
Фонд державного майна Укра-
їни розраховує виручити 20–30 
млрд гривень за рахунок «вели-
кої» приватизації. Про це заявив 
голова Фонду державного май-
на України Ігор Білоус на прес-
конференції в Києві в понеділок.

«Бюджетні надходження від 
«великої» приватизації мають 
становити не менше 20–30 млрд 
гривень. Це буде деяким компен-
саторним елементом у проведен-
ні податкової реформи», — ска-
зав він. Білоус додав, що, окрім 
планованих до держпродажу 
держоб’єктів, які озвучувалися 
раніше, на продаж можуть бути 
виставлені «Сумихімпром» і «За-
порізький титано-магнієвий ком-
бінат».

«Сумихімпром» і ЗТМК бу-
дуть внесені до списку на прива-
тизацію в тому разі, якщо уряд не 
прийме рішення про об’єднання 
активів титанової галузі», — ска-

зав він. Білоус додав, що питання 
такого об’єднання активів наразі 
активно опрацьовують.

Він також зазначив, що в по-
точному році Фонд держмайна 
зосередиться на підготовці до «ве-
ликої» приватизації. Зокрема, така 
підготовка передбачає залучення 
радників. За інформацією глави 
ФДМ, завершено переговори з 
Єврокомісією, ЄБРР, USAID, IFC 
щодо фінансування таких радни-
ків. USAID готовий виділити 5–7 
млн доларів на такі цілі.

Крім підготовки до продажу 
великих об’єктів, ФДМ розра-
ховує в поточному році продати 
більш дрібних, виручивши за них 
близько 1 млрд гривень. Зокрема, 
йдеться про теплоелектроцентра-
лі.

«На всі ТЕЦ є покупці, незва-
жаючи на те, що це об’єкти мину-
лого століття... І це не один, а 5–6 
інвесторів», — сказав Білоус.

Зважитися на такий крок їх 
змусило посилення репресій 

проти кримських татар у Криму. 
Представники кримських татар 
блокуватимуть пропускні пункти 
на в’їзді до Криму з материкової 
України, щоб перешкодити по-
траплянню української продукції 
в АРК. Про це розповів голова 
Меджлісу та президент Всесвіт-
нього конгресу кримських татар 
Рефат Чубаров в інтерв’ю «Україн-
ській правді». «Ми вважаємо, що 
така необмежена торгівля — це, по 
суті, підтримка окупаційної влади 
й окупаційної армії», — сказав він.

Чубаров пропонує Кабіне-
ту міністрів організувати великі 
оптово-роздрібні торговельні бази 
на території Херсонської області.

«Ми вважаємо, що аморально 
забезпечувати продуктами їхню 
окупаційну армію, коли вони ври-
ваються в наші будинки, викрада-
ють наших людей», — сказав Чуба-
ров.

Продовольча блокада Криму, 
на думку кримськотатарських лі-
дерів, буде ефективною формою 
тиску на Росію.

Планується розпочати блокаду 
Криму до 20 вересня та проводити 
її в кілька етапів.

На прес-конференції 8 верес-
ня Чубаров також оголосив про ці 
плани. Він назвав постачання про-
довольства «бізнесом на крові», на 
якому наживається дехто з укра-
їнських олігархів разом із Сергієм 
Аксьоновим і «його бандою».
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Секретар РНБО Олександр 
Турчинов деталізував плани 

з дестабілізації ситуації в країні, 
які виношувалися на 31 серпня.

— Ті, хто готував прово-
кації під Радою 31-го серпня, 
хотіли, щоб вони були більш 
масштабними. Так, планувалося 
використовувати не одну, а сім 
гранат. Планувалося, що перша 
граната під захистом димових 
завіс вибухне в рядах Нацгвар-
дії, підштовхнувши нацгвардій-
ців застосувати зброю. До речі, 
згідно з інструкцією, у випад-
ку, коли застосовується бойова 
зброя, вони зобов’язані адек-
ватно відповідати. Після цього 
інші шість гранат повинні були 
полетіти у вікна парламенту, — 
розповів Турчинов. 

— Передбачалося, що Нацг-
вардія використає зброю, що 
серед демонстрантів будуть чис-
ленні жертви, що встановити, 
хто першим стріляв, стане прак-
тично неможливо, — додав він.

Мінфін пропонує ввести 
податок на всі елітні авто
Міністерство фінансів пропонує ввести податок ви-
ключно на авто класу «люкс» незалежно від об’єму 
двигуна. Про це повідомила глава міністерства Наталія 
Яресько. «Що я маю на увазі? Деякі власники недо-
рогих машин зараз повинні платити, тому що двигун 
більше 3 л, а водій Porsche та інші не потрапляють під 
оподаткування, тому що двигун 2,9 л. Ми пропонуємо 
ввести податок виключно на авто класу «люкс», неза-
лежно від об’єму двигуна», — сказала вона. 

44%
на стільки з початку вересня, порівня-
но з аналогічним періодом минулого 
року, збільшився транзит газу через 
Україну до Європи. За цей час для 
європейських споживачів було тран-
спортовано майже 1,4 млрд куб. м 
газу, інформує ПАТ «Укртрансгаз».
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Проект держбюджету на 2016 
рік будується на прогнозі се-

редньорічного курсу гривні 22,4 
за долар, повідомила міністр фі-
нансів Наталія Яресько, передає 
Інтерфакс-Україна. Зазначимо, 
держбюджет-2015 побудований 
на прогнозному курсі гривні 
21,7 за долар. Згідно з оновленою 
програмою розширеного фінан-
сування EFF МВФ для України, 
курс гривні до долара до кінця 
2015 року очікується на рівні 
23,5 грн/$1, до кінця 2016-го — 
24,4 грн/$1, до кінця 2017 — 24,9 
грн/$1.

Міністр фінансів не бачить 
причин для девальвації гривні 
слідом за знеціненням валют 
країн СНД і обвалом цін на си-
ровинних ринках, включаючи 
ринок нафти, металів та агро-
продукції.

Саакашвілі заявив про можливу зміну 
влади в Україні

Події

У Німеччині спалили притулок 
для біженців
«П’ятеро людей отримали поранення в результаті по-
жежі в притулку в Німеччині», — повідомила поліція. 
Пожежа спалахнула в місті Роттенбург у західному штаті 
Баден-Вюртемберг в притулку, де мешкало понад 80 
біженців.
«Двоє людей отримали травми ніг, вистрибнувши з ві-
кна, щоб уникнути полум’я, ще троє отруїлися димом», 
— зазначив прес-секретар поліції Йозеф Хьонес. 
Причина пожежі досі невідома, триває розслідування.

Державний апарат в Україні де-
моралізований, у зв’язку з чим 

може відбутися зміна влади. 
«Відбувається великий ваку-

ум при слабкості держапарату та 
силових структур. Відкриваєть-
ся небезпека того, що в якийсь 
момент у всіх цих груп, які зараз 
з’являються і не мають нічого 
спільного з реальними волонтера-
ми, виникне спокуса сказати, що 
влада — це вони», — сказав він в 
ефірі телеканалу ICTV.

На думку губернатора Саа-
кашвілі, «відбувається загальна 
делегітимізація політичного кла-
су, досить подивитися результати 
останніх опитувань, згідно з яки-
ми практично весь політичний 
клас йде вниз».

У той же час, зазначив він, по-
дії в Мукачевому, в ході яких укра-
їнські націоналісти «Правого сек-
тора» влаштували стрілянину, а 
також недавній вибух гранати під 
час мітингу біля Верховної Ради 
показали, що силові відомства не 
справляються зі своїми функція-
ми.

Фонд держмайна планує виручити до 30 
мільярдів від «великої» приватизації

Кримські татари блокуватимуть 
українські фури на в’їзді в Крим

Олександр 
Турчинов: 
у будівлю  
Верховної Ради 
збиралися кинути 
ще шість гранат

З початку року в морі загинули майже 
три тисячі біженців
Від початку 2015 року через Се-

редземне море в Європу про-
рвались більше 365 тисяч біженців, 
при цьому майже 3 тисячі загинули. 
Про це повідомило Управління Вер-
ховного комісара ООН у справах бі-
женців, пише DW.

Намагаючись перетнути Серед-
земне море на переповнених човнах, 
загинуло близько 2900 людей.

У липні морем до ЄС прибули 
75 483 людини. У серпні ж їхня кіль-
кість становила вже 129 843 особи.

На територію Греції на човнах 
нелегальних перевізників прибуває 
вдвічі більше людей, ніж до Італії.

Ціна за переправу однієї людини 
з Туреччини до Греції складає близь-
ко 1100 євро.

Більше половини усіх біжен-
ців — жителі Сирії, 14% — Афганіс-
тану, 8% — Еритреї, 4% — Нігерії.

72% біженців — чоловіки, 13% — 
жінки, решта — діти.

Рівень безробіття в Україні став рекордним 
за всі останні роки

Безробіття серед населення дося-
гло найвищого рівня за всі роки 

існування України, заявив заступ-
ник міністра соціальної політики 
Валерій Ярошенко.

«Рівень безробіття серед насе-
лення — найвищий за всі роки існу-
вання України. Серед молоді він до-
сяг 23%. Я переконаний, що робочі 
місця створює, у першу чергу, гар-
ний інвестиційний клімат в Україні, 
хороший стан економіки», — сказав 
чиновник сьогодні, 3 вересня, на 

прес-конференції.
Ярошенко переконаний, що 

держава-агресор робить усе для 
того, щоб інвестиції в Україну не 
йшли або йшли повільними тем-
пами. Водночас заступник міністра 
додав, що урядом Японії був виділе-
ний кредит на суму 1 млрд доларів з 
відсотком нижче рівня інфляції.

«Уявіть, скільки робочих місць у 
Києві буде створено, щоб зреалізу-
вати цей кредит», — сказав він.

Болгарія відмовила Росії у вико-
ристанні свого повітряного про-

стору для прольоту літаків з гумані-
тарною допомогою для Сирії.

«Міністерство закордонних 
справ Болгарії відмовило Росії в 
прольоті військово-транспортних 
літаків у Сирію», — повідомляють в 
болгарському МЗС.

Також у відомстві додали, що 
МЗС Болгарії має достатньо інфор-
мації щодо вантажу літаків, що й 
стало причиною відмови.

У російському МЗС від комента-
рів відмовилися. Проте Росія планує 
використати повітряний простір 
Греції, яка вже надала свій дозвіл.

«Використання грецького пові-
тряного простору для таких польо-
тів не є проблемою», — зазначили в 
МЗС Греції.

Додамо, що раніше США проси-
ла Грецію не давати дозволу на вико-
ристання їхнього «неба» російськи-
ми літаками.

Курс долара в 
наступному році 
планується на 
рівні 22,4 гривні

Болгарія відмовилася пропускати російські 
літаки з «гуманітаркою» до Сирії

У Мінську поки не домовилися про відвід 
озброєнь калібром до 100 мм

Тіла 418 загиблих військових упізнали за 
аналізами ДНК

Засідання підгруп мінської трис-
торонньої групи не привели до 

підписання документа про відвід 
озброєння до 100 мм і танків, але пе-
реговори продовжать.

Про це сказав журналістам у 
Мінську спецпредставник ОБСЄ 
Мартін Сайдик, повідомляє «Інтер-
факс-Україна».

За його словами, контактна гру-
па вітає досягнення прогресу в ро-
боті підгрупи з безпеки «щодо плану 
відведення танків, мінометів калібру 
менше ніж 120 мм і артилерії менш 
ніж 100 мм».

Сайдик повідомив, що підгрупа 
з безпеки продовжує працювати в 

Мінську над документом про відвід 
озброєнь.

У той же час підгрупа з гумані-
тарних питань «вимагає, щоб режим 
припинення вогню було збережено».

Депутат Верховної Ради Ольга Бо-
гомолець оприлюднила статис-

тичні відомості з ідентифікації тіл 
загиблих українських військових. 
«За останніми даними: надійшло 
фрагментів тіл загиблих для до-
слідження — 1671», — повідомила 

Богомолець у своєму Facebook. Кіль-
кість осіб, яким належать виділені 
ДНК профілі — 758. «ДНК-профіль 
родичів, внесений до бази даних, 
— 1283. Встановлено ДНК-збігів — 
418», — зазначила вона.

У західних областях 10 верес-
ня мінлива хмарність, дощ. Тем-
пература вночі +8...+10 °C, вдень 
+16...+18 °C. 11 вересня хмар-
но з проясненнями, дощ. Вночі 
+8...+10 °C, вдень +16...+18 °C. 
12 вересня хмарно, дощ. Вночі 
+9...+11 °C, вдень +17...+19 °C. 

У північних регіонах 10 ве-
ресня невелика хмарність, без 
опадів. Вночі +8... +10 °C, вдень 
+17...+19 °C. 11 вересня мінли-
ва хмарність, без опадів. Вно-
чі +7...+9 °C, вдень +16...+18 °C. 
12 вересня мінлива хмарність, 
дощ. Вночі +8...+10 °C, вдень 
+16...+18 °C.

У Києві 10 вересня невели-
ка хмарність, без опадів. Вночі 
+8...+10 °C, вдень +18...+20 °C. 
11 вересня невелика хмарність, 

без опадів. Вночі +9...+11 °C, вдень 
+17...+19 °C. 12 вересня хмар-
но з проясненнями, дощ. Вночі 
+9...+11 °C, вдень +16...+18 °C. 

У східних регіонах 10 ве-
ресня мінлива хмарність, без 
опадів. Вночі +13...+15 °C, вдень 
+23...+25 °C. 11 вересня ясно, 
опадів не очікується. Вночі 
+12...+14 °C, вдень +22...+24 °C. 
12 вересня невелика хмарність, 
без опадів. Вночі +10...+12 °C, 
вдень +19...+21 °C.

У південних областях 10 
вересня мінлива хмарність, без 
опадів. Вночі +14...+16 °C, вдень 
+22...+24 °C. 11 вересня невели-
ка хмарність, без опадів. Вночі 
+14...+16 °C, вдень +22...+24 °C. 
12 вересня хмарно, грози. Вночі 
+14...+16 °C, вдень +21...+23 °C.
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