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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Шановні друзі!
30 вересня
відзначається
Всеукраїнський день
бібліотек!
Вітаємо всіх
бібліотечних
працівників і
користувачів
бібліотек зі святом!
Бажаємо всім
здоров’я, миру,
натхнення і нових
успіхів у складній,
цікавій і
відповідальній
роботі!
Колектив СІАЗ НБУВ

Виступ Президента України на саміті з прийняття Цілей
сталого розвитку в рамках Генеральної Асамблеї ООН
Шановні співголови,
Шановні колеги,
Пані та панове,
Від імені України висловлюю повну підтримку новому порядку денному
розвитку Організації Об’єднаних Націй.
Я хотів би нагадати, що в 1992 р. Україна взяла участь в історичному
саміті ООН в Ріо-де-Жанейро, де засвідчила свою волю формувати майбутнє
на основі принципів сталого розвитку.
Протягом 23 років, що минули з того часу, ми накопичили великий
позитивний досвід і в той же час пізнали гіркоту поразки, оскільки
прихильники війни і тероризму чинили жорсткий опір прогресу в багатьох
частинах світу.
Далекосяжні цілі сталого розвитку і завдання, які ми оголошуємо на
сьогоднішньому історичному саміті, відкривають нові горизонти для всього
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людства і закладають основи для стійкого розвитку нашої планети на
наступні 15 років.
Ми високо оцінюємо прозорість та всеосяжність процесу підготовки,
який завершився в основі розвитку після 2015 року. Більше 25 тис. українців
взяли участь у глобальних консультаціях, висловивши своє власне бачення
даних цілей.
Важко працюючи для того, щоб досягти Цілей розвитку тисячоліття
(ЦРТ), які були встановлені 15 років тому, наші країни значно змінили життя
мільйонів людей в усьому світі.
Щодо України, я хотів би підкреслити, що ми зуміли:
• скоротити втричі рівень бідності – тим не менш, через російську
агресію ми очікуємо, що цей показник впаде;
• поліпшити материнську систему охорони здоров’я;
• майже вдвічі скоротити дитячу смертність;
• зменшити показники захворюваності на ВІЛ/СНІД;
• домогтися прогресу в боротьбі з туберкульозом.
Ми продовжуємо працювати, щоб виконати наші зобов’язання по
досягненню ЦРТ, пов’язаних з підвищенням якості освіти, заохоченням
гендерної рівності і забезпеченням екологічного сталого розвитку.
Я переконаний, що ми повинні спиратися на імпульс ЦРТ для
досягнення подальшого прогресу в пріоритетних областях, викладених у
Порядку денному в галузі розвитку після 2015 року.
Шановні колеги, без миру та свободи не буде ніякого сталого розвитку.
Гіркий досвід України показує, що мир і свобода є основними
передумовами для досягнення ЦСР. Сталого розвитку не досягнути там, де
чути вибухи і гинуть мирні люди. Його не досягнути там, де царюють
агресивні ідеології, що виправдовують пригнічення одного народу іншим, де
порушуються ключові права і свободи людини.
Закріплення загального миру та просування більших свобод повинно
стати рушійною силою наших колективних зусиль по досягненню ЦСР.
Сьогодні Україна має впроваджувати необхідні системні реформи,
протидіючи російській агресії, яка намагається підірвати демократичний
європейський розвиток, обраний українським народом.
В результаті зрадницької російської анексії українського Криму та
агресії на Донбасі тисячі людей були вбиті.
Було зруйновано критично важливу інфраструктуру. Україна втратила
близько 1/5 свого економічного потенціалу.
Військові дії Росії проти України збільшили екологічні та
епідеміологічні загрози, а також ризики, пов’язані із соціальною ізоляцією.
Хімічні склади в зоні конфлікту в східній частині України та в
прилеглих територіях являють собою особливу небезпеку.
Є жахливі загрози потенційних техногенних катастроф.
У цьому контексті Україна вважає, що для Організації Об’єднаних Націй
настав час вирішити питання захисту навколишнього середовища в
конфліктах і представить конкретні ідеї в цьому напрямі.
3

Зовнішня агресія призвела до появи нової форми бідності – раптової чи
несподіваної бідності, яка впливає на життя близько 1,5 млн внутрішньо
переміщених осіб в Україні. Кожен день війни на українському Донбасі
коштує нам близько 5 млн дол. США, які ми могли б вкладати в процес
сталого розвитку. І криза внутрішньо переміщених осіб, кількість яких
складає 1,5 млн, є найбільшою проблемою не тільки України, а й всього
регіону.
Україна прагне миру та процвітання, і разом з державами-партнерами
прикладає максимум зусиль для врегулювання конфлікту мирними
дипломатичними засобами.
Після припинення військової агресії, встановлення миру і відновлення
повного суверенітету України над Донбасом і Кримом буде вкрай важливо
допомогти мільйонам людей повернутися до нормального життя, відновити
економічну і соціальну інфраструктуру на засадах сталого розвитку.
Україна готова виконати це непросте завдання і закликає всіх
міжнародних партнерів до співпраці в цьому напрямі.
Пані та панове!
Україна неухильно прямує шляхом реформ, викладених у Стратегії
сталого розвитку «Україна-2020». Незважаючи на існуючі проблеми, ми
переводимо наші стратегічні завдання в конкретні дії.
На фоні реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом, а також протидії триваючій російській агресії українське
суспільство зосереджено сьогодні в першу чергу на:
– боротьбі з корупцією;
– забезпеченні рівних можливостей та соціальної справедливості;
– ефективній системі охорони здоров’я;
– сприянні гідній праці;
– забезпеченні доступної освіти для всіх;
– сприянні інноваційному розвитку і стійкій інфраструктурі;
– забезпеченні сталого енергопостачання;
– забезпеченні продовольчої безпеки;
– здоровому навколишньому середовищі.
Я хотів би запевнити всіх вас, що для досягнення ЦСР на національному
рівні Україна здійснюватиме нові програми і проекти, які на практиці
забезпечать макроекономічну стабільність, екологічний баланс та соціальну
згуртованість.
ЦСР служитимуть в якості загальної основи для подальших перетворень
в Україні, в тому числі в контексті реалізації «Стратегії-2020».
Як відповідальний член міжнародного співтовариства, Україна прагне
брати активну участь у вирішенні поточних глобальних проблем в якості
попередньої умови для досягнення ЦСР.
Зокрема, в екологічному вимірі ми повинні діяти енергійно, щоб
запобігти загрозам, спровокованим зміною клімату та деградацією
навколишнього середовища. Досягнення компромісу щодо збалансованої
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кліматичної угоди позитивно відзначиться на наших колективних зусиллях,
спрямованих на досягнення цієї мети.
Впровадження нових, розширених моделей науково-технічного
співробітництва між державами-членами ООН, зокрема встановлення
універсального механізму передачі технологій, є ключем до подолання
багатьох прогалин у сфері сталого розвитку.
Шановні учасники саміту, я переконаний, що працюючи рука об руку,
реалізуючи наші цілі в рамках Порядку денного розвитку після 2015 року, а
також спільно вирішуючи існуючі проблеми, ми забезпечимо успіх людства
на шляху до прогресу.
Дякую за увагу.
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-na-samiti-zprijnyattya-cilej-sta-36032). – 2015. – 27.09).

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

Инвестиционный климат Украины: какой погоды ждать?
(мнения экспертов и СМИ)
Прямые иностранные инвестиции в Украину во ІІ квартале 2015 г.
возросли впервые с начала 2014 г.
Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украине в виде
акционерного капитала на 1 июля 2015 г. составил 42,85 млрд дол., что на
1,78 млрд дол., или на 4,3 %, больше, чем кварталом ранее, сообщила
Госслужба статистики Украины.
Ведомство зафиксировало квартальный прирост ПИИ впервые с начала
2014 г., что во многом связано со стабилизацией курса гривни. Госстат
отмечает, что нерезиденты во ІІ квартале вложили 0,69 млрд дол. (в І –
0,35 млрд дол.) и одновременно изъяли 0,13 млрд дол. (0,22 млрд дол.), а
позитивная курсовая разница составила около 1,2 млрд дол.
В то же время из-за сильного падения гривни в начале года в целом за
полугодие прямые иностранные инвестиции в Украину сократились на 6,4 %,
или на 2,91 млрд дол., в том числе негативная курсовая разница составила
3,54 млрд дол.
Госстат также указывает, что доля инвестиций из России во ІІ квартале
2015 г. возросла с 5,4 до 6,3 %, из Кипра – с 28,5 до 28,6 %, тогда как доля
инвестиций из Германии уменьшилась с 13,2 до 12,8 %, из Нидерландов – с
12,1 до 11,9 %.
Статистическое ведомство уточняет, что объем внесенных в Украину
прямых иностранных инвестиций в расчете на одного жителя страны к
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началу июля этого года вернулся на уровень 1 тыс. с 0,96 тыс. дол. кварталом
ранее, что, однако, ниже 1,07 тыс. дол. на начало этого года и 1,28 тыс. дол. –
на начало прошлого.
Для сравнения, на 1 июля 2012 г. этот показатель был 52,4 млрд дол., на
1 июля кризисного 2009 г. – 37,9 млрд дол. Во всех трех периодах среди
крупнейших стран, из которых деньги поступают в украинскую экономику,
Кипр, Нидерланды, Австрия, Британские Виргинские Острова. То есть
территории
с
оффшорным
или,
по
сути,
околооффшорным
законодательством. По своей природе, сами прямые иностранные
инвестиции являются, в основном, украинскими же деньгами разного
происхождения, которые ранее были выведены из страны. Эта картина
неизменна много лет.
В 2013 г. инвестиции в Украине увеличились на 2,86 млрд дол., еще
годом ранее – на 4,13 млрд дол. Иностранные инвесторы в 2013 г. вложили в
украинскую экономику 5,677 млрд дол. (годом ранее – 6,013 млрд дол.), но
одновременно изъяли 2,845 млрд дол. (1,256 млрд дол.).
Однако в 2014 г. из-за девальвации инвестиции сократились на
11,14 млрд дол., или 19,5 %: было вложено 2,45 млрд дол., изъято 1,17 млрд
дол., а негативная курсовая разница составила 12,25 млрд дол. В течение
прошлого года экономическая конкурентоспособность Украины резко упала.
Об этом свидетельствуют результаты глобального рейтинга швейцарского
Института менеджмента и развития.
Согласно этому рейтингу Украина, опустившись на 11 позиций, заняла
60 место (из 61), дальше идет только Венесуэла.
Украинское правительство возлагает большие надежды на улучшение
инвестиционной ситуации в связи с процессом реструктуризации весомой
части украинского госдолга. «Реструктурируется внешний долг в
17,5 млрд дол., 20 % этой суммы списываются, платежи по процентам
откладываются на четыре года, выплаты по телу кредита также
откладываются на четыре года. Выпускаются деривативы, выплаты по
которым наступают в случае значительного экономического роста
государства… Для Украины это будет возможностью отсрочить платежи по
долгам, реинвестировав сэкономленные деньги в экономику. Также это даст
гарантию, что в Украине не будет дефолта», – заявила народный депутат
Украины, основатель межфракционного объединения «Защита и привлечение
инвестиций» Н. Кацер-Бучковская.
Напомним, что 18 сентября Президент Украины П. Порошенко подписал
законопроекты, необходимые для реструктуризации части украинской
государственной задолженности и утвержденные парламентом днем ранее.
21 сентября вступил в силу пакет законопроектов, необходимых для запуска
юридического механизма реструктуризации и списания части госдолга
Украины.
Принятие документов и последующая реструктуризация внешнего долга
могут, как минимум, частично избавить население, бизнес и инвесторов от
длительного состояния неопределенности в судьбе внешнего долга страны.
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«Все инвесторы занимаются реструктуризацией внешних долгов или ждут,
когда она завершится и у людей откроются новые возможности. Это
приковывает внимание людей, и финансовые инвесторы будут ждать, потому
что для макростабильности это очень важно», – описывает ситуацию
заместитель главы НКЦБФР Д. Тарабакин.
Положительные сигналы со стороны внешних доноров страна уже
получает. Например, Всемирный банк предоставил Украине очередной заем
в 0,5 млрд дол. для укрепления финансового сектора, и Швеция открыла
стране валютный своп для проведения долларовых операций – также в
размере 0,5 млрд дол.
Между тем, правительство планирует подготовить стратегию по
привлечению инвестиций в страну. В Министерстве экономического
развития и торговли Украины обсуждают тендер по привлечению авторов
инвестиционной стратегии Украины. Как заявила первый заместитель
министра экономики Украины Ю. Ковалив, «есть идея нанять консультантов
с мировым именем, опытом бизнес-консультирования или инвестиционного
банкинга, которые помогли бы правительству выписать инвестиционную
стратегию и правильно выбрать потенциальные точки поддержки инвестиций
в стране».
Напомним, осенью прошлого года было ликвидировано Национальное
агентство по инвестициям и управлению национальными проектами, сейчас
вопросами инвестиций в Украину занимается исключительно профильное
министерство (МЭРТ). «Речь идет о фактических шагах по реализации
ключевых направлений в привлечении инвестиций. Мы говорим и о
макростабильности, и об инструментах поддержки инвестиций», – отмечает
Ю. Ковалив.
Пока что МЭРТ ищет доноров, которые смогут поддержать разработку
стратегии. «МЭРТ также занимается постоянным поиском команды людей,
которые помогут нам с поиском инвестиций», – констатирует Ю. Ковалив.
Проектный менеджер Программы продвижения интересов Украины в
мире Национального совета реформ М. Барабаш напоминает, что, «согласно
стратегии Президента, в Украину должно быть привлечено 40 млрд дол. до
2020 г.; согласно плану правительства, экспорт должен быть увеличен вдвое
до конца 2019 г.».
Стратегия МЭРТ или другой документ, который определит
инвестиционный план страны, призван описать правила игры для
исправления сложившейся ситуации. «В стратегии должны быть определены
меры, которые будут способствовать привлечению инвестиций, такие как
свободные экономические зоны, налоговые льготы, приоритетные отрасли
экономики. Стратегия должна определить, по какому пути пойдет Украина.
Например, по пути Израиля, который основал офис главного ученого и
определил три источника привлечения инвестиций – диаспору,
правительство и граждан – в фонд. Или Франции, объединившей экспортное
и инвестиционное агентства. Или Ирландии, которая считается самой лучшей
страной в ЕС по привлечению инвестиций», – уточняет М. Барабаш.
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По словам многих экспертов, на рынке сегодня присутствует ряд
инвесторов, которых интересуют прежде всего подешевевшие или
недооцененные активы. В том числе такие инвесторы ведут переговоры с
Фондом гарантирования вкладов. Зачастую речь идет о своих же –
украинских – бизнесменах, которые пытаются по выгодной цене
либо приобрести собственные, утраченные ранее активы, либо получить
доступ к желаемым объектам конкурентов.
Как уже подчеркивали эксперты, период экономического спада является
хорошей возможностью для приобретений по низкой цене. По словам
Н. Кацер-Бучковской, инвесторы понимают, что сейчас – лучший момент для
входа на рынок: «У инвесторов открываются большие возможности в
развитии бизнеса, в том числе в энергетике и сфере сельского хозяйства».
«Главным фактором, который влияет на инвестиционный климат,
является низкая цена вхождения в рынок. Учитывая курс валют и падение
цен на активы, инвестор может купить намного больше, чем он мог
приобрести раньше. Можно ожидать, что в Украину придет много
спекулятивного капитала, причем из стран, где его сконцентрировано
много», – прогнозирует президент адвокатского объединения «Европейское
юридическое бюро» А. Живаго.
По его словам, уже сегодня в различных регионах можно встретить
иностранцев, которые интересуются украинскими активами. Продавцов
достаточно: часть среднего класса уезжает в другие страны и стремится
избавиться от недвижимости, промышленных предприятий, компаний
сектора пищевой промышленности и т. д.
На слуху прежде всего Одесская и Львовская области, о реформах в
которых громко заявляют представители местной власти, а также столица.
«Львов и Одесса – это дорогие регионы. Тогда как представители
спекулятивного капитала интересуются регионами подешевле. Это могут
быть Сумская, Волынская области и им подобные», – перечисляет
А. Живаго.
«Чтобы понять, идут ли инвесторы, нужно начать инвестпроекты.
Например, если мы даем в концессию дорогу на Рени, приватизируем причал.
Но с мыслью о том, что Одесский регион дорогой, я могу согласиться.
Потому что все происходит долго, в регионе – высокая коррупция. Это
динамика, которую создавал предыдущий режим на протяжении 25 лет. И мы
пытаемся ломать эту ситуацию быстрее всех в стране», – говорит советник
губернатора Одесской области С. Боровик. По его словам, инвесторы
обращаются к руководству области каждый день.
В 2015 г. в рейтинге Doing Business Украина занимает 96 позицию из 189
экономик, входящих в рейтинг. В сравнении с 2014 г. страна поднялась на 16
позиций – со 112 места. Однако положительное продвижение в этом
авторитетном рейтинге все равно является недостаточным, так как
главнейшей проблемой страны остается защита частной собственности.
«Самое важное – это сохранение у инвестора права на распоряжение его
доходом по его желанию. С одной стороны, это защита прав собственности
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на актив в Украине, который будет генерировать денежный поток. А с другой
– возможность беспрепятственного вывода этого потока при желании.
Важно, чтобы судебной системе Украины доверяли, и чтобы была
возможность защитить свои права», – предупреждает аналитик
Международного центра перспективных исследований А. Жолудь.
Так, один из стратегических доноров страны – Всемирный банк –
подчеркивал необходимость реформирования состояния правоохранительной
и судебной системы. Директор Всемирного банка по делам Украины,
Беларуси и Молдовы Ч. Фан подчеркнул в интервью СМИ, что ВБ знает о
рейдах силовиков против украинского бизнеса и эти рейды должны быть
прекращены.
Поскольку отвечает за привлечение инвестиций МЭРТ, то и спрашивать
за неудавшиеся проекты будут с него. Хотя инструментов влияния на
силовые структуры у ведомства нет. Между тем, Ю. Ковалив, по ее словам, в
дискуссиях с силовиками объясняет им, что «на каждые три шага вперед в
инвестиционной привлекательности Украины, сделанные благодаря МЭРТ,
приходится один большой шаг назад, сделанный вследствие громких дел по
обыскам и “маски-шоу” у местного бизнеса». Такие дискуссии ведутся
каждые две недели. Основные жалобы – на действия силовиков, налоговой и
таможни, уточняет Ю. Ковалив.
Партнер адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Р. Кравец
также отмечает важность защиты активов и частной собственности. «Но в
Украине вопрос даже не в принятии специальных законов или документов,
которые ограничат рейды или “маски-шоу”. О какой защите инвестора идет
речь, если в парламенте могут зарегистрировать законопроект о конфискации
имущества у ряда олигархов? Даже если представить, что имущество
конфискуют – кто его потом купит?» – спрашивает Р. Кравец.
Таким образом, улучшение инвестиционного климата упирается как в
успешность проведения реформы судебной системы и силовых ведомств, так
и в ограничение спекулятивных возможностей вокруг частной собственности
со стороны властей.
Кроме того, среди интересующегося страной капитала может
активизироваться капитал из стран, более либерально подходящих к реалиям
ведения бизнеса в такой стране, как Украина. «Речь идет об арабских
странах, Израиле, Аргентине, Бразилии, Турции. Это страны, инвесторы из
которых готовы к политическим рискам и хотят вложить в активы подешевле
с целью будущей перепродажи. Главное для них – это цена», – резюмирует
А. Живаго.
Один из влиятельных американских экономистов Л. Саммерс,
комментируя сложившуюся ситуацию, заявил в интервью «Европейской
правде», что Украина является наиболее выгодным вложением капитала для
Запада. «Я около 30 лет анализирую, как разные страны реструктуризировали
свои долги. Могу уверенно утверждать, что очень редко, если когда-нибудь
вообще такое было, чтобы страна так удачно и так быстро заключила
подобное соглашение, как это сделала Украина. Украинское соглашение
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касается не только сокращения более 5 млрд дол. основного долга.
Соответственно, украинское правительство сможет больше вкладывать в
экономический рост, что должно привлекать частные инвестиции», –
полагает американский экономист. – Украина выторговала себе намного
лучшие условия, чем в свое время Аргентина или даже сейчас Греция.
Действительно, Греция получила гораздо больше денег, чем Украина. По
этой логике, МВФ и ЕС должны дать Украине больше денег, чем они
перечислили. Но если сравнить эти суммы с ВВП Украины и Греции, то
разрыв будет уже не столь большим. Самое главное, что Украина имеет
намного более мощную экономическую стратегию, чем Греция.
Я общался с украинскими чиновниками. Они показали, что берут на себя
хорошие обязательства и преданы делу реформ. Это и коррекция цен на
энергоносители – позитивный шаг. Теперь я надеюсь на успешную
реализацию анонсированной налоговой реформы. Именно поэтому я говорю:
не смотрите на Грецию! Греция – это очень печальная история. А у Украины
есть потенциал для того, чтобы стать историей успеха. Прежде всего, если
смотреть на хронологию, то сейчас уже заметно, что украинская экономика
стала более мощной, более здоровой и менее уязвимой перед давлением
России, чем год назад. Иногда нужно посмотреть назад, чтобы увидеть
результат. Хотя не поспоришь – военный конфликт перекрывает те
достижения, которые вы получили за прошлый год. При этом я настроен
оптимистически. Уверен, что реформы ближайших 12–13 месяцев будут
более эффективными и впечатляющими, чем то, что делалось за прошедший
период. С другой стороны, если украинцы сейчас остановятся в процессе
реформ, то потеряют доверие западных партнеров, восстановить которое
будет достаточно трудно».
Естественно, в сложившейся ситуации, нетрудно спрогнозировать, что
возможности, объемы и качество инвестиций в Украину в обозримом
будущем будут напрямую зависеть от результативности запущенных реформ
и взвешенности управленческих решений в период так называемого
«технического дефолта», который наступил после запуска юридической
процедуры реструктуризации госдолга.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Народні депутати України та керівництво Апарату Верховної Ради
у вівторок, 29 вересня, взяли участь у церемонії вшанування пам’яті
жертв Бабиного Яру.
У жалобних заходах з нагоди 74-х роковин початку розстрілів у
Бабиному Яру, які відбулися у Національному історико-меморіальному
заповіднику «Бабин Яр», взяли участь Прем’єр-міністр України А. Яценюк,
урядовці,
представники
громадськості,
національних
товариств,
дипломатичного корпусу, ієрархи церков.
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Від Верховної Ради України квіти до пам’ятника жертв Бабиного Яру
поклали О. Грановський, Б. Береза, Б. Розенблат, а також в. о. керівника
Апарату Верховної Ради України В. Слишинський (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 29.09).
***
Децентралізація, боротьба з корупцією та реформування судової й
правоохоронної системи є пріоритетом роботи Верховної Ради України.
На цьому наголосив Голова Верховної Ради України В. Гройсман під час
зустрічі з членом Європейської комісії з питань правосуддя, споживачів та
гендерної рівності В. Юровою.
«Реформи, які потрібно здійснити найближчим часом. – це проведення
реальної децентралізації і побудова ефективної системи правосуддя», –
сказав В. Гройсман, зазначивши, що всі інші перетворення будуть здійснені
швидко й ефективно, якщо будуть втілені ці базові реформи.
Керівник парламенту висловився за якнайшвидше й ефективне
реформування системи правосуддя, оскільки вона «вражена корупцією», яка
несе загрозу державності України. її національній безпеці. При цьому
В. Гройсман зазначив, що український парламент законодавчо забезпечив усі
механізми боротьби з цим ганебним явищем.
Він повідомив, що проект змін до Конституції, напрацьований
відповідною робочою групою з удосконалення конституційних засад
правосуддя, направлений до Венеціанської комісії.
Голова Верховної Ради підкреслив свою відданість реформам в Україні й
зазначив, що, «хто б що не говорив, парламент демонструє здатність
приймати ефективні, необхідні для держави рішення». При цьому він
поінформував
про
перші
кроки
на
шляху
реформування
внутрішньопарламентських процедур у напрямі відкритості і прозорості.
У свою чергу В. Юрова наголосила, що для неї цей візит є надзвичайно
важливим, адже відбулися зустрічі з керівництвом держави і вона «отримала
уявлення, на якому етапі перебуває Україна на шляху здійснення реформ, яка
ситуація із внесенням змін до Конституції». При цьому вона високо оцінила
роль парламенту в законодавчому забезпеченні реформ.
В. Юрова також заявила, що Євросоюз і надалі надаватиме підтримку
Україні.
Голова Верховної Ради наголосив, що український парламент розраховує
на подальшу спільну роботу з Європейською комісією (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 25.09).
***
В. Гройсман предлагает повысить зарплаты народным депутатам,
но ввести штрафы за прогулы и драки. Такое мнение спикер парламента
выразил на своей странице в Facebook.
По словам политика, повышение зарплат для народных депутатов
должно сопровождаться введением штрафов за прогулы и драки: «Зарплаты
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надо поднимать при условии повышения ответственности. Пропустил
заседание – штраф, устраиваешь драки в зале – штраф».
В то же время зарплата госслужащих должна зависеть от результатов их
работы. «Чтобы на государственную службу пришли профессионалы,
которые готовы работать для людей, а не себе на карман, нужно предложить
им надлежащую зарплату. Но спрашивать с них за результат – а он
измеряется тем, способны ли они обеспечить надлежащее качество жизни и
достойные зарплаты и пенсии», – подчеркнул В. Гройсман (Четверта Влада
(http://4vlada.net). – 2015. – 27.09).
***
Голова Верховної Ради В. Гройсман в інтерв’ю телеканалу «Україна»
заявив, що підстав для проведення позачергових виборів до Верховної Ради
України на сьогодні немає, передає УНН.
За словами В. Гройсмана, багато хто зацікавлений, у тому числі і в
Російській Федерації, провести дострокові вибори для того, щоб не стільки
змінити сам парламент, скільки дестабілізувати ситуацію всередині країни.
«Зрозуміло, що хтось буде всередині парламенту розігрувати карту
дострокових виборів, але я вважаю, що сьогодні підстав для проведення
позачергових виборів до ВР немає, і маю надію на те, що депутати
українського парламенту будуть демонструвати свою здатність до прийняття
подальших рішень», – додав він (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 25.09).
***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону
«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
(щодо забезпечення окремим категоріям засуджених осіб права на
правосудний вирок)».
Законопроектом № 2033а з метою запровадження на національному
рівні тимчасового механізму перегляду вироків у кримінальних справах, у
яких особи були засуджені без належної доказової бази за тяжкі та особливо
тяжкі злочини на підставі Кримінально-процесуального кодексу України від
28 грудня 1960 р. і досі відбувають покарання, пропонується встановити
тимчасовий порядок перегляду обвинувальних вироків, що набрали законної
сили.
Проект закону передбачає, що скарга на обвинувальний вирок подається
не засудженим особисто, а захисником в інтересах засудженого. Згідно із
проектом, це положення є своєрідним фільтром, покликаним запобігти
зловживанню правом на оскарження. Усім засудженим, які ініціюватимуть
перегляд обвинувальних вироків щодо них, гарантується право на безоплатну
вторинну правову допомогу на підставі п. 7 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про
безоплатну правову допомогу», що включає надання таких видів правових
послуг, як захист, здійснення представництва інтересів у судах, інших
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державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими
особами, а також складення документів процесуального характеру.
Відповідні зміни передбачається внести до розд. ХІ «Перехідні
положення» Кримінального процесуального кодексу.
Під час засідання комітету необхідність прийняття законопроекту
обґрунтовувалася тим, що перегляд цих вироків саме апеляційними судами є
доцільним з огляду на їхню меншу завантаженість порівняно з іншими
судовими інстанціями.
Як повідомили інформаційному управлінню в секретаріаті комітету,
члени комітету, підтримали законопроект, прийняття якого дасть змогу
особам, які були засуджені без належної доказової бази за тяжкі та особливо
тяжкі злочини на підставі Кримінально-процесуального кодексу України від
28 грудня 1960 р. і досі відбувають покарання, отримати можливість
перегляду цих вироків для відновлення своїх прав (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 28.09).
***
Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект Закону «Про внесення змін до
Митного кодексу України щодо створення передумов для нової моделі
ринку природного газу».
Під час засідання Комітету зазначалося, що метою законопроекту
№ 3074 є усунення перешкод для здійснення операцій заміщення природного
газу (бекхол) у зовнішньоекономічній діяльності шляхом внесення
відповідних змін до Митного кодексу України.
Проектом пропонується доповнити статтю 4 новим пунктом 121, яким
вводиться нове поняття – «заміщення природного газу (бекхол)» та
визначається сутність такого поняття.
Згідно із проектом, «заміщення природного газу (бекхол) – операція, під
час якої приймання-передача природного газу здійснюється шляхом
документального оформлення зустрічних потоків природного газу:
який перебуває в суміжних газотранспортних системах, -перевізникамиоператорами газотранспортних систем України та сусідньої країни по
кожному пункту приймання-передачі газу окремо без його переміщення
трубопровідним транспортом через митний кордон України;
який надходить до газотранспортної системі та/або перебуває у
газосховищах України, у тому числі під митним контролем, - перевізникомоператором газотранспортної системи України та оператором газосховища
без його фізичного закачування в газосховище (відбору з газосховища)».
Документом також пропонується внести доповнення до частини третьої
статті 341 щодо визначення особливостей митного контролю та митного
оформлення операцій із заміщення природного газу (бекхолу), а саме
положення про те, що під час здійснення заміщення природного газу
(бекхолу) облік природного газу, який переміщується через митний кордон
України трубопровідним транспортом, здійснюється на підставі документів,
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які підписуються перевізниками.
Під час обговорення народні депутати зазначали, що операції заміщення
природного газу (бекхол) є важливим інструментом збільшення обсягу
потужності газотранспортних систем (особливо потужності на міждержавних
з'єднаннях), забезпечення ліквідності ринку та безпеки енергопостачання.
Така операція полягає в забезпеченні двостороннього руху природного газу в
газотранспортній системі без його фізичного переміщення шляхом
зарахування зустрічних потоків. Можливість здійснювати операції заміщення
природного газу (бекхолу) є вимогою законодавства ЄС до оператора ГТС.
Члени Комітету, підтримуючи спрямованість законопроекту, висловили
деякі зауваження до проекту і пропонували врахувати їх під час
доопрацювання
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 29.09).
***
Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму
рекомендує парламенту відхилити проект закону України про внесення
доповнень до Сімейного кодексу України (щодо впровадження
відповідальності батьків у наданні матеріальної допомоги на отримання
освіти повнолітніми дочкою, сином).
Законопроектом (№ 2939) пропонується доповнити Сімейний кодекс
України нормою, відповідно до якої встановлюється обов’язок батьків брати
участь у додаткових витратах, пов’язаних з оплатою навчання за контрактом
у вищому навчальному закладі повнолітніх дочки, сина, які продовжують
навчання.
Члени комітету вважають недоцільним переносити вимоги ст. 185
Сімейного кодексу України щодо зобов’язання батьків брати участь у
додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами
(розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом) на зобов’язання
батьків щодо оплати навчання за контрактом у вищому навчальному закладі,
оскільки згідно з вимогами ст. 199 Сімейного кодексу України на період
навчання повнолітніх дочки, сина батьки зобов’язані їх утримувати до
досягнення 23 років, і цього в більшості випадків достатньо.
На думку членів комітету, прийняття законопроекту може призвести до
виникнення серйозних конфліктів між батьками та їхніми повнолітніми
дочкою, сином у випадку, коли молода людина, яка не змогла на конкурсній
основі отримати право на навчання в престижному вищому навчальному
закладі за рахунок бюджетних коштів, вимагатиме від батьків оплати
навчання за контрактом, у тому числі за кордоном.
Водночас питання участі батьків у додаткових витратах на повнолітніх
дочку чи сина, викликаних особливими обставинами, на думку членів
комітету, може бути врегульоване шляхом внесення зміни до ст. 199
Сімейного кодексу України (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 28.09).
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***
Комітет з питань промислової політики та підприємництва
розглянув ряд законопроектів.
Зокрема, у рамках чергового засідання члени комітету опрацювали
законопроект «Про внесення змін до Закону України “Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” щодо
лібералізації системи державного нагляду», поданий на заміну.
Законопроектом № 2418а пропонується вдосконалити та модернізувати
державний нагляд у сфері господарської діяльності, підвищити рівень
взаємної довіри між суб’єктами господарювання та органами державного
нагляду, сприяти утвердженню партнерських відносин між державою та
підприємцями. Тож очікується, що його прийняття приведе до загального
пожвавлення та детінізації господарської діяльності, досягнення балансу між
інтересами держави, суспільства та бізнесу при здійсненні державного
нагляду, посилення правової захищеності суб’єктів господарювання тощо.
Зважаючи на це, члени комітету одноголосно підтримали рішення
рекомендувати прийняття законопроекту в першому читанні за основу.
Відповідне рішення більшістю голосів також прийняли стосовно
урядового проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду
(контролю)» № 2531а, яким передбачається створення інтегрованої
автоматизованої системи державного нагляду про всі заходи державного
нагляду, а також усунення деяких внутрішніх суперечностей у відповідному
законі, що загалом має сприяти «впорядкуванню нормативно-правового поля
та захисту від зайвого втручання посадових осіб контролюючих органів у
діяльність суб’єктів господарювання при проведенні заходів державного
нагляду».
Погодившись з необхідністю скорочення дозвільних процедур у сфері
експорту, імпорту спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів шляхом
скасування ліцензування в згаданих сферах господарської діяльності,
депутати віддали більшість голосів за рішення рекомендувати Верховній Раді
прийняти в першому читанні за основу проект закону «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо скорочення дозвільних процедур у
сфері зовнішньоекономічної діяльності» (№ 2498а).
Що стосується проекту закону «Про внесення змін до статті 17 Закону
України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців” (щодо подання інформації неприбутковими організаціями)»
№ 2961, яким неприбуткові громадські організації та профспілки
звільняються від обов’язку подавати державному реєстратору дані про
структуру власності засновників – юридичних осіб, за результатами розгляду
комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти його за
основу та в цілому як закон, виключивши з його тексту слова
«неприбуткових організацій, створених для здійснення діяльності без
отримання прибутку» з внесенням техніко-юридичних правок.
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На засіданні були присутні заступник міністра економічного розвитку і
торгівлі України Ю. Клименко, голова Державної регуляторної служби
України К. Ляпіна, а також керівники профільних департаментів міністерства
та
асоціацій
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 25.09).
***
У Комітеті з питань фінансової політики та банківської діяльності
відбувся круглий стіл на тему: «Інструменти фінансування малих та
середніх агровиробників: актуальний стан та перспективи».
У заході, організованому комітетом спільно з Незалежною асоціацією
банків України, узяли участь представники Кабінету Міністрів, експерти
провідних банків і консалтингових фірм.
Під час засідання, яке відбулося 25 вересня, було розглянуто питання
актуальних інструментів фінансування бізнесу, проаналізовано перешкоди
для розвитку кредитування аграрного сектору та методи їх подолання.
Зокрема, було порушено питання браку якісної застави, доступу до
достовірної інформації та звітності.
Під час дискусії розглянуто шляхи впровадження перспективних
інструментів фінансування малих агровиробників (аграрні розписки, подвійні
складські свідоцтва).
Учасники також обговорили пропозиції щодо полегшення доступу
аграріїв до банківського фінансування.
Як повідомили інформаційному управлінню в секретаріаті комітету,
члени комітету під час заходу висловилися за створення дієвого механізму
фінансової підтримки малих і середніх агровиробників, враховуючи сучасні
економічні виклики та необхідність створення сприятливих умов для
розвитку українського агросектору (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 28.09).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко, розпочинаючи свій візит до НьюЙорка для участі в 70 сесії Генеральної Асамблеї ООН, заявив, що Україна
робитиме рішучі кроки для захисту суверенітету, незалежності й
територіальної цілісності України та запропонує зміни, які мають на
меті повернути історичну місію ООН і Раді Безпеки ООН як механізму
захисту глобальної безпеки.
Відповідаючи на питання представників ЗМІ після прибуття до НьюЙорка, глава держави наголосив, що «після анексії Криму та агресії на
Донбасі, коли одна з країн – постійних членів Ради Безпеки ООН блокує дії
та інструменти, які є у розпорядженні Ради Безпеки, ми маємо підвищити
ефективність або будувати інші механізми безпеки», додавши, що цю
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ініціативу вже підтримала велика кількість інших країн.
Президент зазначив, що всі міжнародні контакти в рамках Генасамблеї
будуть присвячені забезпеченню потужної трансатлантичної єдності та
солідарності з Україною. «Питання анексії Криму, агресії на Сході, санкцій
по відношенню до Росії, питання чітко скоординованих дій, щоб забезпечити
виконання Росією мінських угод, сьогодні залишаються першим пріоритетом
всіх наших партнерів», – заявив П. Порошенко.
Коментуючи твердження деяких ЗМІ про те, що Україна може стати
розмінною монетою в переговорах Росії із США в сирійському питанні,
Президент зазначив: «Це частина російської інформаційної війни проти
України і проти цивілізованого світу – показати, що світ втомився від
України». Президент послався на заяви представників та лідерів ряду країн
про те, що тема України є першим пріоритетом: «Ми робимо ефективну
координацію наших дій для забезпечення реалізації мінських угод,
недопущення фейкових виборів, які Росія планує провести в жовтні та
листопаді, і реалізації кроків у відповідь, якщо ці дії відбудуться. Ми маємо
повернути Росію за стіл переговорів і зробити все можливе, щоб мінські
домовленості були реалізовані, причому без відкладання» (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 27.09).
***
Під час виступу на Саміті з питань миротворчості Президент
України П. Порошенко наголосив, що задля збереження миру та
зміцнення діяльності ООН необхідно провести її реформування.
«В ці дні світ серйозно стурбований збільшенням числа заворушень та
насильства по всьому світу і обґрунтовано очікує більшої участі Організації
Об'єднаних Націй у відновленні миру і безпеки. Я вважаю, що ООН повинна
скористатися цією можливістю і вирішувати поточні проблеми безпеки
шляхом ефективного реформування своїх можливостей з підтримки миру», –
сказав глава держави.
На думку П. Порошенка, міцним підргунтям для таких змін могли б
стати останні ініціативи Генерального секретаря ООН, зокрема, щодо
всеосяжного перегляду архітектури ООН з підтримки та будівництва миру, а
також доповідь Незалежної групи високого рівня щодо миротворчих
операцій.
Президент також закликав країни-члени Генасамблеї ООН підтримати
Україну, надавши їй статус непостійного члена Організації.
«Якщо Україна отримає місце в Раді Безпеки на термін 2016-2017 років
на виборах, які відбудуться протягом декількох тижнів, питання про
консолідацію діяльності ООН з підтримки миру буде серед наших основних
пріоритетів», – сказав П. Порошенко, звернувши увагу на питання
підвищення пропускної спроможності миротворчих операцій шляхом
заповнення критичних прогалин, зокрема в частині авіації та зміцнення
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співпраці Ради Безпеки ООН з державами, що надають військові і
поліцейські контингенти, забезпечення безпеки «блакитних касок».
«Україна заслужила свою репутацію “миротворчої” нації. З моменту
здобуття незалежності, більше 34 тис. українських “блакитних касок” взяли
участь у більш ніж 20 операціях під егідою ООН, повернувши мир і безпеку в
понівечені війною регіони. Мужність українських вертольотчиків в операціях
ООН у Кот-д'Івуарі та Ліберії стала легендарною», – сказав він, нагадавши,
що Україна та її військовослужбовці підтримували і підтримують миротворчі
місії ООН у світі.
«Україна залишається однією з основних країн, що надає військові
вертольоти для ООН – найбільш необхідні і цінні активи, що дозволяють
проводити сьогоднішні складні місії. Ми готові підсилити операції ООН 6
українськими військовими вертольотами з Ліберії і Кот-д'Івуару після
завершення операцій ООН у цих країнах», – також додав П. Порошенко
підкресливши, що готова це зробити у вкрай важких безпекових умовах,
будучи об’єктом агресії Російської Федерації.
У цьому контексті глава держави зазначив, що на Донбасі проти
зрадницької російської агресії відчайдушно борються Збройні Сили України
та волонтери і наголосив на тому, що у ці дні Україна потребує підтримки та
допомоги.
«Я впевнений, що ми зможемо знайти спільний підхід, а успіх нашої
координації та співробітництва буде найкращим надихаючим сигналом
світові щодо ефективності Організації перед лицем невідкладних викликів в
галузі безпеки», – сказав П. Порошенко.
Президент також повідомив присутнім про створення спільного
українсько-польсько-литовської бригади з 2 тисяч солдатів, серед яких 527
українців, діяльність якої також спрямована на участь у міжнародних
миротворчих операціях на основі мандата Ради Безпеки ООН (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 29.09).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з президентом
Сполучених Штатів Америки Б. Обамою в рамках заходів ООН.
Президент Б. Обама підтвердив підтримку України та зусиль
Президента П. Порошенка, спрямованих на захист територіальної цілісності
й суверенітету України.
Під час розмови президент Б. Обама наголосив, що Сполучені Штати
будуть і надалі підтримувати Україну, яка впроваджує реформи та продовжує
шукати дипломатичне вирішення конфлікту (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 29.09).
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***
У Нью-Йорку Президент України П. Порошенко провів зустріч з
прем’єр-міністром Японії С. Абе.
У ході переговорів глава держави подякував за масштабну фінансову
допомогу, яку надає Японія для стабілізації економічної ситуації, реалізації
реформ та важливих інфраструктурних проектів.
П. Порошенко поінформував очільника японського уряду про
завершення Україною внутрішньодержавних процедур, необхідних для
набрання чинності міжурядовим договором про надання близько
900 млн дол. кредиту для реалізації проекту модернізації Бортницької станції
аерації, який був підписаний під час офіційного візиту до України С. Абе 6
червня 2015 року.
Українською стороною висловлено зацікавленість у залученні
японського капіталу в економіку України у контексті підписаної на початку
цього року ключової міждержавної Угоди про сприяння та взаємний захист
інвестицій. Також були розглянуті питання зміцнення енергетичної безпеки
України. Президент та прем’єр надали високу оцінку розвитку
співробітництва між Україною та Японією у подоланні наслідків аварії на
АЕС «Фукусіма-1».
Співрозмовники обговорили розвиток ситуації на Донбасі. Прем'єрміністр Японії віддав належне зусиллям Президента України для мирного
врегулювання і в цьому контексті зазначив, що альтернативи Мінським
домовленостям немає. «Японія не визнаватиме результатів псевдовиборів,
якщо вони відбудуться», – заявив С. Абе.
П. Порошенко та С. Абе також обговорили співпрацю України та країн
G7 в контексті головування Японії в цій організації з 1 січня 2016 року.
Сторони домовилися про візит глави Української держави до Японії у
наступному році (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 29.09).
***
У рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України
П. Порошенко провів зустріч з президентом Республіки Польща
А. Дудою.
Глава держави високо оцінив послідовну і тверду підтримку Польщею
зусиль України, спрямованих на встановлення миру та політичне
врегулювання ситуації на Донбасі.
У ході зустрічі А. Дуда наголосив, що Польща є і залишатиметься
надійним союзником України у відстоюванні суверенітету і територіальної
цілісності, у реалізації проєвропейських реформ.
Глави двох держав обговорили ситуацію на Донбасі. Президент Польщі
акцентував увагу на неприпустимості «замороження» конфлікту.
П. Порошенко і А. Дуда засудили проведення псевдовиборів на окупованих
територіях і погодилися, що у разі їх проведення має бути посилено
військово-технічну допомогу Україні та посилено санкції проти Росії.
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Президенти України та Польщі також обмінялися думками стосовно
актуальних питань двостороннього порядку денного, а також розвитку
співробітництва в регіоні Східної Європи, зокрема у форматі «Вишеградська
четвірка + Україна» та домовилися про наступну зустріч у цьому форматі.
Співрозмовники також домовилися про візит президента А. Дуди в
Україну у цьому році (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 28.09).
***
У Нью-Йорку, в будівлі Генасамблеї ООН Президент України
П. Порошенко провів зустріч з Федеральним президентом Республіки
Австрія Г. Фішером.
Глава Української держави схвально оцінив завершення Австрією
внутрішньодержавних процедур ратифікації Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС.
Президент зазначив, що з 1 січня 2016 року, з початком роботи Зони
вільної торгівлі, передбаченої Угодою про асоціацію, відкриються нові
можливості для розширення торговельно-економічної співпраці між
Україною й Австрією. У цьому зв'язку було домовлено про направлення в
Україну бізнес-місії австрійських ділових кіл на чолі з міністром
закордонних справ.
Г. Фішер привітав рішення України щодо виключення Австрії з
переліку країн для контролю за трансфертним ціноутворенням.
Співрозмовники обговорили реалізацію Мінських домовленостей. Було
наголошено, що демократичний світ має продовжувати тиск на Москву для
забезпечення повного припинення вогню і створення умов для якнайшвидшої
реінтеграції окупованих територій під повний суверенітет України.
Федеральний президент Австрії також запевнив у готовності
продовжувати надання гуманітарної допомоги українським громадянам, які
постраждали в зоні проведення антитерористичної операції (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 28.09).
***
Президент України П. Порошенко зустрівся з федеральним
канцлером Німеччини А. Меркель.
Співрозмовники обговорили підготовку до зустрічі в «нормандському
форматі» в Парижі, яка відбудеться 2 жовтня.
Федеральний канцлер зазначила, що ситуація в Україні має важливе
значення для глобальної безпеки. У цьому контексті, за її словами, слід чітко
розрізняти безпекову ситуацію в Україні та в Сирії.
П. Порошенко й А. Меркель укотре погодилися, що проведення
псевдовиборів на окупованих територіях підриває мінський процес.
Окремо було обговорено стан підготовки до започаткування
поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та
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Європейським Союзом з 1 січня 2016 р., а також перспективи запровадження
ЄС безвізового режиму для громадян України (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 27.09).
***
Президент П. Порошенко під час зустрічі з прем’єр-міністром
Великої Британії Д. Кемероном у рамках роботи 70 сесії Генеральної
Асамблеї ООН детально поінформував главу британського уряду про
ситуацію на Донбасі.
Президент України наголосив на важливості повного виконання
мінських домовленостей.
Співрозмовники погодилися, що проведення псевдовиборів 18 жовтня
та 1 листопада на окупованих територіях є неприйнятним і підриває мінські
домовленості. Президент П. Порошенко наголосив, що наслідком такого
порушення домовленостей мають стати санкції щодо Росії.
Д. Кемерон запевнив у готовності й надалі підтримувати Україну в
захисті її територіальної цілісності як політично, так і на практиці – шляхом
направлення військових інструкторів і цільової допомоги Збройним силам
України (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 27.09).
***
Президент зустрівся з головою Комітету з питань Збройних сил
сенату США сенатором Д. Маккейном.
Глава держави висловив вдячність за активну підтримку з боку сенату
США нашої країни в протидії російській агресії, а також окремо відзначив
особисті зусилля Д. Маккейна в питаннях військової допомоги Україні.
Американський сенатор висловився на підтримку підходів української
сторони до подальшого врегулювання конфлікту, зокрема засудив плани
російських бойовиків провести фейкові вибори на Донбасі.
Д. Маккейн зазначив: «Я не сумніваюся, що український народ готовий
боротися до кінця, і я хочу запевнити, що велика кількість американських
політиків будуть продовжувати робити все можливе, щоб допомогти вам».
Глава Української держави поінформував сенатора про перебіг
внутрішніх реформ в Україні, у тому числі про кроки влади щодо боротьби з
корупцією (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 23.09).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з комісаром ЄС з
питань юстиції, прав споживачів та гендерної рівності В. Юровою.
Глава держави поінформував про ситуацію щодо мирного
врегулювання на Донбасі та виконання мінських домовленостей. Президент
звернув увагу на небезпеку, яку становлять для мирного врегулювання
21

наміри провести фейкові вибори на окупованих територіях.
П. Порошенко запевнив, що безпека, боротьба з корупцією та рішуче
реформування судової системи є першими пріоритетами його діяльності.
«Ми маємо продемонструвати нашим громадянам та нашим європейським
партнерам, а також і агресору, який окупував частину нашої території, що ми
– успішна країна, яка проводить реформи», – зазначив Президент.
Президент України та комісар ЄС детально обговорили стан
впровадження реформ в України, зокрема конституційної, антикорупційної
та судової. Глава держави запевнив, що рішуче налаштований на проведення
конституційної реформи, зокрема щодо радикальних змін у судовій системі.
Президент відзначив важливість оцінювання європейськими експертами з
Венеціанської комісії законопроектів щодо конституційних змін із судової
реформи.
У свою чергу В. Юрова позитивно оцінила останні кроки української
влади у впровадженні антикорупційної політики, зокрема створення
Національного антикорупційного бюро.
Глава держави підкреслив важливість проведення майбутніх місцевих
виборів в Україні та окремо відзначив роль жінок у процесах прийняття
рішень і виборах. «Ми повністю підтримуємо зусилля Європейського Союзу
у формуванні нового бачення і перспективи розширення прав та
можливостей жінок як фактор, який створює умови для сталого розвитку з
урахуванням нових тенденцій у світі», – зазначив Президент (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 24.09).
***
Президент України виступив на відкритті пленарного засідання
«Майбутнє впливу» під час ХІ щорічної зустрічі Глобальної ініціативи
Клінтона (CGI), яка розпочалася в Нью-Йорку. Глава держави у своєму
виступі зазначив, що від успіху вирішення ситуації в Україні сьогодні
залежить глобальна безпека.
«Звичайно, я не можу це прийняти, але якщо теоретично Україна
програє цю війну, глобальна безпека буде знищена. Я в цьому впевнений.
Саме тому це – наша спільна справа, справа миру та безпеки в світі, – сказав
Президент України. – Після анексії Криму, після агресії на Сході України ми
живемо в абсолютно іншому світі. Глобальна система безпеки не працює.
Рада Безпеки ООН не працює так, як вона мала би працювати». Він
наголосив, що більш за все Україна нині потребує трансатлантичной єдності
й солідарності. Президент зазначив, що українці борються не лише за
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. «Ми
боремося за свободу і демократію у всьому світі», – заявив П. Порошенко.
Президент зазначив, що Україна потребує допомоги, у тому числі для
укріплення своєї оборони. За словами П. Порошенка, Україні не потрібна
летальна зброя, але існує необхідність у забезпеченні засобами
радіоелектронної боротьби. «Україна зараз – форпост глобальної свободи та
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безпеки, і ці додаткові інвестиції – це інвестиції у власну свободу та безпеку
Європи та всього світу», – зазначив П. Порошенко.
Президент наголосив на важливості того, щоб Україна залишалася
головним пріоритетом для світової демократії. «Нам потрібно, щоб питання
Сирії, ІДІЛ, Північної Кореї та інші проблеми не перекривали пріоритет
українського питання, оскільки 45 млн людей хочуть бути та будуть
європейською нацією із найвищими стандартами демократії та свободи», –
сказав П. Порошенко.
«Моя мрія, щоб сильна, незалежна, мирна та безпечна Україна була
містком між Росією і Європою», – сказав 42 президент США Б. Клінтон,
запрошуючи Президента України до слова.
П. Порошенко подякував Б. Клінтону за «унікальну можливість
донести позицію щодо ситуації в Україні заради глобальної безпеки і миру».
Глава держави поділився з присутніми найважливішими зрушеннями,
які сьогодні відбуваються в Україні в напрямі реформування державного
управління, системи правосуддя, місцевого самоврядування та усіх сфер
суспільного життя. Глава держави підкреслив, що влада в Україні була
істотно оновлена за рахунок громадських діячів та іноземних експертів,
зокрема призначених на посади міністрів. Багато робиться для створення
атмосфери довіри інвесторів до України. «Кожен долар, який ви вкладаєте в
економіку України, буде інвестований не лише у майбутній прибуток, але в
мир, свободу та демократію. Ми чекаємо на інвесторів», – підкреслив глава
держави.
У свою чергу Б. Клінтон нагадав, що, перебуваючи на посаді, однією з
основних цілей того часу було зменшення ядерної зброї у світі, у тому числі
в пострадянських країнах. Він нагадав, що Україна володіла одним з
найбільших ядерних запасів і було підписано меморандум, у якому, за
словами Б. Клінтона, «президент Росії Б. Єльцин гарантував забезпечення
територіальної цілісності України. Пізніше під час анексії Криму офіційна
влада Росії пояснювала, що цей документ не був ратифікованих російською
Думою» (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 27.09).
***
Президент України П. Порошенко підписав указ, яким увів у дію
Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 р.
«Про нову редакцію Воєнної доктрини України».
Згідно з документом, актуальною воєнною загрозою для України нині є
збройна агресія Росії, що включає тимчасову окупацію Криму та агресію в
окремих районах Донецької і Луганської областей. Крім того, загрозами
виступають нарощування військової потужності РФ у безпосередній
близькості до державного кордону, у тому числі можливість розгортання
тактичної ядерної зброї на території Криму; мілітаризація тимчасово
окупованої території, присутність військового контингенту РФ у
Придністровському регіоні Молдови, активізація російськими спецслужбами
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розвідувально-підривної діяльності в Україні з метою дестабілізації
внутрішньої ситуації.
Також загрозою визначено діяльність на території України не
передбачених законом збройних формувань, спрямовану на дестабілізацію
внутрішньої соціально-політичної ситуації в Україні, залякування населення,
позбавлення його волі до опору, порушення функціонування органів
державної влади, місцевого самоврядування, важливих об’єктів
промисловості та інфраструктури.
Доктрина визначає воєнно-політичні виклики, які можуть перерости в
загрозу застосування воєнної сили проти України, першими з яких є
втручання у внутрішні справи України з боку Росії та протидія реалізації
європейського вибору українського народу, формуванню систем колективної
безпеки за участі України.
Визначено сценарії, за якими можуть бути реалізовані загрози воєнній
безпеці України, перший з яких – повномасштабна збройна агресія Росії
проти України з рішучими воєнно-політичними цілями.
Цілі та основні завдання воєнної політики, згідно з Доктриною,
виходять з того, що «Україна прагне підтримувати дружні відносини з усіма
державами світу на основі міжнародних договорів, укладених на принципах
рівноправності, невтручання у внутрішні справи, взаємоповаги до
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності».
Воєнна доктрина передбачає, що ключовими завданнями створення
умов для відновлення державного суверенітету та територіальної цілісності
України є комплексне реформування системи забезпечення національної
безпеки до рівня, прийнятного для членства в ЄС і НАТО; створення
ефективного сектору безпеки й оборони, що забезпечує достатні
спроможності національної оборони для відсічі збройної агресії. Також
визначено метою розвиток Збройних сил України за західними стандартами
та досягнення сумісності із збройними силами держав, які є членами НАТО
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 24.09).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон України «Про електронну
комерцію».
Цей Закон (№ 675-VIII), який Верховна Рада України ухвалила
3 вересня 2015 р., запроваджує правові вимоги та механізми дистанційного
укладення і виконання правочинів із застосуванням електронних
інформаційно-комунікаційних засобів і технологій, що дасть можливість
гарантувати законність, прозорість та достовірність таких операцій і, у свою
чергу, прискорить інтеграційні процеси у світовий інформаційний простір.
Зокрема, Закон запроваджує ряд визначень, що застосовуватимуться у
сфері правових відносин з електронними правочинами; визначає правовий
статус покупця та продавця товарів, робіт, послуг в електронній комерції;
встановлює обов’язок для продавця, який поширив інформацію про товар,
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роботу, послугу, розкривати та забезпечити прямий, простий, стабільний
доступ до інформації про повне найменування та місцезнаходження,
відомості про ліцензію, у разі її обов’язковості, інформацію щодо включення
у вартість товару, роботи, послуги податків, вартість доставки.
Крім того, встановлюється обов’язок для всіх учасників відносин у
сфері електронної комерції захищати персональні дані, що стали їм відомі з
електронних документів (повідомлень) під час здійснення електронних
правочинів, у порядку, передбаченому Законом України «Про захист
персональних даних».
Підписаний Президентом України Закон враховує основні принципи
захисту прав споживачів, що визначається законодавством України, та
прирівнює електронний правочин за правовими наслідками до договору,
укладеного в письмовій формі.
Цей Закон має наблизити українське законодавство до європейських
стандартів у сфері інноваційних технологій та електронної торгівлі
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 25.09).
***
Президент України П. Порошенко у відповіді на електронну
петицію зазначив, що підтримує пропозицію про недопущення
застосування до осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні
тяжких чи особливо тяжких корупційних злочинів, запобіжного заходу –
застави. Відповідна електронна петиція № 22/000215-еп «Відміна грошової
застави для корупціонерів» розміщена на веб-сайті Офіційного інтернетпредставництва Президента України.
«Необхідно законодавчо запровадити обмеження щодо застосування
застави до високопосадовців, які підозрюються чи обвинувачуються у
вчиненні корупційних злочинів. Саме тому одним із важливих завдань для
парламенту є розгляд законопроектів із зазначеного питання та вироблення
компромісу щодо законодавчих змін у частині обмеження застосування
застави до корупціонерів», – зазначається у відповіді.
У зв’язку з цим Верховній Раді запропоновано за результатами
всебічного обговорення прийняти закон, який би врегулював питання щодо
застосування запобіжних заходів до осіб, які підозрюються чи
обвинувачуються у вчиненні корупційних злочинів (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 24.09).
***
У четвер, 24 вересня, Прем’єр-міністр А. Яценюк зустрівся з
головою представництва ЄС в Україні Я. Томбінські, головою місії МВФ в
Україні Н. Георгієвим, представником МВФ в Україні Ж. Ваше,
директором ЄБРР в Україні Ш. Аджунером, регіональним представником
Міжнародної фінансової корпорації в Україні Р. Алімардановим,
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керівництвом американського Агентства міжнародного розвитку та
представниками Посольства США в Україні.
Під час зустрічі особлива увага була приділена процесу приватизації в
Україні державних підприємств, необхідності забезпечення його відкритості,
прозорості та конкурентності.
Глава уряду України звернувся до представників міжнародної
спільноти в Україні з проханням підтримати приватизаційний процес
відповідною експертизою.
Під час розмови відбувся обмін думками стосовно найнагальніших
завдань приватизації, першочергових заходів, які слід вжити для покращення
керування об’єктами державної власності, створення законодавчих
передумов для прискорення процесу приватизації та забезпечення
ефективного функціонування приватизованих підприємств (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 24.09).
***
У четвер, 24 вересня, Прем’єр-міністр А. Яценюк зустрівся з
комісаром ЄС з питань правосуддя, споживачів та гендерної рівності
В. Юровою, яка перебуває в Києві з робочим візитом.
Глава уряду України висловив вдячність за істотну підтримку України
Європейським Союзом у реформуванні сфери юстиції, правоохоронних
органів і судової системи.
Комісар ЄС висловила тверду підтримку діяльності уряду України з
вирішення найнагальніших завдань у сфері антикорупційної політики,
здійснення повномасштабної реформи судочинства, правоохоронної системи
й запевнила в готовності Європейського Союзу до якнайтіснішої співпраці в
цих галузях.
Під час зустрічі особлива увага була приділена розширенню
можливостей залучення відповідної фінансової та експертної допомоги ЄС
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 24.09).
***
Реформа судової системи має полягати не в косметичному
ремонті, а в повній зміні суддівського корпусу. «Нам не потрібні фахові
корупціонери», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк під час
церемонії присяги нових патрульних поліцейських у Харкові в суботу,
26 вересня.
А. Яценюк підкреслив, що реформа поліції – це тільки перший крок
реформи правоохоронної системи: «Кожен із нових поліцейських дійсно має
відкрите серце, має інше бачення, ніж те, яке було в пострадянській міліції,
має совість, відповідальність і бажання служити народу. Але така совість
повинна бути в українських суддів, така відповідальність повинна бути в
органів прокуратури, таке бажання і воля до служіння народу повинна бути в
Службі безпеки і у всій правоохоронній системі країни».
Він нагадав про дискусії стосовно того, що знайти фахових людей
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складно, тому «не можна зараз позбавлятися тих фахівців, які десятками
років працюють в судах і в правоохоронній системі». Але «нам не потрібні
фахові корупціонери, які десятками років сидять і далі будуть сидіти на
насиджених місцях і ніколи не будуть служити закону, а будуть служити
тільки або телефонному праву, або праву грошей».
Глава уряду підкреслив, що реформа судової системи має полягати «не
в косметичному ремонті і переатестації тих, які десятками років брали і далі
беруть хабарі в системі, а в повній зміні всього суддівського корпусу країни з
тим самим принципом, за яким була сформована нова українська поліція».
«Зміни в Службі безпеки, Генеральній прокуратурі, формування нового
Національного антикорупційного бюро – за тим самим принципом, за яким
була сформована нова поліція. Нова митниця, нова податкова служба,
скасування податкової міліції і створення Державної служби фінансових
розслідувань – також за тим самим принципом, за яким створена і
функціонує нова українська поліція, – наголосив він. – Саме тому ми не
маємо права зупинятися на першому етапі нашої реформи. Ми йдемо далі, як
би не було складно. Ми багато вже разом пережили. Ми боремося проти
російської військової агресії, створили нову армію, нову поліцію, змінили
фінансовий сектор. Ми знайшли кошти для підвищення пенсій, заробітних
плат і соціальних стандартів. Ми боремося з олігархією і системною
корупцією. Коли я кажу ми – це не уряд і Президент. А ми – як великий
український народ» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
26.09).
***
«Ми цінуємо формат нинішнього врегулювання і внесок Німеччини
та Франції. Але цей практичний інструмент повинен бути посилений
широким міжнародним союзом на підтримку миру в нашому регіоні та
незалежності України», – підкреслив А. Яценюк у «10 хвилинах» у неділю,
27 вересня.
«Ми потребуємо великої міжнародної зустрічі для зупинки агресії
Росії, захисту України і відновлення безпеки в регіоні. У такому форматі ми
бачимо участь держав “великої сімки”, Європейського Союзу, наших сусідів
– від Варшави до Бухареста, наших північноєвропейських партнерів і
балтійських друзів», – заявив він.
Глава уряду зазначив, що про це йшлося під час його останніх
зустрічей із президентом Сполучених Штатів Америки, керівництвом
Канади, Великої Британії, Польщі і Словаччини. «Про це йтиметься й далі».
Новий великий формат солідарності, за його словами, повинен
підтримати нинішній мінський процес врегулювання.
Він підкреслив, що анексія Криму і війна Кремля проти України на
Донбасі – це «історичний злочин проти людства, що не матиме терміну
давності»: «Виправдання і прощення режиму Путіна немає і не буде.
Покарання настане.
Україна повинна твердо і ясно сказати: одна з найбільших сучасних
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проблем миру і безпеки у світі – це агресивна і войовнича політика
нинішнього Кремля. Розпалюючи полум’я, Росія вдає з себе пожежника.
Саме завтра (28 вересня) таку роль буде виконувати Президент В. Путін на
Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.
Гібридна підступність, неправда та обман – це традиційні засоби
російської зовнішньої політики. Без честі і совісті».
Він підкреслив, що Україна прагне миру і виконує всі взяті на себе
зобов’язання щодо мирного врегулювання. «Що вимагаємо від Росії і що
необхідно для досягнення миру? Цілковита зупинка вогню, постійна і
безумовна, а не тимчасова перед Генеральною Асамблеєю ООН», –
наголосив він.
А. Яценюк наголосив, що Російська Федерація «повинна негайно
вивести своїх найманців і бандитів з української території»: «Це – вимога
Ради Безпеки ООН, яку не виконує Росія. “Пане Путін, забирайтеся геть з
України” – саме ці слова світ повинен завтра сказати російському
президенту. Ми готові провести чесні і прозорі вибори на території
Донецької і Луганської областей. Але для цього в Донецьку і Луганську має
бути відновлена українська влада і наше законодавство. Ніколи уряд України
не буде вести розмову з терористами і бандитами. Ми будемо говорити лише
із законно обраною місцевою владою».
Ще одна вимога, наголосив він, – «ми повинні відновити контроль над
кордоном з Росією, що окупований Кремлем»: «Це означатиме припинення
руху бандитів, диверсантів і постачання зброї з Росії. А отже, це означатиме
мир в Україні, мир на Донбасі. Звертаємося до всього світу: війна, розв’язана
Росією, – це війна проти основ світової безпеки, нашого життя і нашого
майбутнього. Не лише співчуття і аж ніяк не розпач очікує Україна. Нам
потрібна солідарність людства.
Глобальна єдність навколо України сьогодні означає єдність навколо
порятунку планети від війни і терору, розгорнутих безумцями. Увесь світ
потребує перемоги над агресією Путіна. Незупинене і непокаране зло завжди
повернеться знову. Нам усім потрібна ясність принципів і послідовність дій»,
– наголосив він.
А. Яценюк наголосив на неприпустимості жодних сепаратних
перемовин з Росією: «У таких переговорах Росія завжди обманює. Жодних
переговорів про Україну без України. Лише наш народ повноважний
вирішувати свою долю, власну внутрішню і зовнішню політику».
Держави-члени НАТО можуть підтримати Україну, посилюючи як
власну безпеку, так і безпеку України, сказав А. Яценюк, наголосивши, що
«навіть мови не може бути про скасування санкцій проти Російської
Федерації». «Санкції проти Росії не можуть бути скасовані до того часу, поки
Росія не виконає мінські угоди цілком і повністю і не забереться геть з нашої
території – з Донецька, з Луганська і з Криму», – підкреслив він.
Прем’єр-міністр України наголосив, що російська присутність і
окупація Грузії та Придністров’я також не може залишитися поза увагою
світу. Він нагадав, що Україна застосувала власні санкції проти Росії: «Тут не
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може бути жодних двозначностей. Дехто каже, що Україна буде економічно
потерпати від введення санкцій. Я дам свою відповідь: свобода і гідність не
мають ціни. Ми вже заплатили надто високу ціну – людські життя, загарбані
території, втрачена економіка. Понад 1,5 млн людей змушені були покинути
власні домівки, втікаючи від війни. Далі втрачати не можна. Санкції – один із
засобів зупинки російської агресії. Україна повинна стати непостійним
членом Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй. Маю надію, що
Генеральна Асамблея підтримає зусилля української дипломатії і Президента
України у такому рішенні».
А. Яценюк підкреслив, що «все залежить лише від нас – від України»:
«Ми закликаємо світ до солідарності та єдності. Але в першу чергу ми
всередині країни повинні бути об’єднані і внутрішньо сильні. Об’єднані
навколо боротьби за нашу незалежність, за реформи та зміни на шляху до
майбутнього членства в Європейському Союзі та НАТО.
Я вірю в нашу перемогу. Сьогодні від нашої перемоги залежить доля і
майбутнє світу – світу, чий голос завтра лунатиме з Генеральної Асамблеї
Організації Об’єднаних Націй. І голос України повинен бути правдивим,
сильним і впевненим» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
27.09).
***
У суботу, 26 вересня, у Краматорську Прем’єр-міністр України
А. Яценюк разом з міністром внутрішніх справ України А. Аваковим дали
старт набору до нової патрульної поліції Краматорська та Слов’янська.
А. Яценюк зазначив, що сьогодні в Краматорську три свята – День
міста, День машинобудівника і свято початку роботи нової поліції в
Краматорську і Слов’янську.
Він підкреслив, що нова поліція означає в першу чергу новий рівень
безпеки для кожного з краматорчан, «нове відношення поліцейського до
кожного жителя міста, нові принципи спілкування між поліцейським і
громадянином і нова відповідальність – як поліцейського, так і
громадянина». У Києві та інших містах країни, сказав глава уряду, новими
поліцейськими працюють молоді люди, більшість з яких мають вищу освіту
й досвід роботи в зовсім інших сферах та ніколи раніше не були пов’язані з
правоохоронною системою: «Це ті люди, які дійсно прийшли служити
кожному громадянину країни. Дуже хочу, щоби в Краматорську був набір
таких самих фахових, відвертих, сильних, чесних і тих людей, які бажають
служити своєму народу».
А. Яценюк підкреслив, що завдання для нових поліцейських у
Краматорську і Слов’янську будуть складніші, ніж у Києві, Харкові, Одесі та
інших містах: «Лінія фронту надто близько. І тому виклики для поліцейських
Краматорська і Слов’янська потребують додаткових знань, тренувань і
уваги».
Створення нової патрульної поліції – це один із кроків, які змінюють
країну, зазначив він: «Реформа поліції – це тільки один з елементів. Далі,
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звичайно, – суди, прокуратура, вся правоохоронна система. У тому числі
реформа соціального сектору, реформа бюджету. Це ті додаткові соціальні
виплати, які уряд уже зараз призначив. Крок за кроком ми проводимо ці
зміни».
Він підкреслив, що незважаючи на те, що за декілька десятків
кілометрів від Краматорська проходить лінія фронту, «лінія військової агресії
Росії проти України, проти кожного, хто стоїть зараз на цьому майдані, проти
майбутнього країни в цілому, ми боремося і перемагаємо». «Так само
повинні бути сильні нові українські краматорські і слов’янські поліцейські.
Ми всі – одна країна. І в цій країні ми господарі свого майбутнього, – додав
він. – Ми ніколи не віддамо Донецьк і Луганськ, ми повернемо контроль над
всією територією України. І Крим – також Україна. Настане час, коли ми
будемо і в Донецьку, і в Луганську, і в Сімферополі, і в Севастополі. Бо це
наша країна, і в нас її ніхто не забере».
Після урочистостей до початку набору до місцевої поліції глава уряду
поспілкувався з молодими людьми, які подають анкети для відбору в нові
патрульні, і пройшовся Краматорськом. Разом із краматорчанами він узяв
участь у заходах до Дня міста (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2015. – 26.09).
***
Уряд України забезпечує виконання рішення РНБО щодо заборони
польотів російських авіакомпаній, насамперед компаній «Аерофлот» і
«Трансаеро» до України, заявив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на
нараді в Кабінеті Міністрів у п’ятницю, 25 вересня.
Кабінет Міністрів також забороняє транзитні польоти російських
авіакомпаній через територію України, «якщо вони містять товари
військового призначення, подвійного призначення або російську військову
живу силу».
Він доручив повідомити про відповідне рішення російській стороні.
А. Яценюк також зазначив, що, відповідно до рішення РНБО, є пряма
заборона на використання російського програмного забезпечення. Ідеться,
зокрема, про ПЗ компанії «Лабораторія Касперського». Глава уряду доручив
Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України
невідкладно відключити оновлення програми, її придбання та використання в
органах державної влади. «До всіх органів виконавчої влади є чітка вимога –
тим компаніям, щодо яких застосовані санкції, заборонити участь в
державних закупівлях, щоб вони не мали доступу до бюджетного ресурсу
країни», – наголосив А. Яценюк.
Глава Уряду нагадав, що рішенням Ради національної безпеки і
оборони України, введеного Указом Президента України, прийнято рішення
про застосування персональних санкцій до окремих суб’єктів Російської
Федерації: «Вже зроблені перші кроки, в першу чергу, це стосується
Укрзалізниці. Уряд наполягає на невідкладному застосуванні всіх санкцій,
які визначені рішенням РНБО».
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А. Яценюк звернувся до санкційного комітету в постійному режимі
моніторити виконання запроваджених санкцій. За необхідності, підкреслив
він, змінити і додати до рішення РНБО додаткові прізвища і компанії.
«Відповідальність за запровадження санкцій персонально лежить на
керівниках центральних органів виконавчої влади і директорах державних
підприємств. Керівниками кожного органу виконавчої влади повинно бути
забезпечене 100-відсоткове виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони»,
– підкреслив глава уряду.
Нагадаємо, уряд України ініціював розробку, підготував і вніс на
розгляд парламенту Закон України «Про санкції» 8 серпня 2014 р., який був
ухвалений 14 серпня (№ 1644-VII). 11 вересня 2014 р. уряд України ухвалив
перший пакет пропозицій до РНБО щодо санкцій проти РФ (розпорядження
№ 829-р). Зокрема, запропоновані заборони стосувалися в’їзду на територію
України, виведення капіталу за межі України, участь у приватизації,
заборони експорту до Російської Федерації товарів військового призначення
та подвійного використання.
12 серпня 2015 р. уряд України ухвалив другий пакет пропозицій до
РНБО щодо запровадження санкцій проти Російської Федерації і направив їх
на розгляд РНБО.
Загалом двома пакетами уряд запропонував застосувати санкції
стосовно 1124 фізичних і 156 юридичних осіб, що представляють РФ
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 25.09).
***
У суботу, 26 вересня, у Харкові Прем’єр-міністр України А. Яценюк і
міністр юстиції України П. Петренко презентували новий сервіс
Мін’юсту, який дає змогу отримати свідоцтво про народження дитини
безпосередньо в пологовому будинку.
Пологове відділення Обласної клінічної лікарні – центру екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф стало першим у Харкові, де
запрацювала така ініціатива. Тепер свідоцтва про народження видаються
матерям максимум за 24 год.
А. Яценюк вручив свідоцтва про народження молодим мамам і
привітав: «Бажаю, щоб ваші діти росли здорові й щасливі. Найбільш
важливе, що є в країні, – це наші діти».
П. Петренко зазначив, що раніше отримання свідоцтва про народження
було складною процедурою, «коли протягом місяця після народження
дитини батьку або мамі необхідно було декілька разів сходити в РАЦС,
подати купу різних заяв і довідок».
Міністр юстиції нагадав, що з ініціативи міністерства по країні
працюють онлайн-сервіси з реєстрації шлюбу і всі 10 РАЦС Харкова вже
надають такі послуги. Він зазначив, що одна з пар, яка сьогодні отримувала
свідоцтво про народження дитини, якраз скористалася послугою з реєстрації
шлюбу через Інтернет.
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Загалом на сьогодні по всій країні в режимі онлайн працюють 115
РАЦС. Їхніми послугами вже скористалися близько 1 тис. українців.
Отримати ж свідоцтво про народження дитини можна в 13 пологових
будинках у Львові, Харкові, Одесі, Хмельницькому, Херсоні та ІваноФранківську (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 26.09).
***
Уряд продовжує інформувати в режимі онлайн про стан виконання
Програми діяльності Кабінету Міністрів України. На сайті
program.kmu.gov.ua кожен громадянин може спостерігати за темпами
реалізації нормативних актів: чи розпочато розроблення акта, чи проходить
громадське обговорення, чи внесено акт на розгляд Кабінету Міністрів тощо.
Так, станом на 25 вересня найбільший відсоток виконаних завдань із
Програми діяльності уряду в Міністерства юстиції (61,4 %), Міністерства
соціальної політики (57,8 %), Міністерства оборони (44,4 %), Міністерства
фінансів (44,2 %), Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства (40,7 %), Міністерства внутрішніх справ
(44,0 %).
Зокрема, схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України Концепцію
розвитку сільських територій, розроблено законопроекти щодо інформування
споживачів про харчові продукти та основні засади продовольчої безпеки
України. Крім того, підготовлено пропозиції щодо внесення змін до статутів
ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та ПАТ
«Аграрний фонд».
За останній час здійснено послідовний і необхідний крок на шляху
реформування транспортної галузі. Зокрема, Міністерство юстиції надало
висновки щодо законопроектів «Про залізничний транспорт» і про внесення
змін до законодавства у зв’язку з утворенням Нацкомісії з регулювання
транспорту. Останні зміни передбачають поступову ліквідацію перехресного
субсидіювання між вантажними та пасажирськими перевезеннями.
Поданий урядом до Верховної Ради проект закону про внесення змін до
деяких законів України щодо тарифоутворення у сфері міського
електричного та автомобільного транспорту отримав позитивне схвалення
Головного науково-експертного управління ВР для голосування в першому
читанні. Такі зміни підвищать ефективність роботи органів місцевого
самоврядування в частині формування тарифів на проїзд.
У процесі виконання перебуває затвердження та впровадження
Методики розрахунку вартості соціальних послуг.
Перелік виконаних завдань можна продовжувати, адже міністерства
щодня розміщують інформацію про стан виконання Програми діяльності
Кабінету Міністрів. Тож усі бажаючі мають змогу не лише ознайомитися з
переліком зробленого, а й відслідковувати темпи виконання кожним
міністерством завдань Програми, зокрема й щодо розробки нормативноправових актів і винесення їх на громадське обговорення (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 25.09).
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***
З метою забезпечення енергонезалежності України Міністерство
енергетики та вугільної промисловості планує протягом найближчих
п’яти років збільшити внутрішній видобуток природного газу
щонайменше на 5 млрд куб. м. Про це заявив міністр енергетики та
вугільної промисловості В. Демчишин під час брифінгу в Будинку уряду
28 вересня.
За його словами, «це відбудеться частково за рахунок приватних
видобувачів, видачі нових ліцензій, в тому числі ПАТ “Укргазвидобування”».
Міністр наголосив на необхідності зменшення рентних платежів, що
«стимулюватиме додаткові інвестиції в українську видобувну галузь», а
також врегулювання землевідводу. «В рамках переводу земельних ділянок
під користування нафто- чи газовидобувними компаніями процедура повинна
бути простою і більш швидкою», – зауважив В. Демчишин, додавши, що
робота щодо спрощення отримання дозволів на видобування газу триває
(сьогодні потрібно отримати 70 різних дозволів). «Є робоча група, яка цим
займається», – зазначив він.
За словами міністра, Україна видобуває приблизно 20 млрд. куб. м газу
в рік (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 28.09).
***
25 вересня в прес-центрі Кабінету Міністрів України Міністерство
інформаційної політики України провело прес-конференцію «Звіт
діяльності МІП за серпень 2015 року».
Головними питаннями, за якими прозвітувало МІП за серпень, стали:
особливості обговорення проекту Концепції інформаційної безпеки України
під час другого етапу, по регіонах України; встановлення супутникових
антен у зоні АТО; супровід комунікаційних кампаній уряду серед населення
України за ключовими соціальними темами. Крім того, радник міністра з
питань інформаційної С. Костинський розповів про ряд публічних заходів на
захист інформаційного простору Криму, що проводилися в серпні місяці.
«Звітуючи на посаді радника за серпень, МІП провело заходи, на яких
висвітлювалися гострі теми щодо проблем порядку в’їзду іноземних ЗМІ в
Крим, а також спільно з прокуратурою АРК поінформовано громадськість
щодо результатів забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово
окупованій території в першому півріччі 2015 р.», – зазначає С. Костинський.
Заступник міністра А. Біденко зауважив: «Серпень для МІП був
результативним. Ми провели колегію МІП, де, зокрема, було підняте питання
щодо іміджу України. Згодом на відкритому засіданні уряду міністр
Ю. Стець презентував мультимедійну платформу іномовлення України.
Важливим моментом в роботі МІП минулого місяця було також спрощення
механізму в’їзду та можливість подовження термінів перебування
представників іноземних ЗМІ в Україні завдяки прийнятій постанові КМУ за
поданням відомства». Заступник також повідомив, що в парламенті
зареєстровано законопроект МІП «Про систему іномовлення України», який
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буде правовим рушієм для платформи іномовлення.
У свою чергу керівник Служби управління талантами комунікаційного
холдингу Atlantic Group, лідер корпоративного університету Talentari, член
ради директорів AGL І. Делікатна розповіла про впровадження програми
«Відкрита влада», зокрема про проект енергоефективності, оскільки
наближається опалювальний сезон. «У серпні МІП здійснило комунікаційну
кампанію по децентралізації, за допомогою якої роз’яснили населенню, що
таке громада і що потрібно об’єднуватися в громади. Наступний крок –
проект енергоефективності, бо наближається опалювальний сезон і потрібно,
з боку держави, дати роз’яснення щодо можливих способів економії»
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 25.09).
***
Експертна рада при Міністерстві інформаційної політики в серпні
продовжила
інтенсивну
роботу
над
обговоренням
Концепції
інформаційної безпеки України. Про це 25 вересня на брифінгу в Будинку
уряду повідомив радник міністра з питань інформаційної політики
Д. Золотухін.
«В Україні це вперше, коли стратегічний документ такого рівня
настільки широко і масштабно обговорюється в суспільстві. Це має дуже
велике значення, оскільки дійсно перед Україною, перед національною
безпекою поставлені абсолютно нові виклики», – підкреслив він.
За словами Д. Золотухіна, до обговорення такого важливого документа
потрібно залучати якомога більше громадських активістів, експертів, думки
яких не завжди збігаються. «Робота експертної ради в тому і полягає, щоб
знайти консенсусні рішення, інструменти, які дозволять дійсно розробити і
вже застосовувати відповіді на ці виклики, які стоять перед безпекою
інформаційного простору України», – зазначив радник міністра.
Він нагадав, що за підтримки офісу ОБСЄ в Україні було проведено
п’ять круглих столів у п’яти містах України, а також експертна рада
організувала круглий стіл із громадською радою при міністерстві. «Члени
громадської ради також будуть опрацьовувати і виробляти якісь правки або
коригування до окремих норм і подавати своє бачення цього процесу. Крім
того, співголова експертної ради, міністр інформаційної політики Ю. Стець
провів відеоконференцію з членами експертних кіл у регіонах, до якої
долучилися експерти з Харкова, Дніпропетровська, Львова, Полтави та
Чернігова», – повідомив він.
Д. Золотухін зазначив, що продовжують надходити пропозиції від
громадян в онлайн-режимі. «І, власне, експертна рада продовжує свою
роботу над тим, щоб максимально консолідувати ці матеріали, які були
надіслані. Невдовзі, я думаю, вже будемо представляти і міністерству, і
громадськості оновлений документ», – підкреслив він (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 25.09).
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***
Станом на 28 вересня в рамках акції «Підтримай українську армію»
на рахунки Міністерства оборони України як допомога Збройним силам
України від юридичних і фізичних осіб надійшло понад 159 млн
675 тис. грн. З них у 2015 р. надійшло понад 6 млн 394 тис. грн.
Із загальної суми 144,971 млн грн – грошові перекази на матеріальнотехнічне оснащення, решта – на медичне забезпечення Збройних сил
України.
За допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер «565» на підтримку
української армії перераховано 1 млн 151,5 тис. грн (усі – на матеріальнотехнічне забезпечення ЗС України).
З початку 2015 р. іноземної валюти в гривневому еквіваленті всього
продано 871,5 тис. грн.
Міністерство оборони, Збройні сили України висловлюють щиру
вдячність усім небайдужим громадянам, які долучилися до благодійної акції
«Підтримай українську армію» та продовжують надавати допомогу
вітчизняним Збройним силам з метою підвищення їхньої боєготовності та
зміцнення
обороноздатності
держави
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 28.09).

ПОЛІТИКА
Генсекретарь ООН Пан Ги Мун заявил, открывая 70 сессию
Генассамблеи ООН, что программа по Украине недофинансирована. Об
этом
передает
«Украинская
правда»
(http://korrespondent.net/business/economics/3569139-oon-ne-khvataet-denehfynansyrovat-ukraynu).
По его словам, в организации не хватает средств, поэтому ООН смогла
профинансировать план для Украины только на 39 %, а план для Сирии – на
треть.
Кроме того, он выразил надежду, что мировое сообщество проявит
такую же солидарность «по таким конфликтным районам, как Сирия, Йемен
и Украина», как и в вопросе снятия санкций с Ирана по атомной энергетики.
Также в своей речи он коснулся проблем беженцев, изменения климата,
гендерного равенства, борьбе с Эбола и т. д.
Как сообщалось, в Нью-Йорке продолжается Генеральная Ассамблея
ООН. Встреча мировых лидеров уже обрастает массой слухов и скандалов, а
Украина является одной из центральных и наиболее обсуждаемых тем.
Российская делегация покинула зал заседаний во время выступления
Президента Украины П. Порошенко. Президент России В. Путин уже в США
заявил, что экс-президента В. Януковича свергли американцы. Президент
Беларуси А. Лукашенко назвал АТО братоубийственной войной
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 28.09).
35

***
Украинцы ответили на демарш российской делегации.
Делегация Украины покинула зал Генеральной Ассамблеи ООН во
время выступления президента РФ В. Путина.
Напомним, ранее российская делегация покинула зал Генассамблеи ООН
во время выступления Президента Украины П. Порошенко на саммите по
глобальной повестке дня в области развития. Представители российской
делегации заявили, что выступление П. Порошенко не соответствовало теме
саммита (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 28.09).
***
Президент РФ В. Путин убежден, что целостность Украины нельзя
обеспечить путем угроз и применения оружия. Об этом он заявил во время
своего
выступления
на
сессии
Генассамблеи
ООН
(http://korrespondent.net/world/3569217-putyn-v-oon-tselostnost-ukrayny-nelziaobespechyt-oruzhyem).
«Угрозами, силой оружия целостность Украины не обеспечить. А нужно
это сделать. Нужен реальный учет интересов и прав людей на Донбассе,
уважение к их выбору», – сказал В. Путин. По словам президента,
необходимо согласовать с ними, «как это и предусмотрено минскими
договоренностями, ключевые элементы политического устройства».
В. Путин подчеркнул, что основным условием урегулирования в
Украине являются минские соглашения.
Напомним, также В. Путин заявил, что действия любых стран в обход
Совета
Безопасности
ООН
нелегитимны
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 28.09).
***
Президент Беларуси А. Лукашенко и Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун обсудили ситуацию в Украине.
Пан Ги Мун поблагодарил А. Лукашенко за конструктивный подход в
урегулировании украинского кризиса, сообщает пресс-служба главы
государства
(http://korrespondent.net/world/3568824-mynsk-stal-symvolommyra-ukraynskoho-kryzysa-hensek-oon).
А. Лукашенко и Пан Ги Мун обсудили ситуацию на Востоке Украины,
подчеркнув недопустимость в любом конфликте жертв среди мирного
населения. Президент Беларуси отметил необходимость принятия срочных
решительных мер, направленных на прекращение военных действий,
особенно с учетом возможного разрастания конфликта на всю территорию
Европы (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 28.09).
***
Президент Беларуси А. Лукашенко считает, что если не остановить
кровопролитие на Донбассе, то ситуация на Востоке Украины может
привести к новой мировой войне. Об этом он сказал во время выступления
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на саммите по принятию Целей устойчивого развития в рамках Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, пишет УНИАН.
«Украинский кризис... Если не остановим кровопролитие в Европе,
братоубийственную бойню, допустим эскалацию этого конфликта, жарко
будет всему цивилизованному миру. Простите меня, сделаем еще один шаг к
глобальному конфликту, а возможно к новой мировой войне, уже в центре
цивилизованного и продвинутого мира», – заявил А. Лукашенко (Левый
берег (http://lb.ua). – 2015. – 27.09).
***
Будучи одним из пяти постоянных членов Совбеза ООН, Россия
всегда является важным игроком в организации, заявил Генеральный
секретарь НАТО Й. Столтенберг в интервью газете Dagbladet
(http://korrespondent.net/world/3569059-hensek-nato-popytky-yzoliatsyy-rossyybessmyslenny).
В ответ на просьбу рассказать об отношениях Запада с Россией в рамках
ООН, Й. Столтенберг напомнил, что стратегического партнерства между
НАТО и Россией, которое по большей мере удалось выстроить после
холодной войны, больше нет. «Оно (стратегическое партнерство. – Прим.
ред.) было свернуто после аннексии Крыма и появления россиян на Востоке
Украины. Но мы не находимся в состоянии холодной войны, – пояснил
Генсек. – Между тем, Россия является постоянным членом Совета
Безопасности ООН. Будучи одним из пяти постоянных членов Совбеза ООН,
Россия всегда является важным игроком в организации. Поэтому попытки
изолировать Россию не имеют никакого смысла» (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 28.09).
***
Киевская городская территориальная избирательная комиссия в
понедельник, 28 сентября, зарегистрировал восемь кандидатов в мэры
Киева.
Как сообщили «Українським новинам» в теризбиркоме, кандидатами
зарегистрированы:
– А. Омельченко, как кандидат от партии «Єдність»;
– Г. Корбан, от партии «Украинское объединение патриотов “Укроп”»;
– В. Бондаренко, от партии «Батьківщина»;
– Б. Береза, как кандидат от Партии решительных граждан;
– В. Рубан, от партии «Офицерский корпус»;
– А. Билоус, от партии «Відродження України»;
– А. Мирный, от партии «Свобода»;
– С. Думчев, от партии «Рух за реформы».
Ранее теризбирком зарегистрировал кандидатами в мэры В. Кличко, Е.
Рыбчинского, С. Гусовского, С. Мельничука и А. Пузанова.
Таким образом, по состоянию на 28 сентября, зарегистрированы 13
человек (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 28.09).
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***
Оппозиционный блок утверждает, что двойник А. Вилкула на
выборах в Днепропетровске – это проделки власти. Власть использует
грязные технологии против оппозиции на местных выборах на Востоке
Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-службы «Оппозиционного
блока».
«Так, сегодня Днепропетровская городская избирательная комиссия
зарегистрировала среди пяти кандидатов на должность городского головы и
народного депутата от Оппозиционного блока, бывшего губернатора
Днепропетровской обладминистрации А. Вилкула, и его однофамильца –
21-летнего безработного Е. Вилкула, – говорится в сообщении. – Причина
использования черной технологии по включению в избирательный список
кандидатов-двойников очевидна – власть борется против наиболее
вероятного победителя – А. Вилкула, у которого высокий рейтинг поддержки
избирателей. Двойник А. Вилкула в Днепропетровске и отказ от регистрации
Оппозиционного блока в Харькове и Бердянске – звенья одной цепи.
Но мы не дадим обмануть украинцев и будем жестко отслеживать и
пресекать использование во время кампании грязных технологий. Выборы 25
октября должны пройти с участием оппозиции по всей территории страны.
Только прозрачность и демократичность выборов могут подтвердить, что
Украина – действительно цивилизованное правовое государство» (Главком
(http://glavcom.ua/news/328434.html). – 2015. – 28.09).
***
Партия «Оппозиционный блок» на будущем съезде рассмотрит
вопрос о своем переименовании. Об этом сообщил народный депутат
С. Левочкин.
«Сейчас мы думаем о ребрендинге – изменении названия. И когда мы на
эту тему рассуждаем, то в названии партии должны звучать слова, которые
бы наиболее четко отображали наши цели и задачи. Главная наша цель – мир
и развитие, поэтому, скорее всего, наша партия будет называться Партия
развития и мира», – сказал С. Левочкин в эфире телеканала «Интер». По его
словам, смена названия станет одной из главных тем партийного съезда
(Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 28.09).
***
Компартию на местных выборах поддержат европейские левые.
Украинские коммунисты идут на местные выборы в составе политсилы
«Нова
держава»
(http://korrespondent.net/ukraine/3568894-kompartyui-namestnykh-vyborakh-podderzhat-evropeiskye-levye-smy). Представители левых
движений Европы окажут всецелую моральную и юридическую поддержку
лидеру КПУ П. Симоненко на выборах в местные органы власти. Об этом
изданию ГолосUA заявил источник в Европарламенте.
«Ни для кого не секрет, что сегодня в отношении коммунистов в
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Украине развязана самая настоящая травля. Так называемые “законы о
декоммунизации” запрещают даже упоминание КПУ на официальном
уровне», – заявил неназванный источник.
Именно из-за этого команда П. Симоненко идет на выборы в составе
новой партии, отметил эксперт. «Но цивилизованное сообщество евролевых
в ЕП будет рассматривать украинских коммунистов как полноправных
членов украинского политикума», – заявил он.
Предполагается, что в Европейском парламенте П. Симоненко
поддержат депутаты от Греции, Испании, Италии, Португалии и Франции.
Напомним, украинские коммунисты на нынешних выборах в местные
органы власти будут принимать участие в составе партии «Нова держава».
«Кандидаты от этой партии идут на выборы с требованием немедленного
прекращения войны и установления мира в Украине», – сообщил
П. Симоненко.
Ранее в Минюсте допустили возможность участия КПУ в местных
выборах,
если
партия
сменит
название
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 28.09).
***
Нардеп И. Мосийчук возглавит список Радикальной партии на
выборах в Киевский городской совет.
«Политзаключенный режима П. Порошенко И. Мосийчук возглавит
список Радикальной партии Ляшко на выборах в Киевсовет», – написал
однопартиец И. Мосийчука А. Лозовой в Facebook.
Напомним, 17 сентября Верховная Рада по представлению
Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности,
задержание и арест депутата И. Мосийчука. Его задержали в здании ВР.
Этому предшествовала демонстрация Генпрокурором В. Шокиным видео, на
котором И. Мосийчук просит и получает взятку за помощь в
предпринимательской деятельности.
18 сентября суд арестовал И. Мосийчука на два месяца (Четверта
Влада (http://4vlada.net). – 2015. – 24.09).
***
В Министерстве внутренних дел прогнозируют, что во время
местных выборов горячими точками будут Харьков, Одесса и
Днепропетровск. Об этом заявил на брифинге руководитель оперативного
штаба МВД, советник главы МВД И. Стойко, передает «ЛІГАБізнесІнформ».
«Мы считаем, что на выборах будет несколько горячих точек. В
частности это Харьков, Одесса, Днепропетровск и, возможно, Закарпатье», –
сказал И. Стойко.
Он также отметил, что для оперативного реагирования на нарушения
порядка во время избирательной кампании создан координационный центр.
Также к охране правопорядка будут привлечены сотрудники новой полиции,
курсанты и Нацгвардия.
39

Усиленное патрулирование начнется с 14 октября. В тех районах
Донецкой и Луганской областей, где выборы будут проходить в соответствии
с украинским законодательством, дополнительно к обеспечению порядка
будут привлечены Вооруженные силы Украины и спецбатальоны МВД.
Напомним, 16 сентября главарь ДНР А. Захарченко подписал «указ» о
назначении выборов в органы местного самоуправления на 18 октября 2015 г.
21 сентября его примеру последовал главарь ЛНР И. Плотницкий, назначив
выборы на 1 ноября (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 28.09).
***
28 сентября в Полтаве проходило очередное судебное заседание по
делу мэра Харькова Г. Кернеса.
К зданию, где проходит суд над мэром Харькова Г. Кернесом,
подтянулись активисты батальона «Азов». Об этом сообщило местное ИА
«Полтава». «“Азов” приехал в Полтаву без оружия», – отметил
представитель батальона из Харькова. По его словам, бойцы у здания суда не
представляют никакой угрозы (http://korrespondent.net/city/kharkov/3568957sud-nad-kernesom-k-zdanyui-prybyvauit-aktyvysty-azova).
Кроме того, возле здания суда произошел конфликт между
представителями местного и харьковского Майдана. Приезжие мешали
журналистам из Харькова брать комментарий у полтавчанина, отметило
издание. После этого журналист обратилась в милицию.
Как сообщал Корреспондент.net, 2 марта прокуратура заявила о
подозрении городскому голове в похищении человека, пытках и угрозе
убийством. 26 марта Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в
отношении Г. Кернеса и двух его охранников.
При этом сам мэр Харькова заявлял, что уголовное дело против него
сфабриковано. Кроме того, Г. Кернес обвинил главу МВД А. Авакова в
причастности
к
покушению
на
него
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 28.09).

ЕКОНОМІКА
Украина, Еврокомиссия и Россия парафировали протокол о поставке
газа в период с октября 2015 г. по март 2016 г. Об этом сообщил в Twitter
европейский комиссар по Энергетическому союзу М. Шефчович.
В частности, парафирован трехсторонний протокол, которым
зафиксированы условия поставок российского газа в Украину на зимний
период. Документ парафировали министр энергетики Украины В. Демчишин,
министр энергетики России А. Новак и вице-президент Европейской
комиссии по Энергетическому союзу М. Шевчович (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 27.09).
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***
В «Нефтегазе» озвучили дату начала закачки российского газа.
«Нефтегаз Украины» получил все необходимые документы от
российского «Газпрома» и готов начать предоплату и закачку российского
газа, как только будет подписан трехсторонний протокол о поставках
российского газа между Украиной, ЕС и Россией. Об этом сообщил министр
энергетики и угольной промышленности В. Демчишин на прессконференции в понедельник, 28 сентября.
«Пятьсот миллионов долларов собрали, они находятся на счету
“Нефтегаза” в “Ощадбанке”», – сказал он, уточнив, что средства удалось
накопить за счет внутренних резервов.
Министр пояснил, что трехсторонний протокол 25 сентября был только
парафирован, а не окончательно подписан, так как возникли определенные
вопросы в отношении полномочий подписантов.
В свою очередь глава «Нефтегаза» А. Коболев рассчитывает, что
трехстороннее соглашение по газу будет подписано до конца сентября.
«Двигаемся существенно быстрее… Думаю, что мы должны успеть до конца
сентября, в крайнем случае, в первых числах октября», – сказал он.
Комментируя цену газа (232 дол. за 1 тыс. куб. м. – Прим. ред.),
В. Демчишин отметил, что она согласована на ІV квартал, а договоренности
по «зимнему пакету» распространяются на весь отопительный сезон.
Глава Минэнерго отметил, что в эту цену, в отличие от предыдущих
договоренностей, уже включена доплата за калорийность, которая на
протяжении последних периодов составляла около 7 дол. за 1 тыс. куб. м.
«Цена отвечает рыночной – цена европейских хабов минус стоимость
транзита»,
–
пояснил
В.
Демчшин
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 28.09).
***
Нацбанк будет принимать решения по-новому. Национальный банк
старается идти в ногу со временем. Посмотрев, как принимают решения
центральные банки, в том числе Европейский центральный банк, Банк
Англии и банк Ирландии, принялся реформировать и свою систему принятия
решений на уровне комитетов. Регулятор рассчитывает, что до конца октября
2015 г. будут функционировать девять специализированных комитетов. Об
этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Правление Национального банка впервые вправе делегировать
отдельным комитетам часть своих полномочий. Таким образом, мы
переходим от принятия единоличных решений к коллегиальным решениям
комитетов. Это повысит качество принятия решений и эффективность
работы правления, а также создаст условия кросс-функционального обмена
информацией и результатами анализа. Структура комитетов охватывает все
основные
функциональные
направления
Национального
банка,
нуждающиеся в коллегиальных решениях», – сказал заместитель
председателя Нацбанка В. Рашкован.
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Сообщается, что комитеты по своей функциональности делятся на три
группы: стратегический уровень, тактический уровень и поддержка.
В рамках трансформации регулятора уже действуют следующие
комитеты: Комитет по управлению изменениями, Комитет по монетарной
политике, Комитет по финансовой стабильности, Кредитный комитет,
Комитет по управлению активами и пассивами, Комитет по конкурсным
торгам, Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков,
надзора (оверсайта) платежных систем.
При этом планируется создание Бюджетного комитета и Комитета по
управлению операционными рисками и непрерывностью деятельности.
С 1 ноября текущего года система принятия решений на уровне
комитетов в Национальном банке будет работать по новой модели
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 28.09).
***
Украина пополнила свои запасы газа.
Украина войдет в октябрь с запасами в 15 млрд 475,19 млн куб. м газа.
Таким образом, наша страна заполнила свои подземные хранилища на 50 %.
Об этом свидетельствуют данные информационной платформы ассоциации
европейских операторов газохранилищ, сообщает «Интерфакс-Украина».
Согласно данным, 24 сентября хранилища пополнились 48,88 млн куб. м
газа, план на 25 сентября – 47,22 млн куб. м газа.
Украина начала отбор газа из ПХГ в отопительный сезон 2014/2015 гг. с
20 октября 2014 г. при наличии запасов в объеме 16,749 млрд куб. м газа, а
завершила его 10 апреля 2015 г. с запасами 7,609 млрд куб. м
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 28.09).
***
Три миллиона семей получили субсидию на ЖКХ. За последний месяц
наблюдается тенденция роста обращений по назначению субсидий
украинским гражданам. Об этом заявил заместитель министра социальной
политики В. Мущинин.
Он отметил, что по состоянию на 18 сентября уже назначены субсидии
для 3 млн семей, в том числе это касается семей, получавших субсидии в
отопительный период 2014–2015 гг. Это в 6,6 раза больше, чем было в
соответствующий период прошлого года. В настоящее время за субсидиями
обратились 3 млн 200 тыс. семей.
Напомним, по словам Премьер-министра Украины А. Яценюка, по
состоянию на первую половину сентября субсидии получили уже почти
9 млн украинцев (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2015. – 28.09).
***
Украина экспортировала на 60 % больше муки, чем годом ранее.
Объемы экспорта муки в августе на 60 % больше показателя прошлого
года. Подобные темпы экспорта последний раз наблюдались в 1997/1998
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маркетинговом году.
В августе текущего сезона Украина экспортировала 29,1 тыс. т муки, что
на 60 % больше показателя прошлого года (11,5 тыс. т в 2014 г.). За два
месяца нового сезона экспорт муки составил 51 тыс. т по сравнению с
24 тыс. т за аналогичный период прошлого года. Данный объем экспорта
муки из Украины – рекордный за последние 18 лет. Подобные темпы
экспорта последний раз наблюдались в 1997/1998 маркетинговом году, когда
за первые два месяца сезона было экспортировано 51,6 тыс. т муки.
Такому росту экспорта способствует конкурентоспособная цена
украинской муки на мировом рынке. Основными импортерами муки из
Украины остаются страны Восточной Азии (Ukrapk.com (http://ukrapk.com).
– 2015. – 28.09).
***
Украина уведомила российские авиакомпании о санкциях.
Государственная авиационная служба Украины выполнила все
необходимые процедуры по уведомлению российских авиакомпаний о
вводимых против них санкциях. Всем авиакомпаниям РФ, подпавшим под
санкции, разосланы соответствующие письма с уведомлениями, сообщает
«Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу Госавиаслужбы
(http://korrespondent.net/business/companies/3568930-ukrayna-uvedomylarossyiskye-avyakompanyy-o-sanktsyiakh).
25 сентября Украина объявила о введении запрета на полеты в Украину
для российских авиакомпаний, в том числе «Аэрофлота» и «Трансаэро».
В то же время в Госавиаслужбе уточнили, что российские компании не
смогут летать с 25 октября.
16 сентября Украина ввела санкции в отношении российских
авиакомпаний, предусматривающие «ограничение, частичное или полное
прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории
Украины» (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 28.09).
***
Российский «Аэрофлот» отменил четыре рейса в Украину.
Российская государственная авиакомпания «Аэрофлот» отменила сразу
четыре рейса в Украину и в обратном направлении. В частности, как
отмечается на электронных табло аэропортов, 26 сентября и 27 сентября три
рейса отменены в Харьков, еще один – в Одессу, сообщает УНИАН.
Это произошло после того, как Кабмин расширил санкции и запретил
этой компании полеты в Украину (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 27.09).
***
Украина поднимет цену электроэнергии для Крыма.
Украина намерена повысить цену за поставки электроэнергии в Крым с
3,42 до 3,95 р. за 1 кВт·ч.
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Министр энергетики и угольной промышленности В. Демчишин
сообщил, что Украина пока не рассматривала вопрос о продлении контракта
с Россией на импорт электроэнергии.
Напомним, в конце декабря 2014 г. РФ и Украина подписали два
договора на поставку электроэнергии из РФ в Украину и из Украины в Крым.
Оба договора действуют до конца 2015 г. Изначально цена электроэнергии
для Крыма составляла 2,99 р. за 1 кВт·ч, однако с 1 июля после подписания
дополнительного соглашения цена для Крыма повысилась до 3,42 р. за
1 кВт·ч.
Тарифы для Крыма намного выше аналогичных цен для других стран, в
которые Украина экспортировала электроэнергию (Левый берег (http://lb.ua).
– 2015. – 28.09).
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Украина не ведет и не будет вести никаких прямых переговоров с
отдельными кредиторами, которые могут выражать недовольство в
связи с соглашением о реструктуризации долга, или с владельцами
«российского долга». Все вопросы решаются через Специальный комитет
кредиторов. Об этом заявила Н. Яресько в Вашингтоне, передает
«Укринформ».
«Никаких переговоров. Они с нами не имели каких-либо проблем, они
вели переговоры с так называемым Специальным комитетом кредиторов, и я
думаю, что они договорятся с ним», – подчеркнула Н. Яресько, отвечая на
вопрос, общается ли Киев с кредиторами, не согласными с условиями
реструктуризации. Следовательно, по ее словам, этот вопрос касается
отношений между кредиторами.
Отвечая на вопрос о владельцах так называемого 3-миллиардного
«российского долга», который не вошел в общую сумму реструктуризации,
Н. Яресько отметила, что Украина придерживается принципа равенства
между кредиторами в урегулировании долговых вопросов.
«Мы не проводим сепаратных переговоров ни с кем, кроме
Специального комитета. Кто хотел участвовать в работе в этом формате, тот
участвовал. У нас есть сотни и сотни кредиторов. Российская сторона – так
называемые держатели российских облигаций не участвовали – и это был их
выбор», – подчеркнула министр.
Сейчас, по ее словам, все происходит по предусмотренной процедуре.
«Мы проинформировали всех за Custodian system, и сейчас проходит
процедура голосований. Отдельные переговоры не ведутся ни с кем, потому
что равенство в этом процессе очень и очень важно – как для нас, так и для
других кредиторов, вообще даже для Международного валютного фонда. Мы
это соблюдаем», – подытожила Н. Яресько (Левый берег (http://lb.ua). – 2015.
– 25.09).
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***
Украина опустилась на 21 позицию в рейтинге бюджетной
прозрачности.
Несмотря на то что реформы в Украине все-таки происходят,
прозрачности в бюджете страны становится все меньше. В обновленном
Рейтинге бюджетной прозрачности от всемирной сети International Budget
Украина опустилась на 56 место из 102 стран, участвующих в рейтинге. Об
этом со ссылкой на пресс-релиз Центра политических студий и аналитики
сообщает «Экономическая правда».
По сравнению с предыдущим рейтингом, который был опубликован в
2013 г., Украина опустилась на 21 позицию вниз, набрав 46 баллов из 100 в
сводном индексе прозрачности бюджетов.
Информация, которая использовалась для составления рейтинга, была
собрана в течение 2013 г. – первого полугодия 2014 г. Однако, как отмечают
эксперты, с тех пор радикальных улучшений в сфере бюджетной
прозрачности пока не произошло. «Украина продемонстрировала
сногсшибательное падение – за четыре года мы опустились с 19 места на 56,
оказавшись между Малайзией и Бенином, – утверждает эксперт International
Budget Partnership в Украине В. Тарнай. – Мне бы хотелось списать все
проблемы на действия предыдущей власти, но информация о бюджете и его
использование все еще остается в остром дефиците».
Как следует из рейтинга, самая большая проблема бюджетирования в
Украине – правительство не дает общественности достаточно возможностей
для участия в бюджетном процессе. По этому показателю эксперты оценили
старания Украины только на 23 балла из 100 (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 28.09).
***
Международный валютный фонд, видимо, ухудшит прогноз роста
мирового ВВП на 2015 г. из-за замедления на развивающихся рынках. Об
этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда
К. Лагард, сообщает УНИАН.
«Это явление должно обусловить пересмотр нашего прогноза роста. Рост
мирового ВВП на 3,3 % более не представляется реалистичным. Тем не
менее, он останется выше 3 %», – сказала К. Лагард.
Выход макроэкономического прогноза МВФ запланирован на
понедельник (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 28.09).
***
Standard & Poor’s понизило рейтинг Украины.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s вновь
пересмотрело и понизило рейтинг Украины до выборочного дефолта SD с
CC/C. Об этом со ссылкой на заявление агентства сообщают «Вести. Бизнес».
В то же время агентство подтвердило долгосрочный и краткосрочный
рейтинги страны в национальной валюте на уровне CC+/C. Прогноз по
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долгосрочному рейтингу в национальной валюте негативный.
Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Standard &
Poor’s понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги
ПриватБанка до SD («выборочный дефолт«) с СС/С.
S&P отмечает, что рейтинговое действие связано с заключением банком
соглашения о реструктуризации долга. Восьмого сентября ПриватБанк
подписал дополнительное кредитное соглашение в отношении выпуска
облигаций объемом 200 млн дол. сроком погашения 23 сентября 2015 г.
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 28.09).
***
Одним
из
следствий
вызванного
военными
действиями
экономического кризиса 2014–2015 гг. стал рост безработицы.
В 2014 г. она возросла на 2,1 п. п. (с 7,2 % в 2013 г. до 9,3 % в 2014 г.), а
к І кварталу 2015 г. достигла 9,6 %.
По масштабам этот скачок сопоставим с ростом безработицы вследствие
кризиса 2008–2009 гг. С тех пор уровень безработицы так и не вернулся к
своим минимумам эпохи экономического бума 2007–2008 гг. (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2015. – 28.09).
***
Задолженность по выплате заработной платы украинцам в августе
возросла на 2 % по сравнению с июлем и превысила 2 млрд грн. При этом
четверть долгов – более 500 млн грн – приходится на Луганскую область.
Предприятия Донецкой области накопили 386 млн грн долгов. Об этом
сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным Госстата, при общем объеме долгов в 2,004 млрд грн, долг
экономически активных предприятий составлял около 1,5 млрд грн. Общий
долг промышленных предприятий составил 1,4 млрд грн. При этом больше
половины этой задолженности сформировали предприятия добывающей и
перерабатывающей отраслей промышленности.
В регионах четверть долгов – более 500 млн грн – приходится на
Луганскую область. Предприятия Донецкой области накопили 386 млн грн
долгов.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине в июле возросла
на 2,5 % по сравнению с июнем и составила 1,96 млрд грн (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 28.09).
***
Украина потратит на банк «Финансы и кредит» более 10 млрд грн.
Для выплат вкладов украинцев обанкротившегося банка «Финансы и
кредит» Фонду гарантирования вкладов необходимо более 10 млрд грн. При
этом фонд уже объявил о поиске потенциальных инвесторов. Об этом
сообщает пресс-служба фонда.
«Сумма средств физических лиц, которая может быть возмещена
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фондом, на 18.09.2015 г., по данным отчетности, составляла 10 479 698
273,21 грн», – говорится в сообщении.
В то же время Фонд гарантирования объявил о поиске инвесторов для
вывода неплатежеспособного банка «Финансы и кредит» с рынка. «В связи с
этим фонд сообщает о проведении поиска потенциальных инвесторов,
которые могут быть привлечены к выводу банка с рынка», – отмечается в
сообщении.
НБУ признал неплатежеспособным банк «Финансы и кредит».
Сообщается, что 93,2 % (234 тыс. человек) всех вкладчиков банка получат
свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает
гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в
200 тыс. грн (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 26.09).
***
Две трети украинских топ-менеджеров хотели бы мигрировать.
Длительный экономический спад в Украине привел к достаточно
устойчивой тенденции на рынке труда – снижению спроса на руководителей
и топ-менеджеров и уменьшению зарплатных предложений для них.
Как следствие, в бизнес-среде накапливается критическая масса тех, кто
достиг своего максимума на среднем звене управления и готов двигаться
дальше в своем карьерном развитии.
В этой профессиональной области стабильно наблюдается один из
самых высоких показателей конкуренции. На одну вакансию претендует 10–
12 кандидатов, а в некоторых специализациях (юристы, экономисты,
управление персоналом) даже 20–30 человек. Логично, что при таких
условиях многие специалисты высокого уровня ищут перспективы за
рубежом.
По данным Международного кадрового портала HeadHunter Украина,
68 % топ-менеджеров, живущих в Украине, готовы к смене страны
проживания в случае получения интересного предложения. Такую
информацию управленцы указали в своих резюме, размещенных на hh.ua.
По сравнению с прошлым годом количество готовых к переезду топов
несколько возросла (в 2014 г. к переезду были готовы лишь 54 %
соискателей). Что касается специализации руководителей, то чаще остальных
изменение страны рассматривают топ-менеджеры, специализирующиеся на
добыче сырья, антикризисном управлении, инвестициях, производстве и в
банковском секторе. Наименее мобильны топ-менеджеры медицинской
сферы, сферы страхования, руководители юридического направления,
управления
персоналом
и
администрирования
(Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2015. – 28.09).
***
ПАО «Киевэнерго» вновь предложит сократить потребление
электроэнергии зимой до 30 %.
ПАО «Киевэнерго» планирует в октябре предложить столичным
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предприятиям по аналогии с прошлым годом заключить меморандум о
сокращении при необходимости потребления электроэнергии до 30 % для
избегания возможных аварийных отключений. Об этом сообщил
коммерческий директор ПАО «Киевэнерго» Е. Бушма.
«Я думаю, мы в течение следующего месяца выйдем с инициативой и
предложим подписать меморандум», – сказал он в ходе встречи с
участниками рынка коммерческой недвижимости «Конвертации решений по
энергоэффективности в прибыль. Реальные кейсы из коммерческой
недвижимости». По словам Е. Бушмы, в рамках инициируемого
меморандума о взаимопонимании предприятиям, как и в прошлом году,
предложат предусмотреть возможность сокращения при необходимости
потребления электроэнергии до 30 % в наиболее пиковые периоды ее
потребления в отопительный сезон 2015–2016 гг.
В 2014 г. такой меморандум с ПАО «Киевэнерго», Киевской
горгосадминистрацией и Госэнергонадзором подписали 38 предприятий в
столице, напомнил он.
При этом Е. Бушма подчеркнул, что ПАО «Киевэнерго» с юридической
и технической точки зрения полностью готово к работе в отопительный сезон
2015–2016 гг. (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2015. – 28.09).
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