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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Чотиристороння телефонна розмова за участі
Президента України, федерального канцлера Німеччини,
президента Франції та президента Росії
25 червня в чотиристоронньому форматі відбулася телефонна розмова за
участі Президента України П. Порошенка, федерального канцлера Німеччини
А. Меркель, президента Франції Ф. Олланда та президента Росії В. Путіна,
яка була присвячена реалізації мирного плану для Сходу України.
Під час розмови П. Порошенко поінформував співрозмовників про
серйозні порушення, що виникли в процесі реалізації оголошеного
Президентом України режиму припинення застосування сили в
односторонньому порядку. Зокрема, глава держави зазначив, що з 20 червня
зафіксовано 52 випадки порушення режиму припинення вогню з боку
терористів, унаслідок яких загинуло 18 осіб, поранено 27 людей.
Президент Росії підтримав пропозицію П. Порошенка щодо
запровадження режиму припинення вогню та його моніторингу.
П. Порошенко підкреслив, що реалізація мирного плану та забезпечення
контролю всього периметра кордону можлива за умов присутності
спостерігачів ОБСЄ, включно з представниками Росії.
Під час розмови глава держави зазначив, що рішення Ради Федерації зі
скасування дозволу на використання військ РФ на території України є
позитивним сигналом на шляху реалізації мирного плану. При цьому
Президент наголосив, що сьогодні Україна очікує на реальні дії з боку Росії,
які сприятимуть подальшій стабілізації ситуації на Донбасі. Глава держави
закликав президента Росії вжити конкретних заходів з припинення
постачання бойовикам зброї та техніки через кордон України.
За підсумками розмови федеральний канцлер Німеччини запропонувала
підтримати такі спільні кроки:
1. Забезпечення системи моніторингу з елементами контролю
(стосується блокпостів і передачі пунктів пропуску на українськоросійському кордоні) за участі спостерігачів ОБСЄ, включно із
представниками Росії на час припинення вогню.
2. Продовження переговорів тристоронньої контактної групи 26 червня
цього року.
3. Обмін списками заручників і публічні заяви керівництва РФ щодо
звільнення людей до всіх, хто зараз їх утримує.
Федеральний канцлер Німеччини запропонувала, щоб функції
посередника для забезпечення роботи тристоронньої контактної групи, до
якої входять Л. Кучма, Х. Тальявіні, М. Зурабов, виконував В. Медведчук.
Президент України та інші учасники розмови погодилися з пропозицією
А. Меркель.
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Сторони домовилися продовжити розмову в такому форматі в четвер
26 червня цього року (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 25.06).
Президент України П. Порошенко виступив на зустрічі
представників органів місцевого самоврядування
та органів державної влади «День діалогу»
Під час виступу на «Дні діалогу» представників органів місцевого
самоврядування та органів державної влади Президент поінформував, що
26 червня у Верховній Раді України буде зареєстровано законопроект про
внесення змін до Конституції стосовно децентралізації влади, який також
буде спрямовано до Венеціанської комісії Ради Європи. «Ми хочемо змінити
найближчу до народу місцеву владу, надавши самоврядуванню реальних
повноважень, яких ще ніколи не знала система місцевого самоврядування в
історії України, – підкреслив глава держави. – Це є ключовий елемент
мирного плану Президента, це ті речі, в тому числі, з якими ми підемо на
Донбас».
Глава держави наголосив, що законопроект про внесення змін до
Основного закону передбачає ліквідацію обласних і районних державних
адміністрацій та запровадження посад представників Президента. Також
передбачається створення виконавчих комітетів місцевих рад, яким і буде
делеговано основні функції державної влади на місцях. «На місцях
залишиться значна частина податків, зібраних на території органу
самоврядування», – сказав П. Порошенко.
Глава держави підкреслив, що децентралізація передбачає розширення
повноважень місцевих громад, зокрема й у питаннях історичної пам’яті,
культурних традицій і мовної політики. «Але єдиною державною мовою
України була, є і буде українська мова», – наголосив Президент.
П. Порошенко також висловив сподівання, що Верховна Рада здатна
ухвалити в першому читанні законопроект про внесення змін до Конституції
вже наступного тижня.
У своєму виступі Президент України порушив також питання
консультацій тристоронньої контактної групи, які відбулися в Донецьку,
назвавши їх першим кроком на шляху мирного діалогу щодо вирішення
ситуації на Сході України. «Знаю, що сам факт таких консультацій
сприйнятий у суспільстві неоднозначно. Так звані “яструби” прагнуть
швидких, жорстких військових дій, інші вимагають масштабних компромісів
– тільки щоб не було війни. Відповім обом сторонам: наша мета – не війна.
Не ми, не Україна її розпочала. Наша мета – мир. Але підкреслюю: мир не за
будь-яку ціну і не на будь-яких умовах», – підкреслив Президент.
«Мирний план отримав підтримку всіх міжнародних організацій та глав
держав», – також наголосив глава держави.
П. Порошенко нагадав, що йому довелося прийняти непросте рішення
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про припинення Україною вогню в односторонньому порядку. «Діалог про
реалізацію президентського плану мирного врегулювання на Донбасі
почався. Нагадаю, цей план складається з 15 кроків і передбачає негайну і
безумовну демілітаризацію конфлікту і відновлення контролю над російськоукраїнським кордоном», – зазначив Президент.
Глава держави наголосив, що серед першочергових кроків з реалізації
мирного плану є відновлення діяльності місцевих органів влади на Донбасі, а
також відновлення центрального телерадіомовлення в Донецькій і
Луганській областях.
Президент підкреслив, що до реалізації програми створення нових
робочих місць на Донбасі будуть залучені країни Європейського Союзу та
Сполучені Штати Америки. «Принципова позиція, що за рахунок коштів
фонду буде відновлено житло і виробничі приміщення, які постраждали під
час збройних дій для того, щоб людям було де жити, куди повернутися і де
працювати», – зазначив П. Порошенко (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
25.06).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Н. Тарасенко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ
Мирний план П. Порошенка.
Чи вдасться зупинити війну?
20 червня Президент України П. Порошенко під час першої робочої
поїздки на Донбас представив мирний план з врегулювання ситуації в
східних регіонах держави. План складається з 15 кроків та передбачає
гарантії безпеки для всіх учасників переговорів, звільнення від кримінальної
відповідальності тих, хто склав зброю і не здійснив тяжких злочинів,
звільнення заручників.
Крім цього, планується створити 10–ти кілометрову буферну зону на
українсько–російському державному кордоні.
План передбачає вивід незаконних збройних формувань, створення
гарантованого коридору для виходу російських і українських найманців,
роззброєння.
Також планується створити в структурі МВС підрозділи для здійснення
спільного патрулювання.
Згідно плану, незаконно утримувані адміністративні будівлі в Донецькій
і Луганській областях мають бути звільнені.
Серед кроків також – відновлення діяльності місцевих органів влади,
поновлення центрального теле– і радіомовлення у Донецькій і Луганській
областях.
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План передбачає кроки з децентралізації влади (шляхом обрання
виконкомів, захист російської мови; проект змін до Конституції).
Кандидатури керівників обласних державних адміністрацій будуть
узгоджуватися з представниками Донбасу.
План передбачає проведення дострокових місцевих і парламентських
виборів. Також йдеться про програму створення робочих місць в регіоні і
відновлення об'єктів промисловості і соціальної інфраструктури
(http://www.president.gov.ua/news/30566.html).
Україна готова до відновлення територіальної цілісності всіма
способами, але пріоритет наразі надається мирним засобам, заявив Президент
України у своєму телевізійному зверненні. «У нас тепер достатньо і сил, і
політичної волі для того, щоб завдати вирішального удару по незаконно
озброєних
формуваннях»,
?
наголосив
П.
Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/30570.html).
«Але, з іншого боку, ми тверезо оцінюємо ймовірну кількість жертв і
серед українських військових, і поміж мирного населення Донбасу. А воно
зараз фактично перебуває в заручниках у бойовиків. Саме тому я
запропонував мирний план. Ми готові до відновлення територіальної
цілісності всіма способами, але пріоритет наразі віддаємо мирним засобам».
«Усі незаконні збройні формування повинні затямити: ініційоване нами
припинення вогню не означає, що українським воїнам заборонено стріляти у
відповідь. Будь–які спроби бойовиків атакувати наражатимуться на нашу
гідну відсіч», ? додав Президент.
Негайне і швидке виконання мирного плану відкриє шлях до
політичного діалогу, до якого П. Порошенко закликав законно обраних
представників місцевого самоврядування, громадських організацій та всіх
інших. Президент наголосив: «Діаметрально різні погляди не будуть
перешкодою до участі в перемовинах. Готовий до розмови і з тими, хто
схибив, хто помилково став на позиції сепаратизму. Крім звісно, осіб, які
причетні до терористичних актів, вбивств чи тортур». Також П. Порошенко
гарантував безпеку всім учасникам переговорів.
Разом з тим, Президент заявив про те, що у влади на сьогоднішній день є
достатньо сил і політичної волі для того, щоб завдати вирішального удару по
незаконним збройним формуванням. «Ті, хто розраховують використовувати
мирні переговори лише для того, щоб потягнути час, перегрупувати сили,
повинні знати, що у нас існує і детальний план «Б». Я не буду зараз про нього
говорити, тому що я вірю, щиро вірю в мирне небо для України», – заявляв
він.
Рішення Президента про призупинення АТО викликало неоднозначні
оцінки громадськості, експертів, політиків, військових, які розходяться у
своїх прогнозах щодо успішності такої ініціативи П. Порошенка.
Доктор політичних наук, завідуючий відділом етнополітики та
внутрішньополітичної безпеки Національного інституту стратегічних
досліджень М. Розумний відзначив, що такий крок Президента був
очікуваним з кількох причин. По–перше, він задекларований в інавгураційній
5

промові Президента, суспільство чекає хоча б спроби встановити мир. По–
друге, мотив цього рішення полягає в тому, щоб схилити населення Донбасу
до підтримки центральної влади, тому що у громадській думці в регіоні
поширене уявлення про київську владу як про джерело агресії і сили, яка не
хоче йти на діалог і встановлювати мир. Без того, щоб залучити на свою
сторону якщо не симпатію, то хоча б лояльність значної частини населення
регіону, неможливо досягти тривалого успіху і в самій операції, надалі
встановленні
контролю
над
територією
(http://glavred.info/politika/prekraschenie–ognya–na–donbasse–za–i–protiv–
ocenki–ekspertov–282856.html).
Також є питання реорганізації самої операції на сході України в світлі
останніх звільнень і призначень. У цьому сенсі в тактичному плані перемир'я
також буде корисним.
І ще один мотив – послабити збройні угруповання на Донбасі, щоб серед
нетвердих прихильників сепаратизму і збройної боротьби посіяти сумніви,
щоб їх прибрати з нинішніх позицій і дати можливість покинути ці збройні
угруповання.
Єдина можливість для посилення позиції сепаратистів полягає в тому,
щоб отримати допомогу з Росії – у вигляді зброї, нових бойовиків і т.д. Тому
перекриття кордону, пов'язане з даною ініціативою, є обов'язковою
передумовою. У цьому сенсі експерт повністю поділяє позицію Президента:
без перекриття кордону таке перемир'я неможливе й шкідливе. У всіх інших
питаннях, на переконання М. Розумного, навряд чи у цих сил є шанс якось
істотно зміцнити своє становище, тим більше, що вже починаються серйозні
економічні проблеми, виходить з ладу структура, і навряд чи все це додасть
їм підтримки населення.
Мирний план П. Порошенка є дуже важливим кроком, спрямованим на
врегулювання ситуації в східних регіонах, вважає професор політології
Києво–Могилянської академії О. Гарань. «Цим планом Україна показує
населенню Донбасу і міжнародному співтовариству, що українська влада
готова до миру. Зараз відповідальність лягає на Росію», – пояснив експерт
(http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_poroshenko–ne–budut–slushat–ugolovniki–i–
rossijskie–naemniki–ekspert/565230).
На його думку, після того, як П. Порошенко запропонував терористам
роззброїтися, частина з них погодиться на це. «Частина місцевих ополченців,
які зрозуміли, що будуть знищені, скористаються пропозицією і
роззброяться. Далі багато залежатиме від того, яким буде тиск Заходу на
Путіна. Якщо терористи зрозуміють, що Росія не зможе ввести війська, то
вони не протримаються», – зазначив О. Гарань.
Разом з тим він не виключив, що незважаючи на зусилля української
сторони на мирне врегулювання, Росія і далі буде посилати на Донбас своїх
найманців. «Путіну важливо створити на сході України рану, яка не
загоюється і за допомогою якої він зможе тиснути на Київ», – сказав експерт.
У разі, якщо зброю не складуть, антитерористична операція
продовжиться, переконаний він: «У нас немає іншого виходу. Під час АТО
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потрібно перекрити кордон і знищити озброєних терористів. Намагатися
діяти точково».
Водночас, як зазначає О. Гарань, українська сторона повинна
здійснювати спроби політичного діалогу. «Адже значна частина тих, хто
залишився на сході, хочуть миру, а не війни. Однак припиняти АТО, як це
закликає зробити Ахметов, і сідати за стіл переговорів з терористами – не
варто», – зазначив експерт.
Політтехнолог,
директор
компаніі
Berta
Communications
Т. Березовець зауважив, що «мирний» крок П. Порошенко зробив фактично
за пропозицією Європейського союзу і США, які хочуть якнайшвидшого
припинення нестабільності в Україні. Водночас експерт сумнівається,
наскільки крок виправданий з військової точки зору, адже бойовики і
терористи можуть використовувати час припинення вогню для того, щоб
посилити свої позиції, зміцнити блокпости на захоплених українських
територіях. Т. Березовець переконаний, що українські військові будуть не в
захваті від цієї ідеї, адже сьогодні вони терористів дотискають
(http://glavred.info/politika/prekraschenie–ognya–na–donbasse–za–i–protiv–
ocenki–ekspertov–282856.html).
Інша справа, що, можливо, за рішенням тимчасово припинити вогонь
криється те, що сьогодні українська армія повинна підтягнути додаткові
резерви і просто потребує часу на перегрупування. У такому випадку
припинення вогню в односторонньому порядку, можливо, є чисто тактичним
кроком.
Крім того, сьогодні триває інформаційна війна. Якщо Україна припиняє
війну, а дії терористичних угруповань при цьому не припиняться, вона почне
вигравати інформаційну війну, показавши, що реалізовує мирний план. І при
цьому ще більше дискредитовані будуть бойовики і терористи, оскільки вони
не припинять своїх нападів на мирних громадян.
Тому, на переконання експерта, ефекту від рішення припинити вогонь
практично не буде, крім одного – пропагандистського і можливості для
перегрупування наших військ. А бойовики використовують це, так чи
інакше, для посилення своїх позицій.
Аналогічну позицію займає політолог В. Бала. Він пояснив, що
публічна позиція П. Порошенка із закликами до перемир'я стала ударом і для
російської пропаганди, і по позиціях терористів. «Для зовнішнього світу і для
жителів Донбасу київська влада продемонструвала, що готова до миру, не
воює наосліп і пропонує терористам вибір. Це сильна відповідь на
пропагандистське промивання мізків російською стороною, яка дозволить
громадянам України в Донбасі задуматися про реальний стан справ», –
запевнив В. Бала.
З іншого боку, найманці, відкидаючи пропозицію про мир, самі
розв'язують руки українським силовикам, які після періоду підготовки
зможуть
відновити
активну
фазу
антитерористичної
операції (http://uapress.info/uk/news/show/28718).
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Мирний план Президента П. Порошенка правильний, доцільний та
узгоджений із партнерами з Євросоюзу, зауважив керівник центру
політичних досліджень «Пента» В. Фесенко. Водночас політолог вважає
його лакмусовим папірцем для Москви та сепаратистів на Донбасі. «Якщо ці
дві сторони не підтримають реалізацію цього плану, це стане свідченням
того, що вони не хочуть миру», — сказав В. Фесенко
(http://www.dw.de/громадськість-засмутив-мирний-план-порошенка/a17726569).
У разі провалу мирного плану, як прогнозує політолог, на Україну чекає
продовження антитерористичної операції. Українська армія буде намагатися
відновити контроль над територією двох областей. Якщо ж війна на Донбасі
затягнеться до осені, тоді, на думку В. Фесенка, слід чекати «спроб
заморозити цей конфлікт за участі міжнародних посередників та за
імовірного введення на Донбас міжнародного миротворчого контингенту».
Політичний експерт Є. Магда заявив про те, що відомі пункти плану з
мирного врегулювання на території Донбасу, які пропонуються з боку
Президента України, можуть змінюватися, проте в цілому ідея для
проведення комплексного вирішення кризової ситуації є повністю
безальтернативною
(http://www.profi–forex.org/novosti–mira/novosti–
sng/ukraine/entry1008215344.html).
Є. Магда вважає, що так званий «мирний план» є правильним кроком,
оскільки ні світова спільнота, ні самі громадяни України не підтримують
виключно силові рішення по даній ситуації, яка зараз склалася на території
Донбасу.
Серед позитивних моментів експерт зазначив той факт, що
П. Порошенко розмовляв з представниками місцевої влади, що може дати
цілком позитивний ефект. Адже без опори на еліти місцевого характеру
мирні ініціативи можуть виявитися не досить ефективними. При цьому
експерт зазначив, що в умовах, коли Партія регіонів фактично розвалилася,
виявлення справді авторитетних людей на території Донбасу все ще триває.
Тому, на думку політолога, тут владі варто придивитися до вугільної галузі, в
якій зайнято чимало жителів даного регіону з власною активною позицією.
Серед представників авторитетної місцевої еліти може виявитися той же
Ю. Звягільський, або інші, більш потужні менеджери економіки регіону.
Також політолог відзначає і те, що вибори для місцевої адміністрації є
привабливою і адекватною відповіддю пропагандистам сепаратизму на
території сходу. Він прогнозує, що вибори на території Донбасу можуть бути
проведені, не чекаючи загальноукраїнських місцевих виборів. За його
словами, даний регіон може стати пілотним із втілення ідей щодо
децентралізації усієї держави.
Крім того, Є. Магда заявив, що можливість виділення значних коштів з
боку Європейського Союзу для створення в регіоні нових робочих місць
також є показовою, оскільки людям необхідний мир і робота в умовах
економічно депресивного краю.
Серед іншого, експерт звернув увагу і на той момент, що навіть якщо
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бойовики не погодяться скласти зброю і висунуть свої умови, в України
будуть розв'язані руки для продовження антитерористичної операції,
спираючись на місцеві еліти та з роз'ясненням перспектив мирного характеру
для регіонів.
Варто відзначити, що губернатор Донецької області С. Тарута підтримав
мирний план Президента. Про це він заявив у одному з інтерв'ю для
українських засобів масової інформації. За його словами, даний план
повністю був підтриманий, більш того, він узгоджений і враховує думку
мешканців Донбасу, а також напрацьовані доповнення, які відповідають
поточній ситуації.
Директор Донецького інституту соціальних досліджень та
політичного аналізу В. Кіпень також назвав мирний план П. Порошенка
актуальним та необхідним для України. Втім цей план, на думку політолога,
міг би спрацювати, якби не «кілька сумнівних позицій». Одним з недоліків
мирного плану В. Кіпень вважає ігнорування його розробниками
рекомендацій українського активу на Донбасі. «Місцеві проукраїнські сили
виявилися відстороненими від процесу підготовки мирного плану. Жодного
сигналу для української громади, яка до останнього відстоювала і відстоює
Україну на Донбасі, в Президента не знайшлося», – зазначив експерт
(http://www.dw.de/громадськість-засмутив-мирний-план-порошенка/a17726569).
За його словами, негативна реакція сепаратистів Донецької та
Луганської областей на мирну ініціативу П. Порошенка була очікуваною.
Успіх мирного плану можливий тільки в тому разі, якщо українському
війську вдасться локалізувати терористів та остаточно перекрити кордон з
Ростовською областю, вважає В. Кіпень. «Якщо українська влада буде
реалізовувати мирний план з позиції сили, цей план матиме якусь
перспективу. В іншому разі це буде лише норма дипломатичного етикету,
щоб продемонструвати західним союзниками, що Київ використовує всі
можливі способи врегулювання конфлікту», – переконаний В. Кіпень.
Військовий експерт, координатор групи «Інформаційний спротив»
Д. Тимчук схвалив план П. Порошенка, назвавши водночас дві умови його
здійснення – надійне перекриття кордону, і блокування на час припинення
вогню місць базування бойовиків по всьому Донбасу. Без виконання цих
умов
план
сенсу
не
має»,
–
переконаний
експерт
(http://ua24news.com/politika/18316–ekspert–rozpoviv–pro–zagrozy–
vtorgnennia–rosii–i–ociniv–mirnii–plan–poroshenka.html).
За його словами, з військової точки зору такий крок вельми сумнівний.
Відсутність активності з боку сил АТО дозволяє бойовикам:
1. Провести перегрупування власних сил відповідно до розстановкою
сил противника;
2. Зміцнити райони оборони, фактично безперешкодно проводячи
необхідні заходи щодо фортифікації, облаштування інженерних загороджень,
обладнанню вогневих точок і т.д.
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3. Провести “мобілізацію”, за допомогою грошей, що надходять з Росії, а
також силовими методами поповнивши свої поріділі за останній тиждень
ряди;
4. Провести аналіз наявних сил і засобів і визначити необхідність у
першочергових ресурсах, які повинна надати терористам Росія для ведення
подальших бойових дій;
5. Безперешкодно здійснювати провокації під виглядом силовиків,
дискредитуючи сили АТО і даючи російським ЗМІ потрібну “картинку”.
Водночас, плюсів для силовиків від перемир’я небагато. Основні:
1. Можливість провести ротацію підрозділів на напружених ділянках;
2. Провести заходи щодо перегрупування сил і засобів, необхідні для
подальших активних дій;
3. Спробувати вирішити основні проблеми в забезпеченні військ.
У політичному плані, констатує Д. Тимчук, ми бачимо куди більш вагомі
аргументи за перемир’я. Оскільки воно дозволяє:
1. Апелювати до мирного населення Донбасу (тієї частини, яка
підтримує терористів), показавши, хто їм друг, а хто ворог. Оскільки
спочатку було ясно, що з оголошенням перемир’я не припиниться не тільки
“бойова активність” терористичних груп, але і їх “повсякденна діяльність” у
вигляді мародерства, грабунків та інших форм насильства. Відповідно, даючи
зрозуміти, що сили АТО є для громадян єдиним рятівником від цієї нечисті.
2. Спробувати налагодити діалог з так званими лідерами громадської
думки Донбасу. Крок у практичній площині сумнівний (враховуючи, що
таких лідерів, здатних сьогодні впливати на ситуацію, фактично немає). Але
в плані політичної демонстрації готовності української влади до мирного
діалогу — те, що потрібно.
3. Відповідно, вибити карти з рук найпотужнішого російського лобі на
Заході, давши аргумент на користь підтримки України в руки адекватних
європейських політичних еліт;
4. Нейтралізувати потуги місцевих олігархів, які мають свої цілі
зобразити сили АТО такими ж винуватцями насильства на Донбасі, як і
терористи. Оскільки в даних умовах заклики олігархічних елементів і
підконтрольного їм ресурсу «до миру» і «припинення збройного
протистояння» за фактом виходять адресованими тільки бойовикам.
«Як бачимо, деякі з пунктів «військового програшу» і «політичного
виграшу» перетинаються — зокрема, щодо «іміджу» сил АТО і, як наслідок,
української влади. Чи зможе Україна довести і міжнародному
співтовариству, і власному населенню на Донбасі, що терористи — це
однозначне зло, а силовики — «сили добра»? Це ще питання», – зазначив
Д. Тимчук.
За його словами Україна на час оголошеного перемир’я не може сидіти
склавши руки і чекати, поки терористи повністю самодискредитуются і
закінчать життя самогубством. Дана пауза повинна бути максимально
використана для роботи по двох найважливіших взаємозалежних напрямках
— зовнішньополітичному й інформаційному.
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«Якщо Київ не зможе за час, що залишився до 27 червня, переламати
ситуацію на свою користь за цими двома напрямками, то перемир’я
виявиться
абсолютно
безглуздим»,
–
резюмував
Д.
Тимчук
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1357229–mirniy–plan–poroshenka–maye–
bilshe–politichnikh–perevag–anizh–viyskovikh–ekspert).
Директор соціологічної служби «Український барометр», політолог
В. Небоженко вважає, що рішення про припинення вогню дещо несвоєчасне.
«Я кажу, не про те, що потрібно посилювати конфлікт на сході України, а
про те, що дуже ретельно потрібно готувати навіть такі заклики. Потрібно
серйозно до цього ставитися, а не розраховувати, що тебе раптом почують
під час запеклого бою, який зараз відбувається в 15–20 точках сходу
України», – зазначив експерт (http://glavred.info/politika/prekraschenie–ognya–
na–donbasse–za–i–protiv–ocenki–ekspertov–282856.html).
«Якщо припинити вогонь в нинішній неконтрольованої ситуації, то це
тільки все ускладнить і посилить, і ні в якому разі не зупинить диверсантів,
що йдуть з боку російського кордону (чому вони повинні слухати
Порошенко, а не Путіна?). Закликати людей до перемир'я потрібно у
відповідний час, коли вони готові. Це можна було б робити після перекриття
кордону та оточення основних осередків опору сепаратистів. Після цього їм,
за всіма правилами військової науки, пропонують здатися або припинити
вогонь для з'ясування умов чи то капітуляції, чи то виходу і т.д.», –
переконаний В. Небоженко.
Негативно на мирний план П. Порошенка відреагували українські
військові, а також бійці Національної гвардії та батальйони територіальної
оборони, що воювали і воюють на Донбасі.
Рішення Президента П. Порошенка про припинення вогню на Сході
України є стратегічною помилкою, заявив командир батальйону «Азов» А.
Білецький. «Такі заходи можна було приймати тільки у разі повного
перекриття кордону, щоб не було можливості для посилення терористичних
угруповань. Кордон, наскільки я розумію, не перекрито... Припинення вогню
лише посилить і технічну, і чисельну базу терористів», – сказав він в ефірі
«Громадського ТБ». А. Білецький переконаний, що Президент приймав
рішення, виходячи з зовнішньополітичних та дипломатичних, а не
внутрішніх факторів (http://dt.ua/UKRAINE/batalyon–azov–vistupiv–proti–
pripinennya–aktivnoyi–fazi–ato–145582_.html).
Відомий громадський діяч І. Луценко, який є рядовим батальйону
"Азов", упевнений, що ані Росія, ані терористи на Донбасі не будуть
дотримуватись перемир'я та реалізувати цей план. На його думку, єдиним
партнером П. Порошенка тут може бути тільки донецька «так звана владна та
бізнес–еліта, яка частково фінансує терористів і намагається торгуватися і з
Києвом, і з Москвою». Але й вона, як сказав активіст, чимдалі менше впливає
на
ситуацію
(http://www.dw.de/громадськість-засмутив-мирний-планпорошенка/a-17726569).
Військовослужбовці розчаровані мирним планом П. Порошенка, бо він
не передбачає жодних стимулів умиротворення супротивників, зазначив І.
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Луценко. «Наразі не досягнуте цілковите перекриття кордону, не оточили
найбільш небезпечні "осередки" терористів. Є дуже умовний пряник для цих
людей, і немає жодного батога», – відзначив І. Луценко.
Він вважає мирний план П. Порошенка першим провалом новообраного
Президента, а саме перемир'я таким, що дорого обійдеться українським
військовим та цивільним. «Обстріли українських позицій будуть тривати і
стануть більш нахабними, бо ми обмежені в своїх діях. Так само триватимуть
і викрадення людей, вбивства та мародерство на умовно нейтральних
територіях. Автори цього мирного плану явно живуть у світі, який існував ще
півроку тому, коли все визначали торги та підкилимні домовленості», –
переконаний І. Луценко.
Натомість план мирного врегулювання ситуації на Донбасі був
схвально сприйнятий міжнародною спільнотою. За словами Президента
П. Порошенка, ідея мирного плану дістала підтримку президента США
Б. Обами, президента Франції Ф. Олланда, канцлера Німеччини А. Меркель і
прем'єр–міністра Великої Британії Д. Кемерона. «Ми отримали потужну
підтримку нашого плану і високу оцінку дій українських Збройних сил», –
наголосив П. Порошенко.
Глава держави заявив, що у разі недотримання умов мирного плану
опонентами українські військові будуть діяти адекватно. Таким чином він
прокоментував повідомлення про факти порушення режиму припинення
вогню. Президент підкреслив, що «Україна прагне миру та врегулювання
ситуації
мирним
шляхом»
(http://tsn.ua/politika/mirniy–plan–poroshenka–pidtrimali–obama–olland–merkel–
i–kemeron–355733.html).
Міністерство закордонних справ Німеччини схвально відгукнулося
про мирний план Президента України щодо врегулювання ситуації на Сході і
сподівається, що його вдасться втілити. У міністерстві закордонних справ
ФРН вірять, що названі кроки можуть «значною мірою посприяти
послабленню напруги» та дає шанс для деескалації конфлікту. Тепер постає
питання, чи вдасться скористатися таким шансом та втілити наміри
(http://www.dw.de/німецький-уряд-схвалює-мирний-план-порошенка/a17725019).
Сполучені Штати Америки підтримують ініціативи Президента
України Петра Порошенка з припинення вогню, заявила журналістам
представник держдепартаменту Д. Псакі. «Ми, звичайно, вітаємо заяву
Президента Порошенко, що Україна реалізує припинення вогню в якості
першого кроку мирного плану, який він обговорював з президентом Путіним
вчора ввечері», – сказала Д. Псакі.
«Однак це були односторонні кроки, ці кроки були зроблені українським
урядом, за що ми їх, зрозуміло, схвалюємо в їх зусиллях. Але, очевидно, їм
потрібен партнер в цих зусиллях», – додала представник держдепартаменту.
Вона
закликала
Росію
«підтримати
мирний
план»
(http://lb.ua/news/2014/06/19/270291_ssha_podderzhali_mirniy_plan_poroshenko.
html).
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Закликав Москву підтримати припинення вогню на Сході України та
мирний план українського Президента також голова Єврокомісії
Ж. М. Баррозу. «Ми закликаємо передусім Російську Федерацію використати
усі важелі впливу задля цього та підтримати цей план публічно та
конкретними заходами», – сказав Ж. М. Баррозу після зустрічі з прем’єр–
міністрами Естонії, Литви та Латвії у Таллінні. Голова Єврокомісії
переконаний, що всі сторони мають дотримуватися умов плану перемир'я та
активно сприяти його втіленню. Ж. М. Баррозу закликав усі сторони
конфлікту не упустити нагоди, яку «довго шукали», та справді зупинити
погіршення ситуації на Сході України (http://www.dw.de/єврокомісія-мирнийплан-потрібно-підтримати-конкретними-заходами/a-17727121).
Мирну ініціативу Президента України П. Порошенка підтримав
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. Про це він заявив під час телефонної
розмови. Пан Гі Мун наголосив, що важливою складовою плану є
встановлення десятикілометрової буферної зони на українсько–російському
кордоні. П. Порошенко заявив, що планує працювати над децентралізацією
влади та найближчим часом запропонує відповідні зміни до Конституції
(http://www.5.ua/component/k2/item/387027–chilnyky–oon–ta–obsye–
pidtrymaly–myrni–initsiatyvy–poroshenka).
Президент Росії В. Путін підтримує рішення Президента України
П. Порошенка стосовно припинення вогню на Сході України та схвалює його
намір вжити низку конкретних заходів для мирного врегулювання конфлікту,
повідомила прес–служба адміністрації глави російської держави у суботу,
21 червня.
Разом з тим президент Росії вказав на те, що мирний план не повинен
стати ультиматумом. «Оголошений мирний план Порошенка не має носити
характер ультиматуму ополченцям. Можливість, яка відкривається з
припиненням бойових дій, має бути використана для початку
конструктивних переговорів і досягнення політичних компромісів між
сторонами протистояння на Сході України», – зазначається в офіційному
повідомленні адміністрації президента РФ. В. Путін закликає сторони
конфлікту припинити бойові дії та сісти за стіл переговорів.
В Кремлі також зазначили, що заява Президента України П. Порошенка
про тимчасове припинення бойових дій «була зроблена випадково або
свідомо на тлі обстрілу російської території в районі пропускного пункту
«Довжанський», що призвело до руйнування будівлі, а також, що головне, до
поранення російського митника», повідомили в прес–службі президента РФ.
«Російська сторона чекає пояснень і вибачень у зв'язку з цим», – підкреслили
в прес–службі.
«У подібній ситуації російська сторона повинна ретельно проаналізувати
сам текст відповідного рішення Президента України та порядок його
реалізації», – підкреслили в прес–службі. Там також зазначили, що
«первинний аналіз, на жаль, показує, що це не запрошення до миру і
переговорів, а ультиматум ополченцям південного сходу України скласти
зброю». «Поки відсутній головний елемент – пропозицію почати
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переговори», – констатували в прес–службі (http://dt.ua/POLITICS/kreml–
pobachiv–u–plani–poroshenka–ne–zaproshennya–do–miru–a–ultimatum–
opolchencyam–sklasti–zbroyu–145571_.html).
У подібному руслі висловився і глава МЗС РФ С. Лавров. План
Президента України з припинення вогню і перемир'я, за його словами, не
містить найголовнішого пункту – пропозиції про початок діалогу. Більше
того, пропозиція П. Порошенка швидше схожа на ультиматум, вважають у
російському МЗС (http://russian.rt.com/article/37486).
У розмові з держсекретареві США Дж.у Керрі С. Лавров заявив, що
влада України не має виставляти терористам ультиматумів і мусить почати з
ними «прямі переговори». Про це повідомили в департаменті інформації і
преси МЗС Росії за результатами телефонної розмови голів
зовнішньополітичних
відомств
РФ
і
США
(http://ukr.lb.ua/news/2014/06/22/270641_lavrov_ubezhdal_kerri_vlasti.html).
Співзвучними з офіційними заявами російської сторони стали і оцінки
реалістичності мирного плану П. Порошенка, висловлені російськими
експертами. Так, за словами керівника центру українських досліджень
Інституту Європи РАН В. Мироненка, мирний план П. Порошенка цілком
реалістичний, однак в його першому пункті має бути записано початок
переговорів
про
припинення
вогню
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/06/20/1282677.html).
В. Мироненко переконаний, що вирішити цю проблему без переговорів
з лідерами опору сьогодні не можна, «хоча, з чисто юридичної точки зору,
сепаратисти – державні злочинці».
Для цих переговорів, вважає експерт, потрібні нейтральні посередники.
Одним з них, наприклад, міг би стати президент Білорусі О. Лукашенко,
припускає експерт.
Водночас вести переговори про відділення Луганської та Донецької
областей від України нереально, «такі переговори жодна держава вести не
може і не буде», – зауважив В. Мироненко.
Про те, що умовою переговорів має стати припинення вогню, вважає і
заступник генерального директора Інформаційно–аналітичного центру
МДУ О. Караваєв. Переговори між Києвом і Донбасом можуть початися
тільки після виведення українських урядових військ з території цього
регіону, вважає він.
Водночас О. Караваєв вважає, що мирний план Президента України, в
якому слово «федералізація» замінено на слово «децентралізація», проте,
містить ряд елементів федералізму, зокрема таких, як вибори губернатора і
законодавчих органів Луганської та Донецької областей, а також збільшення
частки коштів, яка буде залишатися в цих регіонах.
Основним недоліком «плану Порошенка» є те, що в ньому не
передбачається взаємодія з тими, хто зараз реально контролює ситуацію на
Донбасі, погоджується заступник директора інституту країн СНД
В. Жарихін. За його словами, відсутність у цьому мирному плані діалогу з
донбаськими ополченцями, «перекреслює його»??. Порошенко «може
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скільки завгодно зустрічатися з депутатами від Партії регіонів, або з
Ахметовим, який багато в чому втратив контроль над ситуацією, або з
діячами культури, все це буде не більше ніж вивіскою», – вважає експерт.
В. Жарихін переконує, що Київ міг би знайти партнерів по переговорах
серед сепаратистів, оскільки не всі вони однозначно виступають за
відділення Донбасу від України. Зокрема, експерт вказував на колишнього
народного депутата О. Царьова, «який є одним з лідерів об'єднання
"Південний Схід", до якого увійшли і представники Донецької та Луганської
народних республік».
Але головне, впевнений В. Жарихін, «треба почати розмову». За його
словами, «у будь–яких переговорах є така річ, як ціна питання». Політолог
вважає, що нинішнє проголошення лідерами ДНР і ЛНР жорсткої лінії, що
полягає у відстоюванні незалежності цих територій або навіть приєднання їх
до Росії, з одного боку, і не менш жорстка лінія офіційного Києва, який
передбачає для членів збройного опору в кращому випадку безпечний
коридор в РФ, це «лише вихідні позиції. Потім їх можна зближувати. Так
зазвичай і робиться», – говорить експерт.
Очевидно, відповіддю на згадані заяви Кремля щодо мирного плану
П. Порошенка стало засідання тристоронньої контактної групи з
реалізації мирного плану президента щодо врегулювання ситуації на сході
країни за участю спеціального представника ОБСЄ Х. Тальявіні,
Надзвичайного і Повноважного посла РФ в Україні М. Зурабова та другого
президента України Л. Кучми, що відбулося 23 червня у Донецьку
(http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/06/140624_donetsk_talks_peace_vc
.shtml)
Пресс-служба Президента України повідомила, що участь Л. Кучми у
переговорах щодо впровадження мирного плану узгоджена з П. Порошенком,
при цьому окремого указу щодо повноважень Л. Кучми Президент не
підписував.
Також у перемовинах взяли участь лідер руху «Український вибір»
В. Медведчук, депутат від Партії регіонів Н. Шуфрич, звинувачений
Генеральною прокуратурою у сепаратизмі О. Царьов, лідери
самопроголошених Луганської та Донецької республік В. Болотов та
О. Бородай.
Інформація про те, у чиїх інтересах виступав В. Медведчук в
інформаційних джерелах відрізняється. За деякими повідомленнями, лідер
«Українського вибору» представляв інтереси ДНР і ЛНР, зокрема, у звіті
ОБСЄ за 23 червня вказано, що міністр інформації самопроголошеної ДНР
повідомив спеціальній місії спостереження, що В. Медведчук на
перемовинах представляв їхні інтереси (http://forbes.ua/ua/nation/1373633–
plan–p–yak–na–praktici–realizuvati–mirnij–plan–poroshenka).
Сам В. Медведчук заявив, що не представляв на переговорах у Донецьку
інтереси ДНР і ЛНР. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook. «Ні в
Донецьку, ні раніше я ніколи не представляв інтереси ДНР і ЛНР. У складі
посередницької переговорної групи разом з народним депутатом Нестором
15

Шуфричем ми вели і ведемо переговори з представниками ДНР і ЛНР для
досягнення мирного врегулювання конфлікту на Сході України. Інформація,
яка нібито поширена від імені ОБСЄ, є недостовірною», – підкреслив він.
Офіційний сайт Кремля повідомив про посередницьку роль Віктора
Медведчука у врегулюванні конфлікту на сході України. Пізно ввечері у
неділю сайт президента Росії оприлюднив повідомлення, в якому В. Путін
привітав контакти В. Медведчука в Донецьку та Луганську з представниками
самопроголошених республік задля подолання кризи на сході України.
Пресс-служба В. Путіна наголосила, що В. Медведчук є лідером руху
«Український вибір», підтримує федералізацію й «користується повагою в
Києві,
з
ним
знайомі
на
Заході»
(http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/06/140623_medvedchuk_profile_vc
.shtml).
Посол РФ в Україні М. Зурабов назвав зустріч «тристоронньою
контактною групою, яка посилена тими, хто здійснював посередницькі місії,
для того щоб робота тут почалася».
«Ми бачимо намагання штучно створити так званих "представників
сходу", які користуються особливими стосунками з російською владою. Це
технологічний хід, який може призвести до появи самоназваних лідерів
сепаратистського руху», – заявив український політолог А. Єрмолаєв,
оцінюючи участь у перемовинах В. Медведчука та Н. Шуфрича.
Експерт вважає, що діалог потрібно вести у різних форматах, щоб від
української влади були представники, які не є її уособленням, але могли
допомогти припинити вогонь.
«Фігура екс-президента Леоніда Кучми є найбільш логічною у складі
групи з перемовин, він зберіг авторитет у бізнесових та політичних колах
східних еліт, добре знає країну й стоїть над бійкою», – вважає А. Єрмолаєв.
Керівник російського центру політичних досліджень інституту
економіки РАН Б. Шмелєв навпаки бачить провідну роль В. Медведчука у
перемовинах. «Участь Леоніда Кучми у перемовинах чисто символічна, він
представницька фігура. Головне, що переговори веде Медведчук та Бородай,
а також бере участь посол Росії Зурабов», – заявив Б. Шмелєв.
Інший російський експерт М. Шевченко надає серйозної ваги у
перемовинах і Л. Кучмі, і В. Медведчуку. «Ми так розуміємо, що Президент
Порошенко надав певні усні мандати Леоніду Кучмі та Віктору Медведчуку.
Леонід Кучма має вплив на українську політику, так само як і Медведчук,
який представляє значну частину українського суспільства й до якого завжди
прислуховувались у Кремлі», – зауважив М. Шевченко.
Український політолог В. Карасьов вказує, що офіційного статусу з
українського боку на перемовинах не було ні в кого, а специфічний мандат
Л. Кучми зберіг П. Порошенку поле для маневру. «Правильно, що у Кучми
не було офіційного статусу. Порошенко залишає собі поле для маневру, якщо
з переговорів нічого не вийде», – вважає В. Карасьов.
При цьому присутність на перемовинах і Кучми, і Медведчука, і
Зурабова він вважає невипадковою. «Порошенко починав кар’єру у партії
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СДПУ(о) Віктора Медведчука, президентом тоді був Леонід Кучма. Із
Зурабовим Порошенко має гарні стосунки. Ці люди хочуть допомогти
Порошенку та Путіну вийти з цієї кризи», – наголосив В. Карасьов.
Найбільше обурення в активістів та користувачів соціальних мереж
України викликала участь у перемовинах лідерів ЛНР та ДНР, хоча більшість
експертів визнали необхідність такого кроку.
«Як би прокуратура не визначала статус самоназваних ЛНР та ДНР і їх
лідерів, але це політичний елемент повстанського руху. Також доцільно
проводити багаторівневі неформальні перемовини з польовими командирами
сепаратистських рухів, чи готові вони скласти зброю та залишити конфлікт»,
– вважає А. Єрмолаєв.
З необхідністю перемовин з Бородаєм та Болотовим погоджується і
В. Карасьов. «Якщо ми хочемо досягнути миру, то треба вести перемовини з
реальним суб’єктом, який має вплив на сході. Подобається нам це чи ні –
ЛНР і ДНР має вплив у регіоні й частково контролює там ситуацію», – визнає
політолог. Він проводить аналогію з Палестиною та Ізраїлем, де колись
Я. Арафата «визнали не террористом», а партнером на перемовинах.
В. Карасьов визнає, що Бородай є громадянином Росії, але навіть у такій
ситуації з ним треба вести діалог. «Він керівник ДНР і може гарантувати
перемир’я», – резюмував експерт.
Б. Шмелєв, зі свого боку, наполягає, що кровопролиття на сході України
може бути припинене на основі перемовин з керівниками самопроголошених
республік. «Треба визнати, що в руках лідерів ДНР та ЛНР є певна реальна
влада, від них залежить, як себе поведуть ополченці», – наполягає Б. Шмєлєв.
Він визнає, що зараз не може іти мова, аби з цими людьми вів перемовини на
пряму Президент П. Порошенко. «Але такі зустрічі можуть відбутися у
майбутньому», – вважає експерт.
За підсумками зустрічі було досягнуто домовленості про взаємне
припинення вогню до 10 ранку 27 червня. Також сторони досягли згоди про
співпрацю з місією ОБСЄ, допуск спостерігачів, у тому числі з Росії, на
блокпости, проведення набору гуманітарних акцій (відновлення
водопостачання, газопроводу, енергозабезпечення міст Донецької та
Луганської областей). Крім того, досягнута домовленість про проведення
наступної зустрічі Тристоронньої контактної групи найближчим часом.
П. Порошенко переконаний, що згода з боку сепаратистів на
чотириденне припинення вогню в рамках реалізації мирного плану, дає надію
мирним шляхом відновити життя на сході України. Водночас, Президент
зазначив, що невиконання режиму припинення вогню свідчить про
відсутність єдиного центру прийняття рішень у бойовиків.
Л. Кучма запевнив Президента Петра Порошенка, що використовує весь
свій вплив для досягнення компромісу заради майбутнього України та
повного припинення насильства на її території.
Однак, попри обіцянки припинити вогонь з боку ДНР та ЛНР, українські
силовики щодня повідомляють про випадки обстрілів бойовиками позицій
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Національної гвардії та Збройних сил України, які призводять до поранення
бійців.
У зв’язку з цим, П. Порошенко не виключає дострокового скасування
режиму припинення вогню через постійне порушення перемир'я
сепаратистами. За словами Президента України, з моменту оголошення
мирного плану ополченці 35 разів відкривали вогонь по українських
військових.
Експерти також говорять про масові та постійні військові навчання, які
російське федеральне Розвідувальне Управління проводить на російськоукраїнському кордоні.
Оголошення про припинення вогню може дати сепаратистам можливість
виграти час для перегрупування своїх сил і завдання ударів по інших
областях України, попереджає екс–міністр оборони України, народний
депутат А. Гриценко. Зокрема він переконаний, що на Донбасі складати
зброю не збираються, більше того – можуть напасти на інші області.
«Буквально з першого дня мирний план президента Порошенка вже
зірваний. Очевидно, що потрібно думати над планом "Б", який, як він заявив,
детально пророблений. Просто затягується час, і терористи можуть
перегрупувати сили для того, щоб потім завдати удари в Харкові чи Одесі, чи
в інших регіонах», – зазначив він.
А. Гриценко нагадав, що, за словами Л. Кучми, терористи нібито
пообіцяли не стріляти до 27 червня. «Це означає, що навіть не йдеться про
складення зброї. А це було ключовою позицією плану Порошенка. Тобто, ця
позиція зірвана», – вважає він.
Політик також висловив здивування тим, що влада веде переговори з
людьми, щодо яких застосовують санкції, і які оголошені в розшук. «Звідки
взявся Медведчук, проти якого санкції, який завжди відстоює інтереси Росії,
"русского мира"... Там знову Царьов, якого розшукують! Там лідери так
званих ДНР і ЛНР ... Це дуже важко зрозуміти», – обурився він
(http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3382900–pid–chas–peremyria–
separatysty–mozhut–napasty–na–kharkiv–i–odesu–hrytsenko).
У разі відсутності рішучих дій з боку української влади, переговори із
сепаратистами на сході України можуть затягнутися на багато років, і надалі
призведуть до втрати Донбасу, прогнозує політолог, директор Агентства
моделювання ситуацій В. Бала. За словами експерта, переговори в
Донецьку дали позитивний сигнал мирним жителям сходу, але надалі
київській владі варто вдаватися до більш безкомпромісних рішень і не вести
публічних дискусій з представниками самопроголошених республік
(http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3383080–zatiahuvannia–myrnykh–
perehovoriv–mozhe–pryzvesty–do–vtraty–donbasu–eksperty).
«Потрібно приступати до більш радикальних способів вирішення
проблеми, тому що це може розтягнутися на роки. З моєї точки зору ніяких
сентиментів і пацифізму бути не повинно. До того ж, будь–які офіційні
переговори з будь–ким, хто сам себе проголосив, це перший крок до
визнання того, що на території України існує ще один суб'єкт влади. Це
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зрада, це дурість, такі речі допускати не можна», – вважає В. Бала.
За словами експерта, такі переговори мають вестися між керівниками
антитерористичної операції та представниками сепаратистів непублічно.
«Якщо переговори будуть затягуватися, військові візьмуть владу в свої руки
або ми втратимо Донбас, одне з двох», – наголосив політолог.
Натомість В. Бала вважає доволі ефективною пропозицію П. Порошенка
призначити Л. Кучму своїм спецпредставником на Донбасі. «Мета такого
представництва – реалізація мирного плану. Це буде робота з місцевою
владою, органами самоврядування, представниками бізнесу, громадянами.
Треба розуміти, що в Донбасі частина громадян стала жертвою іноземної
ворожої пропаганди, а, враховуючи складне соціально–економічне
становище в регіоні, це дало небезпечний ефект. Саме з цим треба буде
наводити порядок», – наголошує політолог.
З іншого боку, Л. Кучма має великі зв'язки на міжнародній арені, тому
Захід побачить в його призначенні спроби української влади повернути
єдність. І всі ці заходи стануть каменем у город проросійських сил, які на
фоні закликів до миру демонструють агресію.
«Початок перемир'я довів патологічну агресивність терористів, так що
воно є правильним тактичним ходом для інформаційної роботи на
міжнародному та українському рівнях. У будь-якому випадку розвитку подій
перемир'я позитивно працює на авторитет української влади», – підсумував
експерт (http://uapress.info/uk/news/show/28718).
Водночас політолог В. Цибулько висловив думку, що домовленості,
досягнуті Тристоронньою контактною групою з реалізації мирного плану П.
Порошенка дають обнадійливий сигнал для деескалації конфлікту. «Тут
головне не звільнення більшої території, головне врятувати якомога більше
мирних людей, не допустити їхньої загибелі. У цьому плані будь-які
компроміси виправдані. Мирна ініціатива вибиває будь-які козирі у
терористів, головне, щоб ця мирна ініціатива супроводжувалася помірною
силою з боку держави, тому що повністю припинити вогонь і не відповідати
на випади бойовиків не можна», – зазначив В. Цибулько.
Президент України П. Порошенко вважає позитивним факт початку
діалогу на сході країни. Про це він заявив, виступаючи на зустрічі
представників органів місцевого самоврядування та органів державної влади
«День діалогу».
«Знаю, сам факт таких консультацій сприйнятий неоднозначно у
суспільстві. Є «яструби», які вимагають швидких жорстких військових дій.
Інші вимагають масштабних компромісів «тільки щоб не було війни».
Відповім обом сторонам: наша мета – не війна, не ми, не Україна її
розпочала. Наша мета – мир. Але підкреслюю: мир не за будь–яку ціну і не за
будь–яких умов. У нас не здригнеться рука, щоб дати гідну відсіч збройному
агресору, який зазіхає на соборність і цілісність нашої держави», – сказав П.
Порошенко.
Президент зауважив, що йому довелось ухвалити непросте рішення про
припинення в односторонньому порядку вогню на сході України. «Діалог про
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реалізацію президентського плану по врегулюванню ситуації на Донбасі
почався», – сказав П. Порошенко.
Позитивно оцінив результати переговорів чинний голова ОБСЄ й
президент Швейцарії Д. Буркхальтер. «Після багатосторонніх
консультацій лідери повстанців у Донецьку та Луганську заявили про те, що
будуть дотримуватися умов перемир’я. Вітаю такий розвиток подій», –
заявив Д. Буркхальтер.
Примітно, що тристоронні переговори у Донецьку стали поштовхом для
перших поступок з боку Росії. 24 червня В. Путін направив листа до Ради
Федерації про те, що з метою нормалізації обстановки та врегулювання
ситуації у східних регіонах України, а також у зв'язку з початком
тристоронніх переговорів з цього питання вніс до Ради Федерації пропозицію
про скасування постанови Ради Федерації від 1 березня 2014 № 48–ФЗ про
використання Збройних сил РФ на території України.
Президент Росії пояснив, що просив Раду федерації дати згоду на
застосування армії у зв'язку з «подіями навколо Криму». В. Путін додав, що
РФ використовувала збройні формування для того, щоб забезпечити
«свободу волевиявлення на референдумі в Криму».
25 червня Рада федерації скасувала дозвіл президенту Росії В. Путіну
використовувати Збройні сили РФ на території України. За таке рішення
проголосували 153 російських сенатори, проти – один.
«Рада федерації постановляє скасувати постанову Ради Федерації від 1
березня 2014 № 48–ФЗ про використання Збройних сил РФ на території
України. Ця постанова набирає чинності з моменту її прийняття», – зачитав
зміст документа голова комітету Ради Федерації з оборони і безпеки В.
Озеров.
Звернення В. Путіна до Ради Федерації відмінити постанову про дозвіл
використання військ в Україні, на думку експертів, має піти на користь
стабілізації ситуації на сході країни.
«Пропозиція Путіна відмінити дозвіл на використання військ в Україні –
це сигнал Заходу, Києву і ополченцям, що Росія не буде застосовувати
силових методів для вирішення кризи на сході Україні. Це сигнал, що Росія
не претендує на території й поважає територіальну цілісність України у
кордонах без Криму», – прокоментував заяву В. Путіна Б. Шмелєв.
Президент України П. Порошенко, зі свого боку, назвав рішення
В. Путіна «першим практичним кроком після офіційної підтримки
президентом Росії мирного плану України з врегулювання ситуації на
Донбасі» та розцінює скасування Радою Федерації РФ постанови про
використання ЗС Росії в Україні як наслідок реалізації свого мирного плану.
Втім, на думку політтехнолога А. Золотарьова, пропозиція В. Путіна
скасувати постанову про використання Збройних Сил РФ на території
України – тактичний маневр. Президент Росії не має наміру відмовлятися від
своїх
планів
щодо
України,
переконаний
він
(http://galinfo.com.ua/news/165675.html).
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«Це тактичний маневр, який покликаний ввести в оману. Від планів
щодо України Путін не відмовляється. І другий удар Путіна по Україні буде,
очевидно, ближче до зими, коли позначаться соціально–економічні наслідки
підвищення тарифів на комунальні послуги, заморожування зарплат,
підвищення цін. Навіть якщо зараз вдасться досягти військового успіху,
може бути криза в інших галузях. Як і раніше, буде проводитися тактика
диверсійних операцій в поєднанні з пропагандистським забезпеченням. Це
те, що робилося в Таджикистані, в Чечні, в Грузії. Це відпрацьована тактика
дії Російської Федерації в пострадянських країнах», – вважає експерт.
А. Золотарьов зазначив, що російська влада сама стала заручником своєї
пропаганди і не може вийти з конфлікту з Україною в найкоротші терміни,
щоб не викликати невдоволення серед населення. «Фактично йде військова
пропаганда. Україна чітко позиціонується як ворог. З усіма наслідками.
Машина пропаганди ожила і перетворилася на річ у собі, вона набрала
власну енергію і змушує Путіна підлаштовуватися під неї. Оскільки кинути
все як є він вже не може, він вже заручник», – підкреслив експерт.
За його словами, для того, щоб уникнути негативного сценарію розвитку
подій, Україні необхідно придушити осередки опору на Донбасі, зміцнити
армію і спецслужби. «Забезпечити придушення великих вогнищ опору
найманців і т.зв. ополчення – по суті це заколотники. Щоб можна було
перейти від військової фази до поліцейської. Посилити інформаційну
складову. І зайнятися армією і спецслужбами», – підсумував А. Золотарьов.
Тим часом у Європі продовжують докладати дипломатичних зусиль для
того, щоб в Україні встановилося перемир'я. Про це йдеться у статті під
назвою «Реалізація мирного плану Порошенка вимагає великих
дипломатичних зусиль», опублікованій в газеті Le Monde. У контексті цих
подій міністр закордонних справ Німеччини Ф.В.Штайнмайер, який
підкреслив, що йдеться про «вирішальний тиждень для України», зустрівся в
Києві з українським Президентом.
Міністр закордонних справ Німеччини заявив, що інцидент з
українським
вертольотом,
збитим
проросійськими
сепаратистами,
демонструє крихкість оголошеного перемир'я. Тож, за його словами, шанси
на
деескалацію
української
кризи
залишаються
незначними
(http://www.dw.de/штайнмайер–сдержанно–оценил–шансы–на–
стабилизацию–украинского–конфликта/a–17735282).
Ф.В. Штайнмайер закликав до розширення спостережної місії ОБСЄ на
сході України і контролю російсько–українського кордону. Глава німецького
МЗС також підкреслив, що необхідно докласти зусиль для відновлення
довірливих відносин між Москвою і Києвом.
Федеральний канцлер Німеччини А. Меркель, зі свого боку, закликала
Росію до подальших кроків щодо мирного врегулювання конфлікту на сході
України. Виступаючи 25 червня в Бундестазі, глава німецького уряду назвала
«психологічно важливою» ініціативу В. Путіна щодо відмови від можливого
введення російських військ в Україну. Крім того, вона вітала оголошене
Президентом України П. Порошенком в односторонньому порядку перемир'я
21

з сепаратистами в Донецькій і Луганській областях. При цьому канцлер
відзначила, що очікує більшого прогресу в досягненні миру в Україні.
А. Меркель також підкреслила, що віддає перевагу дипломатичним
рішенням в процесі подолання української кризи. «Проте якщо нічого не
допоможе, питання про введення санкцій знову може опинитися на порядку
денному», – заявила глава уряду Німеччини.
У Берліні, однак, розуміють, що в Києві лежить тільки один ключ до
подолання кризи, а другий – в Кремлі. І в замкові щілини конфлікту треба
синхронно вставити обидва». За оцінкою німецького уряду, «останні
російські висловлювання з приводу плану Порошенко свідчать про певну
міру його підтримки». Але цього, кажуть в Берліні, недостатньо.
«Ми очікуємо від російської сторони більшого, ніж тільки слів, ми
очікуємо чіткої позиції і дій», – заявив офіційний представник канцлера
Німеччини А. Меркель Ш. Зайберт, маючи на увазі однозначний заклик
президента Росії до сепаратистів скласти зброю і його розпорядження
перекрити кордон з Україна з тим, щоб припинити проникнення на її
територію зброї, боєприпасів і бойовиків. При цьому, додав він, Росія і
Україна могли б діяти спільно і спільно здійснювати контроль на кордоні.
«Росія повинна скористатися своїм впливом на сепаратистів, причому
так, щоб це можна було почути і побачити», – сказав офіційний представник
глави уряду ФРН.
У питанні про третій, економічний щабель санкцій офіційний Берлін
займає обережну позицію. Але якщо раніше приводом для такого
запобіжного називалися додаткові російські дії щодо подальшої
дестабілізації ситуації на сході України, то тепер висловлювання
представників уряду ФРН можна витлумачити так, що й подальше зволікання
Москви з конструктивним відповіддю на план П. Порошенка вже саме по
собі може служити достатньою підставою для оголошення економічного чи
фінансового ембарго.
Більш однозначно з цього приводу висловився в понеділок у
Люксембурзі британський міністр закордонних справ. «Ми готові
застосувати розширені санкції, – заявив В. Хейг, – і ніхто в Москві не
повинен у цьому сумніватися». Він також згадав збитий сепаратистами
вертоліт і зазначив, що цей факт розходиться із заявами російського
керівництва про підтримку мирного плану українського президента
П. Порошенка.
На думку В. Хейга, мирний план П. Порошенка «сильний і дуже
хороший», а Росія повинна зробити «реальні дії, щоб припинити потік зброї
через кордон на сході України».
«Ми очікуємо, що Росія зробить дії, щоб зупинити потік зброї через
кордон в східну Україну і переконати сепаратистів зупинити те, що вони
роблять. За відсутності цього ЄС буде здатний прийняти нові заходи,
подальші санкції проти Росії», – сказав Хейг перед засіданням глав МЗС
країн ЄС.
Ще більш рішуче налаштовані у Вашингтоні. США готові посилити
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санкції проти Росії і без згоди всіх країн Євросоюзу – тільки в рамках G7.
Тим часом В. Путін прибув до Відня, щоб зустрітися зі своїм
австрійським колегою Х. Фішером, прем'єр–міністром В. Файманом і главою
ОБСЄ Д. Буркхальтером. На прес–конференції за підсумками переговорів з
президентом Австрії Х. Фішером президент Росії заявив, що семиденного
перемир'я на Донбасі, оголошеного Президентом України Петром
Порошенком, недостатньо. За словами російського лідера, «мова не повинна
йти тільки про припинення бойових дій, мова повинна йти про конкретні
домовленості
між
всіма
конфліктуючими
сторонами»
(http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/semi–dney–mira–v–donbasse–
nedostatochno–putin–531413.html).
За його словами, якщо буде очевидно, що почалися предметні
переговори, для того, щоб люди на сході України «могли нарешті зрозуміти,
як будуть гарантовані їх законні інтереси», то тоді, за словами президента
РФ, з великою ймовірністю буде досягнутий успіх.
«Мені було дуже відрадно відзначити, що почалися контакти між
представниками київської влади і південного сходу України, з Донецька і з
Луганська. Так, там не було досягнуто якихось великих домовленостей, але
те, що діалог розпочався, на мій погляд, це надзвичайно важливий момент,
це, безумовно, позитив», – сказав В. Путін.
24 червня в рамках проведення щорічної конференції ОБСЄ з питань
безпеки в австрійській столиці міністр закордонних справ України П. Клімкін
виступив з доповіддю про реалізацію мирного плану Президента України
П.
Порошенка
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/klimkin–predstavil–
mirnyy–plan–poroshenko–na–konferencii–obse––531469.html).
Міністр ознайомив учасників з кроками щодо реалізації мирного плану з
врегулювання ситуації на сході країни, запропонованого Петром Порошенко
і підкреслив важливість ролі ОБСЄ, зокрема, через діяльність Спеціальної
моніторингової місії в Україні, у сприянні в питанні врегулювання.
П. Клімкін також наголосив на грубому порушенні принципів і зобов'язань
ОБСЄ з боку РФ, що призвело «до анексії Криму і загострення ситуації на
сході України».
Більшість делегацій та держав–учасниць ОБСЄ висловили повну
підтримку мирного плану Президента України П. Порошенка та вітали
одностороннє припинення вогню з боку українських силовиків. Учасники
засідання також наголосили на необхідності спільних зусиль з метою
звільнення заручників, у тому числі восьми спостерігачів ОБСЄ.
Всі ці зустрічі, на переконання експертів, повинні дати можливість
зблизити Україну і Росію, незважаючи на те, що українці мають намір
підписати в п'ятницю останню частину історичної угоди з ЄС, що допоможе
їм вийти зі сфери впливу Росії.
Подальші кроки в руслі мирного плану здійснює і Президент України
П. Порошенко. 26 червня він має намір внести на розгляд парламенту проект
конституційних змін, що стосуються децентралізації влади (http://www.dw.de
/порошенко-проект-изменений-в-конституцию-будет-внесен-в-раду-2623

июня/a-17735550).
За його словами, цей документ у той же день буде направлений для
висновків до Венеціанської комісії. Порошенко зазначив, що зміни
передбачають надання органам місцевого самоврядування «реальних
повноважень, яких вони ще ніколи не мали в історії України». При цьому
глава держави підкреслив, що «мова йде не про чергове «перетягування
ковдри» між Верховною радою, урядом і Президентом».
П. Порошенко зазначив, що в країні буде лише одна державна мова –
українська. При цьому він додав, що після внесення змін до конституції
«місцеві громади отримають повне право використовувати всі інші мови,
зокрема російську, нарівні з українською».
Президент України також нагадав, що 27 червня у Брюсселі в
присутності 28 глав держав і урядів пройде підписання угоди про асоціацію з
Євросоюзом. П. Порошенко зазначив, що на цьому завершиться перший етап
євроінтеграційного шляху України. За словами глави держави, потім
українській владі необхідно приступити до імплементації та адаптації
законодавства країни до європейських стандартів.
Щодо продовження перемир’я, то, не дивлячись на усі складнощі його
реалізації, воно триватиме, адже ставки занадто високі, а новий раунд
перемовин відбудеться одразу після 27 червня, переконаний політолог
В. Карасьов (http://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1358295–chergoviy–raund–
konsultatsiy–po–donbasu–mozhliviy–30–chervnya–ekspert).
«Аби гарантувати реальне припинення вогню, звісно, треба мати
моніторингові миротворчі групи, але ж зараз зроблено тільки перший крок до
подальшої розмови», – сказав політолог.
В. Карасьов спрогнозував, що після закінчення терміну перемир’я новий
раунд переговорів відбудеться 30 червня чи 1 липня. Склад переговірників
може бути видозмінений, але сам факт їх – імовірний і перспективний,
вважає експерт.
«Участь у переговорах Медведчука не є критичною. У представника
президента, яким є Л. Кучма, теж розмитий, не чіткий статус. Такий же й у
Медведчука», – зауважив він. «Медведчук одночасно контактує і з Кремлем,
і сепаратистами сходу України, і з Києвом». «Його функція – посередник у
тих критичних обставинах, які склалися. Це не повернення у велику
політику, це пошук ефективного брокера для конкретної ситуації, але не
далі», – зазначив експерт.
Отже, діалог про реалізацію президентського плану мирного
врегулювання на Донбасі почався. Залишається сподіватися, що крок
назустріч проросійським бойовикам, незважаючи на усі труднощі та
застереження, стане першим і не останнім на шляху встановлення миру. Це
залежить, у тому числі, й від готовності російської сторони до співпраці та
підтримки РФ мирного плану не тільки на словах, але й на ділі.
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С. Горовая, ст. науч. сотр. ФПУ НБУВ,
канд. наук по соц. коммуникациям
Перспектива обновления Юго-Востока...
Сегодня топ-темой СМИ в Украине и за рубежом остается проблема
мирного урегулирования ситуации на Юго-востоке Украины. Вместе с тем
эксперты уже сейчас задаются вопросом о путях последующего обновления
региона.
В частности, обращается внимание на то, что после успешного
завершения АТО, безусловно, регион столкнётся с глубокими
гуманитарными и экономическими проблемами – ростом безработицы,
сокращением доходов граждан, замедлением темпов экономического
развития, – вызванными блокированием работы многих промышленных
предприятий и нанесением им материального ущерба.
В экспертных кругах сегодня также активно обсуждают возможное
развитие ситуации в регионе после успешного завершения АТО. Так, в
некоторых СМИ высказывается точка зрения о том, что «ДНР, “Юго-Восток”
и т. п. не уйдут из нашей жизни даже после успешного завершения АТО. Их
столетней исторической инерции хватит для того, чтобы катиться вровень с
Украиной и дальше… в будущее. Украина не сможет их остановить. Но она –
может эти процессы возглавить, повернув их в свою сторону. “Референдум
Коломойского” – хороший тому пример. Круглые столы и децентрализация –
еще
одна
возможность»
(http://ord-02.com/novosti-ukrainy/item/43277pochemu-dnr-ne-uydet-v-nebyitie-posle-ato, 20.06.2014).
Еще одним возможным сценарием развития событий названо
вытеснение из массового сознания жителей регионов одних исторических
конструктов другими. «Историю Юго-Востока можно писать как историю
казаческого, героического украинского края. А можно – как историю
промышленной окраины, на которой произрастают самопровозглашенные
республики... Любой исторический конструкт может быть выбран и вживлен
в массовое сознание граждан…» – считают некоторые эксперты.
Cоциолог
Д.
Миронович,
возглавляющий
социологическую
лабораторию в одном из донецких вузов, комментируя ситуацию
подчеркнул, что «Донбасс – это регион, который однозначно унаследовал ту
ценностную систему, которая существовала в Советском Союзе: махровый
патернализм, доминирование коллективистских ценностей, историческая
память, преимущественно ориентирующаяся на советское наследие». По
мнению Д. Мироновича, такие настроения были выгодны местной власти:
экономика региона, создававшаяся при СССР, не изменилась. Следовательно,
не поменялся и образ жизни жителей региона. Соответственно, эксперт
предлагает искать решение в сфере образования и грамотной социальной
политике в целом: «В Украине до сих пор не было попытки выработать точки
соприкосновения двух частей страны. Никто еще не занялся, например,
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созданием учебника истории, который устроил бы и Запад, и Восток. Через
образование можно было бы преодолеть многие противоречия, поскольку
новые
поколения
воспитывались
бы
на
иных
ценностях»
(http://thekievtimes.ua/society/383610-donbass-zhizn-posle-ato.html, 20.06.2014).
На том, что ценностная система Донбасса унаследована от Советского
Союза, также акцентируют внимание и некоторые интернет-источники. Так,
в Uainfo пишут, что многие жители региона «радостно встрепенулись в ответ
на провокации пророссийских сепаратистов» благодаря ностальгии по СССР.
Также указывается на то, что, «если жить исключительно советским
прошлым, у города не будет будущего. Чтобы идти вперед, Славянску нужно
заново создать собственную историю, вспомнив о казацком и купеческом
прошлом… Даже после освобождения, без адекватной экономической и
социальной политики, город останется мертвым еще годы. Но шансы на
возрождение “из пепла” есть – местные жители, похоже, за пару месяцев
повзрослели больше, чем за 20 лет независимости. Именно поэтому им,
пережившим распад Союза и бурные девяностые, нужна новая мечта, новый
миф, за которым хотелось бы пойти» (http://uainfo.org/yandex/341889-kak-zhitslavyansku-posle-ato.html, 18.06.2014).
Социальный философ Я. Пасько в своем комментарии подчеркнул, что
«В. Янукович был фактором какой-никакой, но стабильности. После падения
его режима в донецком обществе возник вакуум». Он считает, что новая
власть оказалась чуждой жителям Восточного региона на ценностном
уровне. Срочно понадобилась идея-заменитель. Так возникли Донецкая и
Луганская народные республики, правительства которых формировались из
низов. «Серьезной мировоззренческой базы у этих республик нет. Это просто
резервуар, в котором аккумулируется энергия общественного раздражения»,
– говорит Я. Пасько. Он также считает, что «символы советской эпохи стали
кровью и плотью жителей региона». Соответственно, по мнению эксперта,
создавая картину будущего, Донбассу обязательно придется учитывать
советскую тематику: «Жители Восточной Украины слишком долго
находились в патерналистском положении, поэтому полностью разрушить ту
картину мира, к которой они привыкли, опасно. Нужно действовать
осторожно и не пытаться навязывать западные ценности. Но в любом случае,
образ будущего для Донбасса не должен ассоциироваться с Россией как
продолжателем Советского Союза», – считает Я. Пасько.
Во многом, считает эксперт, этот процесс будет зависеть от того,
насколько тепло Центральная и Западная Украина примут Восток страны,
пытавшийся «уйти».
По мнению же главы Донецкого института социальных исследований и
политического анализа В. Кипеня, сейчас жителей региона может
объединить военное положение. Необходимость решать бытовые проблемы в
стесненных условиях поможет консолидировать силы людей и создать новые
сообщества. «На переходный период военные формы организации могли бы
заморозить конфликт, в котором находится общество. А потом, со временем,
мы перешли бы к стадии развития низовых инициатив в более широкой
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плоскости», – считает социолог.
В. Кипень также считает, что ключевым фактором движения регионов
навстречу друг другу будет общеукраинская идентичность. Она может
звучать как: «Мы разные, но единые» (http://thekievtimes.ua/society/383610donbass-zhizn-posle-ato.html, 20.06.2014).
Как сообщают СМИ, о необходимости установления «прямой военной
власти с комендатурами» после успешного завершения АТО говорил и
политолог, общественный активист из Донецка С. Федорчук.
В СМИ также прогнозируют и перераспределение собственности
региона с тем, чтобы новая конфигурация была более лояльной к Киеву.
Массам простых жителей Донбасса тоже придется предлагать не только кнут
АТО, но и пряник гуманитарных и экономических преференций. «Придется
строить жизнь в регионе так, чтобы поддерживать Киев Донбассу было
выгоднее, чем становиться на сторону террористов. Парамилитарные
структуры без поддержки населения не смогут действовать столь же
свободно, как они действуют сейчас» (http://thekievtimes.ua/society/380236chego-zhdet-ot-poroshenko-ukraina.html, 3.06.2014).
При всем при этом следует отметить, что восстановление прежних
стандартов жизни, стабилизация ситуации на Юго-Востоке Украины будет, в
большинстве своем, зависеть от ситуации в стране в целом.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Вітання Голови Верховної Ради України О. Турчинова з Днем
Конституції України.
Шановні друзі, вітаю вас із Днем Конституції!
Ми живемо в надзвичайно складний час. Час, коли, незалежно від
нашого бажання, кожен день життя стає історією. Саме сьогодні в муках
народжується українська нація. Тим ціннішими та дорожчими для нас з вами
стають такі речі як свобода, незалежність і Конституція. Ми їх не просто
отримали з чиєїсь доброї волі чи з недогляду, – за них поклали свої життя
найкращі сини нашої землі.
Але не достатньо отримати чи навіть вибороти свободу чи незалежність.
Важливо потім їх зберегти, примножити і зробити все, щоб повернення до
феодально-олігархічної системи стало неможливим. Саме для цього ми
сьогодні закладаємо підвалини нашої нової зміненої держави в новій
Конституції. І тим символічнішим для нас стає сьогоднішнє свято. Свято, яке
говорить, що закон – понад усе.
Вірю, що разом, спільними зусиллями, ми здатні побудувати Україну
справді вільною, демократичною та правовою державою! (Віче
(http://www.viche.info/news/3410/). – 2014. – 26.06).
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***
Заступник Голови Верховної Ради України, заступник голови ВО
«Свобода» Р. Кошулинський скерував звернення до Прем'єр-міністра
України А. Яценюка щодо скасування ввізного мита на спорядження для
української армії, яке закуповується за кордоном, повідомляє УНН з
посиланням на прес-службу ВО «Свобода». У зверненні Р. Кошулинський
акцентував увагу на тому, що врегулювання вказаного питання є
надзвичайно важливим для військовослужбовців, які перебувають у зоні
антитерористичної операції. Як зазначається у повідомлені, раніше в Україні
було встановлено державний контроль за імпортом низки військових товарів,
серед яких, зокрема, бронежилети та бронепластини. «У результаті
відповідних постанов Кабінету Міністрів громадяни України не можуть
забезпечити своє військо належним спорядженням. Адже для того, аби
закупити, до прикладу, европейські, американські чи китайські бронежилети,
українці мусять сплатити колосальне мито та податок на додану вартість.
Скасування ж таких зборів значно здешевить вартість імпортного
військового спорядження», – зазначили у ВО «Свобода». Також у зверненні
Р. Кошулинський наголосив, що нині урядові постанови фактично
унеможливлюють патріотично налаштованим громадянам закупівлю та
ввезення з-за кордонну вкрай необхідного для армії спорядження та
обладнання. Р. Кошулинський закликав Прем'єр-міністра якомога швидше
врегулювати зазначене питання, зокрема шляхом внесення змін у відповідне
законодавство (ВінницяОК (http://vinnitsaok.com.ua/2014/06/26/185792). –
2014. – 26.06).
***
У Комітеті з питань податкової та митної політики відбулася
нарада щодо підготовки до другого читання проекту закону про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення
податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств і податку на
додану вартість у разі застосування податкового компромісу.
У нараді взяли участь народні депутати, представники бізнесу та уряду.
«Щоб ідея податкового компромісу була ефективно реалізована, треба
максимально обговорити і відпрацювати її з бізнесом», – зазначив голова
комітету В. Хомутиннік.
Заступник міністра фінансів Д. Фудашкін повідомив, що, за попередніми
підрахунками, завдяки реалізації процедури податкового компромісу
державний бюджет може отримати 10 млрд грн до кінця року.
Водночас представники бізнесу висловили своє занепокоєння щодо
впровадження механізму податкового компромісу. Деякі з них упевнені, що
ініціатива взагалі може не спрацювати й матиме нульовий ефект для
державного бюджету.
Під час зустрічі зазначалося, що детального обговорення потребують
декілька питань. Це, зокрема, ставка податку, яку необхідно сплатити
платнику для досягнення податкового компромісу. У законопроекті (реєстр.
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№ 4930) пропонується сплатити 15 % суми заниженого податкового
зобов’язання, що, на думку представників бізнесу, є зависокою ставкою.
Потребує детального обговорення й процедура застосування
податкового компромісу. При розгляді в першому читанні в комітеті
наголошувалося на її складності. «Про це казали й експерти: чи можна її
спростити за етапами податкового контролю, бо передбачена зустрічна
звірка, а також можливість проведення податкової перевірки. Викликає
також дискусію запропонована у проекті норма про суцільні перевірки
великих платників податків, які не висловили бажання подавати уточнюючі
розрахунки, тобто тих, хто не мав порушень», – пояснила перший заступник
голови комітету О. Продан (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 25.06).
***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону
про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо порушення
права на захист).
Законопроектом (реєстр. № 3880) пропонується встановити, що
«недопущення чи ненадання своєчасно захисника, а також інше грубе
порушення права особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності, потерпілого, свідка, підозрюваного, обвинуваченого на
захист, вчинене слідчим, прокурором або суддею, карається штрафом від
300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними
роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років або без такого».
Члени комітету підтримали законопроект, прийняття якого сприятиме
вдосконаленню реалізації принципів і стандартів у практичній діяльності
органів держави для забезпечення належного рівня захисту прав і свобод
людини
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 25.06).
***
свободи слова та інформації рекомендує
основу і в цілому проект постанови про
акредитації журналістів і технічних
масової інформації Російської Федерації при

Комітет з питань
парламенту прийняти за
тимчасове призупинення
працівників деяких засобів
органах влади.
Проектом (реєстр. № 4109а) пропонується тимчасово призупинити
акредитації журналістів і технічних працівників деяких засобів масової
інформації Російської Федерації при органах влади.
Під час обговорення наголошувалося, зокрема, що метою проекту
постанови «є збереження національної безпеки України, запобігання
інформаційній загрозі та захист прав громадян на інформацію».
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Члени комітету також взяли до уваги, що Національна рада з питань
телебачення та радіомовлення звернулася в Окружний адміністративний суд
Києва з позовом про визнання такою, що не відповідає законам України та
Європейській конвенції про транскордонне телебачення, діяльності
іноземних каналів: «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета»,
«Россия-24», «НТВ-Мир»; висловила прохання до суду ухвалити рішення про
тимчасову заборону ретрансляції зазначених програм у багатоканальних
мережах на території України (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 24.06).
***
Комітет з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства та регіональної політики рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект закону про Єдину державну
систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування,
споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси й комунальні
послуги.
Законопроект (реєстр. № 3805, доопрацьований) спрямований на
усунення дисбалансу енергетичних, фінансових та інформаційних потоків в
енергетичному секторі та житлово-комунальному господарстві, створення
умов для добросовісної конкуренції та забезпечення дієвого та прозорого
контролю на державному рівні.
Проектом пропонується врегулювати правовідносини, пов’язані з
впровадженням і функціонуванням Єдиної державної системи моніторингу
виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за
паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги (ЄДСМ). Згідно із
проектом, «ЄДСМ – це багаторівневий територіально розподілений
інтегрований
комплекс
уніфікованих
організаційних,
технічних,
комунікаційних, інформаційних, програмних засобів і методів формування
зведеного енергетичного балансу держави та його індикативних показників
за єдиними стандартами».
Члени комітету підтримали законопроект, прийняття якого дасть змогу
створити необхідні умови для впровадження і функціонування ЄДСМ, що, у
свою чергу, визначить основні організаційно-методологічні та правові засади
формування регіональних, територіальних і загальнодержавних енергетичних
балансів за всіма видами енергетичних ресурсів, у тому числі утворення
повного, постійно діючого державного енергоаудиту (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 24.06).
***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту
повернути на доопрацювання законопроект про внесення змін до Кодексу
України про надра (щодо вдосконалення законодавства у сфері
користування надрами сільськогосподарськими товаровиробниками).
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Законопроектом (реєстр. № 4666) пропонується посилити захист
інтересів малого й середнього бізнесу в сільському господарстві (зокрема, у
галузі тваринництва) шляхом надання права землевласникам і
землекористувачам,
які
зареєстровані
як
платники
фіксованого
сільськогосподарського податку, видобувати та використовувати прісні води
в сільському господарстві.
На думку членів комітету, документ має ряд недоліків. Зокрема, назва
законопроекту в частині «вдосконалення законодавства у сфері користування
надрами сільськогосподарськими товаровиробниками» не узгоджується з
його змістом, адже в законопроекті йдеться не тільки про
сільгосптоваровиробників, а про значно ширшу категорію «землевласників і
землекористувачів».
Зазначалося також, що документ не знайшов підтримки в Головному
науково-експертному управлінні апарату Верховної Ради, Держгеолслужбі, а
Комітет Верховної Ради з питань бюджету надав ряд зауважень, врахування
яких потребує доопрацювання законопроекту (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 23.06).
***
Тимчасова слідча комісія з питань розслідування обставин знищення
військово-транспортного літака Повітряних сил Збройних сил України
Іл-76 вимагає від силовиків повного та чіткого звіту про обставини
знищення літака Іл-76.
На своєму ІІ засіданні Тимчасова слідча комісія ухвалила рішення
заслухати інформацію Генерального прокурора, міністра оборони,
начальника Генерального штабу Збройних сил України, командувача
військово-повітряної оборони, керівника антитерористичного центру,
командувача сухопутних військ, командувача Повітряних сил і начальника
Головного управління розвідки Міністерства оборони.
Голова ТСК О. Чорноволенко повідомив, що члени комісії погодили
повний перелік питань, які планують з’ясувати в керівників зазначених
силових структур для підготовки звіту про роботу комісії.
За інформацією голови комісії, її наступне засідання відбудеться в
п’ятницю, 27 червня, о 10:00 в закритому режимі (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 25.06).
***
У ніч на 26 червня помер Іван Степанович Плющ, який очолював
Верховну Раду України. Серце Героя України зупинилося на 73-му році.
І. Плющ двічі очолював Верховну Раду України (у 1991-1994 і 2000-2002
рр.), був секретарем Ради національної безпеки і оборони. У 2001 р. йому
присвоєно звання Героя України.
Президент України П. Порошенко висловив співчуття рідним і близьким
державного діяча, Героя України І. Плюща у зв’язку з його смертю
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 26.06).
31

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
24 червня Президент України П. Порошенко провів телефонну
розмову з федеральним канцлером Німеччини А. Меркель, під час якої
обговорив підготовку до чотиристоронньої телефонної конференції на
рівні глав держав у форматі, що був започаткований у Нормандії.
Федеральний канцлер висловила співчуття у зв’язку із загибеллю
вертольота з дев’ятьома українськими військовими.
А. Меркель запевнила в підтримці П. Порошенка в його зусиллях з
реалізації мирного плану. Вона висловила захоплення мужністю українських
військових і народу України, «який, незважаючи на чисельні втрати, шукає
можливості врегулювати конфлікт саме мирним шляхом».
Президент П. Порошенко у відповідь запевнив німецького канцлера, що
успішна реалізація мирного плану потребує конкретних зустрічних кроків,
серед яких, зокрема, блокування кордону, припинення нападів на українські
блок-пости, звільнення заручників, залучення інспекторів місії ОБСЄ,
включно з російськими представниками, до моніторингу ситуації на блокпостах уже в найближчі дні, які залишилися до закінчення оголошеного
припинення вогню (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 25.06).
***
Президент України П. Порошенко призначив київського міського
голову В. Кличка головою Київської міської державної адміністрації.
Відповідний указ глава держави підписав 25 червня.
«Мною прийняте рішення призначити Вас на посаду голови Київської
міської державної адміністрації. Я підписую указ, який дає Вам ці
повноваження», – сказав П. Порошенко на початку зустрічі з В. Кличком.
Окреслюючи першочергові завдання, які сьогодні стоять перед владою
Києва, Президент наголосив на необхідності відновлення столиці. «Київ має
відновити статус найкращої європейської столиці», – сказав він.
Не менш важливим завданням Президент вважає боротьбу з корупцією.
Глава держави нагадав, що зовсім скоро місцева влада отримає нові
розширені повноваження після прийняття змін Конституції, що запровадять
децентралізацію влади. Він назвав ці зміни важливим історичним рішенням,
оскільки децентралізація – один з важливих пунктів мирного плану
Президента.
У цьому контексті П. Порошенко заявив, що скасування Радою
Федерації Росії дозволу на використання військ РФ на території України –
наслідок реалізації мирного плану Президента України.
Президент побажав В. Кличку плідної та ефективної роботи на благо
киян та України.
Київський міський голова та голова КМДА В. Кличко вважає своє
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призначення «поверненням місцевого самоврядування в Київ». «Кияни
очікують, що київський міський голова буде мати повноваження, завдяки
яким зможе реалізувати їхні прагнення: впливати на адміністрацію, на
бюджет, на зміни, яких так довго очікують кияни вже багато років», –
зазначив він (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 25.06).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон № 1316-VII «Про
внесення змін до Закону України “Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей”» (назва документа – за
першоджерелом. – Ред.) (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 25.06).
***
У вівторок, 24 червня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів
зустріч із федеральним міністром закордонних справ Німеччини
Ф.-В. Штайнмайєром.
А. Яценюк зазначив, що уряд України цінує прийняті 23 червня Радою
Європейського Союзу висновки щодо України, і наголосив на важливості
особистого вкладу глави МЗС Німеччини в цей процес.
Глава уряду також підкреслив, що Кабінет Міністрів продовжує робити
все для деескалації ситуації в Україні.
Під час зустрічі обговорювалися питання економічної ситуації в Україні,
зокрема в контексті майбутнього створення зони вільної торгівлі з ЄС, а
також ситуація в галузі енергетичної безпеки (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 24.06).
***
Угода з ЄС є планом реформування української економіки, заявив
А. Яценюк.
«Уряд буде підтримувати національний капітал і національного
виробника всіма засобами і методами через політичний і економічний діалог,
щоб збільшувати обсяги експорту української продукції, диверсифікувати
ринки, створити робочі місця і підняти якість та конкурентність української
продукції», – підкреслив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні
уряду в середу, 25 червня.
А. Яценюк зазначив, що цього тижня Президент України підпише другу
частину Угоди між Україною і Європейським Союзом – про створення
поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі: «Політична частина
Угоди була підписана два місяці тому, і це підтвердило беззастережність
українського курсу на європейську інтеграцію». «Немає сумнівів, що ця
Угода і є планом реформування української економіки», – сказав глава уряду.
Він підкреслив, що завдання сьогодні – забезпечити конкурентність
української продукції, якість українських товарів, доступ товарів на
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європейські та інші ринки і створення робочих місць в Україні (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 25.06).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив членам уряду подати
їхнє бачення «реабілітаційного пакета» для кожної галузі, а також
вважає за необхідне ввести посаду віце-прем’єр-міністра з європейської
інтеграції. Про це глава уряду сказав на засіданні Кабінету Міністрів у
середу, 25 червня.
А. Яценюк наголосив, що Україна пройшла «етап реанімації» – перший
етап, який дав можливість уникнути дефолту: «Тепер треба переходити до
реабілітації – як економічної, так і політичної».
Він наголосив на складній ситуації, у якій перебуває Україна:
«Мільярдні кошти, які не були передбачені бюджетом, фінансуються, щоб
забезпечити територіальну цілісність української держави. З нами ведеться
реальна, неприкрита війна нового типу. Це війна – стріляють, вбивають,
тероризують, знищують, залякують. Намагаються знищити українську
державу і українську незалежність. З нами ведеться інформаційна війна –
всередині країни і за її межами, на яку витрачаються мільярдні кошти
російською стороною. З нами ведеться економічна війна, коли без жодних
підстав заявляють, що закриють ринки».
А. Яценюк нагадав, що в кожному міністерстві буде створена посада
заступника міністра з питань європейської інтеграції. Конкурс на ці посади
оголошено.
Глава уряду також наголосив, що вважає за необхідне ввести в складі
Кабінету Міністрів посаду віце-прем’єр-міністра з європейської інтеграції,
під яким буде департамент з питань інтеграції з ЄС (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 25.06).
***
На засіданні уряду в середу, 25 червня, Прем’єр-міністр України
А. Яценюк зазначив, що має доволі позитивні сподівання щодо переговорів
про другий транш допомоги від Міжнародного валютного фонду,
«незважаючи на надскладну ситуацію, яка не враховувалася на початку
переговорів з МВФ».
Глава уряду нагадав, що нині в Києві перебуває місія Міжнародного
валютного фонду: «Ми проводимо зустрічі з МВФ для отримання другого
траншу фінансової допомоги для України». А. Яценюк підкреслив, що попри
всі труднощі українська сторона виконує всі критерії МВФ (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 25.06).
***
Кабинет Министров Украины принял решение о построении
инженерных сооружений для обустройства государственной границы. Об
этом на брифинге после завершения заседания правительства сказал министр
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Кабинета Министров О. Семерак.
«Принято решение о конкретных шагах по улучшению обеспечения
безопасности участка российско-украинской границы», – сказал О. Семерак.
По словам министра, на участке государственной границы планируется
натянуть металлическую сетку и выкопать ров.
Напомним, 13 июня председатель Днепропетровской областной
государственной администрации И. Коломойский предложил Верховному
главнокомандующему П. Порошенко немедленно приступить к
строительству укрепленной стены вдоль границы с Россией на территории
Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Проект предусматривает
установку в течение пяти-шести месяцев сплошного металлического забора
из высокопрочной стали с колючей проволокой.
Подходы к заграждению должны преграждаться рвами и колючей
проволокой – как с российской, так и с украинской стороны, чтобы
исключить доступ к заграждению мирных жителей и животных.
Ширина рвов и глубина должны обеспечить их недоступность для
автотранспорта
и
бронетехники
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 25.06).
***
Правительство Украины утвердило бюджет Пенсионного фонда на
2014 г. с показателем общего дохода 233 млрд
грн, дефицитом
18,1 млрд грн. Об этом сообщил на брифинге в среду, 25 июня, министр
Кабинета Министров Украины О. Семерак.
«Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2014 г., что
даст возможность выплачивать гражданам пенсионные выплаты в полной
объеме, в том числе гражданам, которые находятся в АР Крым», – цитирует
О. Семерака «Интерфакс-Украина».
Согласно принятому бюджету Пенсионного фонда, сумма единого
взноса на общее обязательное пенсионное страхование составит
160,518 млрд грн. Собственные доходы фонда предусмотрены в размере
164,928 млрд грн. Расходы за счет собственных поступлений составят
190,503 млрд грн.
Отметим, ранее Премьер-министр Украины А. Яценюк заявлял, что
государство не прекратит социально финансировать восточные регионы
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 25.06).
***
Уряд виділив 25 млн грн для переселенців з АР Крим. Про це на
брифінгу повідомив міністр Кабінету Міністрів О. Семерак, передає
кореспондент УНН.
«На оплату цього проживання (переселенців з АР Крим. – Ред.) з
державного бюджету сьогодні виділено понад 25 млн грн. Ці кошти
сформовані за заявками облдержадміністрацій», – зазначив міністр.
О. Семерак наголосив, що ці кошти підуть на цільову допомогу кожній
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особі. Така допомога не може перевищувати 200 грн на день на одну особу.
«Ці кошти будуть скеровуватись за заявкою особи в той санаторій, будинок
відпочинку, де вона тимчасово проживає», – сказав О. Семерак.
Нагадаємо, станом на 23 червня ООН нарахувала понад
46 тис. переселенців в Україні. У кінці травня повідомлялося, що з початку
суспільно-політичної кризи в Україні кількість біженців з кримського
півострова зросла до 10 тис. осіб.
Також нагадаємо, у МВС повідомили, що в Україні створена електронна
база даних для переселенців. Раніше Прем’єр-міністр А. Яценюк доручив
створити єдину базу даних для переселенців, де буде інформація про
тимчасове житло та роботу для них (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 25.06).
***
Донецкие депутаты выделили 4 млн 90 тыс. грн для оказания
материальной помощи лицам, выехавшим из зоны проведения
антитеррористической операции.
«Предусмотреть в областном бюджете на 2014 г. средства для оказания
депутатами областного совета материальной помощи гражданам, выехавшим
из районов проведения антитеррористической операции, в объеме
4090,0 тыс. грн, в том числе 90,0 тыс. грн для оплаты услуг по перечислению
денежных средств», – говорится в принятом во вторник, 24 июня, решении
Донецкого областного совета.
Кроме того, на заседании облсовета принят план мероприятий по
обеспечению защиты жизни и здоровья населения Донецкой области на
территориях проведения антитеррористической операции. План, в частности,
предусматривает предоставление гуманитарной и другой помощи жителям
области, пострадавшим от проведения АТО. Утверждены меры по
обеспечению продовольственной безопасности.
Также власти намерены утвердить перечень мест возможного
временного размещения населения, которое временно перемещается в
безопасные районы. В частности, указана возможность обустройства
палаточного лагеря для временно перемещенных лиц.
Кроме того, план предусматривает временное ограничение для
направления детей на плановую госпитализацию, а также ряд мер по
обеспечению санитарной безопасности.
В плане также оговариваются меры по ликвидации последствий
проведения АТО (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 25.06).
***
Украина готова заключить с «Газпромом» пакетное соглашение по
газу на основе предложений Еврокомиссии и продолжать работать в
рамках этого соглашения, заявил глава украинского Минэнерго
Ю. Продан.
«Украина готова сегодня заключить так называемое пакетное
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соглашение с российской стороной по тем предложениям, которые сделала
Еврокомиссия в прошлый раунд переговоров в Киеве, и работать только по
такому пакетному соглашению», – цитирует его слова РИА «Новости».
Ю. Продан также заявил, что Украина по-прежнему рассчитывает
запустить «большой реверс» газа через Словакию объемом до 30 млрд куб. м
в год. «У нас заключен меморандум, в котором определены максимальные
объемы по “малому реверсу”. Это 22 млн куб. м в сутки. Но есть еще так
называемый “большой реверс”, который может обеспечить до 30 млрд куб. м
в год», – сказал он (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
25.06).
***
Министр иностранных дел Украины П. Климкин сообщил, что
Североатлантический альянс (НАТО) принял решение создать три
трастовых фонда для страны. Об этом он сказал в Брюсселе на прессконференции в штаб-квартире НАТО по завершении заседания Комиссии
Украина – НАТО, передает УНИАН в среду, 25 июня.
«НАТО принял решение создать не один, а три трастовых фонда.
Дальнейшее решение по их наполнению и использованию будет принято в
ближайшее время», – подчеркнул министр, добавив, что подробности не
может рассказать «по просьбе союзников».
Накануне помощник Генерального секретаря НАТО Т. Стаматопулос
заявил о том, что Альянс будет принимать все необходимые меры для
поддержки оборонного потенциала Украины.
Ранее Генеральный секретарь НАТО А. Фог Расмуссен уже анонсировал
пакет помощи Украине в проведении реформ в сфере обороны и
безопасности (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 25.06).
***
24 червня відбулася зустріч міністра фінансів України О. Шлапака з
місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Н. Георгієвим. Цим
заходом розпочався перший перегляд кредитної програми Stand by місією
фонду, за результатами якого прийматиметься рішення щодо надання Україні
другого траншу.
Слід нагадати, що наприкінці квітня Рада МВФ затвердила дворічну
кредитну програму щодо фінансування економіки України на 17,01 млрд дол.
Перший транш було надано на початку травня, він становив 3,19 млрд дол.
Як зазначив Н. Георгієв, необхідно проаналізувати те, що вже було
зроблено з моменту започаткування програми. Так, першочергово технічна
місія МВФ має визначити стан виконання структурних маяків на кінець
травня.
Особливу увагу буде приділено стану реформування економіки та
питанню виконання показників бюджету. Зокрема, місією буде
проаналізовано як поточний стан виконання бюджету (січень – травень 2014
р.), так і до кінця року (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 25.06).
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***
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
реанимирует проект по созданию ядерного топлива в Украине. Об этом
сообщил заместитель профильного министра В. Улида на конференции им.
А. Смита в Киеве.
«Мы сегодня реанимируем проекты создания ядерного топлива в
Украине, основываясь на том, что у нас есть свое сырье и собственные
наработки», – сказал он.
Кроме того, В. Улида отметил, что Украина продолжает работу над
диверсификацией закупок ядерного топлива.
Напомним, сейчас Украина закупает ядерное топливо у российского
«ТВЭЛ» и американской «Вестингауз» (Finance.ua (http://news.finance.ua). –
2014. – 24.06).

ПОЛІТИКА
Так называемый верховный совет самопровозглашенной Луганской
народной республики проголосовал за конституционный акт об
образовании союза народных республик.
Текст документа был зачитан на заседании «совета» О. Царевым,
сообщает информагентство ИТАР-ТАСС.
За текст «конституционного акта» единогласно проголосовали все
59 «депутатов верховного совета ЛНР», присутствующие в зале.
Также, по словам «премьер-министра» ДНР А. Бородая, «документ об
объединении» был принят на заседании «парламента» самопровозглашенной
Донецкой народной республики во вторник, 24 июня.
Как заявил О. Царев, в четверг, 26 июня, текст «конституционного акта»
будет ратифицирован на заседании нового «парламента СНР», в который
войдут 60 депутатов – по 30 депутатов от каждой «республики»
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 25.06).
***
Лидер движения «Новороссия» П. Губарев записал видеообращение к
президенту Российской Федерации В. Путину с просьбой о введении
миротворческого контингента на территорию Донецкой и Луганской
народных республик.
Глава «Новороссии» заявил, что объявленное перемирие не выполняется
украинской стороной. «Погибают люди. Вчера, 24 июня, пятеро убитых,
около 15 раненых. Город Славянск обстреливается артиллерией. Под
Донецком идут бои», – сообщает П. Губарев. По его словам, всё это делается
для уничтожения «ополченцев» с
целью ввода европейского
миротворческого контингента.
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В связи с этим П. Губарев попросил В. Путина о введении российского
миротворческого контингента, либо миротворческого контингента под
эгидой ООН с решающей ролью России. «Здесь, на Донбассе, доверия к
западным странам нет», – подчеркнул П. Губарев (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 25.06).
***
Создать Приазовскую область с центром в Мариуполе предлагает
народный депутат от УДАРа Е. Фирсов. Об этом он сказал в ходе встречи
с представителями малого и среднего бизнеса Мариуполя, передает
региональный сайт 0629.
По мнению нардепа, создание этой области поможет с
децентрализацией власти, развитием инфраструктуры и привлечет в
Мариуполь инвесторов.
Как отметил бывший начальник Мариупольской таможни В. Евстратов,
только за 2010 г. таможня перечислила в бюджет 145 млн грн, которые не
вернулись в бюджет города. «Для сравнения, Полтавская таможня
перечислила всего 5 млн грн. У нас есть свой аэропорт, морской порт,
дорожное сообщение. Все это дает городу большие перспективы», –
подчеркнул он.
По словам бизнесменов, границы Приазовской области могут проходить
от Волновахи до Бердянска включительно.
Е. Фирсов отметил, что готов донести эту инициативу до верхушки
украинской власти и в будущем эта идея может стать реальностью
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 25.06).
***
Лідер партії «Український вибір» В. Медведчук заявив, що не
представляє інтересів так званих Донецької й Луганської народних
республік.
Як повідомляє сайт «Українського вибору», коментуючи повідомлення
ОБСЄ про те, що на переговорах 23 червня в Донецьку він виступав як
представник ДНР і ЛНР, В. Медведчук заявив: «Ні в Донецьку, ні раніше я
ніколи не представляв інтереси ДНР і ЛНР. У складі посередницької
переговорної групи разом із народним депутатом Н. Шуфричем ми вели й
ведемо переговори з представниками ДНР і ЛНР для досягнення мирного
врегулювання конфлікту на Сході України.
Інформація, яка нібито поширена від імені ОБСЄ, є недостовірною».
Раніше в повідомленні на сайті ОБСЄ говорилося, що, за словами
донецьких сепаратистів, В. Медведчука призначено представником так
званих ДНР і ЛНР на переговорах.
Перед тим речник інформаційного центру РНБО В. Чеповий 24 червня
відмовився говорити, кого представляє В. Медведчук на багатосторонніх
переговорах із розв’язання конфлікту на Сході УКраїни. Він лише наголосив,
що екс-президент Л. Кучма – єдиний, хто представляє українську сторону в
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роботі тристоронньої групи.
Лідер партії «Свобода» О. Тягнибок закликав Генпрокуратуру
розслідувати факт участі кума президента Росії В. Медведчука в переговорах
з урегулювання конфлікту на Сході України (Українська правда
(www.pravda.com.ua). – 2014. – 25.06).
***
У Бельгії розпочинається саміт Євросоюзу.
Серед його тем – укладення угод про асоціацію з Грузією і Молдовою,
підписання економічної і секторальної частин такої ж угоди з Україною.
Лідери ЄС також обговорять можливість запровадження додаткових
санкцій проти Росії через її роль у кризі в Україні.
Саміт розпочнеться з меморіальної церемонії в місті Іпр. Європейські
лідери з нагоди 100-річчя від початку Першої світової війни заявлять про
свою прихильність до мирного розв’язання суперечностей.
Очікується, що на саміті обговорять питання призначення нового голови
Єврокомісії
(Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/25435754.html). – 2014. – 26.06).
***
У Брюсселі створюється новий орган влади, що отримав назву «Група
підтримки України». Ця структура курируватиме діяльність усіх органів ЄС
з питаннь, що стосуються їхньої взаємодії з Києвом. Про це в інтерв’ю
«ЄвроПравді» повідомила засновник Офісу зв’язку українських аналітичних
центрів у Брюсселі О. Пристайко.
«Наскільки мені відомо, до нього увійдуть близько 30 чиновників з
різних структур ЄС. Також, можливо, до них долучаться кілька дипломатів з
країн-членів Євросоюзу. Важливо, що йдеться не про віртуальний орган, що
об’єднує людей з різних підрозділів, які б іноді зустрічалися або
спілкувалися телефоном на тему “як там поживає Україна?”. Ініціатива
набагато серйозніша. Це безпрецедентний крок з боку Європейського
Союзу», – заявила вона.
Цікаво, що такий орган вперше створюється для країни, яка не є членом
Євросоюзу. «Основна функція – координація дій усіх органів ЄС з питань,
що стосуються України, особливо – допомога Києву в імплементації Угоди
про асоціацію», – уточнила О. Пристайко.
Групу очолить П. Балаш, заступник голови генерального директорату
ЄС з питань торгівлі, який курирував переговори з Україною. Її робота
розпочнеться вже 3 липня (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014.
– 25.06).
***
В среду, 25 июня, состоялся телефонный разговор между главой МИД
РФ С. Лавровым с немецким коллегой Ф.-В. Штайнмайером.
«В ходе обмена мнениями по развитию ситуации в Украине обсуждалась
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необходимость продления перемирия и прекращения огня с целью запуска
прямого диалога между противоборствующими сторонами при содействии со
стороны ОБСЕ», – говорится в сообщении МИД РФ.
Как отмечают в ведомстве, «в этом контексте было позитивно оценено
проведение в Донецке 23 июня первых консультаций между
представителями официальных украинских властей и Юго-Востока
Украины».
«Подчеркивалась важность продолжения таких встреч для налаживания
рассмотрения всего комплекса вопросов, прежде всего о гарантиях законных
прав и интересов проживающих в восточной части Украины граждан», –
говорится в сообщении.
В МИД РФ подчеркнули, что Ф.-В. Штайнмайер дал высокую оценку
заявлениям президента Российской Федерации по ситуации в Украине,
которые были сделаны во время его официального визита в Австрию
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 25.06).
***
Рада Федерації РФ скасувала свою постанову від 1 березня, якою
надала президенту РФ право використовувати військових Росії в Україні,
повідомляє УНН з посиланням на російські ЗМІ.
За повідомленням, це рішення підтримало 153 сенатори. Проти
висловився лише один сенатор.
Це рішення набирає чинності з дня його прийняття.
Нагадаємо, президент РФ В. Путін 24 червня направив у Раду Федерації
лист, де вніс пропозицію про скасування Постанови РФ «Про використання
Збройних сил РФ на території України» (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 25.06).
***
Беларусь и Казахстан отвергли предложение России ввести запрет
на импорт товаров из Украины после подписания последней
экономической части Cоглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом в
своем Twitter сообщил министр иностранных дел Литвы Л. Линкявичюс
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 25.06).
***
Члены «Правого сектора» взяли под контроль Долинский
нефтеперерабатывающий завод в Кировоградской области, поскольку, по
их мнению, владельцы завода финансировали сепаратистов на Востоке
Украины, сообщает пресс-служба ПС.
«Предприятие принадлежит структурам, близким к “семье” Януковича,
народного депутата от Партии регионов Р. Цыплакова, который сбежал в
Москву и брат которого, Сергей, является одним из лидеров
террористической организации “Донецкая народная республика”», –
заявляют в ПС.
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Члены «Правого сектора» сообщили, что приняли завод под контроль
после поступления информации от его работников «о направлении средств от
деятельности предприятия по указанию владельца из Москвы на нужды
российской
террористической
сети
на
Востоке
Украины»
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 25.06).
***
В среду, 25 июня, чернобыльцы перекрыли ул. Грушевского возле
Кабмина, требуя выплат, предусмотренных законодательством, в
частности пенсий по инвалидности.
Как передает корреспондент УНИАН, группа численностью около
100 человек ходила непрерывно через пешеходный переход, не давая таким
образом автотранспорту двигаться по ул. Грушевского в обе стороны.
«Митингующие говорят, что будут требовать от правительства
выполнения закона, который предусматривает выплаты в полном объеме по
инвалидности. Периодически люди поют украинский гимн и выкрикивают
“Слава Украине!”», – говорится в сообщении (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 25.06).

ЕКОНОМІКА
С начала текущего года в четырех регионах выполнили более 50 %
общего объема строительных работ Украины. Об этом сообщили в
Министерстве регионального развития, строительства и жилищнокоммунального хозяйства.
В частности, больше всего строится в Киеве, а также в Донецкой,
Одесской, Днепропетровской областях.
За этот же период увеличили объемы строительной продукции по
сравнению с соответствующим периодом 2013 г. предприятия шести
регионов: Ровенской (на 51,8 %), Одесской (на 35,6 %), Черниговской (на
32,5 %), Тернопольской (на 21,1 %) областей.
В Минрегионе также отметили, что с начала текущего года
предприятиями Украины выполнено строительных работ на сумму
17,3 млрд грн (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 25.06).
***
В текущем году ПАО «Нефтегаздобыча», 50 % которого
принадлежит энергохолдингу ДТЭК Р. Ахметова, намерено нарастить
объем добычи газа на 60 % – до 800 млн куб. м. Об этом на V ежегодном
Украинском энергетическом форуме сообщил генеральный директор ДТЭК
М. Тимченко.
Также, по словам М. Тимченко, компания намерена нарастить
инвестиции в добычу до 1,5 млрд грн. Ранее в «Нефтегаздобыче»
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планировалось вложить 1,405 млрд грн в добычу в текущем году.
Что же касается энергобезопасности страны, по словам М. Тимченко,
компания рассчитала, что в стране в ближайшие семь лет можно пробурить
порядка 120 скважин, что даст возможность обеспечить страну газом
(в 2013 г. Украина потребила чуть более 50 млрд куб. м) (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2014. – 25.06).
***
В 8 % заключенных договоров аренды земли плата за землю ниже
установленной нормы. Об этом сообщил на пресс-конференции специалист
по аграрной политике Проекта USAID «Агроинвест» А. Муляр.
Уровень арендной платы составляет 3 % нормативной денежной
стоимости земли.
«В 8 % договоров относительно земель частной собственности эта плата
меньше. В 33 % – на уровне и выше. Последнее диктует рынок и
конкуренция между арендодателями», – проинформировал А. Муляр.
Что касается государственной собственности, то 40 % договоров
заключены с низкой арендной платой. По словам специалиста, это является
нарушением прав землевладельцев (Finance.ua (http://news.finance.ua). –
2014. – 25.06).
***
Промышленные производители переплачивают за электроэнергию
около 30–35 млрд грн в год, таким образом субсидируя население. Об этом
во время пресс-конференции сообщил председатель наблюдательного совета
Фонда целевых экологических инвестиций А. Хабатюк.
«Цена (на электроэнергию. – Ред.) для населения низкая, разница
покрывается за счет промышленных предприятий. Недостаток средств,
которые платит население, фактически платит (доплачивает. – Ред.)
промышленность. Промышленность платит большую цену, чем реально
стоит электроэнергия для них», – отметил А. Хабатюк. По словам эксперта,
промышленность ежегодно переплачивает примерно 30–35 млрд грн за
электроэнергию.
«Население недоплачивает, повышение тарифов, которое произошло,
оно не закроет этой проблемы… Населению нужно понимать, что
электроэнергия будет дорожать, потому что на настоящее время она реально
не покрывает даже самый дешевый источник генерации – атомную
генерацию», – считает А. Хабатюк (Finance.ua (http://news.finance.ua). –
2014. – 25.06).
***
Украина выплатила купонный доход по облигациям внешнего
государственного займа 2013 г. в размере 73,3 млн дол.
Министерство финансов Российской Федерации подтвердило получение
средств от Украины в объеме 73,3 млн дол. платежа по облигациям, передает
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ИТАР-ТАСС во вторник, 24 июня со ссылкой на Минфин РФ.
«Средства получены в полном объеме», – отметили в пресс-службе
министерства.
Ранее, 19 июня, Министерство финансов Украины сообщило, что
выплатило купонный доход по облигациям внешнего государственного займа
2013
г.
в
размере
73,333
млн
дол.
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 25.06).
***
Украинские производители с начала действия режима автономных
торговых преференций получили более 4 тыс. сертификатов стандарта
EUR-1, необходимых для беспошлинного экспорта в ЕС. Об этом заявил
директор
департамента
европейской
интеграции
Министерства
экономического развития и торговли В. Цимбал. «Это сертификаты, которые
дают возможность пользоваться автономными преференциями», – сообщил
В. Цимбал.
В то же время незначительные квоты на беспошлинные поставки
объясняются слишком длительной подготовкой к подписанию Соглашения
об ассоциации, ведь объем квот определялся исходя из реальных
производственных мощностей отечественной промышленности и реальных
возможностей поставлять те или иные товары. «Переговорный процесс
начался в 2007 г. Исходя из тогдашней структуры нашей торговли и
возможностей наших производителей, мы не имели соответствующей базы
для больших квот», – подчеркнул В. Цимбал.
Он добавил, что объемы могут увеличиваться постепенно
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 25.06).
***
ГТОО «Львовская железная дорога» по результатам тендера
заключила ряд соглашений на получение кредитов на общую сумму
130 млн грн. Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок».
Займы берут на 12 месяцев для пополнения оборотных средств
(Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 25.06).
***
С 30 июня Россельхознадзор будет требовать дополнительные
документы для ввоза из Украины продукции, содержащей сырье
животного происхождения. Об этом сообщает Государственная
ветеринарная и фитосанитарная служба Украины, ссылаясь на сообщение
Россельхознадзора от 19 июня.
В частности, в дополнение к ветеринарному свидетельству, которое
сопровождает каждую партию продукции, нужно будет оформлять
приложение. Оно должно удостоверять, что сырье, из которого изготовлена
продукция, произведено в соответствии с требованиями законодательства
Таможенного союза и России.
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В Россельхознадзоре считают, что эта мера принимается для
недопущения «поставок с предприятий Украины продукции, опасной в
ветеринарно-санитарном отношении».
Российская сторона заявила, что в последнее время при ввозе грузов из
Украины «обнаруживаются многочисленные случаи нарушений требований
и норм Таможенного союза».
Напомним, 11 июня Россельхознадзор запретил ввоз в Крым из Украины
более 500 партий продукции, прежде всего мясной (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2014. – 25.06).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Резкая девальвация гривни и огромный портфель проблемных
кредитов привели к необходимости докапитализации банковской
системы на сумму 30–40 млрд грн, пишет в своей авторской колонке
С. Яременко, бывший заместитель главы Национального банка Украины.
«Резкая девальвация декапитализирует всю банковскую систему, активы
которой сейчас достигают 1 трлн грн. Если мы условно предположим, что у
нас 30 % таких скелетов в шкафу – значит, объем проблемных кредитов –
300 млрд грн. А это, в свою очередь, предполагает, что банковскую систему
придется докапитализировать на 30–40 млрд грн. Столько средств
собственники банков не собирались сегодня вкладывать в свои
финструктуры. Более того, многие наоборот вывели капиталы из страны. А
то, что уже успешно выведено, никогда сюда не вернется. Теперь проблемы
банковской системы перекладываются на государство», – полагает
С. Яременко.
По его мнению, экономическим властям следует перейти к политике
управляемого валютного курса и насытить банковскую систему деньгами.
«Если мы не изменим монетарную политику и продолжим бояться инфляции
– значит, рывка в экономике не будет. То есть и активы в банковской системе
не улучшатся, а только продолжат ухудшаться. Инфляционное
таргетирование противоречит всей концепции оздоровления банковской
системы», – считает С. Яременко (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2014. – 25.06).
***
Зарубежные инвесторы проявляют значительный интерес к
Украине и готовы вкладывать деньги, как только правительство
сможет устранить основные препятствия, заявил министр
экономического развития и торговли Украины П. Шеремета.
«Первое, что их беспокоит, – контролируем ли мы свою территорию,
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вторая вещь, которая их беспокоит, – действительно ли мы реально боремся с
коррупцией, третье – стабильны ли мы финансово, не являемся ли
финансовыми банкротами. Очевидно, что, говоря о последних неделях и
месяцах, есть отклонения по всем трем направлениям, которые очевидно
волнуют инвесторов. Если мы снимем эти три самые основные тревоги, то,
несмотря на то, что залы полны людей, если добавить сюда государственное
страхование рисков, я думаю, что можем получить достаточно серьезные
инвестиции», – пояснил П. Шеремета.
В то же время, по словам главы МЭРТа, зарубежные инвесторы
проявляют существенный интерес к созданию и развитию бизнеса в Украине,
поэтому после решения ключевых вопросов можно рассчитывать на приток
значительных средств в экономику. «Я имею возможность общаться с
европейскими инвесторами, достаточно интересный феномен: залы полны
инвесторов. Практически на каждом инвестиционном форуме и за рубежом,
и в Киеве, достаточно много инвесторов, заинтересованных в Украине,
заинтересованных в потенциале этого рынка», – сказал П. Шеремета
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 25.06).
***
В І квартале крупный и средний бизнес работал с убытком. Доля
убыточных предприятий – около 50 %.
Финансовый результат крупных и средних предприятий Украины в
І квартале 2014 г. в целом составил 128,5 млрд грн (до налогообложения)
против прибыли в 1,3 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные
Государственной службы статистики.
Так, за отчетный период прибыль предприятий составила
101,7 млрд грн, а убыток – 230,2 млрд грн.
При этом количество убыточных крупных и средних предприятий в
Украине в январе – марте 2014 г. составило 50 % от общего числа против
45,3 % за три месяца 2013 г.
Напомним, 2013 г. крупные и средние предприятия Украины закончили
с
суммарной
прибылью
24,7
млрд
грн
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 25.06).
***
За пять месяцев 2014 г. Национальная комиссия по регулированию
рынков финансовых услуг аннулировала лицензии 21 украинской
страховой компании, 14 компаниям лицензии были приостановлены и
пять СК были исключены из реестра финучреждений. Об этом сообщил и.
о. главы Нацкомфинуслуг М. Поляков.
Еще в три страховые компании регулятор планирует назначить
временные администрации до 15 июля. «Это крупные компании, участники
рынка обязательного страхования автогражданской ответственности,
поэтому временные администрации будут вводиться по четвергам, чтобы
снизить нагрузку на Моторное (транспортное) страховое бюро», – объяснил
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М. Поляков.
По словам чиновника, именно этот метод стабилизации компании дает
возможность избежать вывода капитала акционерами.
При этом он отметил, что 18 страховщиков были наказаны за участие в
незаконных схемах. «У группы компаний “Левый берег” объем
сомнительных операций составляет 1,4 млрд грн. У компаний
приостановлены лицензии, но они сейчас судятся», – уточнил М. Поляков.
Всего же, по данным чиновника, за І квартал 2014 г. на рынок
перестрахования было направлен 1 млрд грн, из которых 0,8 млрд грн могут
иметь признаки фиктивности.
Кроме того, по его словам, сейчас идут проверки у всех «семейных»
страховщиков (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 25.06).
***
Национальный банк по результатам проведенной проверки «АктивБанка» отнес банк к категории проблемных. Об этом сообщил заместитель
директора генерального департамента банковского надзора НБУ К. Раевский.
По его словам, в банке была проведена проверка и по результатам этой
проверки банк отнесен к категории проблемных банков. Об этом он сказал
вкладчикам банка, собравшимся под зданием НБУ с требованием к
руководству регулятора обратить внимание на факты невыполнения банком
своих обязательств перед вкладчиками по выплате вкладов и процентов по
ним.
Как отметил представитель Нацбанка, проблемы банка можно решить.
«Хозяева банка совместно с правлением разрабатывают сейчас программу
финансового оздоровления, которая в ближайшее время будет
рассматриваться в НБУ», – добавил К. Раевский (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 25.06).
***
Бензин в Украине подорожает еще минимум на 10 %.
Рост мировых котировок на нефть и нефтепродукты создает
предпосылки роста цен на украинских АЗС в июле. Так считают в
«Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на данные оперативного ценового
мониторинга и используемую методику расчета объективных розничных цен
(Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 25.06).
***
Новые данные свидетельствуют, что для американской экономики
І квартал этого года был худшим за последние пять лет.
Частично к этому привела нетипично холодная зима, и есть
предположение, что с апреля рост увеличился.
Как утверждают экономические советники президента США Б. Обамы,
эти цифры свидетельствуют о том, что экономика еще не полностью
оправилась от рецессии (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
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2014. – 25.06).
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