекрасно знаємо,
точно знаємо, де знаходиться російська артилерія, російські танки, російські
ракети, пускові установки і навіть, більше того, російські солдати», – заявив
Президент. По-друге, П. Порошенко анонсував створення в рамках
тристоронньої контактної групи щодо Донбасу підгрупи з контролю за
кордоном.
По-третє, він наполіг на тому, що виконання мінських угод не можна
переносити на 2016 р. З цього приводу в нього виникла суперечність із
представником України в контактній групі Л. Кучмою, який раніше в
кулуарах YES не виключив продовження переговорів у наступному році.
«Прошу Л. Кучму, мого представника в контактній групі, скасувати заяву
про те, що мінський процес можна продовжити в 2016 р. Ні, всі пункти
повинні бути виконані в 2015 р., тому що Україна вже заплатила велику
ціну», – сказав П. Порошенко.
Президент України також закликав міжнародну спільноту обговорити
питання розгортання спеціальної операції на Донбасі для контролю за
належною реалізацією мінських угод: «Це допоможе нам досягти двох цілей
для відновлення миру в Донецькій і Луганській областях: повне виведення
всіх російських найманців і озброєнь, а також відновлення контролю над
українсько-російським кордоном».
У другий день саміту про важливість виконання мінських угод говорив і
Прем’єр-міністр України А. Яценюк. Зауваживши, що він був і залишається
скептично налаштованим до цих угод, Прем’єр також заявив, що, на жаль,
наразі не бачить їм альтернативи.
Президент і Прем’єр також висловили схожі позиції й щодо сирійського
конфлікту та участі в ньому Росії, яка, утім, заперечує розширення своєї
військової присутності там. Зокрема, як заявив П. Порошенко, неналежна
реакція світової спільноти на одну агресію провокує загострення інших
конфліктів. «Незаконна анексія Росією Криму, яка не отримала миттєву
потужну відповідь міжнародної спільноти, заохотила Кремль до наступного
кроку агресії. У ці дні російські “зелені чоловічки” висаджуються сотнями у
Сирії, інспіруючи зростання насильства на Близькому Сході та провокуючи
подальше збільшення кількості біженців до ЄС», – заявив Президент
України.
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За цих умов, за словами Президента П. Порошенка, Київ передусім хотів
би бачити єдність щодо оцінки дій Росії та солідарність західних країн щодо
допомоги Україні.
Водночас Прем’єр-міністр А. Яценюк заявив, що Київ просив би
західних партнерів дотримуватися спільної й послідовної позиції щодо
санкцій проти Росії. «Якщо у вас будуть різні меседжі для Путіна, якщо ви
скажете, що скасуєте санкції, коли станеться щось незначне, то це буде
слабкість. Це, фактично, підтримка Путіну в його агресії», – заявив
А. Яценюк, наголосивши, що «санкції можна зняти лише в одному випадку:
при повній реалізації мінських домовленостей, якщо Донецьк, Луганськ і
Крим повернуться в Україну». Український Прем’єр також наголосив, що
Київ «все ще чекає на допомогу зі зброєю».
Заклики українського Президента й Прем’єра дістали досить обережну
та стриману реакцію представників США і ЄС, що були гостями YES. Під
час дискусії, присвяченої питанню повернення Криму і врегулювання
ситуації на Донбасі, серед спікерів якої виступили екс-президент Єврокомісії
Ж.-М. Баррозу, генсек ОБСЄ Л. Заньєр, президент України у 1994–2005 рр.
Л. Кучма, помічник державного секретаря США В. Нуланд, а також голова
меджлісу кримськотатарського народу Р. Чубаров, було висловлено різні
позиції щодо подальших дій з вирішення триваючих там конфліктів.
Більшість українських та іноземних учасників ХІІ зустрічі YES під час
тематичного голосування підтримали позицію про те, що Україна має вести
переговори щодо Криму, який анексувала Росія, та Сходу України,
де відбуваються
військові
дії
(http://kyiv1.org/news/uchasniki-yes-zaperegovori-ukrajini-schodo-krim-043715). Зокрема, так вважають 59 %
українських учасників YES і понад 60 % іноземних. На другому місці серед
українців відповідь «Використовувати зброю, аби відновити контроль
над втраченими територіями» (23 %). Це вдвічі більше, ніж серед іноземних
гостей.
Також була відповідь «Відмовитися від Криму, не визначаючи його
офіційно, вести переговори про рішення щодо Донбасу» (10 % українців
і майже 20 % іноземців).
У плані політичної допомоги представники Заходу висловили готовність
чинити тиск на РФ за допомогою економічних санкцій. Екс-президент Латвії
В. Віке-Фрейберга застерегла нинішніх європейських лідерів від політики
«задобрення» Росії. «Якщо Росія буде втішена, задоволена і їй гарантують
безпеку, ми будемо в ситуації, схожій з тим, яку колись описав Мольєр:
удаваний хворий непокоївся і далі звинувачував усіх навколо у своїх
недугах», – заявила екс-президент Латвії. Вона також вважає, що стосовно
України «Захід повів себе не настільки погано, як можна було подумати, але
й не настільки добре, як можна було б очікувати».
Помічник державного секретаря США у справах країн Європи та Євразії
В. Нуланд зі свого боку заявила, що «санкції залишаться до того моменту,
поки мінські домовленості не будуть виконані, а суверенність кордону
України не буде відновлена». З іншого боку, додала В. Нуланд, подальше
10

невиконання мінських угод призведе до посилення санкцій проти Росії з боку
США.
Що ж до можливості надання збройної підтримки, то тут, як твердить
В. Нуланд, США наразі надали найбільшу з можливих допомогу й надалі
дотримуватимуться думки, що краще допомогти українській армії самій
захищати свою країну. «На це було виділено 244 млн дол. – більше, ніж
надала будь-яка інша країна. Ми тренуємо, надаємо обладнання, що має
значний вплив на розвиток ситуації в зоні конфлікту», – заявила помічник
держсекретаря США, додавши, що цей фактор, серед інших, сприяв
нинішньому затишшю на Донбасі, яке, за словами В. Нуланд, варто
використати для посилення дипломатичних зусиль, спрямованих на
розв’язання конфлікту.
Водночас, як заявив генерал армії США у відставці та екс-керівник ЦРУ
Д. Петреус, нині саме час «зробити більше і швидше». Американський
генерал також висловив свою повагу українським військовим, які змогли «зі
зброєю з минулого століття» протистояти агресору не лише короткий
проміжок часу, а «тижні й місяці».
Він вважає, що повернення Криму Україні, якщо і відбудеться, то
«забере багато часу». Водночас дипломатичні зусилля щодо вирішення
конфлікту на Сході України мають підкріплюватися і військовою потугою.
Нині, каже Д. Петреус, західні партнери України мають замислитися про
надання Києву оборонного озброєння. «Настав час для Заходу розглянути
можливість надати Україні зброю для захисту, американські “джевеліни”,
протитанкові ракетні системи короткої та середньої дальності», – заявив
генерал Д. Петреус, додавши, що «це не змінить хід війни», але підвищить
ціну подальшого просування агресора українською територією.
Про протитанкове озброєння, щоправда на західному кордоні України,
говорив і екс-міністр закордонних справ Польщі Р. Сікорський. На його
думку, Захід має розмістити протитанкове озброєння поблизу України, щоб
допомогти країні в разі подальшого наступу на її територію: «Протитанкове
озброєння має бути десь поблизу України, в Польщі чи Румунії. Якщо
проросійські сили чи російські сили зайдуть глибше територією України, то
це озброєння дуже швидко, упродовж годин, надійде до України. Потрібно,
щоб президент Путін це розумів».
Екс-генеральний секретар НАТО А. Фог Расмуссен також висловив
думку, що Заходу варто бути готовим до «плану Б»: у разі, «якщо Росія і
сепаратисти не припинять вогонь, прийде час і західні нації дадуть зброю
Україні».
Утім, швидше за все, наразі Києву не варто розраховувати на якусь
іноземну військову присутність. Принаймні, відповідаючи на пряме
запитання щодо можливості участі вояків НАТО в конфлікті на Сході
України, заступник діючого Генерального секретаря НАТО з політичних та
безпекових питань Д. Аппатурай заявив, що він «не передбачає прямої участі
військ НАТО у конфлікті в Україні». За його словами, Північноатлантичний
альянс не розглядає і не вивчатиме питання щодо можливої відправки своїх
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військових в Україну. «Сьогодні НАТО допомагає Україні в процесі
зміцнення своєї безпеки, щоб бути здатним себе захистити. Це політично
мудре рішення. Але я не передбачаю прямої відправки військ НАТО в
Україну», – наголосив заступник Генсека Північноатлантичного альянсу.
Економічна ситуація в Україні, стан втілення реформ і перспективи
української економіки обговорювалися на панельній дискусії на тему:
«Команда реформаторів – що вдалося і не вдалося досягти – та чому?». Тут
виступали здебільшого члени українського уряду, серед яких міністр
економічного розвитку і торгівлі А. Абромавичус, міністр аграрної політики і
продовольства О. Павленко, глава Мінінфраструктури А. Пивоварський,
глава Нацбанку В. Гонтарєва. У центрі уваги були також питання боротьби з
корупцією, децентралізація та реформа української армії. Західні експерти
переважно вказували на помилки українців, а представники української
влади обіцяли їх виправити.
Згідно з інтерактивним опитуванням, проведеним перед початком
дискусії, 58 % іноземних учасників YES висловилися за те, що Захід повинен
«робити все можливе» для економіки України − надаючи підтримку більше і
швидше; 30 % згодні з твердженням, що потрібно зберігати підтримку на
колишньому рівні за умови продовження реформ; 10 % − схиляються до того,
що Захід повинен узгодити з Росією загальний підхід у цих питаннях; 2 % −
за те, щоб скоротити підтримку через інші невідкладні виклики.
Серед українських учасників конференції, які відповідали на ті ж
питання, голоси розділилися майже в такій самій пропорції. Так, за
активізацію західної допомоги Україні висловилися 60 % опитаних; 29 %
вважають, що Україну потрібно підтримувати на колишньому рівні, 11 % −
за те, що загальний підхід щодо України Заходу слід узгодити з РФ. Однак за
скорочення західної підтримки не висловився ніхто з українських делегатів
(http://www.epravda.com.ua/news/2015/09/11/559395).
Про те, що Україна варта більшої підтримки Заходу, говорив і бізнесмен
та мільярдер Д. Трамп, який братиме участь у президентських виборах у
США у 2016 р. Він також вважає, що позиція нинішньої Адміністрації США
щодо дій Росії в Україні є заслабкою і США підтримують Україну «більше на
словах, ніж на ділі». «Наш президент недостатньо сильний, поки лише слова.
Ми називаємо це балаканиною. Частина проблем полягає в тому, що Путін не
поважає нашого президента», – заявив Д. Трамп під час прямого включення
до зустрічі YES у Києві.
Недостатність для України фінансової підтримки Заходу відзначив ексміністр фінансів США, почесний президент Гарвардського університету
Л. Саммерс. Наразі, навіть попри відсутність офіційного статусу, він
залишається одним з найвпливовіших американських економістів. Варто
нагадати, що у 2010 р. він очолював Національну економічну раду, керуючи
якою, за словами Б. Обами, «допоміг вивести країну з глибин найгіршої
рецесії». У 2013 р. він вважався найімовірнішим кандидатом на посаду
голови Федеральної резервної системи, але відмовився від неї. Авторитет
Л. Саммерса значною мірою сприяв переговорам українського уряду щодо
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реструктуризації державного боргу. Зокрема, його колонка у Financial Times
про неминучість українського дефолту в разі відсутності згоди кредиторів на
реструктуризацію стала найпотужнішим аргументом на користь України.
Під час ХІІ щорічної зустрічі «Ялтинської європейської стратегії»
Л. Саммерс виголосив одну з найгостріших заяв. За його словами, фінансова
підтримка України є найбільш вигідним вкладенням капіталу для Заходу.
Адже якщо Україна програє, витрати на світову безпеку зростуть набагато
більше.
При цьому він наголосив, що така допомога не є доброчинністю, а має
цілком раціональне підґрунтя. «Це не благодійна справа, а інвестиція в
безпеку. Немає кращої інвестиції в американську безпеку, кращої інвестиції в
європейську, світову безпеку, ніж надання ще 5–10 млрд дол. на рік на
підтримку Україні, звичайно, з прив’язкою до реформ. Якщо в Україні щось
піде
не
так,
то
ми
витратимо
значно
більше
грошей»
(http://www.eurointegration.com.ua/interview/2015/09/17/7038354).
Л. Саммерс також звернув увагу, що «Україна за останні 12 місяців
зробила все, що США, чи західна Європа, чи МВФ могли б попросити»,
назвавши роботу українського уряду «неймовірною», особливо, якщо
зважити на те, що країна, фактично, живе в умовах війни.
Оцінюючи реструктуризацію держборгу, яку було проведено Україною,
американський економіст зауважив, що він близько 30 років аналізує, як різні
країни реструктуризували свої борги. «Можу впевнено стверджувати, що
дуже рідко, якщо колись взагалі було, щоб країна так вдало і так швидко
уклала подібну угоду, як це зробила Україна».
За словами експерта, українська угода стосується не лише скорочення
понад 5 млрд дол. основного боргу. Відповідно, український уряд зможе
більше вкладати в економічне зростання, що має приваблювати приватні
інвестиції. Це також створює базу, щоб уникнути сплати надзвичайно
дорогого російського боргу в 3 млрд дол. Крім того, угода є ключем до
набагато більшої підтримки.
Щодо спеціального інструменту, включеного в угоду про
реструктуризацію, за яким у разі істотного зростання української економіки
ми будемо вимушені віддати кредиторам набагато більше, ніж вони сьогодні
готові списати, Л. Саммерс вважає, що ця норма аж ніяк не впливає на те, що
угода в цілому є дуже вдалою для України. «Угода не містить
непередбачуваних платежів протягом найближчих п’яти років. А на наступні
п’ять років передбачено дуже невеликі виплати. Якщо ж упродовж 20 років
українська економіка щороку зростатиме на 4 %, кредитори отримують лише
3 % від цього зростання», – запевняє економіст.
У разі, якщо зростання буде більшим, Україна, за словами Л. Саммерса,
зможе викупити назад ці борги, до того ж, упевнений експерт, за дуже
низькою вартістю. Можливий також варіант проведення повторних
переговорів із кредиторами про реструктуризацію. Подібні прецеденти вже
були. Усі ці аргументи, за словами Л. Саммерса, дають підстави
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стверджувати, що Україна виторгувала собі набагато кращі умові, ніж свого
часу Аргентина чи навіть зараз Греція.
«Україна має набагато потужнішу економічну стратегію, ніж Греція.
Я спілкувався з українськими урядовцями. Вони показали, що беруть на себе
дуже добрі зобов’язання і віддані справі реформ. Коригування цін на
енергоносії – це позитивний крок. Тепер я сподіваюсь на успішну реалізацію
анонсованої податкової реформи», – констатує економіст. За його словами,
«Греція – це дуже сумна історія. Натомість Україна має потенціал стати
історією успіху».
Водночас Л. Саммерс дав українському уряду декілька порад, зокрема
щодо обрання правильної стратегії стосовно боргу РФ. Він вважає, що
Україна може й мусить наполягати, щоб російський борг було
реструктуризовано так само, як відбулося скорочення інших боргів. Це
означатиме, що найближчими роками не буде виплат по основній частині
боргу. Міжнародна спільнота підтримає Україну в цій вимозі до РФ. Разом з
тим, на думку фахівця, Україні не варто ставити питання так, щоб зовсім не
платити за цим боргом, оскільки довести таку позицію буде набагато важче.
Він також порадив Україні продовжувати реформи. «Додайте до
реформи
енергетичних
тарифів
податкову
реформу,
проведіть
рекапіталізацію банків та займайтеся реформою підприємництва. Ну і, звісно,
знищуйте корупцію та проводьте судову реформу. Якщо ви будете
просуватися цим шляхом, ви здивуєтеся, скільки у світі – навіть сьогодні –
інвестори мають вільних коштів, які можуть прийти до вас і стимулювати
економічне зростання», – резюмував Л. Саммерс.
«Міжнародне співтовариство може і буде підтримувати вас на цьому
складному шляху, але головні речі ви повинні зробити самі», – зазначив у
свою чергу засновник і глава американської компанії Laffer Associates і Laffer
Investments А. Лаффер.
Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Й. Хан у цьому
контексті зазначив, що «найкращий спосіб мати справу з Росією − зробити
Україну успішною. Прем’єр-міністр і Президент України досягли за останній
час дуже багато, особливо з урахуванням наявних обставин. Але все одно
потрібно робити більше» (http://forbes.net.ua/ua/nation/1401786-yes-2015-denpershij-20-tez-pro-sogodennya-i-majbutne-ukrayinskoyi-ekonomiki).
Під час саміту YES чи не найбільше компліментів від українських та
закордонних учасників конференції отримала міністр фінансів України
Н. Яресько, яку хвалили за стабілізацію економіки та вдало проведену
реструктуризацію зовнішніх боргів України. Вона у свою чергу визнала, що
міжнародної підтримки, яку наразі отримала Україна, достатньо для
відновлення стабільності, але недостатньо для відновлення економічного
зростання. «Ми дуже вдячні США та Європі за підтримку, але цієї підтримки
недостатньо. Нам бракує грошей, щоб йти далі. На стабілізацію нам вистачає,
але нам потрібно більше підтримки, щоб вкладати в розвиток економіки», –
заявила Н. Яресько, додавши, що Київ очікує, що, крім підтримки МВФ,
зможе залучити кошти «від Європейського банку реконструкції та розвитку,
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Європейського інвестиційного банку, Експортно-імпортного банку та інших
потужних міжнародних фінансових установ».
Учасники дискусії також позитивно оцінили надзвичайну швидкість
прийняття Національним банком антикризових заходів, зокрема в
банківському секторі. «Жодна інша країна не ліквідувала третину банків
протягом настільки короткого проміжку часу», – підкреслив директор
Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Ч. Фан
(http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=A27A78D4D2BD8
E52C8EC8B3B8DE3C917?art_id=21616721&cat_id=55838).
Високо оцінила роботу Національного банку в цій сфері й міністр
фінансів України Н. Яресько. «Мої колеги з НБУ провели вражаючу роботу з
очищення банківського сектору», – зазначила вона під час свого виступу.
Глава Нацбанку В. Гонтарева серед досягнень Національного банку
назвала внутрішні трансформації регулятора. «Ми змінили внутрішні
процеси, скоротили адміністративні витрати більше ніж удвічі, скоротили
50 % персоналу НБУ. Ми перетворюємо Національний банк у сучасний
центробанк згідно з найкращими світовими практиками», – розповіла голова
НБУ під час свого виступу. За її словами, наступного року регулятор проведе
міжнародну конференцію, під час якої поділиться досвідом таких
трансформацій з іншими світовими центробанками.
Загальні економічні прогнози учасників ХІІ щорічної зустрічі
«Ялтинської європейської стратегії» втілилися в результатах заключного
голосування, під час якого 53 % українських і 58 % іноземних гостей форуму
погодилися з висновком про те, що через три роки в Україні почнеться
економічне зростання, стабілізація і «стримуваний» заморожений конфлікт.
Двадцять дев’ять відсотків українських і 22 % іноземних учасників форуму
вибрали варіант «економічне зростання, стабілізація, питання Криму і Сходу
ближче до вирішення». Чотирнадцять відсотків українських і 17 % іноземних
учасників обрали відповідь «виживання за рахунок міжнародної допомоги,
хитке припинення вогню». По 3 % українців та іноземців поки що
прогнозують більш похмурий сценарій: «економічний спад, дестабілізація,
втрата нових територій» (http://ua.112.ua/polityka/uchasnyky-yes-prohnozuiutshcho-v-ukraini-cherez-try-roky-bude-strymuvanyi-zamorozhenyi-konflikt257961.html).
Підсумовуючи результати YES-2015, варто розділити їх на організаційні
та практичні. В організаційному плані, за висновками спостерігачів, усе було
на досить високому рівні. Практично всі панельні дискусії починалися й
закінчувалися вчасно, представникам ЗМІ та делегатам YES забезпечили
оптимальні умови для роботи. Цьому сприяв просторий комплекс
«Мистецького арсеналу», обставлений столами, кріслами, станціями для
зарядки телефонів і точками з їжею.
Якщо ж оцінювати цьогорічну зустріч YES із практичної точки зору, то
тут однозначної відповіді немає. З одного боку, концепція зустрічі не
передбачає досягнення будь-яких результатів, оскільки YES не ухвалює
ніяких рішень. Він продукує ідеї, шукає шляхи розв’язання українсько15

європейських проблем, вказує на тенденції. З іншого – цього не дає змоги
зробити рівень присутніх цьогоріч гостей, більшість з яких уже не є діючими
представниками влади та не можуть чинити серйозного впливу на політику
своїх країн. З огляду на це, вважає голова правління Міжнародного центру
перспективних досліджень В. Філіпчук, їхні висловлювання не матимуть
практичних наслідків, а їхні заяви не відображають реальної позиції Заходу.
На підтвердження такої думки експерт наводить кілька фактів. По-перше, у
ЄС дедалі більше наростає невдоволення введеними щодо РФ санкціями.
Останній масовий страйк фермерів відбувся в Брюсселі 7 вересня, саме в той
день, коли в столиці Бельгії відбувалися останні тристоронні торгові
консультації між Євросоюзом, Україною та РФ.
По-друге, у цей же день президент Франції Ф. Олланд заявив, що Париж
може виступити ініціатором ослаблення обмежувальних заходів проти Росії в
разі прогресу з виконання мінських угод. По-третє, 4 вересня ряд
європейських компаній підписали з російським монополістом «Газпромом»
угоду про створення газопровідної системи «Північний потік-2».
Разом з тим 14 вересня стало відомо про продовження Євросоюзом
санкцій щодо 149 фізичних і 37 юридичних осіб з Росії та України,
причетних до дій проти суверенітету України та її територіальної цілісності,
до 15 березня 2016 р. Санкції заморожують активи та забороняють видавати
візи особам і компаніям, які потрапили до списку. Утім, як вважають
деякі експерти, цей крок є формальним і нічого не говорить про можливе
продовження більш серйозних обмежувальних заходів. «Це рішення не
гарантує, що в ході подальших засідань Ради Євросоюзу не можуть
переглянути більш відчутні обмежувальні заходи проти російських компаній
і фінансових установ. Особливо, якщо ініціатором цієї пропозиції виступить
впливова країна ЄС на зразок Франції», – заявила політичний оглядач
польського видання «Політика сьогодні» Я. Вілчак. Справа в тому, що
рішення Європейського Союзу про продовження обмежувальних заходів
приймаються загальним консенсусом. Якщо хоча б одна з 28 країн-членів
ЄС виступить проти санкцій, вони не будуть продовжені.
«Провідні країни Євросоюзу наполягатимуть на всеосяжному виконанні
Росією пунктів мінських угод, однак цілком можливо, що окремі країни
будуть по-іншому інтерпретувати “Мінськ-2”. Вони можуть наполягати на
знятті частини санкцій з РФ ще до того, як суверенітет хоча б материкової
України буде відновлений», – пояснив німецький політолог А. Умланд.
Слід зазначити, що нині РФ робить усе можливе, щоб змусити ЄС
замислитися над ослабленням санкцій. Останнім часом у Донбасі значно
покращилася ситуація з дотриманням режиму припинення вогню, а так звані
ЛНР/ДНР висловлюють готовність провести місцеві вибори на
підконтрольних їм територіях за українським законодавством. Колишній
заступник держсекретаря США, президент Інституту Брукінгса С. Телботт
вважає, що нинішнє перемир’я на Сході України може бути використано
Росією для того, щоб обдурити Захід і створити ілюзію виконання Москвою і
самопроголошеними республіками мінських домовленостей. «Єдиною метою
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всього цього, – підкреслив експерт, – є руйнування єдності Заходу в
спільному баченні про продовження обмежувальних заходів».
Як вважає В. Філіпчук, у спробі переконати Захід зняти частину санкцій
Росія може використати ще один аргумент. «Поставити під сумнів виконання
Києвом п. 9 мінських угод, згідно з яким зміни до Конституції України в
частині децентралізації повинні бути підготовлені і прийняті за погодженням
із сепаратистами. Можливо, їх уже погодили з представниками так званих
ЛНР/ДНР, але я про це ще не чув», – зазначив експерт.
В. Філіпчук побоюється, що Україна може опинитися в ситуації, коли в
цьому зв’язку Київ зможуть звинуватити в невиконанні «Мінська-2». «Я
щиро сподіваюся, що цього не станеться, але сигналів про те, що ситуація
всередині ЄС змінюється, і не обов’язково в нашу користь, стає все більше»,
– резюмував він.
«Останнє поліпшення ситуації на Донбасі дійсно змусило європейських
лідерів по-новому поглянути на політику щодо російсько-українського
конфлікту», – констатувала Я. Вілчак. За її словами, зараз у ЄС намагаються
знайти баланс між своїми економічними інтересами, які серйозно
страждають у зв’язку з санкціями проти РФ, а також властивими Заходу
демократичними цінностями, які Росія грубо порушила в Україні. «У цьому
зв’язку дуже складно щось спрогнозувати. Тому що прямо зараз остаточного
рішення ще ніхто не прийняв. Очевидно, що, якщо режим тиші на Донбасі
буде дотримуватися і надалі, питання скасування частини санкцій, введених
відносно РФ, дійсно піднімуть. Утім, більш предметно про це можна буде
говорити після підсумків Генасамблеї ООН і зустрічі лідерів “нормандської
четвірки”, запланованої на початок жовтня», – підсумувала Я. Вілчак.
Тим не менше, приїзд у Київ діючих західних політиків не залишився
непоміченим. У рамках зустрічі «Ялтинської європейської стратегії» в Києві
прозвучало багато заяв про готовність і надалі підтримувати Україну в її
протистоянні російській агресії. Так, Й. Хан заявив про готовність
Європейського Союзу надати Україні 90 млн євро на проекти
децентралізації, а В. Нуланд під час своєї зустрічі з П. Порошенком також не
виключала надання Києву додаткового фінансування. Крім того, усі присутні
на YES представники міжнародного співтовариства в черговий раз заявили
про всіляку підтримку України та засудження політики Росії.
Форум YES ще раз підтвердив незмінність ідеологічного фундаменту
українського майбутнього, основою якого є рух у Європу через асоціацію з
ЄС, співпраця з НАТО, санкції проти агресора, єдність антипутінської
коаліції, посилення фінансової допомоги тощо. Навіть такий підсумок,
зважаючи на майбутню сесію Генеральної Асамблеї ООН, можна назвати
позитивним. Особливо з урахуванням того, що В. Путін також вирішив
домогтися підтвердження підтримки від своїх старих союзників: на початку
вересня він їздив у Китай, а 11 та 12 вересня в компанії екс-прем’єр-міністра
Італії С. Берлусконі глава Кремля показово подорожував по окупованому
Криму.
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ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Парламент здатен об’єднатися для прийняття важливих
державницьких рішень. Про це заявив Голова Верховної Ради України
В. Гройсман, відкриваючи пленарне засідання Верховної Ради в п’ятницю,
18 вересня.
«Ми вчора продемонстрували всій країні, що коли йдеться про
відповідальні рішення українського парламенту, ми можемо бути об’єднані,
приймати важливі державницькі рішення, а не просто займатися
проголошенням красивих гасел», – наголосив В. Гройсман, нагадавши, що
напередодні Верховна Рада ухвалила блок законів щодо реструктуризації
державного та гарантованого державою боргу і внесення змін до Державного
бюджету в частині підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної
заробітної плати.
«Все це впливає на економічну стабільність нашої держави і, маю надію,
стане початком економічного росту, – сказав керівник парламенту. –
Учорашні рішення були дуже важливими. Баланс між економічними
реформами, економічною стабільністю і соціальними стандартами завжди
має бути збережений, і це принципово важливо. Це має бути одним з наших
пріоритетів».
Ще одним надзвичайно важливим рішенням В. Гройсман назвав
голосування за призначення представників Верховної Ради України до
складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у
Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. «Вчорашнє голосування дало
можливість обрати достойних людей, які відберуть кандидатів до складу
Антикорупційної прокуратури, що дозволить по-справжньому ефективно
боротися з корупцією», – сказав він (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 18.09).
***
Рішенням про надання згоди на притягнення до кримінальної
відповідальності, затримання та арешт народного депутата України
І. Мосійчука парламентарі продемонстрували, що вони «є абсолютно
нетерпимими до проявів будь-якої корупції і хабарництва у стінах
парламенту». На цьому наголосив Голова Верховної Ради України
В. Гройсман, відкриваючи пленарне засідання Верховної Ради в п’ятницю,
18 вересня.
«Це теж було відповідальне рішення, яке ми мали прийняти і прийняли, і
дали можливість правоохоронній системі довести, що вона є ефективною.
Але перед тим, я думаю, що будь-яка вина має бути доведена у судовому
порядку, – сказав В. Гройсман. – Дуже важливо, що ми не дали нікому
ховатися за необмеженою депутатською недоторканністю. Маємо чітко
відрізняти політичну діяльність від злочинної діяльності, корупції і
хабарництва. Для нас має бути абсолютно байдужим прізвища, партійна
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належність людей, які можуть бути у майбутньому причетні до корупційних
проявів.
Кого би це не стосувалося у майбутньому, – якщо не буде розуміння
того, що ми маємо побудувати парламентаризм ХХІ ст., у якому немає місця
нахабству, порушенням закону, процвітанню корупції, хабарництву і
“платним послугам”, я підтримаю будь-яке подання з наявними даними
проти будь-якого депутата, який знаходиться у цьому сесійному залі. Я
переконаний, що це буде позиція абсолютної більшості людей.
Вчорашній день був сигналом для усіх органів державної влади, – ми
маємо переоцінити цінності, якщо у когось абсолютно немає розуміння, що
ми маємо побудувати якісну європейську державу. На корупції, хабарництві і
злочинах цивілізовану європейську державу не побудуєш.
Ми все будемо робити, аби побудувати якісну роботу всередині
парламенту, і закликаю всіх до конструктивної спільної роботи» (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 18.09).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман запропонує депутатам
ухвалити
рішення
щодо
спрощення
процедури
позбавлення
парламентарів недоторканності.
Виступаючи під час засідання Національної ради реформ під
головуванням Президента України, В. Гройсман повідомив, що законопроект
щодо внесення змін до Конституції України в частині обмеження
депутатської недоторканності перебуває на розгляді в профільному Комітеті
з питань правової політики та правосуддя.
Разом з тим Голова Верховної Ради вважає за потрібне спростити
процедуру позбавлення недоторканності, «оскільки процедура, яка
передбачена законом, настільки важка, що може займати тижні».
«Наприклад, якщо є реальні докази злочину, треба це вирішувати негайно,
брати народного депутата під контроль, аби він нікуди не зник, і таким чином
дуже швидко усі почнуть зрозуміти, що відповідальність дуже близько, –
наголосив він. – Тому я запропоную депутатам варіант рішення, при якому
процедура зняття буде дуже швидкою: є подання, ми маємо швидко
розглянути, прийняти рішення, взяти народного депутата під контроль, і далі
має проявити свою ефективність правоохоронна система. Але тут потрібна і
відповідальність сторони обвинувачення, щоб цей механізм не перетворився
на переслідування».
Раніше, сказав він, за депутатським імунітетом, недоторканністю «могли
сховатися за будь-який злочин». Голосування 17 вересня за надання згоди на
притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт
народного депутата України І. Мосійчука, наголосив В. Гройсман, дало змогу
«зробити перший крок у боротьбі з корупцією всередині парламенту».
Разом з тим, заявив В. Гройсман, «якщо ми не будемо демонструвати
підхід щодо реальної боротьби з корупцією незалежно від партійної
належності, статусу й іншого, цей крок не принесе необхідної користі».
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«Якщо ми говоримо, що ми боремося з корупцією, то, напевно, немає такої
людини, яку б корупція просто не “дістала”, оскільки вона заважає жити і
вбиває нашу державу», – заявив він.
Голова Верховної Ради наголосив, що для боротьби з корупцією
парламент ухвалив «серйозну законодавчу базу», що, за його словами, теж є
свідченням того, що більшість парламентарів сповідують державницьку
позицію й готові приймати відповідні рішення.
Голова Верховної Ради також наголосив на важливості виключення
корупційних загроз. «Ловити корупціонерів – це добре, але потрібно
знищувати підвалини корупції», – сказав він. У цьому контексті В. Гройсман
поінформував про створення в парламенті робочої групи під головуванням
першого заступника Голови Верховної Ради України А. Парубія, яка
координує роботу профільних комітетів у частині розширення
антикорупційної законодавчої бази. На думку керівника парламенту,
необхідно, зокрема, скасувати або обмежити на законодавчому рівні такий
запобіжний захід, як застава, у разі скоєння корупційних злочинів
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 18.09).
***
Верховная Рада повысила максимальный размер госдолга.
Верховная
Рада
разрешила
повысить
предельный
размер
государственного долга. За соответствующий проект постановления
проголосовали 309 народных депутатов, сообщает УНН.
Законопроектом предусматривается разрешить временное превышение
максимального общего объема государственного долга и гарантированного
государственного долга, который на сегодняшний день составляет более
60 % ВВП.
Также предполагается, что Кабинет Министров должен подать в
Верховную Раду после завершения процесса реструктуризации план
мероприятий по приведению государственного и гарантированного долга в
соответствие с требованиями, установленными бюджетным кодексом
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 17.09).
***
Верховная Рада приняла пакет законопроектов о реструктуризации
госдолга.
Верховная Рада утвердила законопроект, подготовленый Кабинетом
Министров Украины, № 3058 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Украины
(относительно
реструктуризации
государственного
и
гарантированного государством долга и его частичного списания)». За
соответствующее решение проголосовали 309 из 226 необходимых
депутатов, сообщает «РБК-Украина».
В отношении законопроекта № 3058 нужно отметить, что он является
одним из пакета документов, подготовленных Кабмином для завершения
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реструктуризации внешнего долга Украины. «Основной целью принятия
проекта закона является законодательное урегулирование некоторых
аспектов реализации предыдущих условий, выполнения обязательств, взятых
на себя Украиной в соответствии с программой МВФ, что обеспечит
экономическую безопасность государства, защиту общественных интересов
и интересов государства в связи с погашением и обслуживанием
государственного и гарантированного государством долга», – говорится в
пояснительной записке.
В связи с реализацией предварительных условий, проектом закона
предусмотрено введение нового вида ценной бумаги – государственный
дериватив, который будет размещаться государством на международных
фондовых рынках и подтверждать обязательства осуществить выплаты
владельцу этой ценной бумаги в случае достижения определенных
показателей валового внутреннего продукта Украины.
«Эмиссия государственных деривативов составит часть бюджетного
процесса и не подлежит регулированию Национальной комиссией по ценным
бумагам и фондовому рынку. Соответствующие решения о размещении
государственных деривативов и условиях их размещения будут приниматься
в соответствии с Бюджетным кодексом Украины и другими законами
Украины, что регулируют такие правоотношения», – говорится в
пояснительной записке к законопроекту.
Также Верховная Рада в связи с реструктуризацией внесла изменения в
Налоговый кодекс. Парламент утвердил законопроект, подготовленый
Кабинетом Министров Украины, № 3059 «О внесении изменений в раздел
XX “Переходные положения” Налогового кодекса Украины относительно
особенностей налогообложения при реструктуризации государственного и
гарантированного государством долга и его частичного списания от
9 сентября 2015 года». За соответствующее решение проголосовали 308 из
226 необходимых депутатов.
В отношении законопроекта № 3059 нужно отметить, что он является
одним из пакета документов, подготовленных Кабмином для завершения
реструктуризации
внешнего
долга
Украины
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 17.09).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо
особливостей оподаткування під час реструктуризації державного і
гарантованого державою боргу та його часткового списання».
Законодавчим актом доповнено підрозділ 4 розд. ХХ «Перехідні
положення» Податкового кодексу України п. 36 і 37 такого змісту:
«36. Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму
доходів, що виникають у платників податку, які є боржниками
(позичальниками) за зовнішніми кредитами (позиками), залученими під
державні гарантії, обслуговування та погашення яких здійснюється за
21

рахунок коштів Державного бюджету України, за переліком, визначеним
Кабінетом Міністрів України, внаслідок здійснення правочинів, зазначених у
пункті 14 розділу “Прикінцеві положення” Закону України “Про Державний
бюджет України на 2015 рік”.
37. Не підлягають оподаткуванню доходи нерезидентів з джерелом
походження з України за операціями з розміщення нерезидентами державних
деривативів та доходи, що виплачуються нерезидентам за державними
деривативами, відповідно до умов правочинів з державним боргом за
державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом,
затверджених Кабінетом Міністрів України».
Закон прийнято з доповненням Комітету з питань податкової та митної
політики такого змісту:
– «доповнити розділ І після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
“Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат, що
виникають у платників податку, зазначених в абзаці першому цього пункту,
за правилами бухгалтерського обліку при списанні безнадійної дебіторської
заборгованості за поставлені товари (роботи, послуги), що підлягали оплаті
за рахунок коштів Державного бюджету України. Таке збільшення
фінансового результату до оподаткування відбувається в розмірі, що не
перевищує суму доходів, зазначену в абзаці першому цього пункту”».
Законопроект зареєстровано за № 3059 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.09).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України (щодо реструктуризації державного та
гарантованого державою боргу та його часткового списання)».
Законом, зокрема, внесено такі зміни до Бюджетного кодексу України:
– надано визначення новому терміну «бюджетне зобов’язання за
державними деривативами» (доповнення до ч. 1 ст. 2 Кодексу);
– розширено перелік захищених видатків бюджету виплатами за
державними деривативами (доповнення до ч. 2 ст. 55 Кодексу);
– включено до складу видатків державного бюджету виплати за
державними деривативами та встановити, що такі видатки здійснюються за
рахунок коштів державного бюджету (доповнення до ст. 30 та ч. 1 ст. 87
Кодексу);
– доповнено розд. VI Кодексу новими пунктами 34–37 щодо, зокрема,
пріоритетів платіжних зобов’язань за державними зовнішніми запозиченнями
та гарантованим державою боргом, що включені до переліку в додатку до
Закону України «Про особливості здійснення правочинів з державним,
гарантованим державою боргом та місцевим боргом» і щодо яких були
здійснені відповідні правочини, платіжних зобов’язань, що не були включені
до такого переліку, над платіжними зобов’язаннями, які були включені до
переліку, але щодо яких не було здійснено жодних правочинів.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 3058 (Офіційний портал
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Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.09).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” стосовно
державних деривативів (щодо реструктуризації державного та
гарантованого державою боргу та його часткового списання)».
Законом урегульовано деякі аспекти реалізації попередніх умов,
виконання зобов’язань, взятих на себе Україною відповідно до Програми
МВФ, у зв’язку з погашенням та обслуговуванням державного та
гарантованого державою боргу.
Законом запроваджується новий вид цінного папера – державний
дериватив, що розміщуватиметься державою на міжнародних фондових
ринках і підтверджуватиме зобов’язання України здійснити виплати
власнику цього цінного папера в разі досягнення певних показників валового
внутрішнього продукту України. Емісія державних деривативів становитиме
частину бюджетного процесу та не підлягатиме регулюванню Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. Відповідні рішення про
розміщення державних деривативів та умови їх розміщення прийматимуться
згідно з Бюджетним кодексом України та іншими законами України, що
регулюють такі правовідносини.
Закон прийнято з техніко-юридичними правками.
Законопроект зареєстровано за № 3057 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.09).
***
Верховная Рада утвердила увеличение прожиточного минимума и
зарплаты.
Учитывая набирающую темпы инфляцию и кризис в стране, украинцам
решили все-таки повысить прожиточный минимум и минимальную зарплату.
Верховная Рада одобрила проект закона № 3060 «О внесении изменений в
Закон “О Государственном бюджете Украины на 2015 год” (относительно
повышения прожиточного минимума и минимальной заработной платы)». За
соответствующий проект закона проголосовали 340 народных депутата при
226 минимально необходимых, сообщает «РБК-Украина».
Так, законопроектом предлагается с 1 сентября 2015 г. за счет
перевыполнения доходной части общего фонда государственного бюджета
на 24,6 млрд грн повысить прожиточный минимум и минимальную
заработную плату с соответствующим увеличением расходов на оплату
труда, пенсионное обеспечение, пособия семьям с детьми и единовременные
пособия, стипендии аспирантов и докторантов, а также осуществить
повышение с 1 сентября 2015 г. на 13 % минимальных ординарных
академических
стипендий,
социальных
стипендий
ученикам
профессионально-технических и студентам высших учебных заведений и
решения других первоочередных вопросов.
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В то же время доходы государственного бюджета предлагается
увеличить на 14,3 млрд грн, в том числе по общему фонду на 16,4 млрд грн, и
направить на финансирование увеличения соцстандартов, национальную
безопасность и оборону, погашение задолженности по тарифам для
населения.
«Указанный ресурс предлагается направить по следующим
направлениям. Почти 10 млрд грн за ускорение поднятия соцстандартов с
1 декабря до 1 сентября 2015 г. Минимальная заработная плата вырастет до
1378 грн с 1218 грн, прожиточный минимум на одно лицо – до 1330 грн, то
есть оба показателя вырастут на 13 %. Размер минимальной пенсии вырастет
до более 1074 грн. Увеличится и пособие и стипендия», – рассказала министр
финансов Н. Яресько.
Также, по словам чиновника, 2,7 млрд грн будет направлено на
погашение задолженности населения по тарифам, 0,9 млрд грн – оборону и
правоохранительную деятельность, 0,3 млрд грн – пополнение резервного
фонда (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 17.09).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про відставку віцепрем’єр-міністра України Вощевського В. М.».
Верховна Рада України постановила прийняти відставку віце-прем’єрміністра України В. Вощевського.
Проект зареєстровано за № 3087 (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.09).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про надання згоди
Верховної Ради України про притягнення до кримінальної
відповідальності та надання згоди на арешт народного депутата
Мосійчука І. В.».
За відповідне рішення проголосувало 262 народних депутатів
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 17.09).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про забезпечення
фінансової стабілізації в рамках виконання програми Міжнародного
валютного фонду “Механізм розширеного фінансування”».
Згідно з проектом документа, «беручи до уваги необхідність подолання
фінансової кризи в країні, зменшення тиску на платіжний баланс, стабілізації
державного боргу в середньостроковій перспективі, зміцнення національної
валюти та забезпечення фінансової стабільності в рамках виконання
програми Міжнародного валютного фонду “Механізм розширеного
фінансування”, Верховна Рада України постановляє:
1. Кабінету Міністрів України забезпечити вчинення правочинів з
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державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та
гарантованим державою боргом на попередніх умовах вчинення у 2015 році
правочинів з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та
гарантованим державою боргом, що схвалені розпорядженням Кабінету
Міністрів України № 859 від 27 серпня 2015 року.
2. Дозволити тимчасове перевищення загального обсягу державного
боргу та гарантованого державою боргу, установленого частиною другою
статті 18 Бюджетного кодексу України.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк за результатами
вчинення правочинів, передбачених пунктом 1 цієї Постанови, подати для
схвалення Верховною Радою України план заходів з приведення загального
обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу до вимог,
установлених Бюджетним кодексом України».
Відповідний проект Постанови зареєстровано за № 3056 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.09).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про визначення
кандидатури до складу конкурсної комісії з відбору на зайняття посад
членів Національного агентства з питань запобігання корупції».
Верховна Рада України постановила: на виконання ст. 5 Закону України
«Про запобігання корупції» визначити до складу конкурсної комісії з відбору
на зайняття посад членів Національного агентства з питань запобігання
корупції за поданням Комітету Верховної Ради України з питань запобігання
і протидії корупції В. Сущенка, доцента факультету правничих наук
Національного університету «Києво-Могилянська академія».
Відповідний проект Постанови зареєстровано за № 3021 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.09).
***
Верховна Рада України затвердила представників Верховної Ради
України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття
адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
За відповідне рішення проголосувало 228 народних депутатів
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/115873.html). – 2015. – 17.09).
***
Комітет з питань економічної політики рекомендує парламенту
прийняти за основу законопроект про внесення змін до деяких законів
України щодо об’єктів агропромислового комплексу.
Як повідомили інформаційному управлінню в секретаріаті комітету,
законопроектом (№ 2519а) передбачено переглянути перелік об’єктів
агропромислового комплексу державної форми власності, що не підлягають
приватизації, виключивши з нього 374 об’єкти, з яких 116 об’єктів
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ліквідовано (припинено) та 78 – реорганізовано, 180 об’єктів не відповідають
критеріям, визначеним ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного
майна».
У проекті також передбачається запровадити тимчасовий захист
підприємств,
що
виключаються
із
згаданого
переліку,
від
«позаприватизаційних» процедур відчуження їхнього майна, зокрема в
процедурах банкрутства.
Крім того, з метою забезпечення безпеки держави ст. 8 Закону України
«Про приватизацію державного майна» доповнюється положеннями, якими
не допускаються до приватизації як покупці фізичні та юридичні особи
держави, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором, та
фізичні і юридичні особи, включені до переліку осіб, пов’язаних із
провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано
міжнародні санкції (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 18.09).
***
Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект закону України «Про внесення
змін до статті 33 Цивільного процесуального кодексу України щодо
залучення іншого відповідача».
Під час розгляду члени комітету зазначили, що законопроектом № 2779
пропонується дати змогу суду за наявності для цього достатніх підстав
залучати до участі в справі іншого відповідача, оскільки за чинною
редакцією цієї статті таке залучення відбувається за клопотанням
відповідача.
Відповідні зміни пропонується внести до ст. 33 Цивільного
процесуального кодексу.
Необхідність таких змін під час обговорення обґрунтовувалася тим, що
надання такого права суду запобігає повторному зверненню до суду в разі
відмови в задоволенні позову, якщо позов пред’явлений до неналежного
позивача.
Внесення таких змін, на думку народних депутатів, також дасть змогу
уніфікувати зазначену статтю ЦПК України з відповідними положеннями
Кодексу адміністративного судочинства та Господарського процесуального
кодексу, у яких передбачено залучення іншого відповідача за ініціативою
суду.
Як повідомили інформаційному управлінню в секретаріаті комітету,
беручи до уваги, що суд, здійснюючи правосуддя, захищає права, свободи та
інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та
суспільні інтереси в спосіб, визначений законом, членам комітету видається
доцільним надання суду права залучати за власною ініціативою належного
відповідача до справи за наявності достатніх для цього підстав, що
сприятиме забезпеченню всебічного розгляду справи (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 21.09).
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко та Генеральний секретар НАТО
Є. Столтенберг наголошують, що будь-які вибори на окремих територіях
Донбасу, проведені не за українським законодавством, не будуть визнані
світом та будуть нести загрозу мирному врегулюванню ситуації.
Відповідаючи на питання журналістів під час спільної участі в
церемонії відкриття навчань Україна – НАТО у Львівській області,
Президент наголосив на тому, що реакція на вибори, які в так званих
ДНР/ЛРН мають намір провести 18 жовтня та 1 листопада, буде така сама, як
на фейкові вибори, такі, що абсолютно не відповідають міжнародному праву
та українському законодавству. Ці вибори не матимуть жодних юридичних
наслідків і не будуть визнані ніким у світі, наголосив П. Порошенко.
«Вони не є виборами, вони не є вільними, вони не відповідатимуть
стандартам ОБСЄ, і це напряму і жорстко протирічить мінським
домовленостям», – наголосив Президент України.
За словами П. Порошенка, «так само як вибори 2 листопада минулого
року суттєво зруйнували всі напрацювання, які були на той час зроблені за
Мінським протоколом та Мінським меморандумом від 5 та 19 вересня
2014 р., ці надзвичайно безвідповідальні рішення створюють серйозну
загрозу мінському процесу».
«Вибори мають відбутися за українським законодавством», – наголосив
Президент. Глава держави зазначив, що Україна готова обговорювати
особливості організації та проведення виборів на окремих територіях
Донбасу. Президент назвав головною особливістю той факт, що величезна
частина, мільйон людей, які живуть на Донбасі, є тимчасово переміщеними
особами та позбавлені можливості здійснити своє волевиявлення. «Це
означає, що результат виборів може бути викривлений. Ми готові до
дискусії, але ці особливості мають чітко передбачати відповідність вимогам
БДІПЛу ОБСЄ», – заявив П. Порошенко.
Президент зазначив, що вибори в Донецьку та Луганську мають бути
дуже добре підготовленими, з урахуванням усіх попередніх умов – щодо
забезпечення діяльності українських ЗМІ, партій, виборчих комісій, а також
щодо того, щоб прибрати озброєних людей з вулиць, адже під дулами
кулеметів вибори не робляться. «Має бути зроблено усе, щоб внаслідок цих
виборів у нас не було російських військ на нашій території, був перекритий
кордон і був відновлений український суверенітет над українським
Донбасом», – заявив Президент.
У свою чергу Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг зазначив,
що дії Росії в Криму та на Донбасі є не лише порушенням територіальної
цілісності та суверенітету, а й підривом світового порядку: «Це виклик усім,
хто хоче мати стабільний і мирний розвиток Європи. Тому ми так
категорично та активно підтримуємо Україну і наголошуємо на необхідності
поважати та виконувати мінські домовленості».
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Генсек НАТО наголосив, що будь-яке волевиявлення в Східній Україні
має відбуватися у відповідності до українського законодавства. В іншому
випадку, за його словами, «вибори будуть вважатися фейковими і не будуть
визнані жодною країною-членом Альянсу». «Найважливіше, щоб ці вибори
базувалися на українському законодавстві. Це важлива частина імплементації
мінських угод, які є найкращим шляхом мирного врегулювання конфлікту в
Україні», – зазначив Є. Столтенберг (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 21.09).
***
Україна та НАТО підписали низку документів про співпрацю.
За результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України,
в якому взяв участь Генеральний секретар НАТО, підписано низку
документів.
Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг та Секретар РНБО
О. Турчинов поставили підписи під Дорожньою картою Партнерства у сфері
стратегічних комунікацій.
Міністр закордонних справ П. Клімкін та Є. Столтенберг також
підписали Угоду про статус Представництва НАТО в Україні.
Перший заступник Секретаря РНБО, голова Міжвідомчої комісії з
політики воєнно-технічного співробітництва і експортного контролю
О. Гладковський та представник НАТО з оборонних інвестицій Е. Герольд
підписали Спільну декларацію про посилення оборонно-технічного
співробітництва Альянсу та України (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 22.09).
***
Президент П. Порошенко наголошує на тому, що розслідування
злочинів попередньої влади – першочергове завдання, яке суспільство
ставить перед всією системою правоохоронних органів.
В інтерв’ю українським телеканалам глава держави зазначив, що в
будь-якій країні світу подібні розслідування тривають місяцями й роками, і
заявив: «Мене це не задовольняє. Я разом з суспільством вимагаю:
представники колишньої влади мають опинитися на лаві підсудних. Ми дали
їм можливість через заочне судочинство, навіть якщо вони втекли, понести
відповідальність. Це – моє чітке завдання перед правоохоронною і
суддівською системою. Я не збираюся виступати адвокатом жодного з
правоохоронних органів, які мали забезпечити неупереджений розгляд справ
щодо вбивств на Майдані і відповідальності старої влади».
Говорячи про минулу владу, Президент зазначив: «Вони намагалися
замаскуватися. Вони вивезли з собою (і ретельно до цього готувалися) всі
докази, всі записи, знищили зброю, з якої стріляли, знищено накази. Але це
не має нас зупинити в тому, що ми маємо притягнути їх до відповідальності».
Глава держави вважає, що слідство врешті-решт має бути забрано в
Генеральної прокуратури. «Парламент має виконати своє зобов’язання,
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створити Державне бюро розслідувань, яке буде незалежним, в тому числі і
від політиків, яке має забезпечити ретельне неупереджене розслідування», –
зазначив П. Порошенко.
Відповідаючи на питання, чи можуть сьогоднішні судді бути
об’єктивними, Президент зауважив, що не хотів би чіпляти ярлики на всіх. За
його словами, тим представникам суддівської влади, які є щирими
патріотами, треба дати можливість проявити себе рішучими й
некорумпованими, а також такими, які не бояться. «Це є дві складові
справжнього суду, – зазначив Президент. – Справедливий суд потрібен вже і
зараз». При цьому він назвав неприйнятними як радикальні пропозиції
вигнати всіх суддів, які є сьогодні, так і пропозиції запросити іноземців, які
допоможуть реформувати суди. «Ми, українці, маємо, нарешті, навчитися
нести власну відповідальність за власну державу», – сказав П. Порошенко, не
виключивши, однак, можливості запрошення декількох спеціалістів з-за
кордону (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 20.09).
***
На закритому засіданні Національної ради реформ Президент
П. Порошенко заявив про потребу відкликати з парламенту проект
закону про державну службу, обґрунтувавши це неправдивим
твердженням про претензії з боку ЄС. Про це «Європейській правді», за
інформацією «ТСН.ua», заявили одразу декілька учасників ради, а також
підтвердили
співрозмовники
в
структурах
ЄС
(http://tsn.ua/politika/poroshenko-zaklikav-vidklikati-zakon-pro-derzhsluzhbuyakiy-pidtrimuye-yes-zmi-498103.html).
Проект закону «Про держслужбу» був розроблений за фінансування
ЄС; європейці очікували на його ухвалення ще минулого року. ЄС додатково
виділив 90 млн євро безповоротної допомоги на проведення цієї реформи. Та
оскільки прогрес у даній сфері відсутній, зараз вивчається можливість
перекинути їх на фінансування децентралізації. «Президент сказав, що ЄС
відкликав гроші, бо незадоволений текстом законопроекту... Гройсман
сказав, що первинний текст закону був спотворений до невпізнання
Кабміном і в нинішньому вигляді його приймати не можна», розповів один з
членів ради від громадськості Д. Пасько в своєму дописі у Facebook.
Проти закону виступили також представник Президента в уряді
О. Данилюк та глава Мінекономіки за президентською квотою
А. Абромавічус. У підсумку Президент та його прибічники вирішили
відмовитися від цього проекту, попри те що він вже пройшов перше читання
у ВР. «Гройсман запропонував створити нову робочу групу для розробки
нового закону, що і вирішили робити за браком кращої альтернативи», –
розповів Д. Пасько. Лідер об'єднання «Нова країна» та ще один член НРР
В. Пекар у своєму дописі підтвердив інформацію.
Між тим, «Європейська правда» від декількох джерел в структурах ЄС
отримала запевнення, що Євросоюз не висловлював заперечень щодо даної
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редакції законопроекту; навпаки – наполягає на його якнайшвидшому
ухваленні. Більше того, через неухвалення цього закону Україна може
втратити багатомільонне фінансування в рамках Контракту з розбудови
держави.
Тим часом, заступник глави Адміністрації Президента Д. Шимків після
скандальногоо засідання зазначив, що ЄС не має заперечень щодо
законопроекту. «Я мав розмову з представниками ЕС в Україні, які
підтвердили свою позицію: закон про державну службу має бути ухвалений в
цій чи іншій редакції. Немає негативної позиції ЕС чи непідтримки
законопроекту про державну службу», – написав він у Facebook.
Нагадаємо, раніше голова Національного агентства України з питань
державної служби К. Ващенко повідомляв, що новий законопроект «Про
державну службу», пройшов перше читання у Верховній Раді і за всіма
оцінками повністю відповідає європейським стандартам.
«Наразі законопроект доопрацьовується до другого читання, думаю він
буде готовий до голосування до кінця вересня – на початку жовтня. Далі
потрібно приймати політичне рішення враховуючи ситуацію, яка буде в
парламенті. Сподіваємося що в жовтні він буде прийнятий. Але законопроект
передбачає принципово інші підходи до того, як має функціонувати
державна служба, а будь-які новації треба ретельно роз’яснювати,
особливого кого вони торкнуться безпосередньо», – заявив К. Ващенко
17 вересня під час робочої поїздки на Вінниччину.
«Одна із принципових новацій документа – для кожної категорії посад
встановлюють конкретні кваліфікаційні вимоги. Ми формуємо такий
кар’єрний підхід, за якого просто прийти з вулиці і обійняти високу посаду
буде неможливо. Крім того, обов’язковим буде відкритий конкурс на кожну
посаду державної служби. Це дозволить на законних підставах наймати
чиновниками дійсно найкращих фахівців, – зауважив К. Ващенко. – Зараз не
існує жодних конкурсів для посад керівників центральних органів, апаратів
міністерств, голів місцевих адміністрацій тощо. Законопроект передбачає
виключно конкурс. Так ми прагнемо ліквідувати партійні квоти або чиїсь
особисті вподобання. Єдиною умовою призначення на посади державної
служби, включно із вищими управлінськими посадами, має стати рівень
професійної компетенції кандидата та його досвід».
«Середня заробітна плата в системі держслужби становить приблизно
3700 гривень. Але ми мусимо розуміти, що при цьому майже 40 % державних
службовців, які працюють в місцевих органах влади, мають посадовий оклад
на рівні мінімальної заробітної плати в Україні. Це демотивує і дезорганізує
саму систему державної служби, ставить під загрозу її фаховий рівень. Тому
одне із завдань реформи держслужби – запровадження чіткої прозорої моделі
оплати праці та підвищення безпосередньо її рівня. Передбачена і зміна
розподілу співвідношення посадового окладу та премій і надбавок в зарплаті
держслужбовця. Після ухвалення закону зарплата держслужбовця
складатиметься на 70 % з посадового окладу і лише 30 % – додаткові
виплати. Таким чином, держслужбовець в своєму фінансовому становищі
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перестане бути залежним від керівника, він нарешті почне служити державі
чи громаді, а не вислужуватися перед шефом для премії» – зауважив
К. Ващенко.
Одне з питань, яке викликає найбільше дискусій – деполітизація
державної служби. Однією з норм законопроекту держслужбовцю
забороняється бути членом політичних партій.
Водночас, повідомив голова Національного агентства України з питань
державної служби К. Ващенко, законопроект і разі його ухвалення виводить
за межі державної служби значну кількість нинішніх чиновників: «Йдеться
про працівників патронатних служб, обслуговуючих або допоміжних
підрозділів органів влади. Держслужбовцями залишаться лише ті, хто
виконуватиме основні функції державних органів» (Вінницька ОДА
(http://www.vin.gov.ua/web/upravlinnya/web_upr_pr.nsf/web_alldocs/Doc2FJT
M). – 2015. – 17.09; ТСН.ua (http://tsn.ua/politika/poroshenko-zaklikavvidklikati-zakon-pro-derzhsluzhbu-yakiy-pidtrimuye-yes-zmi-498103.html).
–
2015. – 22.09).
***
Президент України заявляє, що найближчим часом нової мобілізації
не планується, призов буде збережено, а кількість контрактників та їх
грошове забезпечення зростатиме.
«Якщо буде загострення на фронті – мобілізація негайно буде
оголошена. Якщо буде продовжуватися мирний процес, ми будемо мати
виведення іноземних військ з території України, повернення українського
контролю над державним кордоном, ми зможемо зменшити обсяги
мобілізації», – сказав глава держави в інтерв’ю українським телеканалам.
Президент зазначив, що вся безпекова вертикаль влади сьогодні веде
жорстку боротьбу за збереження режиму припинення вогню. «Це –
найцінніше здобуття за півтора року мого президентства, бо ніхто не вірив в
те, що вдасться зберегти припинення вогню. Це стало результатом
унікального поєднання зусиль українських Збройних сил та дипломатичних
зусиль, які забезпечили, що нарешті не гинуть українці на фронті», – сказав
П. Порошенко.
За словами Президента, контрактна складова українського війська
зростатиме. У Державному бюджеті необхідно передбачити зростання
грошового забезпечення українського воїна. Коли український контрактник
буде отримувати 6–7 тис. грн, якість українського війська, тих, хто піде
захищати зі зброєю в руках Україну, підвищуватиметься, зазначив
Президент.
Глава держави наголосив, що відмовлятися від призову держава не
буде. Призовники гарантовано не направлятимуться до зони АТО, а вік тих,
хто підлягає призову, буде збільшено з 18 до, приблизно, 20 років. «Це має
бути вже сформована особистість, яка протягом максимум року, може,
менше, навчиться військовій справі, для того щоб, якщо буде необхідність,
захистити зі зброєю в руках Батьківщину, ця людина була здатна, навчена,
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натренована, обстріляна, – сказав Президент. – Ми кардинально змінили
підходи до Збройних сил».
Президент повідомив, що на цьому тижні підписав закон про зміни до
Держбюджету на 2015 рік, у якому вдалося знайти кошти на додаткове
фінансування Збройних сил. «Це те, що ми накопичили в результаті
ефективного наведення порядку, додаткових майже 20 млрд грн, з яких
10 млрд пішло на підвищення соціальних стандартів, але ключове те, що
мільярди гривень додатково пішли на збільшення обороноздатності», –
повідомив глава держави. За його словами, «у нас є два пріоритети – безпека
держави, а все, що залишається, ми маємо спрямувати на забезпечення
компенсації погіршення соціальних стандартів» (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 20.09).
***
Президент П. Порошенко під час робочої поїздки до Львівської
області відвідав Академію сухопутних військ Збройних сил України
ім. гетьмана П. Сагайдачного. Глава держави повідомив про присвоєння
навчальному закладу статусу національного.
Звертаючись до курсантів та викладачів академії, Президент зазначив,
що йому, як Верховному головнокомандувачу, надзвичайно приємно
відвідувати один з найстаріших вищих військових навчальних закладів
України. «Не вперше у вас. Впевнений, і не востаннє. Бо армія тепер завжди
буде в центрі уваги вищого керівництва держави, – зазначив Президент. –
Часи бездумного, необережного і злочинного пацифізму залишилися в
минулому. Попереду, на жаль, в Україні – постійна загроза зі Сходу, яка
триматиме нас в належному тонусі».
За словами Президента, заклад заслужено носить ім’я одного з
найславетніших військових стратегів доби Козаччини і всієї української
воєнної історії. Блискучі перемоги гетьмана й кошового П. Сагайдачного –
гідний приклад для захисників України всіх часів, зазначив глава держави.
Президент наголосив, що нині, як ніколи, актуальним є питання
вишколу офіцера – лідера, патріота, професіонала. «Ваш колектив з цим
завданням успішно справляється, направляючи у війська добре
підготовлених
та
освічених
фахівців»,
–
сказав
Верховний
головнокомандувач.
Відзначивши, що за роки незалежності України в стінах академії
підготовлено 6 тис. висококласних фахівців для Збройних сил та інших
військових формувань України, Президент підкреслив: «Золотими літерами у
новітню історію академії вкарбовані подвиги її випускників, здійснені в боях
з окупантами – російськими військовими та вишколеними ними бандитами».
За мужність і героїзм понад 200 вихованців академії нагороджені
державними нагородами. Чотири колишні випускники відзначені вищою
державною нагородою – Золотою зіркою Героя України. Це майори
О. Петраківський і О. Порхун, капітан В. Гринюк, старший лейтенант
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Є. Зеленський.
Присутні разом із Президентом вшанували хвилиною мовчання пам’ять
43 офіцерів-випускників академії, які до кінця виконали свій військовий
обов’язок і героїчно віддали життя за мирне майбутнє України.
П. Порошенко назвав 300 курсантів – учасників антитерористичної
операції «золотим фондом нашої держави і нашого війська». Значна частина
командного та викладацького складу академії пліч-о-пліч зі своїми
вихованцями боронить Вітчизну від російської агресії. «Така польова
педагогіка дає змогу отримати об’єктивну оцінку підготовки та напрацювати
необхідний бойовий досвід, ціна якому – перемога», – наголосив глава
держави.
Говорячи про ситуацію на Донбасі, Президент зазначив, що
скоординовані дії Збройних сил України та дипломатичного корпусу вже
привели до нехай крихкого, але припинення вогню. «Економічні санкції
проти Росії, які завдали відчутного удару по її економіці, вже зробили
військову авантюру на Донбасі і анексію Криму критично невигідною для
неї. Але ці санкції можуть бути посилені, якщо Росія не повернеться до
чіткого виконання мінських домовленостей», – заявив П. Порошенко
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 21.09).
***
Президент підписав три закони, прийняті Верховною Радою
17 вересня, щодо реструктуризації державного та гарантованого
державою боргу.
Так, підписано Закон № 700-VIII «Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України щодо реструктуризації державного та гарантованого
державою боргу та його часткового списання», Закон № 701-VIII «Про
внесення змін до Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”
стосовно державних деривативів щодо реструктуризації державного та
гарантованого державою боргу та його часткового списання», а також Закон
№ 702-VIII «Про внесення змін до розділу XX “Перехідні положення”
Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування під час
реструктуризації державного і гарантованого державою боргу та його
часткового списання».
Ці закони ухвалено на виконання домовленості від 27 серпня щодо
реструктуризації зовнішнього комерційного боргу з Комітетом кредиторів,
що представляє тримачів цих українських зобов’язань. Передбачається, що
Україні буде негайно списано 20 % основного боргу, а терміни погашення
решти суми буде відкладено на чотири роки – з 2015–2023 на 2019–2027 рр.
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 18.09).
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***
Президент України П. Порошенко підписав Закон України
«Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України
на 2015 рік”», які забезпечують підвищення пенсій, соціальних
стандартів та заробітних плат працівникам бюджетної сфери.
«Наша команда зробила все можливе, щоб вже з 1 вересня було
забезпечено це зростання, нехай і на скромну величину від 13 до 18 %», –
сказав глава держави під час підписання Закону на засіданні Національної
ради реформ.
Цей крок Президент назвав першим результатом реального
впровадження реформ, для здійснення якого влада зробила все можливе.
П. Порошенко відзначив окремо той факт, що вдалося не просто
сконцентрувати кошти на казначейському рахунку, а й переконати
зарубіжних партнерів із МВФ, Світового банку, партнерів, які допомагають
Україні на двосторонній основі, що це сталі доходи, які вже на надійній
основі забезпечують дохідну частину Державного бюджету.
Президент позитивно оцінив злагоджену роботу депутатського
корпусу, який підтримав ухвалення цього Закону.
Глава держави висловив упевненість у тому, що впровадження реформ
сприятиме поліпшенню економічної ситуації. «Ми дійсно докладаємо
максимум зусиль для того, щоб забезпечити і відновити економічне
зростання. Я сподіваюся, що це відбудеться вже наступного року і
забезпечить збільшення соціальних стандартів у ще ширших масштабах, ніж
цей перший крок», – сказав П. Порошенко.
Закон № 704-VIII «Про внесення змін до Закону України “Про
Державний бюджет України на 2015 рік”» Верховна Рада України прийняла
17 вересня 2015 р. (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 18.09).
***
Президент України прийняв вірчі грамоти від посла Сполученого
Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Д. Гоф.
Президент подякував Великій Британії в особі посла цієї країни за
солідарність і всебічну підтримку територіальній цілісності та суверенітету
України.
Сторони обговорили стан та перспективи двосторонніх українськобританських відносин, особливо в частині поглиблення військової та
військово-технічної співпраці. «Українські та британські військові пліч-опліч демонструють готовність бути разом і захищати не лише територіальну
цілісність України, а й свободу і демократію на усьому європейському
континенті», – сказав Президент і подякував послу за допомогу Великої
Британії у справі підготовки українських військових.
Президент поінформував про небезпеку зриву мінських домовленостей
і мирного процесу на Донбасу у зв’язку із заявами лідерів проросійських
терористів 16 вересня щодо проведення псевдовиборів у так званих
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ДНР/ЛНР.
Глава держави наголосив на важливості консультаційної допомоги з
боку Великої Британії в процесі впровадження системних реформ в Україні
та відзначив підтримку євроінтеграційного поступу України, зокрема в
питанні запровадження безвізового режиму з ЄС.
Глава держави повідомив, що доручив РНБО вилучити прізвища
журналістів ВВС зі списку санкцій щодо осіб, причетних до анексії Криму та
агресії на Донбасі: «Свобода преси для мене – абсолютна цінність».
Сторони також обговорили візит Президента України до Великої
Британії, який має відбутися найближчим часом, а також зустріч Прем’єрміністра Великої Британії та Президента України під час сесії Генеральної
Асамблеї ООН у Нью-Йорку наприкінці вересня (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 17.09).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк сподівається на дуже чітку
позицію Європейської комісії і країн-членів ЄС щодо недопущення
реалізації антиєвропейського й антиукраїнського проекту «Північний
потік-2». Про це глава уряду заявив на засіданні Верховної Ради України в
п’ятницю, 18 вересня.
«“Північний потік-2” – це класичний антиєвропейський і
антиукраїнський проект, – наголосив він. – Якщо Росія з окремими західними
компаніями побудує “Північний потік-2”, то це означає, що Росія доб’ється
своєї цілі і повністю позбавить Україну послуг по транзитуванню природного
газу до країн-членів Європейського Союзу».
Він наголосив, що загальний обсяг доходів України за чинним
транзитним контрактом, «який повинен був бути набагато більший», –
2 млрд дол. США на рік.
А. Яценюк зазначив, що Росія з окремими західними компаніями «хоче
відключити прямий безпечний і дешевий газовий потік на Європейський
Союз і позбавити 2 млрд дол. Україну». Збитки від цього понесе не тільки
Україна, зазначив він. На нещодавній зустрічі з прем’єр-міністром
Словаччини Р. Фіцо, нагадав А. Яценюк, «Словаччина зробила таку саму
жорстку заяву, тому що будівництво другої гілки “Південного потоку”
позбавляє Словаччину доходів у 800 млн дол. Якщо десь втрачається майже
3 млрд дол. США, то в мене питання, хто їх заробляє?».
«Сподіваюся на дуже чітку позицію наших західних партнерів, в першу
чергу Європейської комісії і країн-членів Європейського Союзу, щодо
недопущення реалізації Російською Федерацією плану по позбавленню
України транзитного потенціалу і по позбавленню України мільярдів
доларів»,
–
підкреслив
глава
уряду
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.09).
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***
«Провести повністю незаконні вибори на територіях Донецької і
Луганської областей – це рішення не очолюваних Росією терористів, а
рішення Кремля. Це чіткий сигнал, що Президент Путін персонально не
хоче виконання мінських домовленостей». Про це заявив Прем’єр-міністр
України А. Яценюк на зустрічі з делегацією Політико-безпекового комітету
Європейського Союзу в середу, 16 вересня.
Глава уряду України нагадав, що кілька годин тому «російські
терористи оголосили про проведення так званих виборів 18 жовтня»: «Це
абсолютно незаконно і повністю суперечить мінському процесу».
Напередодні Генасамблеї ООН, підкреслив глава уряду України,
президент В. Путін намагається показати свою добру волю в імплементації
мінських угод, «проте Росія навмисне затягує процес імплементації». «На цій
угоді – відбитки пальців Путіна. Усі ми маємо демонструвати потужні і
спільні дії проти російської агресії та небажання Росії виконувати мінські
домовленості», – звернувся А. Яценюк до представників Політикобезпекового комітету ЄС (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015.
– 16.09).
***
«Ми
реформуємо
газовий
ринок,
реалізуємо
реформу
НАК “Нафтогаз”, змінили відносини з російським “Газпромом” і почали
купувати газ в ЄС. Ми запровадили програму енергоефективності. Ми
повинні інвестувати у внутрішній видобуток і зменшити споживання
ресурсу. Якщо ми це все зробимо, без політиканства і гасел, – через 10 років
Україна буде повністю себе забезпечувати газом. Це наша ціль, і ми її
досягнемо», – наголосив А. Яценюк.
Глава уряду зазначив, що міг би «сховатися за Національну комісію
регулювання енергетики і комунальних послуг, яка приймала рішення про
тарифи і керівник якої призначається Президентом». «Проте влада, і в тому
числі я як Прем’єр-міністр країни, приймали політичну відповідальність і
політичне рішення щодо реформи в газовому секторі країни. І я буду нести
цю відповідальність. І готовий перед вами всіма звітуватися за це», –
наголосив він.
Він підкреслив, що тема тарифів «носить в першу чергу політичний
характер»: «Жоден уряд не брав на себе відповідальність підвищення
тарифів. Але це єдино правильне рішення. Тому що ми платили не просто
більше – ми виплачували сотні мільярдів з державного бюджету».
А. Яценюк нагадав, що нині повна вартість газу становить 7188 грн.
Він зазначив, що ця ціна складається таким чином: ціна імпортного газу,
додається ПДВ, додається 4 % спеціального збору, 900 грн за транзитування.
Пільгова вартість природного газу для населення становить 3600 грн.
Так само він пояснив, як ця ціна сформована: собівартість газу власного
видобутку – залежно від свердловини й підприємства – від 70 до 100 дол.; до
реальної собівартості від «Укргазвидобування» додається ПДВ, рента,
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тарифи на транспортування: «Це саме та ціна, яку ми даємо як пільгову для
населення. Двісті кубічних метрів газу по 3600 грн отримує кожен
громадянин країни. Ми пішли на реформу газового сектору не тільки для
того, щоб прибрати олігархів, прибрати корупцію. А для того щоб нарешті
змінити систему, яка існувала 20 років. Система тарифоутворення 20 років
була наступна: бідний ставав бідніший, багатий ставав багатший. Тому що
той, хто має хату 1000 кв. м, хто заробляє не тисячу гривень, а 10–15–20 тис.,
платить так само, як людина, яка має 70 кв. м і мінімальну пенсію чи
мінімальну заробітну платню. Треба припинити дотувати багатих, а
допомогти бідним».
Для того щоб компенсувати витрати для громадян, наголосив він, є
єдиний і максимально спрощений механізм надання субсидій. Тепер, якщо
домогосподарство витрачає на місяць на оплату житлово-комунальних
послуг більше ніж 10 %, «все, що вище цих 10 %, покриває держава»: «Це
наша відповідальність. Це є принцип соціальної справедливості. Не дотувати
багатих, а допомагати тим, хто цього потребує» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.09).
***
«Якщо зима буде –20, то наш цільовий показник знаходження газу в
сховищах повинен бути на рівні 19 млрд куб. м газу», – підкреслив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк, виступаючи в парламенті в
п’ятницю, 18 вересня.
А. Яценюк наголосив на складності прогнозування споживання
природного газу: «Якщо хтось зараз в країні візьме на себе відповідальність
спрогнозувати, що у нас зима буде –5, – підніміть руку. Ми прогнозуємо, що
зима буде –20».
За його словами, у прогнозах необхідно розраховувати «не найкращий,
а найгірший сценарій». У рамках найгіршого сценарію, підкреслив глава
уряду, є відсутність вугілля: «Ми втратили 65 % всіх наших шахт, і саме на
неконтрольованих територіях знаходяться шахти, які видобувають вугілля
марки А і Т. І саме тому неймовірний дефіцит вугілля і умисні дії Російської
Федерації щодо зупинки постачання вугілля також впливають на наш
енергетичний баланс. Якщо вугілля не вистачить для опалення, ми повинні
включати газомазутні блоки. Якщо ми включаємо газомазутні блоки – це
додаткове споживання природного газу.
Базовий сценарій уряду – це найбільш холодна зима і складнощі з
постачанням вугілля і відповідні складнощі із запуском блоків. Адже ми не
маємо права залишити країну без тепла. Ми не маємо права залишити людей
без опалення. Це відповідальність уряду – забезпечити людей теплом»
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.09).
***
Уряд вніс до парламенту проект закону щодо істотного зниження
ставок для реальних інвесторів у газовидобувній галузі. Ставки треба
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знизити тільки тим, хто готовий вкладати в те, щоб Україна стала
енергонезалежною державою, а не тим, хто через корупційні схеми
підписував угоди про спільну діяльність, заявив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк, виступаючи в парламенті в п’ятницю, 18 вересня.
Він повідомив, що протягом півроку уряд разом з американськими
партнерами проводив дослідження різних формул і моделей оподаткування в
газовидобуванні.
Глава уряду підкреслив, що в умовах, коли нафта «обвалилася» до
45 дол., мало хто буде зацікавлений інвестувати в енергетичний сектор, «ще
й при високих рентних ставках, складній системі оподаткування і в сучасних
обставинах в Україні». Саме тому уряд вніс до парламенту проект закону
щодо істотного зниження ставок для реальних інвесторів: «Підкреслюю, для
реальних інвесторів, які свердлять свердловини, видобувають газ. Які не
крадуть ліцензії, не підписували угоди про спільну діяльність (адже це
корупційна схема), а які готові вносити кошти в те, щоби Україна
збільшувала видобуток газу і стала енергонезалежною державою».
А. Яценюк звернувся до парламентарів підтримати цей законопроект.
Водночас глава уряду закликав народних депутатів «не підтримувати
ідею про начебто покращення видобутку газу через зменшення ренти для
“спільної діяльності”»: «Ми знаємо всі прізвища, хто стоїть за цими
“спільними діяльностями”. Ми знаємо все, що, хто й кому пообіцяв, аби
зменшити ренту по “спільній діяльності”. Тільки інвестору, а не
корупціонеру,
треба
зменшити
ставку»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.09).
***
З 4 жовтня пенсіонери отримають як доплату за вересень, так і
підвищену пенсію за жовтень. Тому підвищені заробітні плати для
бюджетників будуть виплачені в першій декаді жовтня. Про це
повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у «10 хвилинах» у неділю,
20 вересня.
А. Яценюк нагадав, що минулого тижня парламент конституційною
більшістю підтримав законопроект уряду України щодо підвищення
заробітних плат і пенсій: «Середній розмір такого підвищення становить від
13 до 19 %. Дев’ятнадцять відсотків – для платні висококваліфікованих
працівників, 13 % – пенсіонерів. Доплата до пенсії, яка нараховується з
1 вересня поточного року, буде здійснена в жовтні. З 4 жовтня українські
пенсіонери отримають як доплату за вересень, так і підвищену пенсію за
жовтень».
Щодо працівників бюджетної сфери, глава уряду нагадав, що вони вже
отримала авансові виплати: «Тому підвищені заробітні платні для
бюджетників будуть виплачені в першій декаді жовтня. Кошти з
центрального бюджету надаються».
Водночас А. Яценюк зазначив, що в місцевих бюджетах є необхідні
кошти для виплати підвищеної заробітної платні бюджетникам, адже
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внаслідок бюджетної децентралізації вони отримали додатково 40 % доходів.
«Центральний бюджет дає свою суму коштів, місцеві бюджети мають також
необхідну суму коштів для забезпечення 100-відсоткової виплати всіх
підвищених соціальних стандартів, про що Кабінет Міністрів України вже
прийняв відповідне рішення», – підкреслив глава уряду.
Крім того, нагадав А. Яценюк, Верховна Рада конституційною
більшістю голосів підтримала план реструктуризації та списання боргів,
запропонований урядом України. Це, за словами глави уряду, дає можливість
Україні списати 3,6 млрд дол. боргів перед приватними кредиторами: «Це дає
можливість Україні зекономити близько 5 млрд дол. на виплаті процентів до
2040 р. і не виплачувати тіло кредиту протягом найближчих чотирьох років.
Це дає можливість Україні почати стабілізацію фінансово-економічної
ситуації в Україні» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
20.09).
***
Ухвалено повністю нове законодавство про декларування доходів і
витрат державних чиновників. Декларації, які заповнювали держслужбовці
вищих категорій торік, і ті, які вони заповнюватимуть наступного року, за
словами глави уряду, – «два різні документи», підкреслив Прем’єр-міністр
України А. Яценюк на засіданні Національної ради реформ у п’ятницю,
18 вересня.
«Будь-яке майно, яке прямо чи опосередковано використовується
державним чиновником, повинно бути задекларовано. Також необхідно
розкрити всі зв’язки, прямі чи непрямі, по власності на майно, – пояснив він.
– Квартири, машини, активи, підприємства можуть бути зареєстровані
начебто не на державного чиновника, а на людей, які не мають до нього
відношення. Але якщо буде доведено зв’язок і це майно не буде
задеклароване – це кримінальне правопорушення. І за це треба нести
кримінальну відповідальність».
Глава уряду нагадав, що було створене Національне антикорупційне
бюро: «Перші детективи приступлять до виконання своїх обов’язків».
Також було створено підвалини для роботи Національного
антикорупційного агентства, зазначив глава уряду і висловив сподівання, що
агентство також невдовзі почне свою роботу. Він нагадав, що агентство має
превентивний механізм, «а Національне антикорупційне бюро – це вже той
спеціальний правоохоронний орган, який займається притягненням до
кримінальної відповідальності і безпосереднім розслідуванням кримінальних
справ».
А. Яценюк також наголосив на необхідності уточнити підслідність
різного роду органів у кримінальному й кримінально-процесуальному
законодавстві: «Мова іде про підслідність, яка далі пересікається між
Національним антикорупційним бюро, Генеральною прокуратурою,
Службою безпеки України і новою Національною поліцією, що фактично
також дає можливість для зволікання у боротьбі з корупцією».
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Відповідний законопроект, який є частиною плану з лібералізації
візового режиму з ЄС, повинен бути ухвалений.
Невідкладним А. Яценюк назвав проведення судової реформи: «Без
судової реформи у нас нічого не вийде. У країні кожен рік випускається
12 тис. юристів. А загальна кількість суддів – 9 тис. І тому шлях, по якому
треба було би йти, і Президент вніс відповідний законопроект, – це
кардинальна заміна всієї судової системи. І чим швидше ми це зробимо, тим
більше у нас шансів на те, що судочинство буде справедливе» (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.09).
***
«Для того щоб помогти Державній фіскальній службі очиститися,
я звернувся до міністра юстиції відправити керівника департаменту і
комісію Міністерства юстиції до ДФС з тією метою, щоб повністю
перевірити виконання закону України про люстрацію», – наголосив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні Національної ради
реформ у п’ятницю, 18 вересня.
Загальна кількість працівників ДФС, нагадав він, – 60 тис.
А. Яценюк нагадав, що при призначенні нового керівництва Державної
фіскальної служби він дав новому голові служби три місяці на налагодження
роботи: «За результатами трьох місяців один із заступників Державної
фіскальної служби звільнений».
А. Яценюк підкреслив, що на сьогодні голова Державної фіскальної
служби працює над тим, «щоб на наступному тижні показати конкретний
план, як він збирається створювати фактично з нуля нову систему Державної
фіскальної служби. Іншого механізму, ніж того, який ми застосовували по
створенню Національної поліції, ми не бачимо» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.09).
***
Міністр економічного розвитку і торгівлі України А. Абромавичус
розповів про план реформування органів контролю та програми допомоги
підприємництву, відкриваючи Всеукраїнський з’їзд малого та середнього
бізнесу.
А. Абромавичус відзначив важливість підприємництва та окреслив
місце держави в підтримці малого та середнього бізнесу.
Міністр нагадав, що наразі в Україні все ще існує 51 орган контролю та
нагляду. Ще у вересні 2014 р. уряд постановив скоротити, ліквідувати чи
реорганізувати 18 із них, але ця реформа ще впроваджується. «У зв’язку з
цим, ми пропонуємо продовжити до 30 червня 2016 р. мораторій на
перевірки бізнесу, які відновили дію з 1 липня. Це полегшить тиск на
підприємців під час реформування державних органів», – підкреслив
А. Абромавичус.
За його словами, упродовж додаткового часу уряд і Верховна Рада
матимуть можливість реформувати законодавство й державні відомства, а
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також перетворити органи контролю на сервісні, орієнтовані на громадян і
підприємців. «Мораторій на перевірки в 2014–2015 рр., за словами бізнесу,
став найбільш ефективним засобом підтримки підприємництва та
дерегуляції, але, звичайно, це тільки один із кроків, які ми зробили», –
повідомив міністр.
Серед кроків Мінекономрозвитку А. Абромавичус назвав «підписання з
ЄС донорської програми EU SURE на 55 млн євро, що підуть на створення
15 регіональних центрів підтримки малого та середнього бізнесу». «Разом із
Міністерством освіти і науки України ми підписали програму Horizon-2020,
яка дає українським компаніям та університетам доступ до інноваційних
проектів і грантів ЄС на 2,3 млрд євро», – додав міністр.
А. Абромавичус також анонсував дві важливі програми, які наразі
перебувають у процесі підписання. Після створення фонду гарантування
кредитів на 40 млн євро, близько 4 тис. компаній матимуть можливість
отримати кредит на середню суму 40 тис. євро. Приєднання до програми
COSME, обсягом 2 млрд євро, дасть українським компаніям доступ до
європейських грантових програм, навчання у ЄС, знаходження бізнеспартнерів з ЄС, оскільки до програми приєдналися 600 тис. європейських
компаній. У процесі обговорення перебувають на сьогодні програма
донорської підтримки національного агентства малого та середнього бізнесу,
а також навчальні програми для підприємців щодо підвищення
конкурентоспроможності українського бізнесу (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 21.09).
***
До кінця березня наступного року підрозділи патрульної поліції
мають запрацювати в усіх містах держави. Про це міністр внутрішніх
справ України заявив 21 вересня під час церемонії відкриття пункту прийому
анкет кандидатів до нової патрульної поліції м. Черкаси.
Глава МВС зазначив, що на початок минулого року в Україні було
170 тис. міліціонерів, а сьогодні буде 152 тис. працівників Національної
поліції. Крім того, кількість патрульних поліцейських до кінця року
становитиме 10 тис. осіб.
«Я вважаю, що до березня по всій країні буде працювати патрульна
поліція в усіх містах. І до цього моменту почнуть іти наступні: дорожня
поліція, яка замінятиме ДАІ, замість дільничних будуть нові поліцейські,
нова кримінальна служба, нові слідчі», – підкреслив А. Аваков (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 21.09).
***
Міністерство аграрної політики та продовольства України
здійснює системну антикорупційну політику та вже направило до
правоохоронних органів десятки звернень щодо виявлених зловживань.
Про це заявив очільник Мінагрополітики О. Павленко.
«Ми провели фінансову діагностику всіх підпорядкованих відомству
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підприємств, провели аудити ключових держкомпаній. Відповідні матеріали
направлені до правоохоронних органів для притягнення до відповідальності
винних та відшкодування завданих державі збитків. Запровадили прозорий
кадровий відбір на керівні посади у ДП, почали роздержавлення. Усе це –
фундамент системної антикорупційної політики», – прокоментував
О. Павленко.
Під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі представник
сектору запобігання та протидій корупції В. Редченко повідомив, що на
виконання доручення міністра проведено 12 перевірок дотримання
антикорупційного законодавства з боку посадових осіб ДП зі сфери
управління Мінагрополітики. «Проведені перевірки підтвердили їх наявність.
Усі матеріали вже передані відповідним структурам», – сказав В. Редченко.
Зокрема, до правоохоронних органів направлено звернення щодо зловживань
посадовцями Державного агентства рибного господарства та ЗахідноЧорноморського басейнового управління охорони, використання і
відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства. За підсумками
перевірки Миколаїврибоохоони в. о. начальника підрозділу С. Скоропад
звільнено.
До ГУ МВС України в Одеській області направлено матеріали для
початку
розслідування
діяльності
екс-директора
Державного
багатопрофільного підприємства «Урожай» А. Сороки. «Йдеться про
самоуправство, блокування діяльності ДП, зловживання службовим
становищем і невиплату заробітної плати працівникам», – пояснив
В. Редченко.
Аналогічні матеріали передані до ГПУ та управління СБУ в
Закарпатській області стосовно колишнього директора Агропромисловоторгового підприємства «Бобовище» В. Сіноди. Він може бути причетний до
привласнення правовстановлюючих документів і печатки ДП, розтрати
майна, чим завдано збитків у розмірі понад 1 млн грн, а також самовільного
зайняття земельної ділянки – кар’єра з видобування андезитів у с. Лохово.
Крім того, Мінагрополітики звернулося до органів внутрішніх справ
стосовно діяльності директора Українського інституту експертизи сортів
рослин Л. Білявської. Триває робота щодо скасування семи договорів купівліпродажу об’єктів нерухомості ДП «Радгосп-завод “Ужгородський”» і
повернення через суд цієї нерухомості у власність держави (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.09).
***
«Нинішня співпраця України з НАТО, на відміну від попередніх
періодів, має зовсім інший характер». На цьому 17 вересня наголосив
заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції І.
Долгов під час брифінгу в Кабінеті Міністрів України.
За його словами, відносини України та Північноатлантичного альянсу
визначаються Хартією про особливе партнерство між Україною та НАТО. З
початком збройної агресії проти України це стратегічне партнерство набуло
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особливого значення для Української держави. З прийняттям нової Стратегії
національної безпеки і ухваленням нової Воєнної доктрини були визначені
всі напрями реформування сектору безпеки й оборони, у тому числі
Збройних сил України. «Усі заходи, що зараз тривають у Міністерстві
оборони України, порівнюються з тим, наскільки це відповідає критеріям
майбутнього членства України в Північноатлантичному альянсі», –
підкреслив він.
Говорячи про запровадження й розвиток спільних проектів з НАТО,
І. Долгов зауважив, що цей напрям буде значно посилено під час візиту в
Україну Генерального секретаря Альянсу Є. Столтенберга. Зокрема,
планується дати поштовх двом новим програмам співробітництва – проектам
у галузі розмінування, а також розвитку спроможностей української сторони
у сфері стратегічних комунікацій.
Крім того, передбачається підписання угоди між Альянсом і Кабінетом
Міністрів України про відкриття в Україні представництва НАТО. Цей
документ зафіксує статус дипломатичного представництва в Україні. «Це
дасть змогу, в тому числі, значно спростити формальні процедури взаємодії
за окремими проектами», – сказав І. Долгов (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.09).
***
Міністерство освіти і науки тісно співпрацює з представниками
IT-галузі. Про це повідомив міністр освіти і науки України С. Квіт під час
Українського Software Development форуму 3.0 (17 вересня 2015 р.,
Торговельно-промислова палата України).
Під час виступу міністр підкреслив важливість співпраці Міністерства
освіти і науки з представниками IT-технологій. За словами С. Квіта, в
IT-сфері важлива системність і комплексність, як і в освіті та науці.
«Інформаційні технології – це найбільш динамічний бізнес в Україні.
Результати співпраці міністерства з IT-галуззю можна побачити у
цьогорічних шкільних програмах», – зазначив він.
Як повідомив С. Квіт, МОН радилося з представниками галузі щодо
розподілу державного замовлення. Міністр запевнив присутніх, що з
наступного року вдасться застосувати новий підхід до державного
замовлення, за яким здійснюватиметься блочне фінансування університетів.
Таку форму передбачає новий закон про освіту. «Блочне фінансування
дозволить університетам самим вирішувати скільки спеціалістів, у тому числі
в IT-сфері, їм потрібно випустити», – додав С. Квіт (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 17.09).
***
19 вересня під час робочої поїздки до Львівського гарнізону міністр
оборони перевірив перебіг експерименту з харчуванням, що стартував у
Академії сухопутних військ.
«Ми змінюємо підходи до забезпечення військовослужбовців, – сказав
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міністр оборони. – Одним із аспектів реформи забезпечення якраз і є
покращення харчування. Сподіваюся, вже за рік усі частини Збройних сил
України будуть харчуватися за таким принципом».
Нагадаємо, пілотний проект з харчування стартував 16 вересня на базі
кількох військових підрозділів. Суть експерименту – вдосконалити якість
харчування, враховуючи світові практики. Варто зазначити, що за
встановленими нормами до раціону харчування бійців входило близько
30 продуктів, а за вдосконаленим меню – їх понад 200. Це дає змогу
урізноманітнити меню та надати право вибору страв військовослужбовцям.
Під час перебування в їдальні, де саме проходив обід курсантів, міністр
оборони зазначив, що добова вартість харчування не змінилася: «Вона, як і
раніше, лишається в межах 58–59 грн, проте, забравши складову
посередників, на ці ж кошти можна годувати бійця якісно та головне –
смачно.
Переконаний, кожен боєць і на передовій, і в тилу, заслуговує на
достойне забезпечення: якісну форму, смачний обід. Запуск цього пілотного
проекту – результат величезної роботи працівників Міноборони та
“Волонтерського десанту”».
Після опрацювання пілотного проекту будуть ухвалені відповідні
рішення щодо організації нової системи харчування в масштабі всіх
Збройних сил. Ближче ж до січня 2016 р. у рамках експерименту почнуть
харчувати за новими стандартами не лише в пункті постійної дислокації
військової частини, а й на полігонах і в зоні проведення АТО (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 19.09).

ПОЛІТИКА
Глава МИД ФРГ Ф.-В. Штайнмайер призвал стороны конфликта на
Востоке Украины к отводу вооружений.
Министр иностранных дел ФРГ Ф.-В. Штайнмайер предостерег
Украину и Россию от подрыва режима прекращения огня, действующего на
Востоке
Украины
с
начала
сентября
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3565900-shtainmaier-predupredyl-obopasnosty-novoi-eskalatsyy-konflykta-na-donbasse).
«Прекращение огня еще по-настоящему не гарантировано. Угроза
вооруженной эскалации конфликта по-прежнему существует, поэтому
необходимо выполнить последние договоренности об отводе вооружений от
линии фронта», – заявил он в ходе визита в столицу Бангладеш Дакку в
понедельник, 21 сентября.
Главы МИД Германии, Франции, России и Украины в ходе встречи в
Берлине 12 сентября договорились закрепить режим прекращения огня в
Донбассе отводом вооружений от линии соприкосновения сторон конфликта.
Украинская сторона, однако, не явилась через три дня на встречу контактной
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группы, где предполагалось утвердить эту договоренность. Следующая
встреча контактной группы по Украине запланирована на 22 сентября.
2 октября в Париже пройдет саммит по Украине с участием канцлера
ФРГ А. Меркель, а также президентов России, Украины и Франции.
Предполагается, что к этому времени отвод тяжелых вооружений в Донбассе
будет находиться уже на продвинутой стадии, отмечает агентство dpa
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 21.09).
***
Евpocoюз нacтaивaeт нa пpoвeдeнии мecтных выбopoв нa вpeмeннo
oккупиpoвaнных тeppитopиях Дoнeцкoй и Лугaнcкoй oблacтeй
иcключитeльнo пo зaкoнoдaтeльcтву Укpaины. Об этoм зaявилa cпикep
Евpoпeйcкoй cлужбы внeшнeй дeятeльнocти М. Кocьянчич.
«Оcнoвoпoлaгaющим для выпoлнeния минcких дoгoвopeннocтeй
являeтcя тo, чтo пpoвeдeниe мecтных выбopoв нa нeкoтopых тeppитopиях
Дoнeцкoй и Лугaнcкoй oблacтeй дoлжнo cocтoятьcя в cooтвeтcтвии c
укpaинcким зaкoнoдaтeльcтвoм и coглacнo избиpaтeльным cтaндapтам
ОБСЕ», – oтмeтилa oнa.
Пpeдcтaвитeль ЕС нaпoмнилa, чтo этoт вoпpoc зaкpeплeн в пaкeтe
пoдпиcaнных в фeвpaлe 2015 г. минcких дoгoвopeннocтeй «нopмaндcкoй
чeтвepки» (Страна in.ua. (http://strana.in.ua). – 2015. – 21.09).
***
Помощник Генерального секретаря ООН по правам человека
И. Шимонович прибыл в Украину с визитом. Об этом сообщили в
воскресенье, 20 сентября, в нью-йоркском офисе управления верховного
комиссара
ООН
по
правам
человека,
передает
ТАСС
(http://korrespondent.net/ukraine/3560821-na-donbasse-pohybly-pochty-vosemtysiach-chelovek-oon).
«Помощник Генерального секретаря ООН по правам человека
И. Шимонович начал шестидневный визит в Украину, в ходе которого он
посетит Киев и районы на востоке страны», – сказал пресс-атташе
А.-М. Эссонгу. По его словам, поездка даст возможность оценить ситуацию
с правами человека в Украине перед интерактивным диалогом по этой теме,
который пройдет 29 сентября в Совете ООН по правам человека в Женеве.
Напомним, по данным ООН, за время АТО в Донбассе погибли почти
8 тыс. человек и около 18 тыс. получили ранения (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 21.09).
***
Украина и НАТО подписали имплементационные соглашения о
начале практической реализации трастовых фондов, сообщает прессслужба МИД. «Подписание указанных соглашений завершило процесс
создания в Украине нормативно-правовой базы для реализации практических
проектов в рамках трастовых фондов НАТО в поддержку Украины», –
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говорится в сообщении (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3566109ukrayna-y-nato-zapustyly-realyzatsyui-trastovykh-fondov).
Как сообщается, от украинской стороны имплементационные
соглашения подписал и. о. главы миссии Украины при НАТО Е. Божко, а со
стороны НАТО – генеральный менеджер агентства НАТО по поддержке и
поставки М. Лайден.
«Указанные соглашения касаются реализации двух трастовых фондов:
1) по физической реабилитации (протезированию) военнослужащих;
2) реформирование систем логистики и стандартизации Вооруженных сил
Украины», – говорится в сообщении.
Задачей трастового фонда по реформированию систем логистики и
стандартизации является оказание поддержки в совершенствовании
логистических
возможностей
ВСУ,
информационных
систем,
организационных структур и процессов в соответствии со стандартами
НАТО.
Трастовый фонд по физической реабилитации (протезированию)
военнослужащих направлен на предоставление помощи Украине в
физической реабилитации (в том числе протезировании) военнослужащих,
раненых в ходе проведения АТО, а также создании в Украине
соответствующей системы (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 21.09).
***
НАТО пoмoжeт Укpaинe вoccтaнoвить кoнтpoль и упpaвлeниe
вoздушным движeниeм нaд Чepным мopeм, кoтopый oнa пoтepялa из-зa
aннeкcии Рoccиeй Кpымa. Об этoм cooбщил и. о. глaвы миccии Укpaины пpи
НАТО Е. Бoжoк.
Он нaпoмнил, чтo Рoccия «oтoбpaлa у нac cтaнцию упpaвлeния
вoздушным движeниeм, кoтopaя oбecпeчивaлa кoнтpoль зa вoздушным
движeниeм и упpaвлeниe им нaд вceм Чepным морем». «Для тoгo чтoбы
вoccтaнoвить пoлнoцeнную cпocoбнocть кoнтpoлиpoвaть вoздушнoe
пpocтpaнcтвo и бeзoпacнocть, в ближaйшee вpeмя будeт нaчaт пилoтный
пpoeкт пo пpиcoeдинeнию Укpaины к тaк нaзывaeмoй пpoгpaммe НАТО пo
peгиoнaльнoй вoздушнoй бeзoпacнocти. Ужe cocтoялocь нecкoлькo визитoв
экcпepтoв, oпpeдeлeн oбъeкт, кoтopый будeт пoдключeн к этoй cиcтeмe», –
cooбщил и. o. глaвы миccии. Пpи этoм Е. Бoжoк пoдчepкнул, чтo Укpaинa «нe
пoтpaтит нa этo ни кoпeйки coбcтвeнных дeнeг».
Гoвopя o путях peaлизaции этoгo пpoeктa, диплoмaт oтмeтил, чтo для
этoгo «будут иcпoльзoвaны ужe cущecтвующиe в дpугих мecтaх Укpaины
вышки путeм их мoдepнизaции и дooбopудoвaния cooтвeтcтвующeй
тeхникoй, кoтopую мы пoлучим oт НАТО».
Пo eгo cлoвaм, нa ceгoдняшний дeнь «для удoвлeтвopeния нacущных
пoтpeбнocтeй нaлaжeнo взaимoдeйcтвиe мeжду aэpoнaвигaциoннoй cлужбoй
Укpaины и Туpции, кoтopaя пoмoгaeт пpoдoлжaть кoнтpoлиpoвaть вoздушнoe
пpocтpaнcтвo и пpeдocтaвлять уcлуги упpaвлeния вoздушным движeниeм нaд
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Чepным морем» (Страна in.ua. (http://strana.in.ua). – 2015. – 21.09).
***
Украина продолжит выборочное участие в СНГ.
В исполнительном комитете Содружества Независимых Государств
заявили, что Украина выразила желание продолжать работу в СНГ, но
выборочно. Об этом со ссылкой на главу исполкома С. Лебедева сообщает
РИА «Новости» (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3566086-ukraynaprodolzhyt-vyborochnoe-uchastye-v-snh).
«Дней 10 назад был сделан официальный запрос в МИД Украины, был
получен официальный ответ о том, что Украина продолжает участие в СНГ,
но выборочно – там, где она считает полезным», – сказал С. Лебедев.
Он отметил, что «присутствие Украины в СНГ сохраняется», и заявил,
что на недавнем заседании Экономического совета СНГ был представитель
Украины.
Напомним, в марте 2014 г. украинские власти заявили о намерении
прекратить свое участие в СНГ.
Недавно Украина вышла из базы розыска СНГ и присоединилась к
международной
системе
розыска
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 21.09).
***
Пресс-секретарь президента РФ назвал обвинения в нарушении прав
крымских татар голословной критикой.
Обвинения в адрес России в нарушении прав крымских татар не имеют
под собой никаких оснований и не отражают реальное состояние дел,
сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента
РФ
Д. Пескова (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3565961-kremlotvetyl-na-obvynenyia-poroshenko-o-krymskykh-tatarakh).
«Что касается каких-то возможных слов о крымских татарах, если это
будут какие-то голословные критика или обвинения, то так она останется
голословной критикой. Как правило, все, что мы слышали до этого, не имеет
под собой каких-либо оснований и абсолютно не отражает реальное
положение, которое существует в Крыму», – сказал Д. Песков журналистам.
Отвечая на вопрос, готова ли российская делегация выслушать такие
обвинения и можно ли прогнозировать другие выпады со стороны
украинской делегации, Д. Песков отметил, что «это не наша работа –
заниматься прогнозированием выступлений глав других государств».
Напомним, ранее Президент Украины П. Порошенко заявил, что
намерен поднять «вопрос защиты прав крымских татар, притеснения
представителей крымскотатарского народа» на сессии Генассамблеи ООН.
Накануне лидер крымскотатарского народа М. Джемилев заявил, что в
Крыму нагнетается межнациональная вражда, примером чего служат
160 обысков, проведенных в домах, мечетях и учебных заведениях крымских
татар (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 21.09).
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***
В местных выборах, которые должны состояться в Украине
25 октября, примут участие 132 политические партии. Об этом сообщает
пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
«Центральная избирательная комиссия отметила, что в установленный
законом срок – не позднее чем за 35 дней до дня голосования, то есть до
19 сентября 2015 г. включительно – в комиссию поступили документы на
участие в соответствующих выборах от 142 политических партий», –
говорится в сообщении.
Как отмечается, 132 партиями в Центральную избирательную комиссию
подано копии решений высших руководящих органов вместе с другими
предусмотренными законом документами на участие их местных
организаций в очередных выборах депутатов местных советов и сельских,
поселковых, городских председателей, первых выборах депутатов советов
объединенных территориальных общин и соответствующих сельских,
поселковых, городских глав 25 октября 2015 г., соответствующие
требованиям, установленным ч. 1 ст. 36 закона.
Вместе с тем документы 10 политических партий, поступивших в
Центральную избирательную комиссию, оформлены с нарушением
установленных требований закона.
Как сообщается, в перечне политических партий, которыми принято
решение об участии в местных выборах, в алфавитном порядке указаны
названия всех политических партий, документы которых поступили в
комиссию до 19 сентября 2015 г. включительно, названия высшего
руководящего органа каждой политической партии, который принял решение
об участии местных организаций партии в местных выборах 25 октября
2015 г.
Кроме того, даты, номера и названия решения высшего руководящего
органа политической партии об участии местных организаций партии в
местных выборах 25 октября 2015 г., наименование центрального
руководящего органа политической партии, который будет согласовывать
решения собраний (конференций) местных организаций политической
партии о выдвижении кандидатов в депутаты местных советов, кандидатов
на должности городских глав, а также (при наличии) несоответствия
требованиям ч 1 ст. 36 закона, допущенные отдельными политическими
партиями в предоставляемых ими в Центральную избирательную комиссию
документах.
«В завершение заседания комиссия внесла изменения в состав
некоторых территориальных избирательных комиссий, осуществляющих
подготовку
и
проведение
местных
выборов,
сформированного
Постановлением ЦИК от 6 сентября 2015 г. № 230 “О формировании состава
областных, районных (кроме районов в Автономной Республике Крым),
городских (городов областного значения и города Киева), районных в городе
Киеве избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение
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местных выборов”», – сообщают в ЦИК.
Напомним, ранее сообщалось, что
80
международных
официальных
(http://minprom.ua). – 2015. – 21.09).

ЦИК зарегистрировал еще
наблюдателей
(Минпром

***
Партія «Блок Петра Порошенка “Солідарність”» висунула чинного
мера В. Кличка єдиним кандидатом на посаду міського голови столиці.
Про це ЗМІ повідомляють з посиланням на депутата Київради
В. Михайленка. «Щойно закінчилася конференція партії, на якій єдиним
кандидатом у мери висунуто В. Кличка», – сказав він.
Крім того, В. Михайленко зазначив, що на засіданні також було
погоджено списки кандидатів у депутати Київради від партії БПП.
Як відомо, 27 травня В. Кличко заявив про намір балотуватися на посаду
мера в разі проведення виборів у Києві (Київ (http://kiev.pravda.com.ua). –
2015. – 21.09).
***
Голова Київської міськадміністрації в січні – березні 2014 р.
В. Макеєнко, який заявив про вихід з Партії регіонів під час Майдану, має
намір висунути свою кандидатуру на виборах мера Києва від партії «Наш
край». Про це, посилаючись на власні джерела, на своїй сторінці у Facebook
повідомив політолог О. Голобуцький.
Участь політика d змаганні за мерське крісло столиці, на думку
експерта, пожвавить передвиборну кампанію.
За словами політолога, відхід В. Макеєнка з Партії регіонів засвідчив
початок повалення режиму В. Януковича. «Якщо Макеєнко висунеться в
мери, це буде цікава кампанія», – зазначив О. Голобуцький (Depo.ua
(http://www.depo.ua). – 2015. – 21.09).
***
У суботу, 19 вересня, відбулася зустріч лідера ВО «Свобода»
О. Тягнибока та провідника «Правого сектору» Д. Яроша. Про це у
Facebook повідомив Д. Ярош, передає УНН. Ішлося про об’єднання
українського націоналістичного руху.
«“Дорожня карта” по єднанню Націоналістичного руху і спільній
протидії антиукраїнським силам на зовнішньому і внутрішньому фронтах
попередньо обговорена. Консультації тривають», – написав Д. Ярош.
Нагадаємо, 14 вересня на ХХХІІ з’їзді партії «Свобода» О. Тягнибок
повідомив, що після заяви Д. Яроша про необхідність координації
націоналістичних сил для захисту політв’язнів у політиків були зустрічі й
лідер «Правого сектору» запропонував з’їзду «Свободи» оцінити його
пропозицію про те, щоб представники ПС, які заявили про свою неучасть у
місцевих виборах, могли при наявності бажання та домовленостей йти на
місцеві вибори від «Свободи» (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 19.09).
49

***
Глава «ЛНР» заявил об интеграции в Россию.
Глава «ЛНР» И. Плотницкий заявил, что сепаратисты выбрали курс на
интеграцию в Россию и к этому их подталкивает руководство Украины. Об
этом
сообщает
Луганский
информационный
центр
(http://korrespondent.net/ukraine/3564270-hlava-lnr-zaiavyl-ob-yntehratsyy-vrossyui).
«То, что происходит, то отношение Киева к нам подталкивает и
выталкивает нас из процесса интеграции с Украиной. И сегодня у нас
остается только один путь – путь возврата в собственную семью. Интеграция
«ЛНР» в Россию – это объективный и, скорее всего, неизбежный процесс,
который отвечает коренным интересам и устремлениям Луганщины», –
заявил он.
По словам И. Плотницкого, «при виде такого отношения со стороны
Украины» у местных жителей еще больше укрепилась ориентация на
Россию. «Это подтверждают социологические опросы. Социологи весной
2014 г. показывали, что результаты опроса говорят о том, что за
присоединение к России тогда выступало порядка 20–23 %. На сегодняшний
день это уже около 60 %», – сказал глава «ЛНР».
Напомним, руководство «ЛНР» назначило местные выборы на 1 ноября,
а в «ДНР» они должны пройти 18 октября. Президент П. Порошенко считает
необходимым продолжить и расширить санкции против России в связи с
решением
о
проведении
незаконных
выборов
на
Донбассе
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 17.09).
***
Глава самопровозглашенной «ЛНР» И. Плотницкий распорядился
провести 1 ноября 2015 г. выборы глав 14 городских и районных
администраций. Об этом сообщает Луганский информационный центр
(http://korrespondent.net/ukraine/3565810-plotnytskyi-naznachyl-datu-vyborov-vlnr).
По словам И. Плотницкого, финансовая ситуация в «ЛНР» в данный
момент позволяет провести только выборы глав территориальных
образований. «Остальные этапы местных выборов мы с вами проведем
позже, когда для этого будут сформированы необходимые условия, как
политические, так и финансовые», – уточнил он. Как отмечается в
обнародованном «указе» И. Плотницкого, выборы должны пройти в таких
городах, как Луганск, Красный Луч, Стаханов, Алчевск, Кировск, Ровеньки,
Первомайск, Брянка, а таких районах, как Антрацитовский, Перевальский,
Лутугинский, Краснодонский, Свердловский, Славяносербский.
Напомним, первый этап местных выборов в «ДНР» назначен на
18 октября.
Ранее глава СНБО А. Турчинов заявил, что Украина никогда не
признает
выборы
в
«ЛНР»/«ДНР»
(Корреспондент.net
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(http://korrespondent.net). – 2015. – 21.09).
***
Назначенный боевиками «мэр» Алчевска Н. Пятакова пообещала
местным жителям, что уже к 2016 г. Алчевск войдет в состав РФ. Об
этом она сообщила во время встречи с коллективом предприятия
«Алчевсктеплокоммунэнерго», передает Informator.lg.ua.
По ее словам, «референдум» о вхождении «республики» в состав РФ
пройдет сразу после местных выборов в ЛНР.
Ранее главарь «ЛНР» И. Плотницкий заявил, что подписал документ о
проведении 1 ноября «выборов в местные органы власти ЛНР» (Главком
(http://glavcom.ua/news/326666.html). – 2015. – 21.09).
***
Представители самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» предложат
контактной группе «обоснованный план-график сроков выполнения
политических пунктов минских соглашений». Об этом 22 сентября
накануне консультаций в Минске заявил представитель «ЛНР» на
переговорах В. Дейнего, передает сепаратистское «Донецкое агентство
новостей».
«В работе политической подгруппы, которая встречается интенсивнее
других, для того, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки, мы подготовили
план-график с адекватными сроками выполнения каждого пункта
политической части комплекса мероприятий», – рассказал В. Дейнего.
По его словам, «ДНР» и «ЛНР» «просчитали дату проведения местных
выборов на Донбассе – 21 февраля 2016 года».
Отмечается, что план позволит решить проблемы и с внесением
изменений в Конституцию Украины, которые предусматривают закрепление
«постоянного характера особого статуса отдельных районов Донецкой и
Луганской областей», принятие закона о местных выборах в отдельных
районах, проведение амнистии участников событий на Донбассе с обеих
сторон, а также отмена АТО и снятие экономической блокады.
«Все нормативные акты, предусмотренные комплексом мероприятий,
должны быть согласованы с представителями республік», – подчеркнул
В. Дейнеко (Главком (http://glavcom.ua/news/326826.html). – 2015. – 22.09).
***
Федеральный суд Нью-Йорка отклонил иск, поданный экс-премьерминистром Украины Ю. Тимошенко против предпринимателя
Д. Фирташа по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает
«Интерфакс-Украина» со ссылкой на BBC.
Судья К. Вуд заявила, что в исковом заявлении не приводится
достаточно доказательств того, что Д. Фирташ и другие ответчики
занимались отмыванием денег на американской территории. По версии
истца, отмытые деньги шли на взятки с целью оказания поддержки
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тогдашнему кандидату в Президенты Украины В. Януковичу.
Ю. Тимошенко утверждала, что Д. Фирташ, основатель и фактический
90-процентный владелец компании-посредника «РосУкрЭнерго», незаконно
«снимал» себе миллионы долларов на контрактах по купле-продаже
природного газа и отмывал их через фиктивные операции с недвижимостью
на Мангаттани, в самой дорогой части Нью-Йорка.
Она также заявляла, что оплачена таким образом кампания против нее
была местью Д. Фирташа за ее газовые контракты с Россией в 2009 г.,
которые устранили посредническую роль «РосУкрЭнерго».
Ю. Тимошенко подала иск против Д. Фирташа в 2011 г. Позже в том же
году ее приговорили к семи годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении
властью на посту Премьера в связи с заключением контрактов с Россией в
2009 г., которые были признаны крайне невыгодными для Украины. Ее
освободили в 2014 г., но Украина до сих пор оспаривает эти контракты в
Стокгольмском арбитраже.
Д. Фирташ сейчас находится под подпиской о невыезде в Австрии. Его
обвиняют в США в даче взятки в 18 млн дол. индийским чиновникам для
получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.
Напомним, Д. Фирташ обвинял в своем аресте Ю. Тимошенко (Левый
берег (http://lb.ua). – 2015. – 19.09).
***
Печерский районный суд Киева вынес решение об избрании меры
пресечения народному депутату от Радикальной партии И. Мосийчуку в
виде заключения под стражу.
Соответствующее решение 18 сентября объявил судья Печерского
райсуда В. Карабань. Таким образом, суд удовлетворил соответствующее
ходатайство Генеральной прокуратуры.
И. Мосийчук арестован до 15 ноября без права внесения залога.
Сам И. Мосийчук заявил, что начинает голодовку и с момента ареста
будет пить лишь воду, передают «Украинские новости».
В ходе судебного заседания И. Мосийчук отметил, что заранее знал о
намерениях правоохранителей задержать его и если бы планировал
скрываться от следствия, то исчез бы, но не сделал этого. Более того, в
Верховной Раде голосовал за снятие с себя депутатской неприкосновенности,
пишет УНИАН.
Сторона обвинения, обосновывая избрание наиболее жесткого
пресечения, отметила, что подозреваемый может скрываться от следствия,
оказать давление на свидетелей, уничтожать доказательства. Кроме того,
представители прокуратуры заявили, что И. Мосийчуку инкриминируется
совершение тяжких преступлений, за которые предусмотрен срок лишения
свободы до 12 лет. В свою очередь адвокаты И. Мосийчука отметили, что
прокуроры во время судебного заседания не привели никаких аргументов,
которые бы доказывали совершение И. Мосийчуком преступлений (Левый
берег (http://lb.ua). – 2015. – 18.09).
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***
На границе с Крымом началась блокада полуострова.
На административной границе Херсонской области и аннексированного
Крыма в 12:00 воскресенья стартовала бессрочная гражданская акция
крымских татар и общественных активистов по торговому блокированию
полуострова
(http://korrespondent.net/ukraine/events/3565737-ytohy-20sentiabria-blokyrovanye-kryma-vybory-v-hretsyy-mytynh-v-moskve).
На пропускных пунктах Чонгар, Чаплинка, Каланчак началась блокада
грузовиков, следующих на полуостров. На месте блокады развернули
палатки, полевые кухни, санузлы. Одновременно представители «Правого
сектора» на трассе, ведущей к админгранице с Крымом, устанавливали
бетонные урны.
Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского
народа, нардеп М. Джемилев перечислил требования к крымским властям.
В частности, активисты блокады Крыма требуют от России
освобождения украинских политических заключенных Н. Савченко и
О. Сенцова, прекращения политического преследования граждан Украины в
Крыму, устранения незаконных препятствий для работы крымскотатарских,
украинских и зарубежных СМИ, снятия запрета на въезд в Крым лидерам
крымскотатарского народа М. Джемилеву и Р. Чубарову, активистам
национального движения И. Юксель и С. Кадырову.
Глава меджлиса крымских татар, депутат Верховной Рады Р. Чубаров не
исключает, что вслед за продуктовой блокадой Крыма крымские татары
будут добиваться прекращения поставок электроэнергии на полуостров
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 20.09).

ЕКОНОМІКА
Национальный банк прогнозирует рост реального ВВП в 2016 г. на
уровне 3,1 %. Об этом говорится в презентации Нацбанка.
По итогам текущего года, согласно презентации, ВВП снизится на 9,5 %.
В 2016 г. инфляция прогнозируется на уровне 11,9 % (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 19.09).
***
Национальный банк прогнозирует рост золотовалютных резервов с
18,2 млрд дол. в 2015 г. до 22,1 млрд дол. в 2016 г. Об этом говорится в
презентации Нацбанка.
Ожидается,
что
золотовалютные
резервы
будут
покрывать
4,3 месяца импорта (на конец 2015 г. – 3,7 месяца).
Резервы в 2016 г. будут пополнены средствами МВФ на 2,5 млрд дол. (в
2015 г. – 9,9 млрд дол.), Евросоюза – на 700 млн евро, Мирового банка –
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300 млн дол.. и от других источников – 800 млн дол.
По прогнозам НБУ, дефицит текущего счета в 2015 г. составит
1,5 млрд дол. и 2,1 млрд в 2016 г. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 19.09).
***
Украина ввела санкции против банков России. При этом российские
финучреждения с дочками в Украине не попали в перечень. В то же время в
список вошли банки, не работающие в нашей стране. Соответствующий
документ обнародовала пресс-служба главы государства.
Всего под санкции попали 29 банков. К ним должны быть применены
два вида санкций: блокирование активов (временное ограничение права лица
пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом) и
приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств
(запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии;
запрет осуществлять кредитование путем покупки ценных бумаг; запрет
приобретения ценных бумаг) (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015.
– 17.09).
***
Россия увеличила транзит газа через Украину.
С 1 по 17 сентября Россия увеличила транзит газа для европейских
потребителей через украинскую газотранспортную систему более чем на
53 % в годовом выражении, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза»
(http://korrespondent.net/business/financial/3564947-rossyia-uvelychyla-tranzythaza-cherez-ukraynu).
Так, за этот период через украинскую ГТС было транспортировано
3,511 млрд куб. м российского газа.
Всего с начала года для потребителей Европы через украинскую ГТС
поступило 45,6 млрд куб. газа. По состоянию на 18 сентября режим
транспортировки российского газа составляет 209,6 млн куб. м в сутки.
Для сравнения, в течение сентября 2014 г. максимальный суточный
режим транспортировки природного газа для потребителей Европы составлял
144 млн куб. м.
С 1 июля Украина отказалась от закупок российского газа, так как Киев
не устроила цена. В настоящее время сохраняется только транзит топлива
через территорию Украины в другие страны.
«Газпром» намерен отказаться от услуг Украины в деле транзита газа в
Европу. В случае отказа РФ от украинской ГТС, Украина потеряет
2 млрд дол. дохода (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
18.09).
***
З початку вересня газосховища України поповнилися на
0,8 млрд куб. м блакитного палива. Про це УНН повідомили у відділі
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зв’язків з громадськістю та пресою ПАТ «Укртрансгаз».
«Всього у поточному році у вітчизняні газосховища було закачано
7,7 млрд куб. м природного газу», – ідеться в повідомленні.
Також вказано, що протягом серпня в підземні сховища газу України
було закачано 1,503 млрд куб. м блакитного палива.
Як повідомляє Центральний диспетчерський департамент оператора
вітчизняної газотранспортної системи, станом на ранок 21 вересня в
українських сховищах зберігається 15,3 млрд куб. м природного газу, а
добовий режим закачування становить 38,7 млн куб. м.
Нагадаємо, Україна транспортує газ до Європи в режимі 189,9 млн куб.
м на добу, на 21 вересня попередньою заявкою передбачено транспортування
202,8 млн куб. м (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2015. – 21.09).
***
АМКУ признал непрозрачной работу регулятора энергорынка по
отношению к ТЭС.
Антимонопольный комитет Украины установил признаки нарушений в
действиях Национальной комиссии, осуществляющей государственное
регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на
рынке электроэнергии. Об этом сообщил председатель АМКУ Ю. Терентьев
на
брифинге
в
пятницу,
18
сентября
(http://korrespondent.net/business/financial/3565061-amku-pryznal-neprozrachnoirabotu-rehuliatora-enerhorynka-po-otnoshenyui-k-tes).
Он напомнил, что предприятия группы «ДТЭК» подавали заявления об
антиконкурентных действиях органов власти. По их мнению, НКРЭКУ
непрозрачно формирует оптовую рыночную цену (ОРЦ) и эта
непрозрачность является дискриминационной в отношении одних субъектов
по сравнению с другими.
«Мы утвердили рекомендации для Нацкомиссии об установлении
механизма прозрачного определения ОРЦ и граничной цены системы
17 сентября. Суть наших рекомендаций: разработать порядок формирования
ОРЦ с учетом граничной цены системы относительно угля и с учетом
условно-постоянных расходов субъектов генерации, а также разработать
документ, в соответствии с которым осуществляется калькулирование
граничной рыночной цены. Информация о рекомендациях будет
опубликована на сайте АМКУ», – сказал Ю. Терентьев.
По его словам, эти рекомендации НКРЭКУ получила и в течение
10 дней она должна сообщить о результатах рассмотрения этих
рекомендаций. «В течение 10 дней они конечно не примут нормативноправовой акт или не изменят его. Но они расскажут нам, согласны ли с таким
решением проблемы, согласны ли с нашей рекомендацией. Если согласны, то
каким образом будут ее выполнять. Если они с нею не согласны, то они
предоставят свою аргументацию. НКРЭКУ считает, что это их
исключительное право утверждать ОРЦ, бизнес считает, что должен быть
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прозрачный механизм калькуляции», – сообщил глава АМКУ.
Напомним, 28 июля ДТЭК обратился в Антимонопольный комитет с
заявлением о нарушении законодательства о защите экономической
конкуренции при определении прогнозной оптовой рыночной цены на
электроэнергию, которая устанавливается без утвержденной методики или
правил. В связи с отсутствием пересмотра граничной цены системы
предприятия тепловой генерации получили многомиллиардные убытки.
Как сообщал Корреспондент.net, в Украине с 1 сентября в рамках
очередной волны повышения тарифов повысилась стоимость электроэнергии
– почти на 25 %, в зависимости от объема потребления в месяц
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 19.09).
***
Годовая производственная мощность банкнотно-монетного двора
Национального банка Украины составляет около 1,8 млрд банкнот и
1,2 млрд монет. Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает УНН.
При этом современные высокотехнологичные мощности банкнотномонетного двора Национального банка Украины позволяют выполнять
международные заказы на изготовление денежных единиц. «Годовая
производственная мощность банкнотно-монетного двора НБУ составляет
около 1,8 млрд банкнот и 1,2 млрд монет, что позволяет обеспечивать как
внутренние потребности Украины, так и изготавливать продукцию по заказу
других государств», – говорится в сообщении.
Кроме того, комплексной программой развития финансового сектора до
2020 г. предусмотрена разработка стратегии выхода Национального банка
Украины на международный рынок по производству денежных единиц
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 17.09).
***
Производство алкоголя в августе возросло в 25 раз.
Несмотря на подорожание алкогольных напитков, производство водки и
ликероводочной продукции в Украине в январе – августе 2015 г. увеличилось
на 29 % – до 178,9 тыс. декалитров с 138,7 тыс. декалитров за аналогичный
период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба государственного
предприятия «Укрспирт».
Сообщается, что сегодня из 16 государственных предприятий водочной
продукции производство осуществляется только на двух. «ИваноФранковское спиртобъединение произвело 120,5 декалитров продукции
против 114,9 тыс. декалитров за январь – август 2014 г. Луцкое МВД (место
ведения деятельности. – Прим. ред.) в течение восьми месяцев 2015 г.
произвело 58,4 тыс. декалитров продукции против 23,8 тыс. декалитров за
соответствующий период прошлого года», – говорится в сообщении.
Вместе с тем, по данным «Укрспирта», в августе 2015 г. было
произведено 42,5 тыс. декалитров ликероводочной продукции против
1,7 тыс. декалитров за аналогичный месяц в прошлом году.
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Вероятно, всплеск производства связан с повышением акциза с
1 августа. Алкогольщики платят акциз по тарифам на момент выпуска
продукции, поэтому перед его повышением зачастую наблюдается
перепроизводство.
Украинские заводы по производству спирта в январе – августе этого года
произвели 6,3 млн декалитров спирта, в том числе места ведения
деятельности
государственного
предприятия
«Укрспирт»
–
5,5 млн декалитров (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 20.09).
***
Японская Fujikura построит фабрику во Львовской области.
Японская компания Fujikura решила открыть фабрику по производству
компонентов для автомобилей в Яворовском районе Львовской области.
Начальные инвестиции составят 6 млн евро, но могут достичь 70 млн и
создать около 300 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба
Минэкономразвития.
Производство начнется на территории площадью 11 600 кв. м. В течение
следующих трех лет предприятие должно расшириться и трудоустроить
более 3 тыс. человек. «Мы ожидаем, что под конец 2016 г. товарооборот
предприятия составит до 40 млн евро, а в 2017 г. – до 70 млн евро. Если же
бизнес будет хорошо развиваться, мы расширим наши производственные
мощности», – сообщил исполнительный директор Fujikura Automotive Europe
И. Камада.
Также сообщается, что Fujikura исследовала инвестиционные
возможности разных стран, но остановила свой выбор на Украине благодаря
наличию квалифицированных кадров, выгодному расположению и
благоприятному инвестиционному климату.
Fujikura – всемирно известный производитель электрооборудования,
телекоммуникационных систем и автомобильных компонентов. Компания
была основана в 1885 г. в Японии и постепенно разрослась до
международной корпорации (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015.
– 20.09).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

В апреле – июне внешний долг составил 126,976 млрд дол. Об этом
говорится в сообщении Национального банка, пишут «Украинские новости».
В частности, внешний долг в секторе общего государственного
управления составил 35,894 млрд дол., внешний долг центрального банка –
6,574 млрд дол., а долг прочих депозитных корпораций – 15,739 млрд дол.
В то же время в других секторах долг составил 59,027 млрд дол.
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Межфирменный долг предприятий, находящихся в отношениях прямого
инвестирования, составил 9,742 млрд дол.
В течение I квартала 2015 г. валовой внешний долг Украины сократился
на 0,3 млрд дол. и по состоянию на 1 апреля 2015 г. составил 126 млрд дол.
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 19.09).
***
Стала известна сумма убытков «Нефтегаза Украины» в 2015 г.
В НАК «Нефтегаз Украины» заявляют, что убыток компании в текущем
году составит не менее 6 млрд грн. Об этом заявил председатель правления
нефтегазового
монополиста
А.
Коболев
(http://korrespondent.net/business/companies/3564915-stala-yzvestna-summaubytkov-naftohaza-v-2015-hodu).
«В минимальном объеме, при условии, что на нужды населения пойдет
12,8 млрд куб. м, совокупный убыток “Нефтегаза” составит 6 млрд грн», –
сказал А. Коболев. При этом он сообщил, что по итогам прошлого года,
согласно проведенному финансовому аудиту, ущерб всех компаний
НАК составлял 88 млрд грн. «Основная причина убытка – завышенная
стоимость импортного газа, который “Нефтегаз” был вынужден
импортировать из России», – сказал А. Коболев.
Напомним, «Нефтегаз» нашел деньги для закупки газа на зиму. ЕБРР и
IFC выделят «Нефтегазу Украины» средства на закупку газа
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 18.09).
***
МВФ: экономика Украины демонстрирует признаки восстановления.
Макроэкономическая ситуация в Украине стабилизируется, а экономика
постепенно восстанавливается. Так в Международном валютном фонде
прокомментировали заключенное соглашение между Украиной и Швецией о
валютном свопе в 500 млн дол. Об этом заявил первый заместитель
директора-распорядителя МВФ Д. Липтон, сообщает пресс-служба МВФ.
«Макроэкономическая ситуация стабилизируется на фоне сильной
политики, а экономика демонстрирует признаки восстановления. Соглашение
о свопе придаст уверенности в дальнейшем прогрессе Украины в
восстановлении стабильности», – заявил Д. Липтон (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 20.09).
***
Падение промышленности замедлилось до 5,8 %. Спад за восемь
месяцев составил 18 %.
Падение промышленного производства в Украине в августе замедлилось
до однозначных темпов. Если в июле оно составило 13,4 %, то в прошлом
месяце – 5,8 % (по сравнению с августом 2014 г.). Об этом свидетельствуют
обнародованные в пятницу, 18 сентября, данные Госслужбы статистики.
По сравнению с июлем промпроизводство сократилось на 4,2 %.
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Падение за восемь месяцев составило 18 %.
Напомним, власти Украины утверждают, что экономика уже достигла
дна и демонстрирует первые признаки восстановления. Экономический рост
в государстве ожидается уже в 2016 г. (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. –
20.09).
***
Фонд гарантирования вкладов получит облигации внутреннего
государственного займа, которые будут монетизированы. Об этом
говорится в постановлении № 701 Кабинета Министров на основании
заключенного с Министерством финансов договора, сообщает пресс-служба
фонда.
Сообщается, что полученные средства пойдут на выплаты
гарантированной суммы вкладчикам неплатежеспособных банков.
«Правительственные облигации будут эмитированы на срок до 20 лет по
ставке до 12 % годовых на 21,5 млрд грн в обмен на векселя Фонда
гарантирования, которые выдаются на тех же условиях», – говорится в
сообщении.
Отметим, что в 2015 г. вкладчикам неплатежеспособных банков уже
выплачено более 33 млрд грн. Полученные за ОВГЗ средства будут
направлены на выплаты гарантированных сумм вкладчикам. В частности,
АО «Дельта Банк», банка «Финансовая инициатива», «Финансы и кредит» и
других банков (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 20.09).
***
Рейтинг Киева снижен до преддефолтного уровня.
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный
рейтинг в национальной валюте эмитента Киева с СС до С. Также Fitch
понизил национальный долгосрочный рейтинг с BB(ukr) до ССС(ukr).
Понижение рейтингов города отражает мнение агентства о
неизбежности дефолта по некоторым обязательствам Киева. Это следует из
заявления о продлении сроков обращения облигаций серий F, G и H. Ранее
горсоветом было решено отложить погашения вышеуказанных бумаг.
Согласно шкале рейтингового агентства Fitch, уровень С означает
неизбежность дефолта.
Как сообщалось, Fitch 27 августа понизил долгосрочные кредитные
рейтинги в иностранной валюте Киева и Харькова с СС до С (Минпром
(http://minprom.ua). – 2015. – 21.09).
***
НБУ закрыл банк «Финансы и кредит».
Как сообщает пресс-служба регулятора, акционер банка К. Жеваго не
выполнил в срок взятые на себя обязательства и НБУ пришлось
отреагировать.
«Мы очень долго работали над программой финансового оздоровления
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как с менеджментом этого банка, так и с мажоритарным акционером –
К. Жеваго. Банк семь месяцев находился в проблемном состоянии. В течение
этого периода акционер выполнял все рекомендации Национального банка
по финансовому оздоровлению. После этого ПАО “Банк “Финансы и
Кредит” приняло на себя обязательства по поддержке ликвидности банка за
счет поступлений от продажи непрофильных активов акционера и по
соблюдению обязательных резервов и других нормативов. С 17 августа
указанный банк перешел на обычный режим работы. Национальный банк
продолжал в ежедневном режиме осуществлять мониторинг ситуации в
банке. Когда акционер не выполнил свои обязательства – мы быстро
отреагировали. Сегодня банк был признан несостоятельным и передан в
фонд», – прокомментировала решение НБУ его руководитель В. Гонтарева.
«Когда пришлось рассчитываться с долгами и продавать активы –
акционер в установленный срок этого не сделал. Хочу заверить, что этот банк
не является системным, а его отнесение к категории неплатежеспособных не
представляет угрозы стабильности банковскому сектору страны», – добавила
она.
В мае банк принял программу финансового оздоровления, согласно
которой увеличил уставный капитал на 2,6 млрд грн. В августе была
объявлена дополнительная эмиссия на 2,5 млрд грн за счет вклада основного
акционера и клиентов банка. Помочь спасти банк пытался и НБУ,
предоставив в течение 2015 г. стабкредиты на 700 млн грн в феврале и на
750 млн грн в июне.
Банк «ФиК» входит в топ-10 крупнейших в Украине. Его активы
достигали 39 млрд грн (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 17.09).
***
Fitch понизило рейтинги ПриватБанка до уровня ограниченного
дефолта.
После завершения реструктуризации еврооблигаций Приватбанком
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный
рейтинг дефолта эмитента ПриватБанк в иностранной валюте с уровня C до
RD (ограниченный дефолт). Об этом говорится в пресс-релизе агентства.
Сообщается, что пересмотр рейтинга был проведен в связи с
завершением реструктуризации еврооблигаций банка на сумму 200 млн дол.
Рейтинг устойчивости был понижен с уровня С до А.
«Понижение долгосрочного и краткосрочного рейтинга дефолта
эмитента ПриватБанка в иностранной валюте до уровня RD и его рейтинга
устойчивости до уровня F следует за завершением реструктуризации
приоритетных еврооблигаций банка на сумму 200 млн дол., срок погашения
по которым наступал 23 сентября 2015 г. Реструктуризация включала
продление срока до погашения, но без списания основной суммы долга, а
ставка по купону была увеличена. Новый срок погашения по указанным
приоритетным облигациям будет зависеть от прогресса с реструктуризацией
субординированного долга банка с погашением в 2016 г.», – отмечается в
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сообщении.
При этом в Fitch подчеркивают, что, в соответствии с методологией
агентства по обмену проблемных долговых обязательств, такой обмен имеет
место, если реструктуризация приводит к значительному ухудшению
условий по финансовым обязательствам эмитента, включая продление срока
до погашения относительно первоначальных условий и проводится для
избежания банкротства, неплатежеспособности, введения внешнего
управления или дефолта по платежам. Понижение РДЭ и рейтинга
устойчивости ПриватБанка отражает мнение Fitch, что реструктуризация
долга банка подпадает под эти критерии.
Рейтинги банка могут быть повышены после того, как будет доступна
достаточная
информация
о
кредитоспособности
банка
после
реструктуризации. «В то же время рейтинги, вероятно, останутся очень
низкими с учетом высоких страновых рисков и странового потолка Украины
CCC», – сказано в сообщении (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015.
– 20.09).
***
ГП «Украерорух» из-за санкций может потерять 150 млн дол.
ежегодно.
В связи с тем, что в результате санкций украинское авиапространство
закроется для российских компаний, Государственное предприятие
обслуживания воздушного движения Украины «Украерорух» будет терять
ежегодно 150 млн дол. Об этом в эфире одного из украинских каналов заявил
бывший экс-заместитель министра инфраструктуры Украины А. Кава,
сообщает УНИАН.
«Для российских авиакомпаний российский рынок не является
настолько большим и настолько чувствительным. Что касается транзита, то
бесспорно, для тех самолетов, что следуют в направлении Турции, Болгарии
и стран Ближнего Востока, они будут вынуждены облетать территорию
Украины. Это будет увеличивать время полетов на 35–40 мин», – сказал
А. Кава.
По его словам, если будет санкция относительно запрета пролета над
территорией Украины – это приведет к тому, что ГП «Украерорух», который
получает плату за проводку самолетов над территорией Украины, будет
терять около 150 млн дол. в год. «Это коснется и занятости работников,
которые работают на госпредприятии “Украерорух”», – отметил он
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 20.09).
***
Глава НКРЭКУ рассказал, почему повышаются тарифы на свет.
Председатель
Национальной
комиссии,
осуществляющей
государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг,
Д. Вовк объяснил повышение тарифов на электроэнергию для населения
изношенностью всех энергосетей.
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«Все наши сети изношены, мы до сих пор используем инфраструктурное
наследство СССР. Поэтому единственным эффективным выходом было
выравнивание цен на энергоносители. Поэтому мы приняли пятиэтапное
повышение цен на электроэнергию», – сказал он.
Д. Вовк при этом уверен, что эффект такого повышения для
потребителей невысокий. «Большинство населения потребляет 150 кВт∙ч,
эффект для их счетов плюс 17 грн», – заявил чиновник.
Как известно, НКРЭКУ с 1 сентября 2015 г. повысила тарифы на
электроэнергию для населения. Если раньше за 1 кВт потребители платили
37 к., то с 1 сентября за каждый использованный киловатт электроэнергии
придется заплатить 45,6 к. Этот тариф действует, если общий объем
использованного электричества за месяц не превысил 100 кВт.
Для тех же, кто превышает эту норму, будут действовать другие
условия: если вы потребили от 100 до 600 кВт – заплатите за каждый по 79 к.
Тем, кто превысил показатель в 600 кВт, придется платить по тарифу
1,48 грн (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2015. – 21.09).
***
Нефть марки Brent утром 22 сентября торговалась на уровне
48,42 долл. за баррель, передает Bloomberg.
По состоянию на 8:08 по киевскому времени стоимость нефти Brent
снизилась на 1,02 %.
При этом цена нефти марки WTI установилась на уровне 46,11 долл. за
баррель,
потеряв
в
цене
1,22
%
(Главком
(http://glavcom.ua/news/326804.html). – 2015. – 22.09).
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