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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Виступ Президента України на загальних дебатах
70 сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй
Шановний пане Голово,
Шановні колеги,
Пані та панове,
Від імені України я щиро вітаю вельмишановного пана М. Люккетофта
з обранням на посаду Голови 70 сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Я бажаю Вам, пане Голово, успіхів у вашій діяльності в цей важливий
історичний момент.
Наше майбутнє значною мірою залежатиме від результатів нинішньої
сесії і наших колективних рішень: або ми оберемо шлях миру, безпеки і прав
людини, або поринемо в метушню нових гібридних воєн, хаосу і страждань.
Пане Голово,
У момент ювілею організації я пишаюся тим, що говорю від імені
одного із членів-засновників ООН. Держави, яка у 1945 р. брала активну
участь у конференції в Сан-Франциско, робила внесок у заснування ООН і
заклала основи для її діяльності.
Держави, яка додала багато чого у Сан-Франциско і сформувала серце
Статуту ООН – Цілі та принципи організації.
На жаль, я також виступаю від імені держави-члена ООН, яка нині
потерпає від жорстокого приниження основних цілей і принципів Статуту
ООН.
У заяві про приєднання України до Організації Об’єднаних Націй як
одного із членів-засновників, проголошеній на конференції в СанФранциско, йшлося: «Україна неодноразово була об’єктом кривавих навал
загарбників, що протягом століть прагнули захопити її територію...»
Минуло багато часу з цієї історичної події, але сьогодні я повинен
нагадати, що моя країна стала об’єктом зовнішньої агресії.
Цього разу агресором є Росія – наша сусідня країна, колишній
стратегічний партнер, який юридично зобов’язувався поважати суверенітет,
територіальну цілісність і недоторканність кордонів України.
Ця країна була гарантом безпеки України згідно з Будапештським
меморандумом, у результаті якого нашій країні надали гарантії безпеки в
обмін на добровільну відмову від третього ядерного арсеналу в світі.
Понад те ця держава є постійним членом Ради Безпеки ООН, якому
доручено підтримувати міжнародний мир і безпеку відповідно до Статуту
ООН.
У лютому 2014 р. Росія здійснила відкриту і нічим не спровоковану
агресію проти нашої держави, окупувавши й анексувавши Крим. Відкрито та
грубо порушивши міжнародне право, Статут ООН та шокувавши всю світову
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спільноту.
Я глибоко вдячний делегаціям більшості держав-членів нашої
організації, які минулого року підтримали резолюцію Генеральної Асамблеї
ООН під назвою «Територіальна цілісність України», що засудила російську
незаконну анексію Криму.
Шкода, що після цього чіткого вироку міжнародного співтовариства
Росія не лише не повернулася в рамки цивілізованого міжнародно-правового
поля, а й почала нову бездумну військову авантюру – цього разу на Донбасі.
Попри те що Росія досі відмовляється офіційно визнати своє пряме
військове вторгнення, сьогодні немає сумнівів у тому, що це агресивна війна
проти моєї країни.
Для того щоб ввести в оману міжнародну спільноту, російська влада
наказує знімати шеврони своїх військовослужбовців і розпізнавальні знаки
військової техніки, зрікається своїх солдат, захоплених на полі бою, цинічно
використовує мобільні крематорії, щоб усунути сліди своїх злочинів на
українській землі.
Я хотів би підкреслити: це не громадянська війна і не внутрішній
конфлікт.
Українські території, окуповані Росією у Криму та на Донбасі,
становлять близько 44 тис. кв. км. Мільйони українців опинилися під
окупацією.
Мета цієї війни – змусити український народ відмовитися від свого
суверенного вибору щодо побудови вільної, демократичної та процвітаючої
європейської держави.
Все це відбувається на тлі зрадницької риторики про братні народи,
спільну історію, пов’язані мови та «приречене» спільне майбутнє.
Насправді ми маємо справу з бажанням повернутися до імперських
часів зі сферами впливу, відчайдушною спробою самоствердитися за рахунок
інших.
Російська агресія проти моєї країни триває вже більше 20 місяців через
фінансування терористів і найманців, постачання зброї та технічного
обладнання незаконним збройним формуванням на Донбасі.
За останні кілька днів ми чули примирливі заяви з російського боку, в
яких, зокрема, був заклик до створення антитерористичної коаліції та
попередження про небезпеку загравання з терористами.
Гарна історія, але їй важко повірити!
Як можна закликати до формування антитерористичної коаліції, якщо
ви заохочуєте тероризм прямо перед своїми дверима?
Як ви можете говорити про мир і законність, якщо ваша політика –
війна за допомогою маріонеткових урядів?
Як ви можете говорити про свободу для народів, якщо ви караєте свого
сусіда за його вибір?
Як ви можете вимагати поваги для всіх, якщо ви не поважаєте нікого?
Євангеліє від Іоанна вчить нас: «Спочатку було слово».
Але яке Євангеліє ви надаєте миру, якщо всі ваші слова брехливі?
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Повертаючись до ситуації на Донбасі, маю сказати, що ми тут
вимушені боротися з до зубів озброєними військовими частинами Збройних
сил Російської Федерації. Важке озброєння і військова техніка зосереджені
на окупованих територіях Донбасу в таких кількостях, про які армії
більшості держав-членів ООН можуть лише мріяти. Зокрема, це новітні
зразки військової техніки російського виробництва, які навряд чи, відповідно
до відомого припущення президента РФ, можуть бути придбані в будь-якому
військовому магазині.
Якщо, звісно, такий оптовий магазин з безкоштовною доставкою не з
Російської Федерації.
Протягом цього періоду більш ніж 8 тисяч українців, з яких близько
6 тисяч мирних мешканців, загинули від рук терористів і окупантів на
Донбасі.
Більше 1,5 млн жителів Донбасу були змушені покинути свої будинки
та переїхати в інші безпечні регіони України.
Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб висловити свою подяку
міжнародній спільноті за значні зусилля в наданні необхідної допомоги
нужденним.
Водночас я закликаю Організацію Об’єднаних Націй та всіх інших
міжнародних акторів продовжувати приділяти особливу увагу цьому дуже
важливому питанню.
Я хотів би звернути вашу увагу, що це не вперше, коли постійний член
Ради Безпеки ООН підриває мир і безпеку на регіональному та
міжнародному рівнях.
За 24 роки, що минули з часу сумнівної процедури передачі постійного
членства в Раді Безпеки колишнього Радянського Союзу Російській
Федерації, це не єдина «гібридна» війна, яку розв’язала Росія.
Насправді, для того щоб зберегти свій вплив у сусідніх країнах, Росія
протягом багатьох десятиліть свідомо створювала навколо себе пояс
нестабільності. Це Нагорний Карабах, Придністров’я, Абхазія, Південна
Осетія, Крим, Донбас.
Це – затяжні конфлікти, які підтримуються або безпосередньо пов’язані
з Росією.
Кремль йде далі, і в ці дні російські «зелені чоловіки» ступають на
сирійські землі. Що або хто наступний?
Пане Голово,
У кожній демократичній країні, якщо хтось вкрав ваше майно,
незалежний суд повинен відновити справедливість для того, щоб захистити
права і покарати порушника. Тим не менш, ми мусимо визнати, що в ХХІ ст.
нашій організації бракує ефективних інструментів, щоб притягнути країнуагресора, яка вкрала територію іншої суверенної держави, до
відповідальності.
Це правда, що 70 років тому творці Статуту ООН передбачали
механізм санкцій Ради Безпеки ООН як один зі стримуючих інструментів, що
застосовуються у відповідь на дії порушників миру й акти агресії. Тим не
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менш, вони не могли навіть уявити собі, що цей інструмент буде необхідно
використовувати проти держави-агресора, яка є постійним членом Ради
Безпеки ООН.
З початку агресії Росія двічі використовувала право вето під час
розгляду українського питання Радою Безпеки ООН. Спочатку Росія
заблокувала проект резолюції, яка засуджує «фейковий референдум» щодо
анексії Криму в березні 2014 р.
Вдруге Росія наклала ганебне вето на проект резолюції про створення
Міжнародного трибуналу для розслідування і притягнення до
відповідальності всіх винних у збитті малайзійського літака MH17.
Наклавши це ганебне вето на проект резолюції, Росія чітко
продемонструвала всьому світові свою зневагу до встановлення істини. Не
лише істини про винних у цьому теракті і зброю, з якої збили цей літак.
Найбільш важливою є істина про тих, хто організував цей злочин і з якої
країни згадана зброя була привезена.
Я вважаю, що кожен у цьому залі добре розуміє реальні мотиви вето
Росії щодо трибуналу по MH17.
Понад те створення міжнародної миротворчої операції, яка могла б
привести до стабілізації ситуації в Україні і зупинити кровопролиття, також
блокується через потенційну загрозу вето Росії.
Зловживання правом вето, його використання як «ліцензії на вбивство»
є неприйнятним.
Колективний голос нашої організації повинен бути чітким.
Україна виступає за поступове обмеження права вето з подальшим його
скасуванням.
Сила вето не має стати актом благодаті і помилуванням за злочин, що
може бути використаний у будь-який час і «витягнутий з рукава» для того,
щоб уникнути справедливого покарання.
У цьому контексті я вітаю ініціативу мого французького колеги
президента Олланда, яку підтримав президент Мексики П. Ньєто, щодо
Політичної декларації утримання від права вето постійних членів РБ у
випадках масових вбивств.
Основна увага має бути приділена модернізації Ради Безпеки ООН, у
тому числі розширенню складу та вдосконаленню методів її роботи.
Склад членства в РБ ООН має відображати реалії ХХІ ст.,
представляючи більшу кількість країн Африки, Азії та Латинської Америки.
Додаткове місце непостійного члена в Раді має бути надано групі
східноєвропейських країн – їх кількість збільшилась вдвічі протягом останніх
двох десятиліть.
Україна також вважає поліпшення миротворчої архітектури організації
важливим елементом реформи ООН.
Я пишаюся тим, що Україна має міжнародну репутацію активного й
відданого співучасника миротворчих операцій ООН.
Попри зовнішні виклики, ми залишаємося надійним партнером
організації в цій благородній справі.
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Внесок України у підтримання міжнародного миру та безпеки дає нам
моральні підстави розраховувати на таку саму підтримку й допомогу з боку
організації в життєво важливий момент для нас.
Спеціальна миротворча операція під егідою ООН може стати дуже
корисним інструментом для сприяння здійсненню мінських угод.
Україна прагне дотримуватися букви й духу мінських угод.
Ми вимагаємо такого ж підходу від інших підписантів, які останнім
часом вдалися до мови шантажу.
В іншому випадку немає ніякої альтернативи санкціям і навіть їх
зміцненню.
Як і немає альтернативи мирному врегулюванню криз.
Повний доступ спостерігачів ОБСЄ до всіх окупованих територій,
виведення іноземних військ, військової техніки, а також найманців із
території України, відновлення повного контролю України над державним
кордоном із Росією мають бути забезпечені.
Свобода, мир, повага до суверенітету і територіальної цілісності –
Україна не вимагає більшого.
Проте Україна не задовольниться меншим.
Пане Голово,
На жаль, не з власної волі Україна сьогодні є однією із зон боротьби з
терористичною загрозою.
Ми рішуче засуджуємо тероризм у всіх його формах і проявах.
Діяльність ІДІЛ, «Аль-Каїди», «Боко Харам», «Аш-Шабаб» тощо є
глобальною проблемою. Єдиний можливий спосіб її вирішення – об’єднатись
у спільній і нескомпрометованій боротьбі з цим злом.
Міжнародний тероризм виявився гнучкішим за політичну волю держав
і сьогодні він набув нових гібридних форм.
Державні та недержавні суб’єкти стали нерозривно пов’язані. Боротьба
за свої права підміняється безжальним терором.
Ми переконані, що необхідність всеосяжного міжнародного документа,
здатного протидіяти цьому жахливому явищу, є не лише актуальною, а й
давно назрілою.
З цієї причини завершення підготовчої роботи щодо проекту Конвенції
ООН про запобігання тероризму та боротьби з ним має стати одним із
головних пріоритетів 70 сесії.
Особливу роль у боротьбі з міжнародним тероризмом слід надати
найавторитетнішим юридичним інституціям – Міжнародному суду та
Міжнародному кримінальному суду.
Універсальна юрисдикція цих інституцій є ключовим елементом
подолання безкарності фактичних порушників, а також їхніх покровителів –
режимів, чия національна політика стала масовим виробництвом терору.
Я твердо вірю, що одним із найважливіших аспектів боротьби з
тероризмом є збереження і поширення пам’яті за жертвами.
У цьому контексті я пропоную, щоб 70 сесія Генеральної Асамблеї
розглянула питання про запровадження Міжнародного дня пам’яті жертв
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терористичних актів.
Пане Голово,
Почуття приниження, ігнорування волі народу й порушення основних
прав змусило українців вийти на вулиці у 2013 р. і почати Революцію
гідності.
Україна заплатила і продовжує платити надзвичайно високу ціну за
свою свободу і право жити у вільній країні – ціну людського життя.
Саме тому інтереси кожної окремої людини і захист прав людей
заклали фундамент для моєї програми великомасштабних реформ, запущеної
рік тому.
Вперше за 24 роки незалежності Україна прийняла Національну
стратегію з прав людини. Вона врахувала найкращі міжнародні практики з
прав людини, в тому числі Стратегічні рамки ЄС з прав людини та
демократії.
Російська агресія загострила проблему забезпечення прав людини у
Криму та деяких районах Донецької та Луганської областей.
Провідні міжнародні правозахисні організації попереджають світ про
радикальне погіршення ситуації з правами людини, що безпосередньо
стосується українців і кримських татар в окупованому Криму.
Я маю на увазі практику, яку використовує окупаційна влада Криму,
щоб силою змусити людей прийняти громадянство Російської Федерації,
систематичні переслідування, арешти, викрадення і вбивства проукраїнських
жителів півострова, а також майже повну ліквідацію незалежних ЗМІ.
Україна підтверджує свою прихильність Декларації ООН про права
корінних народів.
Всіма законними засобами ми продовжимо захищати права кримських
татар – корінного народу України і українців, які страждають від репресивної
політики окупаційної влади на Кримському півострові.
Я вважаю, що проблема кричущих порушень прав людини у Криму
заслуговує на окремий розгляд у рамках Генеральної Асамблеї ООН.
Я сподіваюся, що рішення розглянути це питання буде прийнято в ході
поточної сесії.
Я також відчуваю себе зобов’язаним згадати імена Н. Савченко,
О. Сенцова, О. Кольченка і багатьох інших українців, політичних в’язнів
російського режиму, незаконно затриманих і засуджених. Наприклад,
О. Сенцова, шановного режисера, засудили до 20 років позбавлення волі
лише за те, що він був патріотом України.
Я закликаю ООН та її держав-членів почати всесвітню кампанію
чинення тиску на російську владу для того, щоб негайно звільнити всіх
українських громадян, яких вони тримають у заручниках.
Ми зможемо досягти нашої мети, тільки якщо наші дії будуть
глобальними.
Україна найбільше потребує солідарності та допомоги, яка насправді є
потужним інструментом проти несправедливості.
Я впевнений, що ми переможемо, бо істина на нашому боці. Але ми
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зробимо це набагато швидше, якщо будемо відчувати підтримку і
солідарність всієї міжнародної спільноти.
Триваюча гібридна війна Росії проти України показала, що міжнародне
співтовариство стикається з ще однією проблемою, яка вимагає консолідації
наших зусиль. Повномасштабна інформаційна війна і пропагандистська
кампанія стали особливо руйнівною формою невійськової агресії. Фейкові
новини, відверта брехня, що поширюється для виправдання агресії,
пропаганда нетерпимості та насильства є явищами такого ж діапазону, що
підривають принципи свободи вираження думок і отруюють людську душу і
розум.
Саме тому завдання зміцнення ролі інформації у підтриманні миру та
безпеки є важливим як ніколи.
Я звертаюся до Генеральної Асамблеї з проханням рішуче засудити ці
ганебні явища та обговорити способи протидії їм.
Пане Голово,
Незважаючи на вищевказані зовнішні виклики, Україна повністю
віддана реалізації цілей сталого розвитку.
Ми готові розділити спільну відповідальність за вирішення конкретних
нагальних проблем і пріоритетів найуразливіших груп країн, таких як малі
острівні держави.
Україна як член групи «друзів клімату» сподівається досягти
консенсусу щодо всесвітньої угоди в галузі зміни клімату якнайскоріше.
Ми сподіваємося, що держави-члени ООН досягнуть цього результату
в грудні цього року в Парижі. Ми маємо розуміти, що ціна цього питання –
безпека майбутніх поколінь і сталого розвитку людства.
Шлях до реалізації Цілей сталого розвитку не буде успішним без
подолання та запобігання наслідкам екологічних і техногенних катастроф. У
результаті російської агресії Україна стикається з ще однією проблемою –
захистом довкілля на Донбасі.
Безвідповідальне і злочинне затоплення шахт терористами призвело до
отруєння питної води, ґрунту, флори й фауни регіону; атмосфера
забруднюється через вибухи і обстріли чутливої виробничої інфраструктури.
Насправді ми можемо говорити про ризик екологічної катастрофи.
Я переконаний, що питання охорони навколишнього середовища в
умовах конфлікту потребує особливої уваги Асамблеї ООН з навколишнього
середовища.
Говорячи про технологічні катастрофи, я не можу не згадати одну з
найжахливіших із них. Наступного року ми відзначатимемо сумну річницю –
30 років від дня трагедії на Чорнобильській АЕС.
Я хотів би попросити Вас, пане Голово, провести спеціальне засідання
Генеральної Асамблеї, присвячене 30 річниці Чорнобильської катастрофи у
квітні 2016 р.
Пане Голово,
У зверненні моєї країни з приводу вступу до ООН, на яке я сьогодні
посилався кілька разів, було зазначено: «Завдяки своїм величезним людським
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та матеріальним ресурсам Україна зможе зробити значний внесок у
підтримання миру та глобальної безпеки».
Так само як і 70 років тому, я підтверджую непохитне зобов’язання
України й надалі докладати максимум зусиль, щоб «позбавити прийдешні
покоління від лиха війни», закріплене у Статуті ООН. Досягнення цієї
благородної мети буде наріжним каменем непостійного членства України в
Раді Безпеки ООН на період 2016–2017 рр.
У цій якості Україна залишиться надійним і послідовним партнером,
що керується не власним, а глобальним порядком денним, і наполегливо
дотримується духу і букви Статуту.
Я твердо переконаний, що організація з гідністю пройде вкрай складні
випробування і посилить свою роль гаранта світового порядку, миру і
процвітання.
Нехай Господь допоможе нам.
Дякую за увагу.
Слава Україні! (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 29.09).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
В. Пальчук, ст. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій

Об’єднання «Самопоміч» у місцевих виборах-2015
Об’єднання «Самопоміч» заявила про свою готовність брати участь у
місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня поточного року. Такі заяви були
озвучені як під час з’їзду політсили, так і протягом декількох місяців перед
ним. Новий Закон України «Про місцеві вибори», як його охарактеризував
представник фракції «Об’єднання “Самопоміч”», народний депутат України
Р. Семенуха, далеко не досконалий, але відкриває реальну можливість новим
патріотичним політичним силам, молодим політикам потрапити до органів
місцевого самоврядування й реально змінити на краще життя своєї
територіальної громади.
На сьогодні по всій Україні з’явилося чимало рекламних біг-бордів
«Самопомочі», з яких партія повідомляє про відкритість своїх передвиборних
списків і готовність їх замінити в разі появи таких побажань у виборців.
Про те, що ця політична сила братиме участь у місцевих виборах,
говорили також і ті питання, на які «Самопоміч» звертала увагу
громадськості у своїй діяльності. Зокрема, ідеться про ухвалення закону №
3008 про проведення перших виборів у територіальних громадах, під час
розгляду та прийняття якого «Самопоміч» брала активну участь. Голова
фракції «Самопоміч» О. Березюк зазначив, що цей закон дав можливість
громадам об’єднуватися, сформувати свої органи самоврядування й через це
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вони в наступному році мають змогу отримати належне фінансування для
здійснення своїх повноважень. «Спільними зусиллями нам вдалося зберегти
свободу громад від необґрунтованого втручання центральної влади», –
констатував парламентар.
За декілька місяців перед початком виборчої кампанії цілком логічним
з точки зору політичної доцільності для цієї політичної сили стало питання
тарифів (загальновідомо, що саме питання тарифів на послуги ЖКГ на
сьогодні є вразливим для значної більшості мешканців усіх регіонів
України). Як заявляють представники «Самопочі», тарифи на енергоносії не є
обґрунтованими – тому потребують перегляду. «За місяць почнеться
опалювальний сезон, а тарифи так і не переглянуті. Ми разом з експертами
довели, що уряд не має обґрунтування вартості тарифів. Робоча група під
керівництвом О. Бабак давно передала свої висновки. Сьогодні ми
закликаємо Прем’єр-міністра дати відповідь, коли нарешті буде зроблено
перерахунок», – зазначив О. Березюк. Нардеп наголосив, що не стверджує,
що тарифи є завищеними чи заниженими, але констатує висновок робочої
групи, що була створена у ВР навесні – обґрунтування нарахування тарифів
немає. «Це означає провал, і відсутність тарифної політики як такої. І ми
хочемо побачити реальне пояснення, замість недолугих заяв про відсутність
тих чи інших показників, які обумовлюють вартість газу, електроенергії і
тепла. Якщо пояснень і аргументації немає – потрібно це визнати і таки
зробити якісний перерахунок», – наголосив він.
Водночас ця політична сила незадовго до початку виборчої кампанії
приділяє увагу й питанню підтримки електронної петиції про відставку
Генерального прокурора України В. Шокіна. «Ми голосували за цей
інструмент, тепер час випробувати його ефективність! П’ять хвилин вашого
часу і можливість долучитися та допомогти відправити у відставку
малоефективного Генерального прокурора і нарешті провести через прозорий
конкурс відбір на цю посаду людини, яка дійсно могла б впоратися з
корупцією всередині та злочинністю назовні!» – ідеться на сторінці у
Facebook депутата від фракції «Об’єднання “Самопоміч”» О. Сотник.
Використовуючи можливості інформаційно-комунікаційних технологій
та правового підґрунтя, «Самопоміч» стала першою політичною силою в
Україні, яка продемонструвала громадянам готовність вести відкриту
політику в площині налагодження діалогу з ними у вирішенні вразливих для
суспільства питань. Такий крок, певною мірою, позитивно вплине на
отримання політичних дивідендів і водночас приверне увагу громадськості
до цієї політичної сили.
Ще одне питання, якому приділяє увагу «Самопоміч», – це участь у
виборчому процесі партії, очолюваної терористом Д. Пушиліним. На
офіційному сайті ЦВК розміщено перелік політичних партій, кожна з яких
може взяти участь у місцевих виборах. Для цього партії потрібно лише
повідомити про це ЦВК у встановлений термін. На офіційному сайті
«Самопомочі» повідомляється, що в цьому списку є політична партія «Ми
маємо мету», очолювана Д. Пушиліним, який керує терористами в так званій
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ДНР. «Сам факт того, що в Україні офіційно існує політична партія
терориста Пушиліна свідчить про злочинну бездіяльність Мін’юсту, який
досі не ініціював заборону цієї політичної партії, діяльність якої спрямована
на порушення одразу декількох можливих заборон: ліквідацію незалежності
України; зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення
суверенітету і територіальної цілісності України; підрив безпеки держави;
незаконне захоплення державної влади; пропаганду війни, насильства;
посягання на права і свободи людини; посягання на здоров’я населення. Крім
того, політичні партії не можуть мати воєнізованих формувань. Бездіяльність
Мін’юсту, який є єдиним в Україні органом, що може ініціювати заборону
політичної партії, може мати наслідком участі терористичного угрупування
ДНР в місцевих виборах та обрання терористів до органів місцевого
самоврядування», – ідеться в повідомленні «Самопомочі». У зв’язку з цим
«Самопоміч» звернулася до суду з вимогою, щоб Мін’юст ініціював заборону
політичної партії Д. Пушиліна. «Самопоміч» наполягає на прийнятті
законопроекту № 2139 про визнання організацій терористичними. Також
«Самопоміч» виступає категорично проти проведення виборів на окупованих
територіях, допоки не буде відновлено контроль за кордоном, виведено
війська та покарано терористів.
Проте найбільшу експертну та громадську увагу привертає кадрова
політика партії у висуванні своїх кандидатів на місцевих виборах. Як заявляє
«Самопоміч», на місцях вона провела прискіпливу процедуру відбору
кандидатів щодо участі в місцевих радах. «Списки кандидатів формуються
саме так, щоб там було не більше 10 % людей, які вже працювали депутатами
різних рівнів», – заявив народний депутат, заступник голови фракції
«Об’єднання “Самопоміч”» О. Лаврик. У зв’язку з цим, через мережу своїх
сайтів (центральний і регіональні), інші канали поширення інформації
«Самопоміч» публічно звернулася до громадськості, експертного середовища
для того, щоб залучити як імовірних кандидатів у депутати різного рівня
саме громадськість. До моменту офіційного висунення кандидатів місцевими
осередками наприкінці вересня на сайті «Самопомочі» відбувалося
громадське обговорення кандидатур.
Цей підхід не є новим для цієї партії. Подібні процедури були
використані під час перших виборів партії в Київраду у 2014 р., така ж
процедура застосовувалася під час виборів народних депутатів України в
жовтні 2014 р. На цих виборах такий підхід лише дещо вдосконалився – став
більш відкритим у формуванні виборчих списків.
Цей підхід у встановленні комунікації з громадянами при обговоренні
кандидатур у кандидати отримав позитивну оцінку й привернув увагу до цієї
політичної сили, її позиції. Так, за словами народного депутата від
«Самопомочі» О. Лаврика, лише протягом перших чотирьох днів
обговорення
потенційних
кандидатів
по
областях
було
47 тис. індивідуальних «відвідувань» сайту партії «Об’єднання “Самопоміч”»
саме на сторінку «Вибори-2015». «Одна із задач “Самопомочі” на наступну
депутатську каденцію – бути цією платформою і містком комунікації між
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громадою і міською владою, і ми маємо таку практику в інших містах
України, я сподіваюся, що така практика буде активно впроваджена у
Харкові, коли кожне засідання фракції “Об’єднання “Самопоміч” чи то
районної ради, чи то міської, чи обласної буде проходити публічно, в
присутності журналістів, коли кожне засідання фракції, на якому будуть
прийматися рішення щодо голосування в тих чи інших питаннях порядку
денного, буде проходити разом з громадою, з експертними середовищами,
будуть проходити круглі столи, саме таким чином, щоб громада і депутати як
представники громади мали можливість впливати на політику міста, мали
можливість впливати на вирішення господарських питань чи затвердження
програм розвитку міста», – запевнив він.
«Самопоміч» пропонує громадянам самим оцінити кандидатури, які
зголосилася представляти «Самопоміч», і взяти участь у їх обговоренні. Їхні
вимоги до претендентів на право представляти «Самопоміч»:
– це мають бути люди з бездоганною репутацією (відсутність
судимості, стосунку до фактів корупції, політичних афер, сумнівних
зв’язків);
– є порядними у веденні справ (громадських, політичних, бізнесових);
– є активними в громадському житті певного міста;
– не були членами КПУ чи Партії регіонів.
Повідомляється, що з кандидатами від «Самопомочі» можна
ознайомитися за адресою: http://samopomich.ua/vybory2015. Також якщо
хтось із громадян мав зауваження до кандидатів «Самопомочі» чи хотів
сповістити ту чи іншу інформацію про них – отримав змогу написати на
електронну адресу: samopomich@samopomich.in.ua або телефонувати з
9:00 до 18:00 за номером: (044) 206–56–65.
Відповідно до запропонованого списку «Самопомочі», у більшості
областей партія висуває кандидатів на місцеві вибори в кілька міських і
районних рад, а в західних регіонах – до більшості. Голова ХПГО
«Об’єднання “Самопоміч”» Т. Сітенко прокоментував це так: «Партія піде на
вибори не в кожному місті та області України, а лише там, де є сильна
команда».
Зокрема, у Вінницькій області «Самопоміч» пропонує у Вінницьку
обласну раду 47 кандидатів, Вінницьку міську раду – 23, Барську районну
раду – 26, на місце барського міського голови – А. Цицюрського, у Барську
міську раду – 19 кандидатів, Гайсинську районну раду – 26, Гайсинську
міську раду – 15, Козятинську міську раду – 14, Немирівську районну раду –
16, у Немирівську міську раду – дев’ять, Тиврівську районну раду – 10,
Гніванську міську раду – дев’ять, у Тростянецьку районну раду – дев’ять, на
голову Тростянецької міської ради – І. Хміля, у Шаргородську районну раду
– 12, у Шаргородську міську раду – 10.
Волинська область: у Волинську обласну раду – 56 кандидатів, у
Луцьку міську раду – 31, на місце володимир-волинського міського голови –
К. Зінкевича, у Володимир-Волинську міську раду – 18, Ковельську міську
раду – 20, Ківерцівську районну раду – вісім, Маневицьку районну раду – 18,
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Рожищенську районну раду – 20, Нововолинську міську раду – 23.
Дніпропетровська область: у Дніпропетровську обласну раду –
53 кандидати, у Дніпропетровську міську раду – 52, на голову Криворізької
міської ради пропонують Ю. Милобога, у Криворізьку міську раду – 36,
Дніпродзержинську міську раду – 20, Павлоградську міську раду – 15, у
Марганецьку міську раду – 16, Нікопольську міську раду –20.
Донецька область: у Маріупольську міську раду – шість кандидатів,
на місце красноармійського міського голови пропонують І. Регана, у
Краматорську міську раду – сім кандидатів, Слов’янську міську раду – 12.
Житомирська область: у Житомирську обласну раду – 26 кандидатів,
на посаду житомирського міського голови пропонують Н. Чиж, у
Житомирську міську раду – 35, Житомирську районну раду – 16,
Андрушівську районну раду – три, Андрушівську міську раду – 11,
Баранівську районну раду – 19, Бердичівську районну раду – 12, на посаду
бердичівського міського голови Ю. Лефтер, у Бердичівську міську раду – 38,
у Новоград-Волинську міську раду – 16, в Олевську районну раду – вісім,
Олевську міську раду – два кандидати, Попільнянську районну раду – 19.
Закарпатська область: у Закарпатську обласну раду – 30 кандидатів,
в Ужгородську міську раду – 23, у Виноградівську районну раду – вісім,
Іршавську районну раду – 17, Іршавську міську раду – 10, Тячівську районну
раду – 14, Тячівську міську раду – 11, Мукачівську міську раду – 17,
Міжгірську районну раду – 19, у Рахівську районну раду – 37, у Рахівську
міську раду – 15.
Запорізька область: у Запорізьку обласну раду – 20 кандидатів, у
Запорізьку міську раду – 22, в Енергодарську міську раду – вісім, у
Мелітопольську районну раду – 11, на посаду мелітопольського міського
голови пропонують Р. Романова, у Мелітопольську міську раду – 41, на
посаду токмацького міського голови В. Куцерибу, у Токмацьку міську раду –
дев’ять.
Івано-Франківська область: в Івано-Франківську обласну раду –
33 кандидати, на посаду міського голови Івано-Франківська – І. Кулинич, в
Івано-Франківську міську раду – 36, у Галицьку районну раду – вісім, у
Галицьку міську раду – три, у Городенківську районну раду – 14, у
Городенківську міську раду – 15, у Долинську районну раду – 19, у
Долинську міську раду – 18, у Калуську міську раду – 19, на посаду
коломийського міського голови – С. Коцюру, у Коломийську міську раду –
24, у Косівську районну раду – 21, на посаду косівського міського голови
пропонують Н. Кравчука, у Косівську міську раду – 11, у Надвірнянську
районну раду – п’ять, Надвірнянську міську раду – вісім, у Рожнятівську
районну раду – 23, Снятинську районну раду – дев’ять, Снятинську міську
раду – 12, Тисменицьку міську раду – 22, Тлумацьку районну раду – 19, на
посаду тлумацького міського голови – П. Радовця, у Тлумацьку міську раду –
19.
М. Київ: на місце київського міського голови «Самопоміч» пропонує
С. Гусовського, у Київську міську раду – 84 кандидати.
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Київська область: у Київську обласну раду – 32 кандидати, у
Березанську міську раду – 12, на посаду білоцерківського міського голови
запропоновано Г. Дикого, у Білоцерківську міську раду – 37, Богуславську
міську раду – 11, Бориспільську міську раду – 13, Бородянську районну раду
– 31, Боярську міську раду – 14, Броварську міську раду – 14, Васильківську
районну раду – 21, на посаду вишгородського міського голови –
Ю. Дрьоміна, у Вишгородську міську раду – 18, в Українську міську раду –
13, Миронівську міську раду – 13, Фастівську міську раду – 22, на місце
обухівського міського голови – О. Лук’яненка, у Переяслав-Хмельницьку
міську раду – 15, Обухівську міську раду – 16.
Кіровоградська область: у Кіровоградську обласну раду –
11 кандидатів, на посаду кіровоградського міського голови пропонують
В. Атаманчук, у Кіровоградську міську раду – 25, Голованівську районну
раду – 21, Долинську районну раду – 10, Новгородківську районну раду –
вісім, на місце світловодського міського голови – О. Агапова,
у
Світловодську міську раду – 18, Олександрійську міську раду – 21.
Луганська область: у Лисичанську міську раду – п’ять кандидатів,
Сєверодонецьку міську раду – 14, Старобільську районну раду – 19, на
посаду старобільського міського голови – В. Фурсова, у Старобільську
міську раду – дев’ять.
Львівська область: у Львівську обласну раду – 71 кандидат, на посаду
міського голови Львова «Самопоміч» пропонує нинішнього мера
А. Садового, у Львівську міську раду – 51, на місце винниківського міського
голови – Т. Дмитерка, на місце рудненського сільського голови – В. Гуцола,
у Брюховицьку селищну раду – 16, на місце бориславського міського голови
– І. Яворського, у Бориславську міську раду – вісім, у Бродівську районну
раду – шість, у Бродівську міську раду – 12, Буську районну раду – 19, у
Буську міську раду – вісім, Дрогобицьку районну раду – 23, у Дрогобицьку
міську раду – 29, Стебницьку міську раду – вісім, Дублянську міську раду –
10, Городоцьку районну раду – вісім, у Городоцьку міську раду – 12,
Комарнівську міську раду – два, у Жовківську районну раду – 16, на посаду
жовківського міського голови – В. Цимбала, у Жовківську міську раду – 12,
Золочівську районну раду – 31, Золочівську міську раду – 16, Кам’янкаБузьку районну раду – 22, Кам’янка-Бузьку міську раду – дев’ять,
Миколаївську районну раду – 15, Миколаївську міську раду – 10, у
Мостиську районну раду – 17, Мостиську міську раду – 12, Моршинську
міську раду – 10, Новороздільську міську раду – шість, Перемишлянську
районну раду – чотири, на посаду перемишлянського міського голови –
О. Зозулю, у Перемишлянську міську раду – сім кандидатів, у Бібрську
міську раду – 10, Пустомитівську районну раду – 18, Пустомитівську міську
раду – сім, Радехівську районну раду – чотири, Радехівську міську раду – сім,
Самбірську районну раду – 10, Самбірську міську раду – 11, Сколівську
районну раду – 18, Сколівську міську раду – вісім, у Сокальську районну
раду – 10, Сокальську міську раду – три, Старосамбірську районну раду –
вісім, у Стрийську районну раду – 20, на місце стрийського міського голови –
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А. Стасіва, у Стрийську міську раду – 19, на посаду трускавецького міського
голови – А. Кульчинського, у Трускавецьку міську раду – 18, Турківську
районну раду – 12, на посаду турківського міського голови – М. Лила, у
Турківську міську раду – сім, на місце червоноградського міського голови –
А. Залівського, у Червоноградську міську раду – 27, Яворівську районну раду
– 18, на посаду яворівського міського голови – П. Бакунця, у Яворівську
міську раду – 16, Новояворівську міську раду – 12.
Миколаївська область: на місце міського голови м. Миколаїв
пропонують О. Сєнкевича, у Миколаївську міську раду – 40 кандидатів.
Одеська область: в Одеську міську раду – 23 кандидати, у
Комінтернівську районну раду – вісі, в Іллічівську міську раду – 11.
Полтавська область: у Полтавську обласну раду – 29 кандидатів, на
місце міського голови м. Полтава пропонують І. Окіпнюка, у Полтавську
міську раду – 24, Комсомольську міську раду – 18, на місце кременчуцького
міського голови – Д. Плахотника, у Кременчуцьку міську раду – 20, на місце
лубенського міського голови Н. Реву, у Лубенську міську раду – 21.
Рівненська область: у Рівненську районну раду – 23 кандидати, у
Рівненську міську раду – 31, Здолбунівську районну раду – 21, Здолбунівську
міську раду – вісім, Костопільську районну раду – 28, Костопільську міську
раду – 30.
Сумська область: у Сумську міську раду – 21 кандидат, Глухівську
міську раду – 13, Конотопську районну раду – два, на місце конотопського
міського голови «Самопоміч» пропонує І. Пащенко, у Конотопську міську
раду – 14, Кроловецьку міську раду – дев’ять, Шосткинську міську раду –
вісім.
Тернопільська область: у Тернопільську обласну раду – 42 кандидати,
Тернопільську міську раду – 27, на посаду тернопільського міського голови
виставили кандидатуру Т. Пастуха, у Тернопільську районну раду – вісім
кандидатів, на місце бережанського міського голови – О. Захарківа, у
Бережанську міську раду – 20, Гусятинську районну раду – 32, у
Теребовлянську районну раду – 19, на посаду чортківського міського голови
пропонують С. Міщія, у Чортківську міську раду – 21.
Харківська область: у Харківську обласну раду – 102 кандидати,
Харківську районну раду – 16, на посаду Харківського міського голови
Т. Сітенка, у Харківську міську раду –102 , у Дергачівську районну раду – 10.
Херсонська область: у Херсонську обласну раду – 19 кандидатів, на
посаду херсонського міського голови висунуто кандидатуру А. Дмитрієва, у
Херсонську міську раду – 46, Іванівську районну раду – 11, Каховську міську
раду – 18, на посаду скадовського міського голови – О. Яковлєва, у
Скадовську міську раду – 22.
Хмельницька область: у Хмельницьку обласну раду – 42 кандидати,
Хмельницьку районну раду – 11, на посаду хмельницького міського голови
висунуто кандидатуру Ю. Самолюка, у Хмельницьку міську раду – 37,
Волочиську міську раду – 18, Деражнянську міську раду – 11, Кам’янецьПодільську районну раду – 14, на посаду шепетівського міського голови –
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І. Сидоренко, у Шепетівську міську раду – 27, Славутську міську раду – 19.
Черкаська область: на місце міського голови м. Черкас висунуто
кандидатуру Р. Шевченка, у Черкаську міську раду – 25, Уманську районну
раду – 14, Уманську міську раду – 20.
Чернівецька область: у Чернівецьку обласну раду – 34, Чернівецьку
міську раду – 21.
Чернігівська область: на місце міського голови м. Чернігів
запропоновано кандидатуру В. Зуба, у Чернігівську міську раду –
29 кандидатів, на посаду ніжинського міського голови – Г. Дудченка, у
Ніжинську міську раду – 26.
Таким чином, «Самопоміч» на своєму з’їзді виставила на громадське
обговорення список із 46 потенційних кандидатів у мери на вибори
25 жовтня. Серед них 12 кандидатів на мери обласних центрів. Як зазначив
лідер «Самопомочі» мер Львова А. Садовий, вони йдуть тільки в ті ради, де
зуміли знайти фахових і відповідальних українців, які готові служити.
Примітним залишається той факт, що чимало кандидатів від партії
раніше працювало в структурах Львівської міської ради. Проте свій з’їзд
«Самопоміч» вирішила провести в Києві, де прогнозується запекла боротьба
за крісло мера столиці. Тому з точки зору політтехнологічної доцільності
проведення з’їзду «Самопомочі» саме в Києві вбачається цілком логічним.
На посаду міського голови Києва партія висуває С. Гусовського. Він є
головою фракції «Об’єднання “Самопоміч”» у Київраді, експерт з управління
та стратегічного розвитку, відомий ресторатор. «Сьогодні місту необхідно
забути жахливу історію останніх 100 років, коли до Києва ставилися як
хтозна до чого: 70 років комуністичного експерименту, а потім тривіально
«доїдали» як могли. Я вдячний за довіру і готовий інвестувати себе в рідне
місто в складі команди однодумців. Разом ми зможемо повернути Києву
здоровий глузд», – такі передвиборчі заяви озвучує кандидат.
З його коментарів стає зрозумілим те, що саме висування його
кандидатури від «Самопомочі» вселяє надію на перспективу вийти у другий
тур виборів. «Мій рейтинг як індивіда – це одне, а рейтинг як людини, яка
очолює “Самопоміч” у місті – це зовсім інше», – зауважив С. Гусовський про
свої шанси вийти до другого туру виборів мера, коментуючи те, що сьогодні
його підтримують усього кілька відсотків киян.
А. Садовий, кандидат на посаду міського голови Львова. Наразі чинний
міський голова Львова. Про нього пишуть, що він у перші дні своєї роботи
ліквідував з-під міської ради парковку, категорично відмовився від охорони й
зробив вхід у львівську мерію вільним. Саме за мерства А. Садового у Львові
з’явилися перші велосипедні доріжки, велосипедні парковки, розширилася
центральна пішохідна зона, у кожному районі міста почали ремонтувати
внутрішньоквартальні дороги, хідники і дворики. Завдяки якісній співпраці з
європейськими банками стало можливим будівництво трамваю на Сихів.
Львів чи не першим в Україні заявив про будівництво великого
індустріального парку, де буде створено кілька тисяч нових робочих місць.
Серед важливих завдань, які ставить перед собою міський голова нині, –
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збільшення інвестиційних надходжень, акумулювання у Львові ІТ-центру,
розвиток Львова в економічному плані.
І. Кулинич висувається від партії як кандидат на посаду міського
голови Івано-Франківська. Наразі є директором департаменту економічної
політики Львівської міської ради, спеціалізується на економіці,
стратегічному плануванні, економічному аналізі та управлінні. Має
професійний досвід. Водночас громадськість позитивно оцінила заяву
кандидата, що власним успіхам вона завдячує команді, з якою працює.
Т. Пастух, кандидат на посаду міського голови Тернополя. Він є
народним депутатом України, фракція «Об’єднання “Самопоміч”». На
момент обрання був добровольцем 128 гірсько-піхотної бригади ЗСУ. Раніше
– голова Бучацької районної державної адміністрації. За соціальноекономічними показниками вивів район на 1 місце в області з 15. Має
успішний досвід підприємницької діяльності.
О. Сєнкевич, кандидат на посаду міського голови Миколаєва.
Успішний ІТ-підприємець, голова Миколаївського осередку «Об’єднання
“Самопоміч”».
Н. Чиж, кандидат на посаду міського голови Житомира. Є керівником
міського осередку «Самопомочі», директор «Агромакс трейд». Основні
вимоги, які на сьогодні озвучені, – це проведення незалежного аудиту
використання бюджетних коштів, ліквідування стихійних сміттєзвалищ.
А. Дмитрієв, кандидат на посаду міського голови Херсону. Керівник
Херсонського міського осередку «Самопомочі», приватний підприємець.
Т. Сітенко, кандидат на посаду міського голови Харкова. Голова
Харківського громадського об’єднання «Самопоміч», лікар ортопедтравматолог.
Ю. Самолюк, кандидат на посаду хмельницького міського голови.
Співвласник ТОВ «Хмельницький агрегатний завод». Створив компанію, яка
займалася постачанням автозапчастин з-за кордону.
В. Атаманчук, кандидат на посаду мера Кіровограда. Заступник
голови Кіровоградської ОДА з гуманітарних питань.
В. Зуб, кандидат на посаду міського голови Чернігова. Керівник
управління охорони здоров’я Львівської міської ради. За час перебування
В. Зуба на посаді головного медика Львова відбулися зрушення в розвитку
обслуговування в медичних установах. Відкрито нові спеціалізовані
відділення, впроваджено сучасні методи діагностики та лікування, проведено
багато масових профілактичних акцій.
Р. Шевченко, кандидат на посаду черкаського міського голови.
Директор ФКТ «Черкаський авторемонтний завод», де вдалося налагодити
випуск продукції для оборонної галузі. За невеликий проміжок часу це
підприємство відремонтувало близько 10 КрАЗів, які вже відправлені в зону
АТО.
І. Окіпнюк, кандидат на посаду міського голови Полтави. Працівник
«Укртелекому».
В організації передвиборної кампанії привертає увагу робота
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харківського осередку «Самопомочі» (відомо, що Харків належить до тих
регіонів, що більшою мірою негативно ставився до партій із «західним»
корінням). Зокрема, ще влітку Харківське представництво політичної
організації «Об’єднання “Самопоміч”» заявило про свою участь у виборах до
Харківської міської ради та на посаду харківського міського голови. До
участі у виборах як волонтерів і кандидатів «Самопоміч» запросила активних
представників харківської спільноти, які прагнуть реальних змін в
економічному й суспільно-політичному житті регіону. «Партія має намір
взяти участь у виборах до міської ради, і ми закликаємо всю громадськість
Харкова та області взяти активну участь у виборчій кампанії разом з нами.
Серед наших кандидатів ви не знайдете колишніх членів Партії регіонів чи
комуністів. Серед нас – активісти, волонтери, ветерани АТО, представники
малого та середнього бізнесу та IT-індустрії. Серед нас немає людей з
корупційним минулим», – заявив голова Харківського представництва
громадської організації «Об’єднання “Самопоміч”» Т. Сітенко.
Водночас ряд оглядачів схиляються до думки, що відсутність у
запропонованому списку кандидатів на місцевих виборах у мери деяких
обласних центрів і в облради говорить про те, що ця політична сила ще не
виросла до всеукраїнського рівня. Це підтверджує й сам лідер «Самопомочі»
А. Садовий, звертаючи увагу на брак кадрів на місцях. «Ми ідемо не у всіх
радах, а тільки в ті, де ми зуміли знайти хороших відповідальних українців,
які готові бути разом з нами і служити», – заявив він. У результаті, не
висунуто кандидатури в мери Одеси, Дніпропетровська, Запоріжжя та ряд
інших великих міст. Також без «Самопомочі» працюватимуть Чернігівська,
Черкаська, Сумська, Рівненська, Одеська, Миколаївська та Кіровоградська
облради. Тобто йдеться про сім регіонів.
Проте є й інше реальне пояснення відсутності кандидатів від
«Самопомочі» в деякі органи місцевого самоврядування. Таке пояснення
містить не кількісну, а якісну оцінку кандидатів від цієї політичної сили. У
місцеві органи влади мають потрапити люди, які користуються довірою, а
отже «Самопоміч» отримає мінімум негативу від дій своїх однопартійців у
регіонах. Причому в контексті проведення реформи з децентралізації такий
підхід виглядає доволі обґрунтованим. Наприклад, у виборчому списку до
Київради немає «сторонніх» людей. Тільки помічники народних депутатів
від «Самопомочі», представники київського штабу, більшість яких родом зі
Львова, а також кілька людей кандидата в мери Києва С. Гусовського.
Унаслідок такої кадрової політики, з урахуванням того, що в тих
регіонах, де не сформовані спроможні територіальні громади, органи
місцевого самоврядування обирають терміном на два роки, «Самопоміч»
отримує час на формування своїх команд у «проблемних» регіонах.
Більше того, представники «Самопомочі» запевняють, що не ведуть
жодних переговорів про об’єднання партії «Самопоміч» з іншими
політичними силами на майбутніх місцевих виборах. «Якщо говорити про
наступні місцеві вибори, то я переконаний, що кожна партія повинна
показати, що вона зробила, що вона планує зробити, а ті партії, які
18

отримають довіру людей, потім в тих чи інших міських радах можуть
знаходити спільні точки дотику. Я бачу союзниками всіх тверезомислячих
людей в нашій державі», – пояснив позицію партії лідер «Самопомочі», мер
Львова А. Садовий.
Однак деякі оглядачі критично ставляться до задекларованої кадрової
політики «Самопомочі» на цих місцевих виборах. На їхнє переконання, такий
підхід у формуванні кадрів зовсім не означає, що буде досягнуто відмінного
результату на виході. Крім того, на їхнє твердження, обрана «Самопоміччю»
агітаційна технологія не містить у собі нічого нового, а лише повторює вже
використаний у 2010 р. досвід «Сильної України» С. Тігіпка. По-друге,
технологія «відкриті списки», яку нині використовує партія, також ідентична
тій, яку на виборах до місцевих органів самоуправління використовував
С. Тігіпко та його «Сильна Україна».
Очевидним стає те, що «Самопоміч» у регіонах свідомо займе
опозиційну нішу, з якої буде набагато легше збільшувати електоральні
симпатії, а значить, рейтингові відсотки.
Загалом команда «Самопомочі» балотуватиметься далеко не у всіх
регіонах, сконцентрувавши свої зусилля переважно на Заході України.
Прогнозується, що партія має шанси здобути високі результати на цих
місцевих виборах – за словами експертів, може йтися про близько 30 %.
Партія прогнозовано є лідером перегонів на Львівщині – у Львівській
міській та обласній радах саме її представників буде найбільше. Як жартують
експерти, у міській і обласній раді буде «Самопоміч» і всі інші. Щодо
Львова, то тут прогнозують усі 40 %, щоправда, зазначають, що за них треба
буде поборотися. Фаворитом серед претендентів на посаду мера Львова буде
лідер «Самопомочі» А. Садовий. Як зазначив директор Центру експертних
досліджень «Тема» Р. Онишкевич щодо виборів міського голови Львова, то
тут фактично без інтриг: беззаперечним лідером перегонів є діючий міський
голова А. Садовий.
«Але за цю перемогу йому доведеться поборотися.
Про свою участь у виборах уже заявили “свободівець”, учасник АТО
Р. Кошулинський, народний депутат І. Васюник, передвиборну кампанію уже
розпочав член “Громадянської позиції” В. Гірняк. Не виключено, що
поборотися за крісло мера спробують діючі нардепи Д. Добродомов та
О. Юринець», – підкреслив експерт.
Такий потенційно високий результат «Самопомочі» експерти
пояснюють тим, що багато людей сподіваються на цю політичну силу, яка не
загрузнула в інтригах і звинуваченнях, а просто, за словами політичного
експерта Р. Кошового, успішно конвертує позитивний імідж Львова у
власний рейтинг. «Але тут є і зворотний бік медалі. На сьогодні можна чітко
говорити, що без іміджу міста Львова і без Андрія Івановича партії
“Самопоміч” не існує в принципі. У них нема ні ідеології, ні потужних
лідерів, у них немає нічого, що могло би бути базисом їхньої популярності»,
– зазначив експерт (Матеріал підготовлено з використанням інформації
таких джерел: Об’єднання «Самопоміч» (http://samopomich.ua);
Влада.depo.ua
(http://www.depo.ua/ukr/politics/chomu-sadoviy19

virishivproignoruvati-mistsevi-vibori-08092015173500);
Gigamir.net
(http://gigamir.net/news/kyiv/pub2044533);
РБК
(http://www.rbc.ua/ukr/interview/andrey-sadovyy-my-veli-klichko-nikakihrazgovorov-1435732967.html); Деловая столица (http://www.dsnews.ua);
Национальный
антикоррупционный
портал
«АНТИКОР»
(http://antikor.com.ua/articles/62406pochemu_sadovoj_reshil_igratj_v_poddavki_na_mestnyh_vyborah); Львівська
газета (http://www.gazeta.lviv.ua/politic/2015/06/25/44678); Телеканал новин
«24»
(http://24tv.ua/ukrayina/samopomich_vistavila_na_obgovorennya_kandidativ_u
_meri/n610447);
Польсько-український
портал
(http://www.polukr.net/uk/blog/2015/06/samopomomicz-i-miscevi-vibori); 112.ua
(http://ua.112.ua/polityka/samopomich-do-kintsia-tyzhnia-opryliudnyt-vyborchispysky-na-mistsevi-vybory-bereziuk-250322.html).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Вітання Голови Верховної Ради України В. Гройсмана з нагоди
Дня ветерана.
Дорогі наші ветерани!
За традицією, на початку жовтня в Україні відзначається День
ветерана. Цього дня ми вшановуємо героїв Другої світової війни, воїнівафганців, усіх мужніх захисників Вітчизни.
Але нині в нашому суспільстві День ветерана набуває нового значення.
Якщо раніше ми звикли називати так переважно людей літніх, то сьогодні в
реальному часі спостерігаємо, як на наших очах стають ветеранами юні
хлопці та дівчата, опалені війною на Донбасі.
Сучасні ветерани - гідні нащадки славних воїнів України. Ми можемо
лише здогадуватися, скільки випробувань, болю і втрат довелося їм
пережити, зберігши при цьому найголовніше - гідність, віру та любов.
Бажаю всім вам, шановні друзі, міцного здоров’я, благополуччя,
родинного щастя і, звичайно ж, якнайскорішого встановлення миру на
українській землі (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 30.09).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман високо оцінює рівень
двосторонніх українсько-японських взаємин і виступає за подальшу
активізацію їхньої парламентської складової.
Під час зустрічі з групою дружби Японія – Україна парламенту Японії в
середу, 30 вересня, В. Гройсман високо оцінив рівень двостороннього
політичного діалогу, зазначивши, що візит групи дружби «надихає на
подальшу взаємовигідну співпрацю». Він подякував уряду Японії за
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підтримку України в реалізації різноманітних економічних проектів.
Керівник парламенту також подякував керівникові делегації, члену
палати представників, голові групи дружби Японія – Україна Е. Морі за
особистий внесок у розбудову двосторонніх міжпарламентських взаємин і
запевнив у своїй відданості їх подальшій активізації й поглибленню.
«Україна переживає складні часи – зовнішню агресію, окупацію частини
території. Ми також прагнемо стати демократичною європейською державою
і проводимо глибинні внутрішні реформи, – сказав В. Гройсман. – Дуже
важливо, що у нас є такі друзі, як Японія».
Голова Верховної Ради наголосив, що необхідно «довести агресору усіма
можливими засобами неприпустимість таких дій», акцентувавши також на
економічній та інформаційній війні, яку Російська Федерація веде проти
України. «Наша зброя – це відкритість і правда, – заявив Голова Верховної
Ради. – І ми все робитимемо, щоб доносити її світу, у тому числі завдячуючи
нашим друзям, які бачать реальну картину того, що відбувається».
В. Гройсман також заявив, що санкційна політика щодо Російської
Федерації – «це спроба змусити Росію повернутися на цивілізований шлях та
відмовитися від агресивних намірів». «Агресор має платити найвищу ціну за
свою агресію», – наголосив він.
У цьому контексті В. Гройсман високо оцінив «рішучу позицію» Японії
щодо засудження анексії Криму й агресії на Сході України.
Керівник парламенту також заявив, що Верховна Рада продемонструвала
здатність на законодавчому рівні забезпечувати необхідні країні реформи,
зокрема, наголосив він, парламентарі «рішуче налаштовані» на боротьбу з
корупцією.
У свою чергу Е. Морі зазначив, що між нашими країнами дуже багато
спільного, зокрема питаннях енергетики та енергетичної безпеки. У відповідь
В. Гройсман назвав «надзвичайно важливою» українсько-японську
співпрацю в питаннях ядерної безпеки, зазначивши, що Україна високо цінує
допомогу з боку Японії і відкрита до подальшої співпраці.
Керівник делегації заявив, що уряд і парламент Японії сповідують єдину
позицію щодо підтримки України. «Ми, парламентарі, разом з урядом
будемо й надалі працювати над підтримкою вашої держави», – заявив
Е. Морі, також висловивши сподівання, що Україна успішно подолає шлях
внутрішніх реформ.
Е. Морі також зазначив, що в Японії очікують на візит Голови Верховної
Ради. В. Гройсман повідомив, що такий візит планується здійснити в
наступному році (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 30.09).
***
Старими методами побудувати нову якість роботи українського
парламенту неможливо. На цьому наголосив Голова Верховної Ради
України В. Гройсман, спілкуючись із журналістами в середу, 30 вересня.
«Зафіксуємо те, що було, для історії і через певний період часу
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пересвідчимося, як працюватиме український парламент. Я про це говорив
неодноразово і зараз хочу підкреслити: старими методами будувати нову
якість українського парламенту неможливо», – заявив В. Гройсман,
спілкуючись із журналістами під час ознайомлення з тими змінами, які
відбуваються в роботі апарату Верховної Ради України.
В. Гройсман запросив журналістів подивитися на процес внутрішнього
документообігу, який досі здійснюється традиційно в паперовому вигляді,
ознайомитися з дитячою кімнатою для дітей відвідувачів і працівників
парламенту в одній з будівель, а також обмінятися думками щодо організації
роботи прес-центру.
Під час відвідування відділу службової кореспонденції Головного
управління документального забезпечення, який щодня опрацьовує понад
2 тис. документів, здійснюючи роботу з прийому й опрацювання службової
кореспонденції, керівник парламенту заявив, що працювати такими методами
у ХХІ ст.. неможливо.
Верховна
Рада
вже
розпочала
впровадження
електронного
документообігу, але досі цей процес гальмувався через застаріле обладнання.
Днями вже оголошено тендер на придбання для Верховної Ради сучасної
оргтехніки, сканерів, серверного обладнання, ліцензійного програмного
забезпечення та інших необхідних для впровадження електронного
парламенту технічних засобів. Голова Верховної Ради України закликав
журналістів відслідковувати перебіг тендера, щоб усе відбувалося прозоро.
Нове обладнання також забезпечить можливості стрімінгу із засідань
комітетів, зміну організації проведень погоджувальної ради, прискорить
впровадження інших елементів сучасної організації роботи українського
парламенту.
Презентуючи слайди з пропозиціями щодо впровадження стандартів
е-парламенту, В. Гройсман звернув увагу на те, що «готується нова версія
веб-порталу Верховної Ради України, де будуть систематизовані всі дані
щодо роботи парламенту, у тому числі на базі порталу можуть бути створені
якісні різнопланові сервіси для громадян України».
Також В. Гройсман повідомив, що як наступний етап опрацьовуються
нові технічні вимоги для системи голосування нового покоління. При цьому
В. Гройсман пояснив, що нинішня система була розрахована на 10 років, а
працює вже 13.
У цілому ж, за словами очільника парламенту, на реалізацію першого
комплексу запланованих кроків «піде приблизно шість місяців, але вже
протягом цих шести місяців ми будемо бачити нові сервіси» (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 30.09).
***
Народні депутати України та керівництво апарату Верховної Ради у
вівторок, 29 вересня, узяли участь у церемонії вшанування пам’яті
жертв Бабиного Яру.
У жалобних заходах з нагоди 74 роковин початку розстрілів у Бабиному
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Яру, які відбулися в Національному історико-меморіальному заповіднику
«Бабин Яр», узяли участь Прем’єр-міністр України А. Яценюк, урядовці,
представники громадськості, національних товариств, дипломатичного
корпусу, ієрархи церков.
Від Верховної Ради України квіти до пам’ятника жертвам 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).
***
Виконуючий обов’язки керівника апарату Верховної Ради України
В. Слишинський у середу провів зустріч із представниками Німецького
товариства міжнародного співробітництва (GIZ) і Вестмінстерської
фундації за демократію (WFD).
Вітаючи гостей, В. Слишинський наголосив, що спільні напрацювання
будуть корисні в процесі реформування як апарату парламенту, так і
законодавчих процедур.
Під час зустрічі обговорювалися шляхи співпраці та підготовка до
підписання спільного меморандуму про взаємодію між Верховною Радою та
Вестмінстерською фундацією за демократію. «Ваш досвід і знання для нас
важливі», – наголосив В. Слишинський, висловивши при цьому побажання
поєднати в майбутньому роботу кількох проектів з реформування
українського парламенту.
У свою чергу члени делегації підкреслили, що співпраця з українським
парламентом є актуальною для GIZ і WFD, наголосивши, що «ми давно
працюємо з Верховною Радою, і наша співпраця гнучка». Сьогодні ж, на
думку гостей, важливо, щоб робота Верховної Ради, її реформування
відбувалося в річищі загальної архітектури реформ в Україні (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 30.09).
***
У Верховній Раді відбулися парламентські слухання на тему:
«Розвиток підприємництва в Україні та підтримка малого і середнього
бізнесу».
Перший заступник Голови Верховної Ради України А. Парубій,
відкриваючи парламентські слухання, зазначив: «Щоб добитися значних
економічних успіхів, необхідна державна політика, спрямована на ліквідацію
недоліків та створення конкурентних переваг для розвитку малого та
середнього бізнесу. Політика, яка базується на кращому світовому досвіді, та
враховані українські реалії. Така політика повинна формуватися владою
спільно з бізнесом, експертним середовищем та громадянським суспільством
у режимі постійного діалогу».
Серед проблем, з якими підприємці стикаються щоденно, голова
Комітету з питань промислової політики та підприємництва В. Галасюк
назвав обвал купівельної спроможності через шокову девальвацію гривні,
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надвисокі та складні в адмініструванні податки, які є одними з найвищих у
Європі, навантаження на фонд оплати праці. «Це і контрабанда на митниці, і
корупція на всіх рівнях, які, на жаль, не стали меншими, це та іржа, яка
поїдає економіку країни, суспільство та блокує наш розвиток. Це й
драконівська вартість кредитів, яка робить їх абсолютно недоступними для
малого та середнього бізнесу, це штучні регуляторні бар’єри та часто
необґрунтований незаконний тиск контролюючих та силових органів на
доброчесні підприємства, в тому числі на підприємства ІТ-галузі, це
рейдерські атаки та слабкий захист права власності», – підкреслив голова
комітету
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 30.09).
***
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 ст. 4 новим п. 121, яким вводиться
нове поняття «заміщення природного газу (бекхол)» і визначається сутність
такого поняття. Згідно з 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 –
перевізниками-операторами 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 в
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 ч. 3 ст. 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, 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.
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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.
Як повідомили інформаційному управлінню в секретаріаті комітету,
члени комітету, підтримуючи спрямованість законопроекту, висловили деякі
зауваження до проекту й пропонували врахувати їх під час доопрацювання
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 29.09).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів зустріч із 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 Б. Обама наголосив, що Сполучені Штати Америки
будуть і надалі підтримувати Україну, яка впроваджує реформи й продовжує
шукати дипломатичне вирішення конфлікту (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 29.09).
***
У Нью-Йорку Президент України П. Порошенко провів зустріч з
віце-президентом США Д. Байденом.
Глава Української держави подякував США за підтримку України,
зокрема за сильний виступ президента Б. Обами на Генеральній Асамблеї
ООН. Співрозмовники погодилися, що Росія повинна повністю виконати
мінські домовленості.
Віце-президент США наголосив, що питання безпеки України не
пов’язане жодним чином із ситуацією довкола Сирії. Д. Байден привітав
підписання 29 вересня в Мінську Угоди щодо відведення озброєння калібром
менше 100 мм.
Під час розмови Д. Байден також повідомив П. Порошенку, що цієї
осені США надішлють в Україну радіолокаційні системи контрбатарейної
боротьби Q36 – рухомі радіолокаційні станції, які призначені для виявлення
та відстеження пострілів артилерії й ракетних пусків, для забезпечення
контрбатарейного вогню.
Співрозмовники скоординували позиції напередодні зустрічі в
«нормандському форматі», яка відбудеться в Парижі 2 жовтня (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 30.09).
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***
У Нью-Йорку Президент України П. Порошенко провів зустріч із
прем’єр-міністром Японії С. Абе.
Під час переговорів глава Української держави подякував за масштабну
фінансову допомогу, яку надає Японія для стабілізації економічної ситуації,
реалізації реформ і 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 р.
Українською стороною висловлено зацікавленість у залученні
японського капіталу в економіку України в контексті підписаної на початку
цього року ключової міждержавної угоди про сприяння та взаємний захист
інвестицій. Також були розглянуті питання зміцнення енергетичної безпеки
України. Президент і Прем’єр надали високу оцінку розвитку
співробітництва між Україною та Японією в 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 у контексті головування Японії в цій організації з 1 січня 2016 р. Сторони
домовилися про візит глави Української держави до Японії в наступному
році (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 29.09).
***
У рамках 70 сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України
П. Порошенко провів зустріч із президентом Республіки Польща
А. Дудою.
Глава Української держави високо оцінив послідовну і тверду
підтримку Польщею зусиль України, спрямованих на встановлення миру й
політичне врегулювання ситуації на Донбасі.
Під час зустрічі А. Дуда наголосив, що Польща є і залишатиметься
надійним союзником України у відстоюванні суверенітету й територіальної
цілісності, у реалізації проєвропейських реформ.
Глави двох держав обговорили ситуацію на Донбасі. Президент Польщі
акцентував увагу на неприпустимості «замороження» конфлікту.
П. Порошенко й А. Дуда засудили проведення псевдовиборів на окупованих
територіях і погодилися, що в разі їх проведення має бути посилено
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військово-технічну допомогу Україні та посилено санкції проти Росії.
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 в цьому році (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 30.09).
***
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 р., 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 П. Порошенко під час перебування в Нью-Йорку
зустрівся з Головою 70 сесії Генеральної Асамблеї ООН М. Люккетофтом.
Глава Української держави привітав співрозмовника з обранням на
пост і висловив сподівання, що його діяльність сприятиме дотриманню
членами ООН її засадничих принципів та Статуту, а також посиленню
ефективності організації та її миротворчого потенціалу.
М. Люккетофт відзначив роль України у створенні ООН і вагомий
внесок Української держави у її діяльність і запевнив у підтримці
українських ініціатив, спрямованих на мирне врегулювання конфлікту,
викликаного російською агресією.
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Співрозмовники погодилися, що право вето постійних членів Ради
Безпеки ООН слід обмежити. «Агресор не повинен мати права вето», –
заявив Президент України.
П. Порошенко та М. Люккетофт також обговорили питання
активнішого залучення ООН у вирішення конфлікту, спровокованого
агресією Росії на Донбасі (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 29.09).
***
Президент України П. Порошенко в Нью-Йорку провів зустріч з
керівництвом Австралії, Нідерландів, Бельгії та Малайзії.
Глави делегацій держав-учасниць спільної групи з розслідування
авіакатастрофи літака МН-17 висловили розчарування російським вето під
час голосування в Радбезі ООН за резолюцію про створення трибуналу для
розслідування катастрофи, що відбулося 29 липня.
Учасники від Австралії, Нідерландів, Бельгії, Малайзії та України
домовилися про подальшу координацію та спільну роботу з метою покарання
винних у трагедії літака «Малайзійських авіаліній».
Голландська сторона повідомила, що 13 жовтня відбудеться
презентація результатів міжнародного незалежного розслідування.
Співрозмовники також відзначили важливість ініціативи України щодо
встановлення міжнародного дня вшанування пам’яті жертв терактів
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 29.09).
***
Президент П. Порошенко в Нью-Йорку провів зустріч із
представниками американських ділових кіл, на якій привернув увагу
міжнародних інвесторів до перспектив, що відкриваються в Україні з
втіленням у життя реформ.
«Я гордий вам повідомити, що ми вже маємо перші результати
реформ», – зазначив глава держави.
Президент поінформував про антикорупційні заходи, які мають на меті
продемонструвати, що жодної «парасольки» для будь-якого корупціонера не
буде. Нова, щойно створена поліція вже користується довірою понад 80 %
населення країни. Відбувається радикальне реформування органів
прокуратури на місцях. На часі – судова реформа, яка має повернути в
населення віру в справедливий суд, а в інвесторів – упевненість у захисті
їхніх інвестицій.
Глава держави зазначив, що реформа з децентралізації, яка передбачає
передачу в регіони значної частини повноважень від центральної влади,
зробить регіони більш вільними, у тому числі у визначенні своєї економічної
перспективи, що також підвищить їхню інвестиційну привабливість.
Особливо Президент звернув увагу на досягнення в реформуванні
фінансово-банківської системи, відзначивши роль у цьому амбіційної
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програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом, а також заходів
з оздоровлення банківської системи.
Нарешті на часі – податкова реформа. Триває дискусія щодо
податкових ставок, однак, запевнив глава держави, вона максимально
працюватиме на підвищення інвестиційної привабливості країни.
Глава держави також зазначив, що потужна приватизація в країні стане
найбільш прозорою та антикорупційною за всі часи існування країни. Як
перший приклад Президент назвав минулорічний конкурс на 3G частоти.
Глава держави подякував за підтримку країни, інтерес до перспектив
інвестування та відзначив важливість трансатлантичної єдності, у тому чиcлі
єдності представників ділових кіл.
Зустріч була організована членами Ділової ради з міжнародного
порозуміння BCIU. У ній взяли участь представники керівництва близько
30 компаній і фінансових установ (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 29.09).
***
Президент України взяв участь у Всесвітньому форумі лідерів, який
був організований Колумбійським університетом, і виступив з доповіддю
стосовно подій в Україні та викликів, що стоять перед нашою країною і
глобальним світом у контексті агресії Росії проти України.
На початку промови глава держави відзначив особливу приємність
виступати у всесвітньо відомому науковому центрі на Манхеттені, який
бачив багатьох лауреатів Нобелівської та Пулітцерівської премій, а також
переможців Academy Awards.
«Для мене велика честь і обов’язок привернути вашу увагу, увагу
майбутніх політиків і лідерів громадської думки щодо подій в Україні,
значення моєї країни для глобального світу і її ролі в якості захисника
демократичних цінностей, а також відкрити вам ті неймовірні можливості
України в сфері технологій, інновацій та людського капіталу», – сказав глава
Української держави.
Президент у своєму виступі нагадав присутнім, що такі відкриття та
досягнення людства, як вертоліт, реактивний пасажирський літак, космічний
човник, генетичний код, трансплантація рогівки й лазерний діод, були
винайдені етнічними українцями. При цьому Президент також зазначив, що
українці також були серед засновників і винахідників Apple, IMAX, PayPal і
WhatsApp і створили багато інших новацій, які змінили наше життя в останні
роки.
Президент наголосив на тому, що Україні, яка рухається шляхом
реформ і прагне стати вільною, незалежною, демократичною, ціннісно
зорієнтованою країною протистоїть неоімперська експансія й агресія з боку
Росії. Глава Української держави нагадав, що цими діями Росія порушила всі
свої міжнародні зобов’язання відповідно до Статуту ООН, Гельсінського
заключного акта та Паризької хартії для нової Європи та закликав до
переосмислення всієї системи міжнародної безпеки.
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У своєму вступному слові Президент наголосив на надзвичайній
важливості довіри та єдності усіх партнерів України – США, Європейського
Союзу і всієї демократичної спільноти світу на підтримку України: «Має
бути побудована довіра, і я обіцяю, що ми побудуємо довіру зі всіма нашими
партнерами», – сказав Президент.
Багато уваги у своєму виступі Президент приділив реформам в Україні:
«Ми робимо багато речей, які не робилися всі 24 роки нашої історії».
Детально Президент зупинився на правоохоронній реформі та створенні
нової поліції як символу довіри людей до влади, а також на антикорупційній
боротьбі та судовій реформі. «Ми зробили унікальну реформу у секторі
безпеки, створивши нову армію», – зазначив Президент, відзначивши роль
волонтерів і унікальне залучення недержавного сектору.
Глава держави поінформував про фахівців з інших країн – випускників
іноземних вишів, які сьогодні працюють в уряді України, і наголосив на
унікальній можливості для молодих українців, які прагнуть змін у нашій
країні. «Якщо ви спросите, чого ми потребуємо найбільше, ми потребуємо
молодих лідерів. Нові обличчя, нові люди – це те, що зараз характеризує
нашу країну», – сказав Президент.
Глава держави відповів на численні запитання студентів університету.
Серед головних відповідей звучало переконання Президента у звільненні
Донбасу, поверненні АР Крим до України та успішному процесі європейської
інтеграції: «Європейська інтеграція – ідея, що об’єднала українське
суспільство. Демократична Україна має бути в Європейському Союзі».
Виступ Президента України транслювався в прямому інтернет-ефірі
для інших провідних університетів США, таких як Єльський і Гарвардський
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 30.09).
***
У середу, 30 вересня, Прем’єр-міністр А. Яценюк зустрівся з
міністром економіки Словацької Республіки В. Гудаком.
В. Гудак високо оцінив результати нещодавнього візиту глави
українського уряду до Словаччини й наголосив на готовності словацької
сторони якнайшвидше розвинути досягнуті домовленості, поглиблюючи
партнерські відносини обох країни.
Під час зустрічі йшлося про ініціативи й напрями двосторонньої
взаємодії, що стосуються, зокрема, поставок енергоресурсів до України,
підвищення енергетичної ефективності, розвитку відновлювальної
енергетики, інноваційного потенціалу, інфраструктурної галузі в Україні,
бізнесу та міжрегіонального співробітництва.
Окремо було відзначено роль Міжурядової українсько-словацької
комісії з економічного, промислового й науково-технічного співробітництва
в започаткуванні відповідних проектів та наголошено на необхідності
провести чергове її засідання до кінця поточного року (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 30.09).
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***
У вівторок, 29 вересня, Прем’єр-міністр А. Яценюк зустрівся з
делегацією палати представників парламенту Японії на чолі з головою
українсько-японської парламентської групи дружби Е. Морі.
Представники парламенту Японії засвідчили тверду підтримку
незалежності та територіальної цілісності України і висловили готовність до
подальшої активної допомоги реформаторських зусиль в Україні та
поглиблення двостороннього співробітництва, зокрема в економічній галузі
та у сфері післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних
електростанціях.
А. Яценюк висловив вдячність японським представникам за
солідарність з Українською державою в час виняткових випробувань
унаслідок російської агресії проти незалежності та територіальної цілісності
України.
Учасники зустрічі відзначили спільність позицій України і Японії щодо
неприпустимості зміни кордонів, порушення територіальної цілісності країн і
основних принципів міжнародного права та підкреслили важливість
зміцнення міжнародної безпеки.
Окремо під час зустрічі було обговорено комплекс питань, пов’язаних
із протидією російській агресії. Відбувся обмін думками стосовно шляхів
реформування
Ради
Безпеки
ООН
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 29.09).
***
«Доки Росія не забереться з Криму, “Аерофлот” не може тут
літати», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні
уряду в середу, 30 вересня.
Він нагадав, що відповідно до рішення Ради національної безпеки і
оборони проти Російської Федерації був введений другий, розширений пакет
санкцій. У тому числі були введені санкції стосовно російських авіакомпаній:
«Мотивація введення санкцій чітка і зрозуміла: російські авіакомпанії
порушили повітряний простір України, незаконно здійснювали авіаційні
польоти на територію України до Автономної Республіки Крим, – і такі
авіакомпанії, в тому числі й компанія “Аерофлот”, потрапили в санкційний
список. У нас є чітка мотивація, чому Україна прийняла відповідне рішення.
Не треба було загарбувати наш Крим, вводити війська в Донецьк і Луганськ».
Водночас, підкреслив він, північні сусіди «без будь-яких підстав, як
завжди, почали погрожувати і вводити безпідставні зворотні заходи проти
українських авіакомпаній»: «У міжнародних відносинах ключовий принцип –
це принцип взаємності: скільки літають до нас – стільки літаємо ми. Якщо
інше не визначено нашими двосторонніми договорами».
А. Яценюк звернувся до міністра закордонних справ України
П. Клімкіна: «Якщо Росія думає, що вона буде таким чином знищувати наші
авіакомпанії, у неї нічого не повинно вийти».
Глава уряду звернувся до очільника МЗС провести консультації з цього
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питання: «Прошу невідкладно пояснити нашим сусідам про те, що санкції
введені. До того моменту, доки Росія не забереться з Криму, “Аерофлот” не
може літати. Але виконувати наші двосторонні угоди щодо взаємних
польотів треба на принципі взаємності. Ми повинні захистити власний ринок,
і Україна, аргументовано вводячи санкції, буде захищати свої компанії і свій
економічний інтерес», – підкреслив глава уряду (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 30.09).
***
«Рішення Ради федерації РФ щодо надання дозволу російському
президенту направляти війська в будь-які країни світу – це крок до
знищення глобальної системи безпеки», – заявив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк на засіданні уряду в середу, 30 вересня.
Президент РФ, зазначив Прем’єр-міністр України, «свої війська
відправив в Україну без відповідного рішення». «Вони вже давно
знаходяться як в Криму, так і в Донецьку і Луганську», – додав він.
Після 70 сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй,
наголосив він, прийняття такого рішення Російською Федерацією – «це ще
один крок до дестабілізації глобальної ситуації, до напруження в світі, до
продовження військових конфліктів». «І Росія за це несе персональну
відповідальність, – підкреслив глава українського уряду. – Реакція світового
співтовариства з цього питання повинна бути невідкладна» (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 30.09).
***
Кабінет Міністрів України відповідно до повноважень, наданих
новим законом про ринок газу, приймає рішення щодо надання соціальної
норми в обсязі 200 куб. м газу за ціною 3600 грн для всіх домогосподарств,
які використовують природний газ для опалення. «Це вдвічі дешевше, ніж
ринкова ціна природного газу, яка становить сьогодні 7188 грн», – заявив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду в середу, 30 вересня.
«Уряд компенсує різницю в ціні за рахунок коштів Державного
бюджету», – наголосив А. Яценюк.
Він зазначив, що новий закон України про ринок газу набирає чинності
з 1 жовтня.
Цим законом, нагадав А. Яценюк, уряд отримав відповідні
повноваження «щодо того, як допомогти сім’ям, які потребують допомоги у
зв’язку з тим, що ціни і тарифи на енергетичні ресурси стали європейськими і
відповідають ринковій кон’юнктурі»: «Кабінет Міністрів має можливість
приймати спеціальні рішення щодо продажу газу для населення за ціною, яка
визначена урядом, але в тому випадку, якщо уряд знаходить ресурси на
компенсацію такої заниженої ціни з Державного бюджету» (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 30.09).
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***
«Очікуємо, що Рада директорів Європейського банку реконструкції
та розвитку підтримає рішення щодо надання Україні додатково 300 млн
дол. США, щоби закупити газ для потреб української економіки на
західному кордоні», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на
засіданні уряду в середу, 30 вересня.
Він зазначив, що засідання Ради директорів Європейського банку
реконструкції та розвитку відбувається прямо зараз, і кілька хвилин тому
розпочався розгляд українського питання.
У випадку ухвалення цього рішення, наголосив А. Яценюк,
НАК «Нафтогаз України» за процедурами ЄБРР проведе відповідний тендер,
«щоби на 300 млн дол. США придбати газ для української економіки саме на
західному кордоні».
Крім того, таке рішення, за словами глави уряду, дасть можливість
Україні до кінця поточного року розблокувати й отримати ще 500 млн дол.
США від Світового банку. «Загальний пакет фінансових коштів, необхідних
для того, щоби пройти зиму, становить близько 1,3 млрд дол. США. Із них
500 млн дол. вже на рахунках “Нафтогазу”, щодо 300 млн, сподіваюсь на
позитивне рішення ЄБРР, і 500 млн дол. до кінця поточного року надасть
Світовий банк для НАК “Нафтогаз України” під державні гарантії для
закупівлі газу і проходження опалювального сезону», – наголосив А. Яценюк
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 30.09).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив віце-прем’єр-міністру,
міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України Г. Зубку до наступного засідання уряду
підготувати нормативну базу, що «дає можливість вчасно і в повному
обсязі не просто бути готовими, а запустити опалювальний сезон в
Україні». Про це він сказав на засіданні уряду в середу, 30 вересня.
«У зв’язку як зі зміною платіжок, так і ціни на енергетичні ресурси, ми
повинні змінити і якість постачання послуг по енергозабезпеченню для
громадян. Люди будуть платити тільки тоді, коли будуть отримувати
послугу. Якщо послуги немає – за неї ніхто платити не буде», – підкреслив
А. Яценюк.
Він зазначив, що технічна підготовка теплокомуненерго до
опалювального сезону проводилася урядом протягом останніх трьохчотирьох місяців. Відповідно до чинного законодавства, нагадав А. Яценюк,
органи місцевого самоврядування самостійно приймають рішення про
початок опалювального сезону.
Він звернувся до керівників місцевих державних адміністрацій і
енергопостачальних компаній, нагадавши, що уряд України знайшов
5,6 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах попередніх періодів у зв’язку
зі зростанням курсу долара: «У нас було два варіанти. Або у зв’язку з ростом
курсу долара перекласти це на кишені громадян, або знайти кошти в бюджеті
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та компенсувати це за рахунок коштів Державного бюджету. 5,6 млрд уряд
виділив, і таким чином різниця в ціні буде компенсована за ті періоди, які
передують початку опалювального сезону».
Він
зазначив,
що
нині
тривають
взаємні
розрахунки:
«Енергопостачальні компанії і органи місцевої влади повинні невідкладно
завершити цю процедуру, щоб ми заплатили енергопостачальним компаніям,
а вони, відповідно, розрахувалися з НАК “Нафтогаз України”» (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 30.09).
***
З 1 жовтня набирає чинності новий закон про ринок газу:
«НАК “Нафтогаз України” втрачає свою монополію як по постачанню,
так і по продажу природного газу. Ми фактично будуємо повністю
європейську демонополізовану систему ринку природного газу, де
постачальник сам визначає, кому продавати, а покупець – у кого купувати», –
заявив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду в середу,
30 вересня.
А. Яценюк підкреслив, що реформування газового сектору
– це одна з ключових реформ, яка проводиться в Україні. Набрання чинності
цим законом, наголосив він, «кардинально змінює всю систему координат і
взагалі ринок газу як такий».
Глава уряду підкреслив, що НАК «Нафтогаз України» втрачає свою
монополію як щодо постачання, так і щодо продажу природного газу.
А. Яценюк також наголосив, що вже зроблено ряд кроків у
реформуванні ринку газу: «Олігархи, які контролювали український газовий
ринок і постачання газу в Україну, відійшли в минуле. Протягом останніх
18 місяців жодної олігархічної монополії на постачання і розподілення газу в
Україні не існує. Ми сьогодні придбаваємо природний газ виключно за
прямими договорами, в першу чергу з нашими європейськими партнерами».
Останні переговори в тристоронньому форматі між Україною,
Європейським Союзом та північним сусідом також дали позитивні
результати, наголосив він: «Ми очікуємо набуття чинності тристороннього
протоколу і двосторонньої угоди щодо постачання природного газу між
Україною і Російською Федерацією. Це дає для нас ще одну дуже чітку
перспективу того, що Україна буде забезпечена природним газом» (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 30.09).
***
29 вересня, в 74-ту річницю початку розстрілів у Бабиному Яру,
Прем’єр-міністр України А. Яценюк, члени уряду України, а також
представники громадськості, національних товариств, дипломатичного
корпусу, церковні ієрархи взяли участь у церемонії вшанування пам’яті
жертв трагедії.
А. Яценюк підкреслив, що Бабин Яр – це місце однієї з найбільших
світових трагедій: «Де євреїв вбивали за те, що вони євреї. Де вбивали
українців, ромів, поляків. Де нацисти своїми імперськими амбіціями просто
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знищували людську гідність і людське життя. Ми шануємо і ми пам’ятаємо.
І ми як українська влада ніколи не допустимо повторення таких трагедій і
жорстко присікаємо будь-які спроби антисемітизму, расової ненависті, будьякі спроби знущання над правами і свободами людини і громадянина».
А. Яценюк наголосив, що «спроби різного роду радикальних сил щодо
розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Україні приречені на поразку».
Він підкреслив, що нині розслідуються випадки вандалізму в Бабиному Яру.
Глава уряду повідомив, що будуть посилені заходи безпеки,
встановлені системи відеоспостереження, працюють додаткові патрулі. «Це
святе місце охороняється і буде охоронятися українською владою. І будь-хто,
хто спробує вчинити вандалізм над пам’яттю, буде покараний», – підкреслив
глава уряду.
А. Яценюк нагадав, що наступного року – 75-ті роковини жахливої
трагедії в Бабиному Яру. Він повідомив, що уряд разом із Президентом
України прийняли рішення щодо створення організаційного комітету з
підготовки до вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру на
міжнародному рівні.
Глава уряду також повідомив, що у вівторок він проведе засідання
робочої групи, яка почне підготовчу роботу з організації меморіальних
заходів із вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру в Україні та світі в 2016 р.
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 29.09).
***
30 вересня уряд України прийняв декілька постанов щодо відкриття
доступу до земельних і майнових реєстрів. Зокрема, ухвалена постанова
уряду, згідно з якою громадяни України зможуть переглядати, копіювати та
роздруковувати інформацію про суб’єкти речових прав, занесених до
Держземкадастру.
У Кабінеті Міністрів України наголошують, що на офіційному сайті
Держгеокадастру будуть оприлюднені всі дані про суб’єкти речових прав,
внесені до Державного земельного кадастру. Разом з тим усіх власників
земельних ділянок повідомлятимуть, хто запитує інформацію про них. Це
рішення, за словами урядовців, забезпечить дотримання законних прав та
інтересів громадян на отримання інформації.
Крім того, буде розширено доступ громадян до реєстрів, які
оперуються Міністерством юстиції. Українці зможуть отримувати
інформацію щодо майна за прізвищем будь-якої особи, насамперед ця
ініціатива спрямована на відкриття даних про власність державних
службовців.
«Громадяни зможуть дізнатися, яка в держслужбовців є нерухомість.
Це – додатковий антикорупційний контроль, – наголошують в уряді. –
Водночас це – ознака прозорості і відкритості нинішньої влади і того, що ми
відкриті до спілкування з громадянським суспільством» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –30.09).
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***
30 вересня в Міністерстві оборони відбулася прес-конференція,
присвячена підбиттю підсумків проекту «Реформування норм та
стандартів речового забезпечення Збройних сил України» та презентації
Центру розвитку та супроводження матеріального забезпечення
Збройних сил України.
Проект «Реформування речового забезпечення ЗС України та інших
військових формувань» розпочався в лютому 2015 р. Його основною метою
було впровадження нових норм і стандартів матеріального забезпечення
Збройних сил України. Слід наголосити, що волонтерами була проведена
колосальна робота за останні близько 25 років.
Ідеолог проекту «Реформування норм та стандартів речового
забезпечення Збройних сил України та інших військових формувань»
К. Лєснік розповів, що було проаналізовано постанови, які впливали на
забезпечення армії, зокрема й Постанова № 1444 «Про речове забезпечення
військовослужбовців Збройних сил та інших військових формувань у мирний
час». «Ці постанови всі ще 1990-х років. І я не відкрию воєнну таємницю,
якщо скажу, що ці постанови перекочували до нас із радянського періоду,
просто перекладені українською мовою і так були затверджені. Ми
розібралися, якого спорядження бійцям не вистачає на полі бою, що
найбільше закуповується волонтерами, солдатами і членами їхніх сімей для
того, щоб було комфортно вести бойові дії», – наголосив він.
На базі зібраної інформації було розроблено єдиний бойовий комплект,
який було погоджено у всіх родах військ. «Єдиний бойовий комплект – це
список споряджень індивідуально, у який входить понад 70 предметів». За
словами К. Лєсніка, список комплекту був схвалений міністром оборони, він
зараз на підписі в генерал-полковника С. Полторака. «У нього входить усе –
від трусів до таборових ножів і ліхтарів, засобів захисту, касок, шоломів,
окулярів, шкарпеток, спальних мішків тощо», – додав К. Лєснік.
З початку року силами проектного офісу реформ і волонтерської групи
281/з під керівництвом К. Лєсніка вдалося здійснити ряд успішних
перетворень. Зокрема, за цей час, крім розробки Єдиного бойового
комплекту Збройних сил України, введено 26 нових технічних умов (і вже
розпочався випуск нових предметів), розроблено універсальний
камуфляжний малюнок «Варан ЗСУ», близько 30 стандартів матеріального
забезпечення NATO STANAG були прийняті як відомчі стандарти Збройних
сил України. До речі, основні показники ефективності результатів проекту та
технічні вимоги погоджено з NSPA NATO (Агентство з підтримки НАТО).
У результаті проведеної успішної підготовчої роботи проектної групи
було прийнято рішення про створення Центру розвитку та супроводження
матеріального забезпечення Збройних сил України.
К. Лєснік повідомив, що до сьогодні речовим забезпеченням
військовослужбовців займалися кілька департаментів оборонного відомства.
Вони працювали над розробкою, контролем якості й закупівлями
матеріального забезпечення бійців Збройних сил України. Таким чином, було
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складно визначити, на кому лежить відповідальність за неналежне виконання
завдання. «Керівництвом Міністерства оборони було прийнято рішення
створити Центр розвитку матеріального забезпечення ЗС України, який вже
на офіційній основі підхопить роботу нашої робочої групи і буде створювати
технічні умови, перевіряти якість виробів. Відповідне рішення було прийнято
в рамках реформування норм та стандартів речового забезпечення», –
зазначив К. Лєснік і представив керівника центру – бойового офіцера,
учасника АТО підполковника Д. Марченка.
«Центр буде займатися переведенням забезпечення Збройних сил
України по стандартах НАТО. Зрозуміло, що це не буде одразу. До речі, я
вже мав зустрічі з британцями, хорватами. Планів багато: будемо радитися,
проводити зустрічі, спілкуватися і тримати постійний контакт з
виробниками, домовлятися. Боєць в окопі не має думати, що він буде їсти і у
що буде одягнутий. Ми всім цим маємо його якісно забезпечити. І наша мета
– щоби наші бійці були забезпечені на рівні військовослужбовців армій
провідних країн світу», – зазначив підполковник Д. Марченко (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –30.09).
***
28 вересня 2015 р. Міністерством екології та природних ресурсів
України був затверджений Порядок організації діяльності та роботи
Комісії з питань погодження надання надр в користування. Про це
заявила заступник міністра, керівник апарату С. Коломієць.
За її словами, новий документ унеможливлює затягування процесу
розгляду документів і захищає підприємців від необґрунтованих відмов. При
цьому громадськість зможе контролювати роботу комісії, адже порядок
денний публікуватиметься заздалегідь.
За новими правилами комісія має проводитися двічі на місяць – кожну
першу та третю середу місяця. При цьому порядок денний затверджується за
три робочі дні до засідання і обов’язково публікується на сайті міністерства.
Відповідно, кожний перший і третій понеділок місяця громадськість може
ознайомитися з питаннями, що будуть винесені на розгляд. Протокол
засідання не пізніше другого робочого дня також публікуватиметься на
офіційному сайті. «Це – черговий крок до прозорої процедури
розпорядження надрами. Рішення про погодження Мінприроди на надання
надр у користування ухвалюватиметься лише у тому випадку, якщо за нього
проголосують усі члени комісії. А у разі повернення пакета на
доопрацювання у рішенні комісії зазначаються обґрунтовані причини
повернення. Раніше ми мали багато скарг від суб’єктів господарювання про
те, що документи можуть розглядатися місяцями, а потім вертаються на
доопрацювання без жодних пояснень. Нова процедура унеможливлює таке
ганебне ставлення до бізнесу», – наголосила С. Коломієць (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –29.09).
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ПОЛІТИКА
Трехсторонняя контактная группа в Минске подписала соглашение
об отводе орудий калибром менее 100 мм. Об этом сообщила пресссекретарь второго Президента Украины Л. Кучмы Д. Олифер.
«Под документом стоят подписи М. Сайдика, Л. Кучмы,
А. Кульмухаметова», – написала она на странице в Facebook
(http://korrespondent.net/ukraine/events/3569854-ytohy-29-sentiabria-proryv-naperehovorakh-v-mynske-dopros-savchenko-v-sude).
Cпецпредставитель ОБСЕ М. Сайдик уточнил, что отвод вооружений на
Донбассе будет проходить в два этапа. Он пояснил, что первый этап отвода
вооружений на Донбассе начнется через два дня после полного прекращения
огня и завершится через 15 дней, а второй – завершится через 24 дня.
«Предусматривается отвод вооружения на 15 км от линии соприкосновения.
Сначала танки и артиллерия, затем минометы калибром до 120 мм», – заявил
М. Сайдик.
Напомним, соглашение об отводе от линии соприкосновения
вооружения калибром менее 100 мм и танков начали разрабатывать на
заседании контактной группы еще в начале августа.
В начале сентября в ДНР подтвердили, что в Минске так и не смогли
договориться
об
отводе
техники
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 29.09).
***
Лидер самопровозглашенной ДНР А. Захарченко подписал соглашение
об отводе вооружений калибром менее 100 мм от линии соприкосновения
в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Об этом
передает сепаратистский сайт «Донецкое агентство новостей».
«Сегодня я подписал документ, закрепляющий прекращение огня, и мы
приступим к его выполнению в установленные сроки», – отмечается в
заявлении А. Захарченко (Главком (http://glavcom.ua). – 2015. – 30.09).
***
ОБСЄ: за реалізацією угоди про відведення техніки на Донбасі
стежитимуть понад 500 спостерігачів.
Голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Україні Е. Апакан
наголосив, що розраховує на прихильність сторін конфлікту мирному
процесу після домовленості про відведення озброєння калібром менше
100 мм на Донбасі. Крім того, в ОБСЄ повідомили, що за реалізацією угоди
про відведення техніки на Донбасі стежитимуть понад 500 спостерігачів. Про
це йдеться в повідомленні, поширеному в середу прес-службою організації,
передає УНН.
«Я сподіваюся, що це крок на шляху до миру, нормалізації і стабілізації
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в інтересах народу України. Я закликаю всі сторони до того, щоб підтвердити
свою повну прихильність мирному процесу», – зазначив Е. Апакан.
В ОБСЄ додали, що всі 540 спостерігачів, які працюють у місії в Україні,
стежитимуть за реалізацією угоди в рамках мандата.
Напередодні діючий голова ОБСЄ, віце-прем’єр і глава МЗС Сербії
І. Дачич також привітав угоду про виведення танків і артилерії калібром
менше 100 мм, а також мінометів калібром до 120 мм на Сході України
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 30.09).
***
МИД ожидает от РФ публичного заверения, что решение Совета
федерации России об использовании войск за рубежом не направлено
против Украины. Об этом сказано в комментарии МИД.
«Очередной карт-бланш на применение вооруженных сил государстваагрессора на фоне продолжающейся агрессии против Украины
рассматриваем как угрозу для национальной безопасности и шаг, который
подрывает мирное урегулирование согласно Комплексу мер по
имплементации
минских
договоренностей
накануне
саммита
в
“нормандском” формате в Париже 2 октября», – также сказано в сообщении.
Напомним, утром 30 сентября Совет федерации РФ разрешил
использовать военно-воздушные силы за рубежом. По словам главы
Администрации российского президента С. Иванова, Россия будет
использовать только военно-воздушные силы для борьбы с боевиками
Исламского государства на территории Сирии. При этом он уточнил, что
речь не идет о наземной операции (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 30.09).
***
Доклад о крушении «Боинга» рассмотрит Совбез ООН, отмечают
СМИ.
Спустя неделю после публикации доклад о крушении «Боинга»
рассмотрят на закрытом заседании Совбеза ООН, пишут СМИ
(http://korrespondent.net/world/3569878-doklad-o-krushenyy-boynha-rassmotrytsovbez-oon-smy).
Доклад Нидерландов о результатах расследования крушения «Боинга»
на Донбассе будет передан в Совет Безопасности ООН. Об этом сообщает
ТАСС со ссылкой на источник, осведомленный о результатах переговоров
лидеров Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины в НьюЙорке.
По информации агентства, через неделю после публикации доклада
планируется созвать закрытую встречу Совбеза. Доклад будет внесен на
рассмотрение Совбеза делегацией США. Будут ли приняты по итогам
встречи какие-либо решения, не уточняется.
Как сообщалось, доклад о крушении «Боинга» будет обнародован
13 октября.
Напомним, Украина, Австралия, Бельгия, Малайзия и Нидерланды
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намерены создать специальный трибунал, не требующий одобрения Совета
Безопасности ООН, для наказания виновных в крушении малайзийского
«Боинга» на Донбассе (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015.
– 30.09).
***
На сегодня США выделили Украине 265 млн дол. на военные расходы.
Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Посольством США в
Украине. Деньги были потрачены на обучение военных, средства связи,
оружие, технику и медикаменты (http://korrespondent.net/ukraine/3570161ssha-potratyly-na-ukraynskuui-armyui-265-myllyonov).
В частности, 66 млн было предоставлено на обучение военнослужащих
Вооруженных сил и Национальной гвардии, 33 млн – на средства связи,
остальное было потрачено на медикаменты, радары, дроны, военную технику
и прочее полевое оборудование, сообщил в Twitter посол США в Украине
Д. Пайетт (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 30.09).
***
В. Путин: ЕС должен помочь Украине оплатить российский газ.
Президент России В. Путин назвал «принципиальным», чтобы Европа
брала на себя обязательства помочь с оплатой в рамках зимнего газового
пакета
для
Украины,
передает
РИА
«Новости»
(http://korrespondent.net/world/russia/3570183-putyn-es-dolzhen-pomochukrayne-oplatyt-rossyiskyi-haz).
«В этом и вопрос, потому что закачать оставшийся объем газа в ПХГ за
500 млн можно, но дальше-то нужно платить в течение всей зимы за
российские поставки, а это около 3 млрд дол. примерно. Откуда они возьмут
эти деньги без помощи европейских стран? Поэтому, если в этом соглашении
есть обязательства европейской стороны обеспечить финансирование, это
принципиально важно», – сказал В. Путин.
Кроме того, российский президент поручил главе Минэкономразвития
РФ А. Улюкаеву держать под контролем вопрос имплементации соглашения
о зоне свободной торговли в рамках ассоциации Украины и ЕС.
«Мы пытаемся вести переговоры с Еврокомиссией, с Украиной по
поводу наших отношений в связи с подписанием договора об ассоциации,
пытаемся найти выход из достаточно сложных ситуаций, связанных с
нестыковками этого соглашения и теми нашими российско-украинскими
обязательствами в рамках зоны свободной торговли с СНГ», – сказал
В. Путин на совещании с членами правительства (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 30.09).
***
На должность киевского мэра претендуют 20 кандидатов.
На должность киевского городского головы претендуют уже
20 кандидатов, сообщили в Киевской городской территориальной
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избирательной комиссии.
На заседании во вторник Киевский теризбирком зарегистрировал
кандидатом в мэры столицы Д. Вейдера, выдвинутого политической партией
«Блок Д. Вейдера».
Также кандидатами на должность киевского городского головы
зарегистрированы народный депутат Н. Новак, которую выдвинула партия
«Гражданская позиция»; Л. Богаченко, от партии «Сильная Украина»;
В. Гацько, от партии «Демократический альянс»; П. Богомазов, от
Украинской республиканской партии; А. Кондрашов от Партии местного
самоуправления; М. Мельничук, от Аграрной партии Украины.
Ранее Киевский теризбирком зарегистрировал 13 кандидатов в мэры
столицы, среди них действующий киевский городской голова В. Кличко,
экс-мэр А. Омельченко, экс-заместитель Днепропетровской областной
государственной администрации Г. Корбан, внефракционный народный
депутат Б. Береза (Главком (http://glavcom.ua). – 2015. – 30.09).
***
Місцеві вибори-2015: найменш змістовні, з відкритим підкупом і
аномальною кількістю виборців, зазначають експерти.
Комітет виборців України та громадська організація «Опора» розповіли
про особливості цьогорічних місцевих виборів.
Цьогорічна виборча кампанія характеризується «беззмістовністю»,
оскільки кандидати часто йдуть на місцеві вибори з нейтральними або просто
з беззмістовними гаслами, говорять представники профільних неурядових
організацій. Причиною є надзвичайно короткий термін кампанії, що також
спричинив активну діяльність партій лише в конкретних регіонах. Крім того,
певні кандидати, крім як робити ставку на «добрі» комунальні справи, не
цураються і відкритого підкупу, констатують спостерігачі.
Жодна із 142 партій, що братимуть участь у місцевих виборах, не
працює у всіх регіонах України, як би це мало бути, а зосереджується лише
на тих областях, де в них найбільша кількість потенційних виборців. Так, на
Півдні України зосередилися Опозиційний блок і партія «Наш край», на
Сході – партія «Відродження», а також уже згадані Опозиційний блок і «Наш
край», на Заході України – «Солідарінсть» та «Свобода». У Центрі й на
Півночі України лідерами за активністю є партії «Блок Петра Порошенка
“Солідарність”» і «Укроп». Саме в ці регіони партії вкладають найбільшу
кількість як офіційних, так і неофіційних грошей.
Не поступаються парламентським силам і деякі регіональні сили.
Наприклад, Львівську область намагається завоювати Українська галицька
партія, Тернопільську – партія під назвою «Добрий самарянин», Вінницьку –
партія «Вінницька європейська стратегія», Черкаську – ВО «Черкащани»,
Одеську – партія міського голови «Довіряй ділам», а Хмельницьку область –
партія «За конкретні справи».
Та попри таку активність, прихильність виборця окремі кандидати на
місцях намагаються здобути без передвиборних програм, кажуть у Комітеті
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виборців України. «Більшість використовує нейтральні гасла. Беруть
результати соціологічних досліджень і дивляться, що у людей на першому
місці: здоров’я, безпека чи мир – і на основі цього будують свої виборчі
кампанії. Відтак, на превеликий жаль, ці вибори можуть стати найменш
змістовними за багато років виборчої історії України», – наголошує
генеральний директор Комітету виборців України О. Кошель.
На підтвердження своїх слів він наводить результати обдзвону
35 виборчих штабів кандидатів у мери великих міст, який показав, що в
більшості кандидатів передвиборної програми немає. Інша ж частина
кандидатів у мери чи депутати досі не зареєструвалися спеціально для того,
щоб вести незаконну агітацію й не нести за неї відповідальності. «Проблема
незаконної агітації має місце в усіх регіонах. Суб’єктам виборчого процесу
дешевше і простіше заплатити штраф, ніж оплачувати рекламній фірмі кошти
за переклейку зовнішньої реклами та реклами у ЗМІ з вихідними даними
замовника і накладу такої реклами», – пояснює О. Кошель.
Продовжують ширитися технології відкритого підкупу й дискредитації
конкурентів, наголошують у КВУ, і напряму пов’язують це з безкарністю на
довиборах у Чернігові. «Кандидати навіть не приховують, що від їхнього
імені роздаються продуктові набори і реалізовуються технології добрих
справ: прибирання дворів у футболках із символікою, надання послуг
внутрішнього туризму тощо», – перераховує гендиректор КВУ.
Що ж до механізму формування ТВК, то наразі замінений був кожний
14-й член комісії, що не є великим показником. Натомість у тих регіонах
Донецької й Луганської областей, де вибори таки відбудуться, існує
формування ТВК у мінімальному складі. «Це дуже загрозлива тенденція. Так,
у Луганській області шість із 11 районних виборчих комісій були утворені у
складі дев’яти людей. У Донецькій області таких комісій є чотири із 10. Що
це означає на практиці? Якщо хоча б один член вибуває і поки не відбудеться
заміна, районна виборча комісія не може проводити свої засідання. Якщо в
переддень виборів будуть такі масові відмови, це поставить під загрозу
проведення місцевих виборів», – пояснює керівник юридичного відділу
Комітету виборців України С. Пікуль.
Більше половини ТВК досі не замовили засоби опечатування та
опломбування (спеціальні сейф-пакети для протоколів з мокрими печатками,
індекаторні пломби та наліпки для опечатування), скаржиться й президент
Асоціації виробників систем опломбування Р. Цирень. (За процедурою,
територіальні виборчі комісії повинні зробити замовлення, передати
документи в казначейство, і ЦВК забезпечує гарантовану субвенцію з
державного бюджету на покриття цих видатків). «Це дуже поганий
дзвіночок, адже він може свідчити, по-перше, про некомпетентність, а подруге, про підготовку до фальсифікацій», – зауважив він.
У свою чергу, громадянська мережа «Опора» зафіксувала масове
відхилення в кількості виборців, прив’язаних до територіальних виборчих
округів. «До прикладу, рівень відхилення для районних рад подекуди
перевищує 700 %. Тобто масштаб, кількість виборців, які є в одному
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територіальному виборчому окрузі, порівняно з іншим територіальним
виборчим округом в межах цієї громади, подекуди в сім, майже у вісім разів
відрізняється за кількістю виборців», – повідомила координатор
парламентських і виборчих програм громадянської мережі «Опора»
О. Айвазовська.
Наприклад, на Львівщині відхилення між округами у вісім-дев’ять разів,
у Запорізькій – різниця майже в три рази, а в Харківській – у 3,5 раза.
Допустиме відхилення від середньої кількості виборців в окрузі, згідно з
рекомендаціями Венеціанської комісії, становить не більше 15 %. Тож
нерівномірний розподіл округів перед місцевими виборами в Україні впливає
й на вагу мандата. «Вага мандата, отриманого в одному окрузі, буде меншою
за вагу мандата в іншому. Один округ в Харківській області буде
5 тис. виборців, а в іншому – 60», – додала О. Айвазовська.
Із 294 зареєстрованих в Україні партій у місцевих виборах, що
відбудуться 25 жовтня, братимуть участь 142 партії. Утім зареєструватися
кандидати мають право до 30 вересня.
В Україні, за винятком територій Криму та Донбасу, які українська влада
не контролює, місцеві вибори відбудуться 25 жовтня. Внутрішньо
переміщені особи права голосу на цих виборах не матимуть (Радіо
«Свобода» (http://www.radiosvoboda.org). – 2015. – 29.09).
***
30 сентября состоялось заседание по делу украинской летчицы
Н. Савченко. Рассмотрение дела Донецкий городской суд Ростовской
области РФ продолжит 1 октября.
«Сегодняшнее заседание завершилось из-за обрыва видеосвязи с
Петербургом. Завтра (1 октября. – Прим. ред.) начало в 11:00», – написал
адвокат украинской летчицы Н. Полозов в Twitter.
Напомним, 30 сентября Донецкий городской суд Ростовской области
продолжил допрос потерпевших по делу украинской летчицы Н. Савченко.
22 сентября Донецкий суд Ростовской области начал рассмотрение дела
Н. Савченко по существу.
Слушания по существу пройдут в открытом режиме. Но 30 сентября
прессе было запрещено снимать процесс на видеокамеру. Дело по
Н. Савченко должно быть рассмотрено коллегией из трех судей.
Прокурор объявит обвинительное заключение по делу, после чего
Н. Савченко должна заявить, признает ли она вину в инкриминируемых ей
преступлениях.
В России Н. Савченко обвиняют в причастности к гибели российских
журналистов на Донбассе и незаконном пересечении границы. Н. Савченко
все обвинения отвергает (Главком (http://glavcom.ua). – 2015. – 30.09).
***
Н. Савченко может рассчитывать на выдачу Украине после
вступления в силу приговора при условии соответствующего
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ходатайства от нее либо ее представителей. Об этом сообщил
Интерфаксу источник в юридических кругах.
«Вопрос передачи Н. Савченко украинской стороне может быть поднят
после того, как в отношении нее состоится решение суда и оно вступит в
силу. Это предусмотрено нормами Конвенции о передаче осужденных к
лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания», – сказал
собеседник агентства (http://korrespondent.net/ukraine/3569883-savchenkomohut-otpravyt-otbyvat-nakazanye-v-ukraynu-smy).
Он напомнил, что Конвенция государств-участников СНГ, куда входят и
и Россия, и Украина, была подписана в Москве 6 марта 1998 г.
«В соответствии с этим документом, просьба о передаче осужденного может
исходить от него самого, его близких родственников, законного
представителя, адвоката, а также от государства вынесения приговора
(России) и от государства возможного исполнения приговора (Украины)», –
сказал источник.
По его словам, выдача может быть осуществлена при условиях
вступления в силу приговора суда, наличия ходатайства о передаче,
письменного согласия осужденного, а также согласия обеих стран.
«Кроме того, Конвенция гласит, что деяние, за которое осужден
гражданин, наказывается лишением свободы в обоих государствах, а на
момент получения просьбы о передаче неотбытый срок заключения
составляет не менее шести месяцев», – сказал собеседник агентства.
В то же время, отметил он, передача осужденного не производится, если
наказание не может быть исполнено на территории принимающей стороны
вследствие истечения срока давности или по иному основанию,
предусмотренному законодательством этого государства, а также если эта
процедура
может
нанести
ущерб
интересам
какой-либо
из
договаривающихся стран.
«Помимо этого, Конвенция не предусматривает выдачи осужденного,
если им не возмещен ущерб, нанесенный преступлением», – сказал источник
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 30.09).
***
Председателя Киевского подразделения партии «Всеукраинское
объединение “Свобода”» вызвали на допрос.
Руководителю Киевского подразделения партии «Всеукраинское
объединение “Свобода”» А. Мохнику вручили повестку на допрос, который
состоится 7 октября. Об этом в Twitter написал лидер политической силы
О. Тягныбок (http://korrespondent.net/city/kiev/3570085-predsedatelia-kyevskoisvobody-vyzvaly-na-dopros-tiahnybok).
Напомним, 4 сентября двум членам ВО «Свобода» Ю. Сиротюку и
И. Швайке, участвовавшим в событиях под Верховной Радой 31 августа,
следователи
МВД
объявили
подозрения
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 30.09).
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ЕКОНОМІКА
НАК «Нефтегаз Украины» получила от Евросоюза 500 млн дол.,
которые планирует направить на закупку природного газа у России в
течение отопительного сезона. Об этом сообщил глава правления
«Нефтегаза» А. Коболев на пресс-конференции в понедельник, 28 сентября
(http://korrespondent.net/business/financial/3569110-ukrayna-poluchyla-ot-es-500myllyonov-na-zakupku-haza).
«Деньги уже на счету “Нефтегаза”, они находятся на специальном счете
в государственном банке. Там они зарезервированы для закупки газа у
“Газпрома”», – сказал А. Коболев. При этом он отметил, что использовать
эти средства компания будет по мере необходимости закупки определенных
объемов газа.
«Тратить мы их будем постепенно, по мере необходимости. Как мы это
делали весь прошлый год», – сказал глава «Нефтегаза».
Как сообщалось, Киев ожидает снижение цены газа из РФ в 2016 г.
Минэнерго прогнозирует, что удешевление российского газа превысит 5 %.
Напомним, в пятницу, 25 сентября, в Брюсселе прошли трехсторонние
переговоры по газовому вопросу. Россия, Украина и ЕС парафировали
протокол по зимнему пакету поставок в Украину российского газа
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 28.09).
***
ЕБРР выделил Украине 300 млн дол. на закупку газа.
Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития
одобрил кредит «Нефтегазу» в размере 300 млн дол. для закупки природного
газа на европейском рынке для заполнения хранилищ к зимнему
отопительному сезону. Об этом сообщается на сайте банка.
Кредит, как отмечается в сообщении, тесно связан с проектом по
модернизации газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород», на которую
ЕБРР в декабре 2014 г. выделил 150 млн евро.
Техническую помощь «Нефтегазу» через ЕБРР оказывают Финляндия,
Франция, Германия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Великобритания,
США, Дания, Япония и Норвегия.
В сообщении «Нефтегаза» в связи с решением ЕБРР предоставить
кредит отмечается, что средства должны поступить на счета компании в
ближайшее время.
Также подчеркивается, что «Нефтегаз» продолжает переговоры со
Всемирным банком относительно предоставления финансирования объемом
500 млн дол. под гарантии правительства Украины на закупку газа и
рефинансирование части ранее полученных кредитов. Ожидается, что
соответствующие соглашения могут быть заключены в конце 2015 г., а
финансирование получено уже в начале 2016 г.
«Нефтегаз» также сообщает, что на его счетах уже накоплено около
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500 млн дол. на закупку газа у «Газпрома» в соответствии с согласованными
условиями
трехстороннего
зимнего
пакета
(Левый
берег
(http://economics.lb.ua/state/2015/09/30/317351_ebrr_videlil_ukraine_300_mln.
html). – 2015. – 30.09).
***
Профицит государственного бюджета Украины в августе составил
9,96 млрд грн после дефицита 0,2 млрд грн в июле и 7,7 млрд грн – в июне.
Такие данные сообщает Государственная казначейская служба.
Сообщается, что профицит общего фонда в августе был равен
8,83 млрд грн, специального – 1,13 млрд грн.
Всего по итогам восьми месяцев профицит государственного бюджета
составил 7,69 млрд грн, в том числе общий фонд был сведен с профицитом
8,13 млрд грн, а специальный – с дефицитом 0,44 млрд грн.
По данным Госказначейства, в январе – августе объем бюджетных
средств по общему фонду возрос на 51,53 млрд грн, по специальному – на
3,13 млрд грн.
Сводный бюджет по итогам восьми месяцев сведен с профицитом
28,31 млрд грн, в том числе по общему фонду – 37,62 млрд грн.
По данным Госказначейства, что в январе – августе 2013 г. дефицит
госбюджета составлял 35,2 млрд грн, в том числе по общему фонду –
26,95 млрд грн, а дефицит сводного бюджета был равен 28,63 млрд грн, в том
числе по общему фонду – 23,65 млрд грн (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 30.09).
***
НБУ разрешил комитету по вопросам надзора наказывать банки за
нарушения.
Национальный банк передал комитету по вопросам надзора и
регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем
полномочия по применению мер воздействий за нарушения банковского
законодательства. Об этом говорится в соответствующем постановлении
регулятора № 637 от 29 сентября. Документ вступает в силу с 30 сентября,
сообщает пресс-служба НБУ.
Сообщается, что отныне комитет может принимать решения о
применении мер воздействия к банкам за исключением лишения генеральной
лицензии на осуществление валютных операций, отнесения банка к
категории проблемного или неплатежеспособного, а также об отзыве
банковской лицензии и ликвидации банка.
Ранее вышеуказанные полномочия были закреплены за комиссией и
правлением Нацбанка.
Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков
создан 24 июля 2015 г. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
30.09).
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***
НБУ хочет снизить объем наличных денег в экономике до 12 %.
Нацбанк посчитал, что с начала 2015 г. уровень наличности в экономике
сократился на 2,3 % – до 276,3 млрд грн на конец августа. При этом НБУ
выступает за снижение доли наличных в экономике до 12 % в 2020 г. Об этом
на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба регулятора.
«НБУ выступает за дальнейшее развитие безналичного оборота и
снижение доли наличных денег в экономике до 12 % в 2020 г. В конце 2014 г.
доля наличных в экономике составляла 18 %, а с начала 2015 г. уровень
наличных снизился на 2,3 % – до 276,3 млрд грн на конец августа», –
говорится в сообщении.
Также в сообщении говорится, что использование платежных карт во
II квартале 2015 г. перешагнуло отметку в 45 млрд грн. Из них 111 млн
операций на общую сумму около 43 млрд грн было совершено в Украине,
тогда как еще на 2,5 млрд грн (около 2 млн платежей) – в зарубежных
интернет-магазинах (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 29.09).
***
С начала проведения валютных аукционов (17 сентября)
Национальный банк пополнил золотовалютные запасы страны на
123,7 млн дол. В частности, во вторник, 29 сентября, регулятор купил
20 млн дол. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Сообщается, что НБУ с начала проведения аукционов (с 17 сентября)
купил во время их проведения 123,7 млн дол.
Заявки банков Нацбанк удовлетворяет начиная с самого низкого курса
продажи инвалюты. При этом регулятор оставляет за собой право признать
аукцион несостоявшимся, если от банкиров поступят неприемлемые
предложения.
Отмечается, что во время валютного аукциона 29 сентября НБУ купил
20 млн дол. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 30.09).
***
Украина отменяет специальные пошлины на импорт легковых
автомобилей.
30 сентября вступает в силу решение Межведомственной комиссии по
международной торговле было опубликовано в газете «Урядовий кур’єр».
В частности, 10 сентября 2015 г. Межведомственная комиссия по
международной торговле рассмотрела информацию Министерства
экономического развития и торговли относительно необходимости отмены
специальных мер относительно импорта в Украину легковых автомобилей
независимо от страны происхождения и экспорта, примененных решением
Комиссии в 2012 г. (http://korrespondent.net/business/financial/3569917ukrayna-sehodnia-otmeniaet-spetsposhlyny-na-ymportnye-avtomobyly).
По результатам рассмотрения комиссия установила, что национальные
интересы Украины требуют отмены спецпошлин на импорт в Украину
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автомобилей.
Отметим, спецпошлины были введены на импорт популярных среди
украинцев автомобилей с бензиновыми двигателями объемом цилиндров
1–1,5 тыс. куб. см, а также с объемом 1,5–2,2 тыс. куб. см. За ввоз таких
автомобилей импортерам приходилось платить специальную пошлину в
размере 6,46 и 12,95 % соответственно.
Как сообщалось, против действия пошлин выступил ряд стран
импортеров автомобилей в Украину, в частности Япония, которая
пожаловалась на Украину во Всемирную торговую организацию. В июне
2015 г. ВТО пришла к выводу, что введение спецпошлин Украиной идет
вразрез с правилами ВТО.
Напомним, украинцы просят власти отменить растаможку и акцизный
налог на импорт автомобилей. Соответствующая петиция на сайте
президента
собрала
необходимые
для
рассмотрения
голоса
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 30.09).
***
Украинцы за восемь месяцев заплатили 5,6 млрд военного сбора.
Украинские налогоплательщики оказались самыми честными. В январе –
августе 2015 г. они заплатили в государственный бюджет 5,6 млрд грн
военного сбора, что на 15,1 % больше, чем запланировано. Об этом сообщает
пресс-служба Государственной фискальной службы.
По данным ГФС, в августе объем уплаченного сбора составил 743,6 млн
грн, что на 15,8 % превышает плановый показатель.
Военный сбор был введен в Украине с августа 2014 г. как
дополнительный источник финансирования и поддержки армии, которая
выполняет задания в зоне проведения АТО в Донецкой и Луганской
областях. Ставка сбора составляет 1,5 % доходов, подлежащих
налогообложению (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 29.09).
***
Любительский вылов рыбы в Украине может стать платным.
Государственное агентство рыбного хозяйства планирует сделать
любительский вылов рыбы платным, а денежные поступления от сбора
направлять на зарыбление водоемов. Об этом заявил глава ведомства
Я. Ковалив, сообщает Униан.
«Для того, чтобы в том числе ловить любителю, он должен за это
заплатить. Эти средства должны направляться исключительно на зарыбление
водоемов. Рыбак должен это понимать», – сказал Я. Ковалив.
Согласно сообщению, плата за пользование водным ресурсом для
любительской рыбалки предусмотрена законодательством большинства
стран Европы, в том числе Франции и Германии. Сейчас Госрыбагентство
разрабатывает механизм уплаты, а также определяется со стоимостью такой
услуги.
«В любом случае эта стоимость будет минимальной и будет
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соответствовать социально-экономическим возможностям граждан Украины,
а механизм будет прозрачным и понятным обществу», – говорится в
сообщении.
В то же время Я. Ковалив напомнил об инициированных
Госрыбагентством
нововведениях
относительно
разделения
зон
промышленной и любительской рыбалки и призвал рыбаков ответственно
относиться к поддержанию порядка на выделенных им частях водоемов.
По его словам, запуск пилотного проекта по зонированию, в рамках
которого был запрещен промышленный вылов рыбы в границе Киева,
проходит успешно и благодаря бдительности рыбаков активизировалась
борьба с браконьерством.
В начале октября запланирована встреча с рыбаками и представителями
общественности для согласования границ зон для промышленной,
спортивной и любительской рыбалки на Киевском и Каневском
водохранилищах (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 29.09).
***
Росавиация сообщила украинским компаниям о запрете полетов.
В ответ на запрет Кабмином полетов российских авикомпаний
федеральное агентство воздушного транспорта соседнего государства
сообщило украинским компаниям о запрете полетов в/из России с
25 октября. При этом крупнейший авиаперевозчик Украины МАУ
подтвердил получение уведомления о запрете полетов, сообщает Униан.
«Федеральное агентство воздушного транспорта уведомило украинские
авиакомпании, совершающие или планирующие совершать рейсы на
территорию России, о введении запрета на выполнение полетов в/из России с
25 октября сего года», – говорится в сообщении.
В Росавиации заявили, что этот запрет будет действовать до тех пор,
«пока решение украинских властей в отношении российских авиакомпаний
не будет отменено». При этом против каких именно авиаперевозчиков из
Украины введены российские санкции не сказано.
Как заявили в пресс-службе МАУ, письмо о запрете полетов в города
России подписано заместителем главы ведомства К. Маховым.
В то же время в МАУ отметили, что закрытие воздушного сообщения
между Украиной и РФ неизбежно приведет к удорожанию авиабилетов.
Кабмин запретил российским авиакомпаниям полеты в Украину, запрет
будет действовать с 25 октября. Также Кабмин запретил транзит российских
авиакомпаний с товарами военного назначения, использование в Украине
программного обеспечения российского производства (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 29.09).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

В НБУ заявили об ухудшении инвестпозиции Украины.
Во ІІ квартале активы Украины снизились на 0,1 % – до
125,943 млрд дол., в то время как пассивы возросли на на 1,5 % – до
184,512 млрд дол. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины,
представляющее собой разницу между активами и обязательствами перед
нерезидентами, во ІІ квартале 2015 г. возросло на 2,778 млрд дол. или на
5 % – до 58,569 млрд дол.
По информации НБУ, во ІІ квартале активы Украины снизились на
119 млн дол. или на 0,1 % – до 125,943 млрд дол., в то время как пассивы
возросли на 2,659 млрд дол. или на 1,5 % – до 184,512 млрд дол.
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 29.09).

***
позиции

Украина потеряла три
в рейтинге Всемирного
экономического форума.
Украина заняла 79-е место в ежегодном рейтинге глобальной
конкурентоспособности по версии Всемирного экономического форума. По
сравнению с прошлым годом Украина потеряла три позиции, сообщается на
сайте ВЭФ.
Первое место в рейтинге седьмой раз подряд заняла Швейцария. На
второй строчке разместился Сингапур, третье место досталось США.
Рейтинг ВЭФ составляется на основании 12 показателей
конкурентоспособности. Главными конкурентными преимуществами
Украины являются высокая образованность населения (34 место из 140), а
также достаточно большой размер внутреннего рынка (45 место из 140).
Негативно влияет на конкурентоспособность Украины макроэкономическая
среда (134 место), государственные институты (130 место) и слабо развитый
финансовый рынок (121 место).
Составители рейтинга указывают, что самые большие проблемы для
бизнеса в Украине создают коррупция, отсутствие доступа к
финансированию, инфляция и нестабильная власть. Для сравнения, в США,
которые третьи в рейтинге, предприниматели больше всего жалуются на
высокие налоги, бюрократизм и сложность налогового регулирования.
Напомним, в рейтинге 2014 г. Украина находилась на 76 месте между
Словакией и Хорватией, в 2013 г. – 84 место между Тунисом и Уругваем
(Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 30.09).
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***
Банк Финансы и Кредит признал дефолт по обязательствам на
100 млн дол.
Банк Финансы и Кредит через дочернюю структуру-эмитента Finance &
Credit Ukraine BV (Нидерланды) уведомил держателей кредитных
обязательств (loan participation notes, LPN) на 100 млн дол. о дефолте по
ценным бумагам в связи с признанием банка неплатежеспособным.
Соответствующее сообщение эмитента еврооблигаций обнародовано на вебсайте Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщает Интерфакс-Украина.
В нем также отмечается, что, в соответствии с украинским
законодательством, на время действия в банке временной администрации
какие-либо выплаты по ценным бумагам осуществляться не будут.
Отметим, что банк Финансы и Кредит в ноябре 2006 г. разместил
дебютные кредитные обязательства на 100 млн дол. В конце 2009 г.
держатели ценных бумаг в обмен на погашение 5 % основной суммы долга и
повышение ставки с 10,375 до 10,5 % согласились на продление срока
погашения обязательств до 25 января 2014 г.
В начале января 2014 г. банк повторно рефинансировал LPN на
95 млн дол. на новые LPN со сроком обращения до конца января 2019 г. При
этом процентная ставка по новым ценным бумагам была понижена до
9,25 с 10,5 %.
Организатором
последней
сделки
выступил
VTB
Capital
(Великобритания) (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 30.09).
***
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» повысит цены
на билеты из-за санкций, введенных в ее отношении Россией.
Как сообщила пресс-секретарь МАУ Е. Сацкая, запрет на полеты в
Россию приведет к негативному экономическому нетто эффекту в размере
10 млн дол. «Если разделить эти убытки в 10 млн дол. на 5 млн пассажиров,
перевозимых МАУ за год, условная “загрузка” на одного пассажира для
компенсации этих расходов составит, как минимум, два доллара. То есть,
закрытие воздушного сообщения между странами неизбежно приведет к
удорожанию авиабилетов», – сказала она в комментарии агентству
«Интерфакс-Украина».
Она добавила, что МАУ считает несправедливыми российские санкции,
так как в отличие от «Аэрофлота», который летал в Крым вопреки запрету
Украины, украинские авиакомпании не нарушали законодательство РФ.
«Мы не понимаем и не приемлем так называемые “зеркальные меры” со
стороны РФ в отношении украинских авиакомпаний, которые ничего не
нарушали и ожидаем встречного логичного шага со стороны Украины –
полного запрета всем российским авиакомпаниям выполнять полеты в
Украину», – сказала Е. Сацкая.
В то же время Е. Сацкая сообщила, что МАУ не останавливала продажу
билетов на свои рейсы в РФ, поскольку пока для этого нет оснований. В
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случае же вступления в силу запрета на полеты в РФ компания воспользуется
всеми законными механизмами по возврату стоимости билетов своим
пассажирам (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 30.09).
***
В Украине безработный – каждый десятый трудоспособный человек.
40 % экономически активного населения Украины трудоспособного
возраста либо испытывает трудности с работой, либо даже оказалось
выброшенным из экономической жизнедеятельности страны. Об этом
сегодня сообщил экс-первый вице-премьер С. Арбузов.
Он
отметил,
что
1,7
млн
безработных
или
каждый
10-ый трудоспособного возраста – 4,2 млн человек сейчас заняты в
неформальном секторе, и еще 0,6 млн человек работают неполный рабочий
день, еще 0,2 млн человек уже получили сообщения от работодателей об
увольнении. Лицо украинской безработицы молодое – 40 % это люди до
29 лет. Это похоже на сценарий Греции, если бы не бедность безработных –
отметил политик. Он подчеркнул, что специалисты Всемирного банка тоже
не ожидают позитивных сдвигов в течение следующих четырех лет (УРАИнформ (http://ura-inform.com). – 2015. – 30.09).
***
В августе долг за услуги ЖКУ снизился до 12,2 млрд грн.
Средние начисления на каждого владельца лицевого счета составляют
345,2 грн. Задолженность населения (без учета временно Автономной
Республики Крым и г. Севастополя) по оплате ЖКУ уменьшилась в августе
2015 г. – по сравнению с июлем на 0,7 %, а также на конец августа составила
12 млрд 232,2 млн грн. Об этом сообщает Госслужба статистики (Госстат).
Напомним, что в июле долг граждан за жилищные услуги составлял
12 млрд 324,1 млн грн. Средний срок задолженности за все услуги составил
3,1 месяца. В январе – августе 2015 г. населением страны было уплачено за
ЖКУ 31,7 млрд грн (100 % начисленных за период сумм) (УРА-Информ
(http://ura-inform.com). – 2015. – 30.09).
***
За чертой бедности могут оказаться 7 млн украинцев.
Всемирный банк в октябре намерен пересмотреть минимум, ниже
которого начинается крайняя бедность. Его планируют поднять с нынешних
1,25 дол. в день до 1,9 дол. в день.
Как заявил президент Всемирного банка Джим Ен Ким, изменение
критерия нищеты основывается на новых данных относительно
покупательной способности населения.
Сейчас в категорию бедняков, живущих менее чем на 1,25 дол. в день,
попадает 794 тыс. украинских семей. По данным Госстата, в стране
насчитывается почти 142 тыс. домохозяйств, где месячный доход на одного
члена семьи составляет до 480 грн, то есть менее 16 грн в день (0,7 дол. по
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курсу НБУ). Еще около 652 тыс. семей имеют среднедушевой доход до
840 грн в месяц, то есть 28 грн в день (1,3 дол.). Если учесть, что
среднестатистическая украинская семья состоит из 2,6 человек, то за гранью
нищеты в стране находится более 2 млн человек.
После повышения планки бедности до 1,9 дол. эту категорию пополнит
более 1,9 млн семей, в которых месячный доход на человека составляет до
1230 грн или 41 грн в день (1,9 дол.). Это значит, что за чертой бедности
окажется еще 5 млн человек. В то же время, согласно новому индикатору
Всемирного банка, 7 млн украинцев или 16,4 % населения страны станут
бедняками.
Впрочем, пересмотр критерия ВБ может сыграть и на руку нашей стране.
«Гуманитарная помощь от международных организаций чаще идет в
страны, где больше бедных людей», – говорит старший экономист
Международного центра перспективных исследований А. Жолудь.
В частности, объемы финансирования Украины может увеличить
Организация Объединенных Наций, которая предоставляет гуманитарную
помощь нуждающимся государствам. Тем более что до последнего времени
ООН была к нам не особенно щедра.
Как заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, план по
финансированию гуманитарной помощи для Украины выполнен лишь на
39 % (общая сумма должна была составить 316 млн дол.). А вот на
финансовые решения международных финансовых учреждений увеличение
уровня бедности в Украине никак не повлияет... (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/359831/za-chertoj-bednosti-mogut-okazatsya7-mln-ukraintsev). – 2015. – 30.09).
***
Объем экспорта украинской агропродукции в Россию за восемь
месяцев 2015 г. по сравнению с показателем прошлого года упал в пять
раз. Об этом сообщил в Twitter министр аграрной политики и
продовольствия А. Павленко.
По его информации, объем поставок продукции украинского АПК в РФ
составил 193,3 млн дол., тогда как за весь 2014 г. объем экспорта составил
982,7 млн дол.
Также министр представил динамику экспорта украинской аграрной
продукции в Россию в 2010–2015 гг.
Согласно графику, объем экспорта в 2010 г. составил 1,9 млрд дол., в
2011 г. – 2,1 млрд дол., в 2012 и 2013 гг. – по 2 млрд дол.
Напомним, за семь месяцев 2015 г. Украина увеличила экспорт
сельхозпродукции в Китай в два раза – до 1 млрд дол. При этом экспорт
украинских продуктов в Россию упал до исторического минимума
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 29.09).

53

***
Еврозона снова в технической дефляции. Согласно данным,
опубликованным Евростатом, потребительские цены упали на 0,1 % за год по
состоянию на сентябрь.
Аналитики ожидали, что инфляция вернется к 0 %, без изменения по
уровню сентября прошлого года. В августе цены возросли на 0,1 %
относительно предыдущего года.
Базовая инфляция – один из показателей, по которым на сегодня
тщательно следят, поскольку он связан и с ценами на энергоносители.
Европейский центральный банк ставит за цель достичь инфляции чуть ниже
показателя 2 %, но как ни измеряй – от цели он пока очень далеко.
Статистика по уровню безработицы была обнародована в то же время –
она ??вернулась к 11 %. В июле безработица была 10,9 %.
Тем не менее, с точки зрения долгосрочной перспективы, безработица
снизилась – медленно, за два года, до отметки 12,2 % (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2015. – 30.09).
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