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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент України П. Порошенко: Україна має отримати підтримку
всього світу в захисті своєї незалежності та суверенітету
Президент П. Порошенко закликав світову спільноту до більш активної
підтримки України в захисті її незалежності, територіальної цілісності та
суверенітету. «Ми маємо право на захист нашої території і нашого народу за
підтримки всього світу, – наголосив глава держави під час виступу на
51-й Мюнхенській конференції з безпеки. – Двадцять років тому ми дали
1420 ядерних ракет в обмін на гарантію. А сьогодні, вважаю, ми маємо право
отримати нелетальну зброю для захисту нашої країни в рамках
Будапештського меморандуму.
Я знаю, що багато експертів сперечалися щодо надання такої підтримки,
вважаючи, що військова допомога спровокує агресію. Але ми бачимо, що,
навпаки, нестача захисту сприяє ескалації ситуації».
Він висловив тверде переконання, що саме посилення обороноздатності
може сприяти успіху у врегулюванні конфлікту на Донбасі. «Чим сильніший
наш захист, тим ми переконливіші в нашій дипломатії», – сказав він.
Президент акцентував на тому, що Україна є надійним партнером, який
завжди дотримувався всіх домовленостей, спрямованих на досягнення миру.
«Ми ніколи не порушували Мінський меморандум і не робимо ніяких кроків,
які б могли його порушити», – констатував П. Порошенко.
Глава держави в черговий раз нагадав, що ситуація на Донбасі –
це питання не лише безпеки України, а й Європи та світу. У цьому контексті
він закликав представників світової спільноти до напрацювання та
ухвалення нових безпекових гарантій. «Агресія не може існувати у Європі.
Нам потрібна нова хартія, в якій європейські країни підтвердять
свої зобов’язання і матимуть механізм заборони і захисту від насильства,
необхідний механізм збільшення відповідальності за вживання тактики
війни», – підкреслив він.
Президент також продемонстрував учасникам конференції чергові
докази присутності російських військових на території України та їхньої
участі в збройному конфлікті на Донбасі. «Сьогодні я взяв із собою паспорти
та військові квитки російських солдат, російських офіцерів, які приїхали до
нас, – це найкращий доказ агресії та присутності російських військових», –
сказав П. Порошенко, зауваживши, що агресія проти України, від якої
страждає мирне населення, триває вже вісім місяців.
«На багатьох конференціях ми хочемо продемонструвати всьому світу
російських солдат та офіцерів і те, як вони “загубилися” за багато кілометрів
від кордонів зі зброєю та танками, які вбивають десятки, сотні, тисячі наших
співвітчизників, – сказав глава держави. – Ця агресія відкриває скриню
Пандори для міжнародної безпеки, і вже зрозуміло, що не можна відкладати
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рішення. Цей конфлікт треба вирішувати, а не заморожувати» (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/32204.html). – 2015. – 7.02).

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

Врегулювання на Донбасі:
політичні та військові можливості в оцінках експертів
Загострення ситуації на Донбасі, яке спостерігається від середини
січня, спонукає Україну та світове співтовариство до більш активного
пошуку шляхів припинення протистояння, а експертів – до прогнозування
сценаріїв розвитку ситуації. Обстріл Маріуполя, під час якого загинуло
30 мирних жителів і близько 100 людей отримали поранення, а також
аналогічні випадки в Донецьку і Волновасі, бої за Дебальцеве, які
залишаються ключовою темою розвитку воєнної ситуації на Донбасі, та
інтенсифікація обстрілів інших населених пунктів дають підстави говорити
про ймовірність масштабного наступу російсько-терористичних військ.
Відверта загроза більш масштабної війни в Україні була озвучена
пропагандистом Кремля С. Марковим, який заявив, що Росії необхідно
повалити київський уряд і зайняти Одесу й Харків. Тільки тоді, пише він,
«санкції будуть зняті, хунта піде з влади, а Україна стане федеральною і
демократичною країною».
Таке словесне розпалювання війни, безсумнівно, націлене на Захід,
який нині розглядає введення нових санкцій, серед яких називають і
відключення Росії від банківської системи SWIFT, що завдасть непоправної
шкоди російській економіці. Прем’єр-міністр Росії Д. Медведєв попередив,
що Росія відповість на це найжорсткішим чином – і йдеться не тільки про
економічні заходи.
Колишній міністр закордонних справ Росії І. Іванов зробив таку заяву:
«В умовах відсутності діалогу на політичному рівні і різко збільшеного
взаємної недовіри ймовірність неспровокованих інцидентів, у тому числі з
ядерною зброєю, істотно зростає».
Досить високим ризик повномасштабної війни Росії проти України
вважає російський опозиційний політик Б. Нємцов. Антикризовий план уряду
Росії передбачає продовження війни з Україною, написав він 28 січня на
своїй сторінці у Фейсбуці.
Попри те, що метою антикризового плану, опублікованого на сайті
уряду РФ 28 січня, визначено забезпечення сталого розвитку російської
економіки і стабільності в період несприятливої зовнішньоекономічної та
зовнішньополітичної кон’юнктури, Б. Нємцов переконаний, що «цей план –
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блеф». План, зокрема, передбачає скорочення більшості категорій видатків
на 10 %. «Скорочуються витрати на медицину, освіту, культуру, тобто
практично все, крім військових витрат. Військові витрати – астрономічні
3 трлн 300 млрд р. – збільшені порівняно з 2014 роком на 33 %. Таке
зростання в мирний час неможливе. Це бюджет війни», – аргументував Б.
Нємцов свій висновок.
Про ставку на силове розв’язання конфлікту свідчить, на думку
політологів, і риторика В. Путіна. 23 січня президент Росії на засіданні
Радбезу розкритикував «масштабну військову операцію» України на Донбасі,
заявивши, що Київ проігнорував пропозицію про врегулювання конфлікту.
Російський лідер при цьому повідомив, що 16 січня він направив листа
П. Порошенку з пропозицією «відвести важке озброєння – артилерію і
системи залпового вогню – на таку відстань, з якої неможливо було б
вражати населені пункти». В. Путін зазначив, що Києву пропонували
відвести техніку по лінії, яку той вважає справедливою. «Ми не лише не
отримали жодної виразної відповіді на нашу пропозицію, а й побачили
зворотні дії», – заявив він. За його словами, «київська влада віддала
офіційний наказ про початок великомасштабних бойових дій». 26 січня, під
час спілкування зі студентами в Санкт-Петербурзі В. Путін заявив, що
українська армія – це «натівський легіон», який переслідує не національні
інтереси України, а має намір досягти геополітичних цілей – стримування
Росії.
Припущення, що в Україні діє легіон НАТО, Генеральний секретар
Альянсу Є. Столтенберг назвав «нонсенсом». Він чітко зазначив – єдиними
іноземними військами на території України є російські війська.
Моніторингова комісія ОБСЄ теж визнала і засвідчила факт, що саме
озброєні терористичні угруповання обстрілювали житлові райони Маріуполя.
На думку політичного експерта В. Карасьова, В. Путін «іде ва-банк. Він
не виключає, що в Росії буде критика військової агресії проти України, тому
він шукає алібі. Шукає виправдання, говорячи, що Україна не хоче мирного
врегулювання і про те, що в Україні воює натівський легіон. У Росії є думка,
що українці – це братній народ, а як можна воювати проти “братнього
народу”. А проти військ НАТО в Україні воювати можна».
Головний редактор журналу «Росія в глобальній політиці» Ф. Лук’янов
зазначає, що у В. Путіна змінилася риторика через те, що так званий
«мінський формат», на який покладали надії заморозити конфлікт, не
спрацював. За його словами, те, на що робили ставку, що змушувало
В. Путіна бути стриманим у своїх висловлюваннях, не спрацювало. «Всю
відповідальність покладають на Росію. Путін вирішив продемонструвати, що
можна говорити по-іншому», – вважає Ф. Лук’янов.
Нова ескалація конфлікту на Донбасі відбулася тому, що А. Меркель
скасувала саміт в Астані, де В. Путін планував напряму поспілкуватися з
європейськими лідерами. Таку думку в ефірі «5 каналу» висловив російський
політолог С. Бєлковський.
На його думку, В. Путін не сприймає П. Порошенка як переговірника.
4

«Україна для Володимира Путіна – це простір для тиску на Захід. Нова
ескалація на Донбасі відбулася саме тому, що Ангела Меркель скасувала
саміт в Астані», – сказав експерт.
За інформацією політолога, А. Меркель подзвонила В. Путіну на
початку січня і сказала, що саміт в Астані, який було заплановано на
15 січня, не має жодного значення, тому що російські війська залишаються в
Україні й нічого в статусі так званих самопроголошених Донецькій та
Луганській народних республіках не змінилося.
«Путін прагне прямих перемовин із Заходом. Він вважає, що може
домовитися з Бараком Обамою чи з Ангелою Меркель про долю сучасного
світу», – наголосив експерт. Як образу В. Путін сприйняв і те, що його не
запросили на 70-ті роковини звільнення Освенцима.
Частиною сценарію продовження повномасштабного наступу на
Донбасі експерти вважають також припинення Росією контактів з
Парламентською асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ) до кінця поточного року.
Формально це стало наслідком прийняття ПАРЄ резолюції щодо Росії, якою
на РФ було накладено дипломатичні санкції, які позбавляли росіян права
голосу в ПАРЄ. За ухвалення документа проголосувало 160 депутатів, проти
– 42. У схвалених нормах документа ПАРЄ поширила на РФ низку
незначних обмежень до кінця 2015 р. Зокрема, росіяни не матимуть права
брати участь у місіях зі спостереження за виборами, бути доповідачами, а
також бути призначеними як представники ПАРЄ в інших органах.
Однак асамблея вирішила повернутися до перегляду цього питання у
квітні. Ця поправка стала компромісною, вона передбачає, що під час
відкриття наступної сесії асамблея має оцінити, чи зробила Росія якісь кроки
для деескалації ситуації на територіях України, Грузії та в Придністров’ї,
окупованих її військами або проросійськими силами. Утім, російська
делегація на знак протесту залишила ПАРЄ та припинила всі контакти з
асамблеєю до кінця поточного року.
На думку російського опозиціонера Б. Нємцова, позбавлення Росії
права голосу в ПАРЄ – частина плану В. Путіна щодо виходу з Ради Європи.
«Йому набридло відповідати на незручні запитання про війну, анексію та
агресію проти України, про порушення ним міжнародних зобов’язань Росією.
Він збирається воювати далі, і в його плани не входить отримувати ляпаси за
свою неадекватність», – написав політик у своєму блозі на «НВ».
За його словами, поведінка російської делегації в Страсбурзі «явно
свідчила про небажання шукати компроміс з європейцями». «Нагадаю, до
Путіна в Раду Європи не пустили Лукашенка. Так що шлях на вихід
протоптаний. Зате двері в Гаагу відкриваються», – резюмував Б. Нємцов.
Президент Росії В. Путін пішов шляхом самоізоляції, вважає
український політолог А. Золотарьов. «Потрібно дивитися на історичні
аналогії. На початку 1930-х років Японія покинули Лігу Націй, потім – Італія.
Це не призвело до миру. Стало містком до розгортання Другої світової війни.
Найбільш тривожними є такі випадки, коли відкидаються міжнародні
інституції, які можуть обмежити якісь політичні дії країни. Зараз Путін
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відкидає будь-які можливі обмеження», – зазначив він. За словами експерта,
така самоізоляція в кращому для світу випадку призведе до великих
потрясінь у Росії через певний час. У гіршому – до ескалації бойових дій на
Донбасі.
Тим часом зусилля щодо врегулювання ситуації на Донбасі
активізувалися як з боку України, так і з боку її європейських та
американських партнерів. Вони зосереджені як у політичній та
дипломатичній площинах, так і у військовій сфері.
21 січня в Берліні ситуацію на Сході України обговорювали міністри
закордонних справ Росії, України, Німеччини та Франції. Зустріч
завершилася спільним закликом до припинення бойових дій.
22 січня відбулося засідання Радбезу ООН по Україні, яке було
скликане за ініціативою Литви. На зустрічі вкотре засудили ескалацію
конфлікту на Донбасі. Заступник генсека ООН з політичних питань
Д. Фельтман констатував, що в Україні нині найгірший момент з дня
укладення Мінського протоколу 5 вересня. Однією з основних причин
загострення ситуації члени РБ ООН назвали значну військову підтримку
бойовиків на Донбасі. Однак, як і на багатьох попередніх засіданнях Радбезу
ООН резолюції щодо засудження дій Росії так і не було прийнято через її ж
вето. У зв’язку з цим, як заявила голова Комітету Верховної Ради у
закордонних справах та народний депутат України Г. Гопко, Україна
апелюватиме до ООН, щоб вони переглянули ефективність діяльності Ради
національної безпеки ООН. Те саме стосується й інших організацій, говорить
нардеп. Г. Гопко наголосила, що нині потрібна своєрідна коаліція провідних
організації та держав світу. Вони повинні сьогодні на порядок денний
поставити розв’язання конфлікту в України у свої «топ-пріоритети».
Експерти також нагадують, що для вирішення питання України за
посередництва ООН його необхідно перевести у формат позачергової сесії,
де право вето немає в жодної країни, а рішення приймається простою
більшістю. Для цього Президент України повинен ввести в країні воєнний
стан, тобто перевести країну в режим юридичного визнання зовнішньої
агресії. Тоді ООН скликає позачергову сесію, і приймаються рішення.
Тристороння контактна група шукає рішення в Мінську. Черговий
раунд переговорів мав відбутися 30 січня, однак зустріч вкотре закінчилася
безуспішно. Жодних документів сторони не погодили, а в зриві перемовин
Київ та сепаратисти звинуватили один одного.
Під час телефонної розмови з канцлером Німеччини А. Меркель та
президентом Франції Ф. Олландом Президент України П. Порошенко
закликав російське керівництво офіційно відреагувати на зрив переговорів.
«Петро Порошенко, Ангела Меркель та Франсуа Олланд висловили
розчарування з приводу того, що Тристороння контактна група не досягла
прогресу під час останнього засідання у Мінську. Президент Порошенко
наголосив на необхідності офіційної реакції з боку Росії, як сторони
Мінських домовленостей, на зрив роботи Тристоронньої контактної групи», –
ідеться на сайті Президента України.
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Лідери трьох країн вкотре наголосили на важливості припинення
бойових дій на Донбасі та «повернення до всіх без виключення пунктів
Мінських домовленостей, адже тільки вони є основою для мирного
врегулювання».
5 лютого відбувся безпрецедентно раптовий візит до Києва канцлера
Німеччини А. Меркель і президента Франції Ф. Олланда. Як з’ясувалося
пізніше, вони отримали пропозицію від В. Путіна, зміст якої не
розголошувався. Про що там йшлося, відомо лише за неперевіреною
інформацією. Зокрема, The New York Times писала, що В. Путін пропонував
домовлятися без України, тобто виключити її з переговорного процесу, і
домовитися про федералізацію та закріплення кордону з урахуванням
території, яку бойовики захопили з моменту укладення Мінських
домовленостей. Тобто фактично перетворити Донбас на друге Придністров’я
– формально не вилучати захоплену бойовиками територію зі складу
України, а реально залишити там самопроголошені республіки.
За
інформацією DT.UA,
після
тристороннього
телефонного
спілкування між президентами Росії, Франції і канцлером ФРН, В. Путін
передав своїм співрозмовникам документ під назвою «Комплекс заходів
щодо реалізації Мінського протоколу від 5.09.2014 р. з урегулювання
конфлікту на Південному Сході України». Цей документ передбачає, за
даними DT.UA, такі розділи:
1. Невідкладні заходи.
2. Розширення «Мінського формату» і демілітаризація зони конфлікту.
3. Муніципальні вибори.
4. Конституційна реформа.
Передачею самого документа В. Путін зробив спробу схилити на свій
бік А. Меркель і Ф. Олланда і, узгодивши позиції на кремлівській платформі,
утрьох, без Штатів, натиснути на Україну.
Проте європейські партнери поінформували Київ про існування
«плану», щоправда, документа не передали ні П. Клімкіну, ні
П. Порошенкові. Нібито глави двох держав не схотіли ставати «поштовою
скринькою» В. Путіна.
Разом з тим, за даними DT.UA, варіант, запропонований В. Путіним, не
видався А. Меркель і Ф. Олланду однозначно прийнятним. І вони вирішили,
що необхідно обговорити його спершу з П. Порошенком, а потім із
В. Путіним.
За даними DT.UA, П. Порошенко, після ознайомлення з текстом
запропонованого «плану», повідомив В. Путіну про його неприйнятність для
України, вважаючи його спробою дестабілізувати ситуацію в країні з метою
її розвалу.
Основні пункти «Комплексу заходів...»:
– надання статусу автономії в рамках адміністративних кордонів
Луганської і Донецької областей;
– гарантія безпеки, недоторканності та безвідкликності обраних на
позачергових муніципальних виборах осіб та органів влади (ці вибори
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називають другим етапом, згідно з яким перший етап, що пройшов
2 листопада 2014 р. і призначив Захарченка і Плотницького керівниками
«ДНР» і «ЛНР», уже відбувся і залишиться в силі);
– гарантія виконання Україною Закону «Про особливий статус» у
повному обсязі (нагадаємо, що в Законі «Про статус» не зазначено дати
місцевих виборів і кордонів території, на яку він поширюється. Останнє має
визначити Верховна Рада...);
– гарантія конституційної реформи України, що передбачає
децентралізацію і федералізацію, а також створення Донецької і Луганської
автономних областей (або республік). Щодо Донбасу В. Путін конституційні
перетворення бачить так: створення автономних республік; надання їм
статусу вільної економічної зони; ухвалення конституцій Донецької і
Луганської автономних республік; проведення виборів відповідно до
донецької і луганської конституцій; договір про розмежування повноважень
між Україною і автономними республіками.
Для реалізації всього цього в документі передбачено встановлення
прямого діалогу між офіційним Києвом і лідерами «ДНР» і «ЛНР»,
виведення всіх українських військових формувань – ЗСУ і МВС – за межі
областей і легалізація «народної міліції», якою називатимуться наявні на
території «ДНР» і «ЛНР» військові формування, зосередження частин
«народної міліції» на кордоні з Росією.
Після більш ніж п’ятигодинних переговорів лідерів трьох країн було
вироблено документ, з яким наступного дня А. Меркель і Ф. Олланд
вирушили до Москви. Посилаючись на джерела, близькі до переговорного
процесу, DT.UA склало приблизну картину змісту цього документа. Зокрема,
стало відомо, що путінський «Комплекс заходів» не було взято за основу,
погоджений трьома сторонами документ не базується на якихось переданих з
Москви чи привезених з Берліна або Парижа документах, а був вироблений у
Києві на основі Мінських домовленостей, які було деталізовано, розписано
часові періоди, визначено чіткіші графіки виконання.
Крім того, на переговорах ішлося лише про лінію розмежування,
зафіксовану
в
мінському
Меморандумі
від
19
вересня.
Визнати фактичну лінію, як того домагається Кремль, українську сторону
ніхто не примушував, і «ніяких українських територій ніхто не віддавав».
Про «автономію» двох східних регіонів у документі не йдеться, є лише
посилання на український закон про особливий статус Донбасу, який,
щоправда, рішенням РНБОУ, введеним у дію Указом Президента, Верховній
Раді рекомендовано скасувати. Що стосується проведених 2 листопада в
«ЛНР» і «ДНР» «виборів», А. Меркель і Ф. Олланд також вважають їх
незаконними.
Продовження дискусії щодо врегулювання на Сході України відбулося
в Мюнхені на 51-й конференції з безпеки. Під час свого виступу на форумі
канцлер Німеччини А. Меркель підкреслила, що останні візити лідерів
Німеччини і Франції до Києва та Москви були важливими, хоч вона і не
впевнена, що президент РФ В. Путін почув їх з Олландом. «Після вчорашніх
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переговорів з Олландом ми ще не знаємо, чи досягли ми успіху. Але я
вважаю, що цей візит мав сенс», – сказала канцлер Німеччини.
Канцлер Німеччини вважає, що Росія також повинна зробити свій
внесок для подолання кризи в Україні. «Надзвичайно важливо виробити
фундаментальні кроки, які дозволять реалізувати і вдихнути нове життя в
мінські домовленості. Я вважаю, що доцільно було зробити спробу, щоб
полегшити долю жителів східної України», – зазначила А. Меркель,
коментуючи переговори з В. Путіним.
Президент Росії В. Путін має зробити вибір – забратися з України або
опинится в ізоляції, заявив у Мюнхені віце-президент США Д. Байден. «У
межах компетенції Москви – припинити військове розв’язання конфлікту на
Сході України. Не вірте нікому, хто вам каже що це не так. Я гарантую вам,
що це правда. Саме керівництво, навчені вояки, безпосередньо підзвітні пану
Путіну. Наше спільне прагнення полягає в тому, щоб зберегти територіальну
цілісність України, встановити непорушність кордонів. Обвалити економіку
Росії – не ціль США. Але президент Путін має зробити вибір: геть з України,
або його очікує ізоляція і величезні економічні втрати у самій Росії», –
наголосив Д. Байден.
Порушення суверенітету України є загрозою існування вільної Європи,
констатував він. «Ми повинні зосередитися на серйозніших погрозах для
вільної Європи: спроба підірвати суверенітет України, використання корупції
для підриву економіки держав та енергетична політика. Ми повинні зберегти
підтримку суверенітету України. Все, що відбувається там, має відголос
далеко за межами України», – підкреслив Д. Байден.
При цьому він заявив, що США й надалі надаватимуть Україні
підтримку в забезпеченні безпеки. «Ми будемо продовжувати надавати
допомогу в плані безпеки Україні не для того, щоб розпалювати війну, а для
того, щоб дати України можливість оборонятися. Ми не віримо у військове
вирішення української кризи і повинні шукати мирне вирішення конфлікту,
але не можна заборонити Україні оборонятися», – зазначив він.
Д.
Байден
також
наголосив,
що оцінювати
Росію
слід
не за документами, а за діями. «Ми повинні оцінювати Росію по тому,
що вона робить, а не по тому, які документи вона підписує. Дуже часто Путін
обіцяв мир, а поставляв танки, війська та зброю», – сказав американський
віце-президент.
Президент України П. Порошенко, канцлер Німеччини А. Меркель та
віце-президент США Д. Байден у Мюнхені обговорили розвиток
переговорного процесу щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі в
контексті останніх спільних пропозицій з виконання мінських
домовленостей, напрацьованих під час зустрічі П. Порошенка, А. Меркель та
Ф. Олланда 5 лютого в Києві.
Як передає прес-служба Президента, співрозмовники скоординували
подальші кроки щодо врегулювання кризи та наголосили на необхідності
негайного припинення вогню і продовження діалогу щодо імплементації всіх
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пунктів Мінських домовленостей. Вони також наголосили на необхідності
дотримання спільної трансатлантичної позиції щодо ситуації в Україні.
П. Порошенко, А. Меркель та Д. Байден, крім того, скоординували
позиції напередодні засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.
Загалом, як зазначають оглядачі, мюнхенська конференція пройшла за
вже традиційним для Німеччини сценарієм: про Україну говорили дуже
багато, але представників самої України на цих дискусіях – за винятком
П. Порошенка – не було. Організатори конференції планували, що Мюнхен
відвідає і Прем’єр-міністр А. Яценюк. Він був запланований учасником
дискусії про боротьбу з тероризмом. Однак політик до баварської столиці не
приїхав. Натомість Мюнхен відвідав однопартієць Президента України, мер
Києва і відомий у Німеччині колишній чемпіон світу з боксу В. Кличко. При
цьому в публічних дискусіях він участі не брав.
У результаті голові комітету з міжнародних справ Держдуми Росії
К. Косачову на подіумі опонував не його український колега, а колишній
очільник МЗС Польщі Р. Сікорський.
Президент України П. Порошенко виступив у Мюнхені з емоційною
промовою. Він звинуватив Росію у підтримці сепаратистів на Сході країни і
наголосив, що «конфлікт має бути вирішеній, а не заморожений». Судячи з
виступу, головним завданням П. Порошенка в Мюнхені було домогтися від
Заходу поставок зброї. Він повторив це кілька разів і запевнив, що озброєння
потрібне Україні тільки в оборонних цілях. Президент особливо підкреслив,
що мова не йде про важке озброєння.
Однак у Мюнхені знову виявилися розбіжності щодо можливості
надання україні зброї між ключовими союзниками України у світі – США та
Німеччиною. Як відомо зі ЗМІ, після нової ескалації конфлікту на Донбасі, у
результаті якої загинули десятки мирних жителів, адміністрація президента
США Б. Обами по-новому поглянула на питання надання летального
озброєння Україні. Дискусія щодо цього в останні місяці точиться між
президентом Б. Обамою і його радником з національної безпеки С. Райс, з
одного боку, та Держдепартаментом і Пентагоном – з іншого. Останні
схиляються до того, щоб передавати Україні деякі типи озброєння. У статті
New York Times від 1 лютого йдеться про те, що наразі С. Райс готова
переглянути свію позицію з цього питання, і в експертних колах це
називають значною зміною. За надання летальної зброї Україні також
виступають міністр оборони Ч. Хейгл та командувач силами НАТО у Європі
Ф. Брідлав. Аналогічну позицію займає начальник генштабу Збройних сил
США М. Демпсі.
Водночас ідею постачання зброї Україні підтримав кандидат на пост
глави Пентагону Е. Картер. За повідомленням агентства Bloomberg, під час
слухань у сенаті він заявив, що схильний підтримати збільшення
американської допомоги Україні і не виключає можливість відправки Києву
летального зброї. На думку Е. Картера, такий крок необхідний, оскільки
допоміг би Україні в боротьбі проти сепаратистів.
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У комітеті сенату США з питань Збройних сил відбулися слухання, де
також звучали заклики посилити українську армію. Американських
законодавців переконував у цьому генерал Д. Кінг, який раніше обіймав
керівні посади в сухопутних військах США. Генерал заявив, що своїми діями
в Україні, а раніше і в Грузії, Росія продемонструвала, що намагається
перекроїти карту Європи і готова кинути виклик існуванню НАТО.
В Україні нині пролягає фронт боротьби за ідеї цілісної, вільної і
мирної Європи, заявила помічниця держсекретаря США В. Нуланд. Вона
зазначила, що якщо РФ не припинить спонсорувати насильство і не віддасть
Києву контроль за держкордоном України, адміністрація Б. Обами перегляне
свою позицію щодо надання Україні летальної зброї. «Зараз цілісна, вільна і
мирна Європа повстане або впаде з Україною. Український фронт боротьби
за свободу є і нашим фронтом», – сказала вона.
В. Нуланд знову заявила, що США і Європа не хочуть ослаблення Росії
санкціями або труднощів для російського народу, а лише вимагають
припинення агресивних дій Москви. «У ту ж хвилину, коли Росія дасть
можливість Україні контролювати її бік міжнародного кордону і припинить
розпалювати конфлікт, ситуація покращиться – припиниться потік зброї і
бойовиків, заручники повернуться додому, санкції можна буде почати
скасовувати, і боротьба, яку Москва називає “внутріукраїнською
проблемою”, саме такою і стане», – підсумувала помічник держсекретаря
США.
2 лютого у Вашингтоні в Атлантичній раді вісім відомих
американських посадовців і експертів у галузі безпеки, оборони і
міжнародної політики представили звіт під назвою «На захисті української
незалежності, протидіючи російській агресії: що США і НАТО повинні
робити»
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2015/02/150203_report_weapons_usa_dt
Після відвідин Києва і Сходу України автори звіту закликали
американську адміністрацію негайно ухвалити рішення щодо надання Києву
летальної зброї на тлі ескалації кризи. Серед типів такої зброї:
бронетранспортери, безпілотники, комунікаційні засоби, а також допомога в
галузі розвідки і медичне обладнання.
Звіт рекомендує адміністрації Б. Обами ухвалити рішення якомога
швидше, беручи до уваги «побоювання, що новий наступ сепаратистів може
початися у квітні – травні». Водночас звіт не закликає до надання допомоги
Україні з боку НАТО і не пропонує надсилати американських вояків до зони
конфлікту.
За словами одного з авторів звіту, директора інституту Брукінгз у
Вашингтоні і колишнього заступника Держсекретаря С. Талботта, наразі
відбувається «буквальне вторгнення Росії на території України». Він
відкинув зауваження, що надання летальної зброї лише спровокує Росію,
адже «наступ на Маріуполь відбувся без усякого провокування».

11

Інший автор звіту, колишній посол США в Україні Д. Гербст заявив,
що політика президента Росії В. Путіна щодо перегляду кордонів становить
загрозу міжнародній безпеці в цілому.
Ще один співавтор звіту, колишній заступник міністра оборони
Д. Лодал закликає допомогти Україні захищатися: «Цей конфлікт насправді
немає військового вирішення з боку Заходу. Якщо Росія захоче окупувати
всю територію України, виграє Росія, українська армія програє. Водночас
Росія порушує всі укладені домовленості, і українцям треба допомогти
захищати власну територію. Головна мета надання такої зброї – підняти ціну
війни для Володимира Путіна разом з санкціями, аби він від неї відмовився».
Наразі Б. Обама не ухвалив остаточного рішення. Представники Білого
дому на зустрічах у Вашингтоні наголошували, що надання зброї може
призвести до більшої ескалації з боку Росії, а в нещодавньому інтерв’ю
СNN американський президент сказав, що США не зацікавлені в
американсько-російській війні. Водночас в урядових і експертних колах
Вашингтона є розуміння того, що економічні санкції не змусили Росію
відмовитися від підтримки сепаратистів, яку вона регулярно заперечує.
«Хоча наразі головна мета – продовжувати використовувати
дипломатичні важелі впливу, ми також оцінюємо інші варіанти, які
допоможуть створити простір для узгодженого вирішення цієї кризи», –
наголосила речниця Ради Національної безпеки США Б. Міхен, коментуючи
ситуацію в Україні.
Заступник директора програми з Росії та Євразії Центру стратегічних і
міжнародних досліджень у Вашингтоні Д. Манкоф припустив, що необхідно
враховувати можливе провокування Росії. «Розмірковують, що більше
спровокує Росію у даному конфлікті в Україні – більше спротиву чи менше.
На мою думку, якщо не робити достатньо, то це провокує набагато більше.
Водночас треба вибудувати правильний пакет допомоги Україні, це має бути
не лише риторика, але слід продумати практичний підхід до цього питання»,
– переконаний Д. Манкоф.
Головний аналітик Ради зовнішньої політики США С. Бланк вважає,
що допомога США Україні зараз має бути такою, як Вашингтон надавав
Афганістану, коли туди ввели радянські війська. «Пакет допомоги має
достатньо великим, аби забрати стратегічну ініціативу у Москви і передати її
Заходу. Володимир Путін може піти на ескалацію, але якщо ця зброя
надаватиметься як сигнал довготермінової багатосторонньої стратегії разом
із застосуванням нових санкцій, це зробить його дії проти НАТО і ЄС більш
складними». За словами С. Бланка, така стратегія обов’язково має включати
багаторівневу економічну допомогу і заохочення політичних, економічних і
військових реформ в Україні.
Водночас і Білий дім, і Держдепартамент США виступають за
продовження політики санкцій щодо Росії. За словами заступника
Держсекретаря В. Нуланд, метою санкцій не є зруйнувати Росію. Натомість,
твердить вона, якщо російська влада хоче користуватися благами Заходу,
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вона мусить змінити свою поведінку і діяти в рамках встановлених
міжнародних правил.
Тим часом, у Росії припускають, що інформація, оприлюднена в New
York Times щодо постачання летального озброєння Україні, є організованим
витоком інформації, щоб подивитися на реакцію Москви. Таку думку
висловив чільний представник «Єдиної Росії», член комітету Держдуми Росії
з оборони Ф. Клінцевич. За його словами, Росію і надалі будуть провокувати,
аби безпосередньо втягнути у конфлікт в Україні, тоді як «події на
південному-сході України розвиваються не за сценарієм США». «Нам треба
реагувати не на витоки, а на реальні кроки. І звісно, тримати руку на пульсі»,
– наголосив Ф. Клінцевич журналістам у Москві.
Російське ж Міністерство закордонних справ неодноразово заявляло,
що постачання летальної зброї Україні з боку США буде порушенням
міжнародних договорів.
Канцлер Німеччини А. Меркель неодноразово висловлювала
переконання, що конфлікт на Донбасі потрібно вирішувати мирним шляхом і
виступає проти поставок зброї в Україну. «Німеччина не підтримуватиме
Україну зброєю. Я переконана, що цей конфлікт має вирішуватися
невійськовим шляхом», – заявила А. Меркель. Глава МЗС Німеччини ФранкВальтер Штайнмаєр також наголошував, що кількість жертв конфлікту на
Сході України внаслідок передачі з боку США летальної зброї лише
збільшиться і застеріг США від цього кроку.
Проти поставок зброї в Україну виступили глава МЗС Данії та міністр
оборони Франції. Міністр закордонних справ Данії М. Лідегор, зокрема,
вважає, що «якщо США направлять озброєння в Україну, то це лише
погіршить ситуацію в країні». «Данія на даний час надає Україні логістичну
підтримку, і я впевнений, що потрібно не направляти в цю країну зброю, а
зміцнювати санкції проти Росії», – каже М. Лідегор. Він також підкреслив,
що поставка зброї в Україну не вирішить існуючих проблем. «Боюся, що
ситуація може вийти з-під контролю, якщо почати посилювати військовий
тиск. Така моя оцінка в цей момент», – заявив глава МЗС Данії.
«На сьогодні ми не маємо наміру постачати в Україну летальне
озброєння», – заявив міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан. Італія також
заявила, що поставляти в Україну нелетальні засоби захисту готова, однак,
допомагати зі зброєю нам не буде.
Фінляндія не буде постачати зброю Україні, заявив президент країни С.
Нііністьо, оскільки вважає, що можливе надання військової підтримки
Україні може призвести до порочного кола. Тим не менш, президент
Фінляндії не виключає можливість введення нових санкцій проти Російської
Федерації. «Якщо виявиться, що сепаратисти почали масштабний наступ у
східній Україні, важко утриматися від нових економічних санкцій проти
Росії», – зазначив С. Нііністьо.
Проти надання Україні зброї виступив і глава МЗС Чехії Л. Заоралек.
Він переконаний – конфлікт в Україні не має військового вирішення,
потрібне лише мирне врегулювання. «Військовими засобами ми не
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досягнемо необхідних результатів і ми від початку наголошували на
необхідності врегулювання дипломатичними засобами. На цьому має стояти і
ЄС», – вважає Л. Заоралек.
Обговорення теми поставки озброєнь Україні Заходом під час
конференції з питань безпеки в Мюнхені також відбувалося за домінування
думки, що такі поставки наразі не допоможуть врегулюванню конфлікту на
Донбасі (http://www.radiosvoboda.org/content/article/26834254.html).
Напередодні Мюнхенської конференції тон у темі поставок зброї
Україні задав голова конференції посол В. Ішингер, який у статті в газеті
Financial Times прямо закликав пообіцяти зброю Україні, інакше насильство
на її Сході триватиме й надалі.
За його логікою, непостачання зброї Києву не змогло покласти край
насильству і не сприяло врегулюванню конфлікту. Після підписання
Мінських мирних домовленостей пройшло п’ять місяців, а війна й далі
триває, при цьому останнім часом навіть загострилась.
«Захід виключив військовий варіант у той час, як сепаратисти у Східній
Україні і Москва наполягають саме на ньому», – написав голова
Мюнхенської конференції, додавши, що поставки зброї – навіть серйозна
обіцянка їх здійснити – змінили б баланс, змусили б Росію задуматись і
натиснули б на неї, аби змусити до реальної реалізації Мінських мирних
угод.
Однак, як показала подальша дискусія під час Мюнхенської
конференції, Європа наразі не готова прислухатися до цих аргументів. Під
час виступу міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляйєн її запитали,
чому Берлін поставив зброю іракським курдам, які протистоять «Ісламській
державі», але водночас виступає проти постачання зброї Україні? «Ми
сказали “так” Іраку, а Україні сказали “ні”, бо в Україні є місце для діалогу,
важкого діалогу, але є. І є кімната, де всі сидять за столом переговорів, –
сказала Ляйєн. – Чи ми готові надати стільки зброї Україні, щоб вона
перемогла інший бік?»
«Саме по собі постачання зброї в Україну стане каталізатором
конфлікту й відсуне бажане для нас рішення конфлікту ще далі. В Україні і
так занадто багато зброї», – зазначила Урсула фон дер Ляйєн. «Питання тут
не в тому, чи постачати зброю чи ні. Тут питання фундаментальне: чи в
21-му столітті високорозвинуті країни вирішують конфлікти з допомогою
зброї, чи за столом переговорів?» – додала глава німецького оборонного
відомства.
Конфлікт в Україні не можна розв’язати військовим шляхом, а тому
Захід не постачатиме зброю Україні, заявила під час виступу на
51-й Мюнхенській конференції з безпеки канцлер Німеччини А. Меркель.
За її словами, на Донбасі і так багато зброї, однак це не дає ніяких натяків
на припинення кровопролиття.
«Я впевнена, що цей конфлікт неможливо вирішити воєнним шляхом.
Ми вирішили зосередити наші зусилля на дипломатичних рішеннях.
На щастя, у нас є спільність трансатлантичних позицій щодо введення
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санкцій в економічній сфері. Україна потребує прогресу, але його не можна
досягти шляхом постачання зброї. Військовим шляхом неможливо вирішити
конфлікт – у регіоні і так багато зброї і ми не отримали ніяких шансів на
врегулювання цього конфлікту», – сказала вона.
Американський сенатор-республіканець Д. Маккейн розкритикував
канцлера Німеччини А. Меркель за її політику щодо України, яка, на його
думку, нагадує політику умиротворення Гітлера перед Другою світовою
війною. «Спостерігаючи за політикою німецького уряду у справі України,
можна подумати, що він не має ідеї або йому байдуже, що в Україні
вбивають людей», – сказав сенатор.
За словами Д. Маккейна, він розчарований політикою європейців та
«не чекав нічого іншого». «Чи (Меркель) хоче лише спостерігати за тим, як
вперше після Другої світової війни країну в Європі розбирають по шматках?»
– запитав сенатор.
Отже, США та Європа розійшлись у поглядах з приводу озброєння
України. Це, зрештою, грає на руку В. Путіну, пише оглядач видання
Bloomberg. Інший сенатор-республіканець – Б. Коркер – у кулуарах
безпекової конференції у Мюнхені висловив думку, що «саме позиція
Німеччини стримує адміністрацію Обами». «Не маю жодного уявлення, як
наша дипломатія може досягнути успіху, якщо за нею не стоїть сила.
Німеччина та вся Європа заохочували Україну йти на Захід і тепер, у час
біди, так чинять. Я дуже розчарований відповіддю Меркель», – цитує
реакцію Б. Коркера оглядач Bloomberg Д. Рогін. Він прогнозує, що,
зрештою, позиція А. Меркель може примусити Б. Обаму відмовитись від
надання Україні зброї.
«Цей розкол між США та Європою з приводу України – саме те, чого
прагнув Путін… Зрештою, Обама може вирішити, що надання Україні зброї
є надто ризикованим кроком. Лише після того як він це скаже відкрито, США
та Європа можуть зайнятись пошуком альтернативної стратегії», – припускає
Д. Рогін.
Українські експерти в питанні, чи допоможе Україні зброя від США
виграти війну, фактично одностайні. «Отримання зброї від США чи інших
країн не може бути гарантією припинення війни. Ніхто не може з
упевненістю стверджувати, що якщо буде американська зброя, Путін враз
припинить війну. Це вагомий крок до посилення позицій України та
підвищення боєздатності», – вважає політичний експерт К. Матвієнко.
Водночас, генерал-лейтенант запасу Д. Уманець наголошує, що Україні
вже не потрібно боятися того, що зброя від США спровокує В. Путіна.
«США, які є прибічниками демократії та миру, вже давно мали б надати нам
допомогу. Можливо, Україні й не потрібно було б тих фінансових траншів,
якби Америка своєчасно показала реакцію на дії Путіна в Україні. На даному
етапі зброя нам вкрай необхідна. У першу чергу – протитанкова зброя. Путін
відправив на Донбас близько 500 одиниць бронетехніки. США раніше
запевняли, що нададуть безпілотники, які не лише призначені для розвідки та
оцінки ситуації, але також можуть нести відповідне озброєння на борту і
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знищувати як живу силу, так і танки. Для продовження війни Україні це
вкрай потрібно», – пояснює Д. Уманець. Він також зауважив, що готуватись
Україна має до всього і вже має думати про засоби протиповітряної оборони,
тому що ніхто не знає, у яку фазу війна перейде завтра і чи буде це «гібридна
війна».
«Зараз є два шляхи – або Путін відчує свою абсолютну владу й буде
загрозою вже не тільки Україні, а й балканським країнам, або США дасть
зброю Україні, що порушує план Путіна», запевняє віце-президент
Атлантичної ради України та заступник голови громадської ліги «Україна –
НАТО» О. Кокошинський, коментуючи питання можливості надання
озброєння Україні від США. Він упевнений, що Росія може затягувати
конфлікт ще довго й ресурсів у неї достатньо. Утім, за словами експерта, у
США є зброя, яка може посилити позиції України та боєздатність української
армії. «Зараз США також боїться, окрім політичних моментів, того, що ця
зброя може опинитися в руках російських сепаратистів чи бути
перепроданою, бо такі випадки були. Ми маємо не просто просити про
надання зброї, а мати стратегію, яка зброя “налякає” Путіна. У першу чергу,
нам потрібна оборонна зброя, танки БМП, БТР. Особливо від Америки
потрібні безпілотники високого горизонту. Це надзвичайно сильна зброя
проти колон Путіна, яка зможе їх зупинити. Я впевнений, що Путіна
зупинять лише колосальні втрати та сила зброї», – пояснив експерт.
Він також зазначив, що зараз або В. Путін піде в наступ і може бути
загрозою не лише для України, а й для балканських країн, Кавказу, або ж
стримає свою агресію, оскільки він не розраховує на такі події і не був
готовий до таких втрат.
Якщо Україна не зможе отримати військову допомогу від США, нам
доведеться її купувати в кредит або домовлятися про знижену ціну на зброю,
прогнозує експерт із зовнішньої політики та міжнародної безпеки
О. Мельник, коментуючи питання надання зброї від США та інших країн.
Отримати зброю з інших країн у формі продажу цілком реально, адже це не
заборонено і Україна має на це право, підкреслює О. Мельник.
Водночас політолог В. Дехтієвський вважає, що Б. Обама втратив
більшість в обох палатах парламенту, тому він перегляне свої позиції та не
буде таким категоричним. «У Обами вже немає такої підтримки, навіть серед
демократів, через це шанси України отримати військову зброю, летальну –
зростають. Проте він все ще має важелі впливу, як затягти цей процес.
Наприклад, надати зброю летальну, але оборонного характеру», – припускає
політолог. На його думку, як вихід із ситуації, якщо США не готові до
публічності, Америка може надати зброю Україні таємно чи неофіційно,
тому що для відкритої допомоги США потрібно більше рішучості, доказів,
аргументів. В іншому випадку зброю доведеться купувати, у тому числі й у
США.
З іншого боку, певні сподівання покладаються на чергову зустріч
лідерів «норманської четвірки», заплановану на 11 лютого в Мінську. Після
зустрічі в Мінську голів країн «нормандської четвірки» можливе рішення
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щодо припинення вогню на Донбасі, повідомляє прес-служба Президента
України.
Там нагадали, що Президент України П. Порошенко, президент
Франції Франсуа Олланд, федеральний канцлер Німеччини А. Меркель та
президент Російської Федерації В. Путін обговорили під час телефонної
конференції в Нормандському форматі шляхи досягнення мирного
врегулювання ситуації на Донбасі. Співрозмовники досягли прогресу в
обговоренні комплексу заходів з імплементації Мінських домовленостей.
Вони домовилися провести експертні консультації у Берліні представників
МЗС 9 лютого та зустріч Тристоронньої контактної групи 10 лютого за
участю підписантів Мінських домовленостей.
П. Порошенко, Ф. Олланд, А. Меркель та В. Путін домовилися
провести зустріч у Нормандському форматі в середу, 11 лютого, у Мінську.
«Вони також очікують, що їхні зусилля під час зустрічі в Мінську приведуть
до негайного та безумовного двостороннього припинення вогню», –
зазначали в прес-службі глави держави (Матеріал підготовлено з
використанням
інформації
таких
джерел:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=606108522855442&id=23
8703292929302&substory_index=0;
http://government.ru/docs/16639/;
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2015/01/150126_putin_statement_reacti
on_dk; http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2015/01/150123_putin_donbas_
hk4 http://www.slovoidilo.ua/news/7208/2015-01-29/putin-gotovitsya-k-vyhodurossii-iz-soveta-evropy--nemcov.html; gazeta.ua/articles/politics/_samoizolyaciya
-putina-prizvede-do-eskalaciyi-konfliktu-na-donbasi-ekspert/606670;
http://24tv.ua/news/showNews.do?treba_tisnuti_na_rosiyu_sektoralnimi_sanktsi
yami__gopko&objectId=537112;
http://gazeta.dt.ua/internal/viyna-za-mir_.html;
http://17tv.com.ua/tema-dnya-myunhenska-konferentsiyakriza-da-donbasi-v-konteksti-bezpeki-yevropi/;
http://ukr.segodnya.ua/
politics/pnews/okruzhenie-obamy-vystupaet-za-predostavlenie-ukraineletalnogo-vooruzheniya-the-new-york-times--588912.html; http://dt.ua/WORLD/
finlyandiya-vidmovilasya-postachati-zbroyu-ukrayini-163471_.html;
http://espreso.tv/news/2015/02/07/makkeyn_pozyciya_merkel_schodo_ukrayiny_
nahaduye_polityku_quotumyrotvorennyaquot_hitlera).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман провів перше засідання
Експертної групи з питань законодавчого забезпечення децентралізації
влади та реформування місцевого самоврядування.
Відкриваючи засідання групи в понеділок, 9 лютого, В. Гройсман
зазначив, що вона повинна напрацювати єдині комплексні рішення щодо
реформи місцевого самоврядування, розвитку місцевих громад,
децентралізації влади, і внести їх на розгляд Верховної Ради. На думку
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керівника парламенту, її учасники мають також розглядати ініціативи органів
місцевого самоврядування, територіальних громад. «Без змін у місцевому
самоврядуванні неможлива жодна реформа», – підкреслив В. Гройсман.
Він зазначив, що сьогодні Верховна Рада «демонструє готовність щодо
прийняття рішень, у тому числі щодо децентралізації влади і розвитку
системи місцевого самоврядування». Так, за його словами, минулого тижня
Верховна Рада прийняла закони про добровільне об’єднання територіальних
громад і про засади державної регіональної політики.
За словами керівника парламенту, персональний склад Експертної групи
з питань законодавчого забезпечення децентралізації влади та реформування
місцевого самоврядування досить представницький – до неї увійшли
представники всіх політичних фракцій Верховної Ради, всеукраїнських
асоціацій органів місцевого самоврядування, центральних органів виконавчої
влади, експерти.
Експертна група також вивчатиме громадську думку щодо законодавчих
ініціатив з питань місцевого самоврядування та сприятиме органам
державної влади в роз’ясненні основних положень реформ та очікуваних
результатів територіальним громадам (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 9.02).
***
Нинішнього пленарного тижня парламент має ухвалити ряд
важливих законопроектів, спрямованих на реформування судової і
військової сфер. На цьому наголосив Голова Верховної Ради України
В. Гройсман, відкриваючи в понеділок засідання погоджувальної ради.
За його словами, цей тиждень є важливим‚ зважаючи на необхідність
прийняти в цілому, зокрема, закон про Антикорупційне бюро, аби «створити
дієвий механізм боротьби з корупцією».
Ще одним важливим законодавчим актом, який має розглянути й
ухвалити Верховна Рада, за словами керівника парламенту, є «закон про
справедливий суд». В. Гройсман заявив, що потрібно зробити все, аби
позбавити суди корупційної складової. У цьому контексті він висловив
сподівання, що депутатські фракції напрацюють узгоджену позицію щодо
цього законопроекту. Також Верховна Рада планує розглянути ряд
законопроектів щодо реформування системи Міністерства внутрішніх справ
та оборонної сфери. В. Гройсман висловив сподівання, що найближчим
часом глава держави передасть до парламенту законопроект про
відповідальність власників банків. «Є проблеми, коли потерпають вкладники,
а власники, які вивели кошти за кордон, не несуть жодної відповідальності, і
це питання потрібно врегулювати у рамках закону», – сказав він (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 9.02).
***
Законопроект про внесення змін до Держбюджету на 2015 рік буде
розглянутий після завершення переговорів з місією Міжнародного
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валютного фонду. Про це заявив Голова Верховної Ради України
В. Гройсман, відповідаючи в понеділок, 9 лютого, на запитання журналістів
під час брифінгу.
«Зміни до бюджету будуть розглянуті не раніше, ніж буде вирішене
питання взаємодії з місією МВФ», – сказав він, пояснивши, що зазнають змін
макроекономічні показники бюджету.
Керівник парламенту не виключив, що разом зі змінами до бюджету на
поточний рік уряд внесе ряд законопроектів, які, у тому числі, спрямовані на
виконання оновленого бюджету.
Після цього, сказав В. Гройсман, увесь пакет законодавчих актів
розглядатиметься у фракціях і комітетах, аби на голосування до сесійної зали
було винесено узгоджені рішення.
Він також зазначив, що нині від уряду не надходило інформації щодо
можливих термінів внесення відповідних законодавчих ініціатив (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 9.02).
***
Кабінет Міністрів України внесе проект закону про зміни до
Державного бюджету на 2015 рік і пакет пов’язаних з ним
законопроектів до 15 лютого. Про це заявив віце-прем’єр-міністр, міністр
культури В. Кириленко на погоджувальній раді керівників депутатських
фракцій і голів комітетів.
Також В. Кириленко повідомив про ініціативу Кабінету Міністрів
провести позачергове засідання Верховної Ради в останній тиждень лютого
для розгляду цих законопроектів.
Віце-прем’єр-міністр зазначив, що минулими вихідними українська
влада вела переговори з місією Міжнародного валютного фонду щодо
отримання фінансової допомоги. «За теперішніми проектами фінансова
допомога Україні може бути найбільшою за всю історію МВФ, якщо її
розраховувати у співвідношенні до валового внутрішнього продукту, який
прогнозується у цьому році згідно з бюджетом», – сказав В. Кириленко
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 9.02).
***
Перший заступник Голови Верховної Ради України А. Парубій у
понеділок, 9 лютого, провів робочу зустріч з експертами групи з
реформування виборчого законодавства «Реанімаційний пакет реформ».
Під час зустрічі було обговорено шляхи пошуку найбільш оптимальної
для сьогодення системи виборів. «Сьогодні одним з найважливіших завдань,
яке стоїть перед Україною, особливо напередодні місцевих виборів, є пошук
нової відкритої системи виборчого законодавства, яке б забезпечило вибір
людей через їхнє переконання, а не через фальсифікації і грошові
винагороди», – заявив перший заступник Голови Верховної Ради України.
Під час обговорення колишній народний депутат України, експерт
А. Шевченко зазначив: «Навіть якщо ми поки що не готові обґрунтувати
19

найкращий у світі закон про вибори, ми готові гарантувати безпрецедентно
відкритий процес розробки самого закону. По-перше, це буде закон, який
пишеться в країні не під час кампанії, також це буде інклюзивний процес з
метою досягти максимального консенсусу між партіями. По-третє, із
залученням громадськості».
Наприкінці зустрічі було наголошено, що найближчим часом
профільний комітет разом з представниками політичних сил та експертами
мають запропонувати варіант закону про вибори за відкритими списками на
підтримку коаліційної угоди (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 9.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких
законів України щодо встановлення цін (тарифів)».
Законом уточнено повноваження національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, в частині встановлення цін і
тарифів на електричну енергію і природний газ; визначено державні
колегіальні органи суб’єктом здійснення державного регулювання цін та їх
відповідні повноваження.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0919 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.02).
***
Рада отменила налоги на импортное оружие, кроме российского.
Верховная Рада приняла за основу и в целом Закон, который вносит
изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от
налогообложения
продукции
оборонного
назначения
(№
1817)
(http://korrespondent.net/ukraine/3477514-rada-otmenyla-nalohy-na-ymportnoeoruzhye-krome-rossyiskoho).
Такое решение на заседании во вторник, 10 февраля, поддержали
274 народных депутата. Проект закона приняли с изменениями, которые
предусматривают,
что
освобождение
от
налогообложения
не
распространяется на товары, завезеные из страны, признанной агрессором,
оккупантом, а также с оккупированных территорий (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 10.02).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про
внесення змін до статті 197 Податкового кодексу України (щодо
створення сприятливих умов для забезпечення виконання державних
контрактів з оборонного замовлення та договорів на постачання
продукції оборонного призначення).
Законопроектом пропонується звільнити від сплати податку на додану
вартість операції із ввезення на митну територію України у митному режимі
імпорту та з постачання на митній території України матеріалів, вузлів,
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агрегатів, устаткування та комплектувальних виробів, що призначені для
використання при виробництві продукції оборонного призначення, за умови,
якщо такі товари використовуються на виконання умов державного
контракту з оборонного замовлення чи договору на постачання продукції
оборонного призначення, якщо кінцевим споживачем такої продукції є
державний замовник.
Проектом закону також пропонується визначити перелік товарів, що
призначені для використання при виробництві продукції оборонного
призначення, за чітко визначеними кодами згідно з Українською
класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД).
Законопроект зареєстровано за № 1694 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.02).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про
внесення змін до статті 287 Митного кодексу України (щодо створення
сприятливих умов для забезпечення виконання контрактів державного
оборонного замовлення).
Законопроектом пропонується звільнити від сплати ввізного мита при
ввезенні на митну територію України у митному режимі імпорту складових
(матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектувальних виробів),
призначених для використання при виробництві продукції оборонного
призначення, що підтверджується державним контрактом на виконання
державного оборонного замовлення чи договором на постачання продукції
оборонного призначення, якщо кінцевим споживачем такої продукції є
державний замовник.
Згідно з проектом, зазначені звільнення від сплати ввізного мита не
будуть розповсюджуватись на аналогічні товари, які будуть мати
походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законодавством
України та/або державою-агресором по відношенню до України, або
ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора).
Проектом також передбачається, щоб порядок ввезення та
підтвердження цільового використання таких товарів визначав Кабінетом
Міністрів України.
Законопроект зареєстровано за № 1695 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону
України “Про захист суспільної моралі” (щодо державного нагляду)».
З метою удосконалення державного нагляду за додержанням вимог
законодавства України з питань захисту суспільної моралі Законом, зокрема,
виключено із Закону «Про захист суспільної моралі» положення щодо
визначення статусу та засад діяльності Національної експертної комісії
України з питань захисту суспільної моралі.
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Відповідний законопроект зареєстровано за № 1647 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Постанову «Про надання згоди на
звільнення Президентом України Яреми В.Г. з посади Генерального
прокурора України».
Верховна Рада України надала згоду на звільнення Президентом
України В. Яреми з посади Генерального прокурора України.
За відповідне рішення проголосував 291 народний депутат.
Проект постанови зареєстровано за № 2083 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.02).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про надання згоди на
призначення Президентом України Шокіна В.М. на посаду Генерального
прокурора України».
Відповідно до пункту 25 частини першої статті 85 та частини першої
статті 122 Конституції України Верховна Рада України постановила надати
згоду на призначення Президентом України В. Шокіна на посаду
Генерального прокурора України.
Відповідний проект постанови зареєстровано за № 208 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.02).
***
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування надіслав звернення на адресу віце-прем’єрміністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України Г. Зубка.
Як зазначається у зверненні, комітет усвідомлює надзвичайну
актуальність порушеного міністерством питання щодо підготовки
узгодженого проекту закону про внесення змін до Конституції України в
частині децентралізації та місцевого самоврядування з урахуванням
рекомендацій Європейської комісії «За демократію через право»
(Венеціанської комісії).
Комітет вважає, що внесення змін до Конституції України має стати
першим кроком на шляху проведення широкомасштабної адміністративнотериторіальної реформи в Україні з наступною розробкою і прийняттям ряду
законопроектів щодо децентралізації публічної влади та її територіальної
організації. Зазначалося також, що з огляду на те, що засади місцевого
самоврядування, адміністративно-територіальний устрій України, організація
та діяльність місцевих органів виконавчої влади належать до предмета
відання комітету, народні депутати готові взяти активну участь у всіх
заходах Міністерства в рамках відповідної роботи (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 9.02).
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***
Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки рекомендує парламенту прийняти за основу
законопроект про внесення зміни до ст. 9 Закону України «Про
впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки»
(щодо розміщення коштів фінансового резерву).
Проектом (реєстр. № 1422) пропонується визначити, що з метою
захисту коштів фінансового резерву від інфляції та отримання додаткового
джерела його формування експлуатуюча організація (оператор) має право
розміщувати ці кошти в цінні папери, що емітуються державою.
Відповідно до законопроекту, залишок коштів на спеціальному рахунку
не повинен бути меншим від суми коштів, необхідних для оплати товарів,
робіт (послуг), пов’язаних зі здійсненням заходів у зв’язку з припиненням
експлуатації та зняттям з експлуатації ядерної установки у відповідному
періоді.
Пропонується також встановити, що розміщення коштів фінансового
резерву в цінні папери, що емітуються державою, і визначення розміру
залишку коштів на спеціальному рахунку здійснюється у відповідності з
бюджетним законодавством у порядку, встановленим Кабінетом Міністрів
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 9.02).
***
Комітет з питань науки і освіти рекомендує парламенту прийняти
за основу законопроект про внесення змін до Закону України «Про освіту»
(щодо встановлення надбавки до заробітної плати педагогічних
працівників).
Проектом (реєстр. № 1301) пропонується запровадити норму щодо
встановлення надбавки в розмірі 20 % посадового окладу (ставки заробітної
плати) педагогічним працівникам сфери дошкільної, позашкільної, загальної
середньої та професійно-технічної, вищої освіти, інших установ і закладів
незалежно від їх підпорядкування.
Члени комітету висловилися на підтримку такої пропозиції, враховуючи
складність соціально-економічної ситуації, яка істотно впливає на життєвий
рівень населення (особливо тих категорій, які залежать від виплат із
бюджетів різних рівнів) та з метою підвищення доходів педагогічних і
науково-педагогічних працівників (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 9.02).
***
Комітет з питань запобігання і протидії корупції розглянув
96 проектів законодавчих актів на предмет їх відповідності вимогам
антикорупційного законодавства.
Висновки щодо двох законопроектів прийнято із зауваженнями,
10 проектів законів визнані такими, що містять корупціогенні фактори та не
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відповідають вимогам антикорупційного законодавства.
Таким, зокрема, визнано проект закону про внесення змін до Закону
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо посилення соціального захисту
деяких категорій постраждалих громадян (реєстр. № 1337).
Документом пропонується встановити пільги та призначити
компенсацію неповнолітнім дітям та/або дружині (чоловіку) померлого
учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеного до
категорії І, незалежно від наявності причинного зв’язку смерті з
Чорнобильською катастрофою.
Як наголосили члени комітету, така пропозиція суперечить чинній нормі
(яку не пропонується скасувати), відповідно до якої умовою поширення пільг
і виплати одноразової компенсації є смерть учасника ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеного до категорії І, яка саме пов’язана
з Чорнобильською катастрофою.
На думку народних депутатів, запропоновані зміни створюють підстави
для альтернативного застосування норм закону, створюючи тим самим умови
для здійснення корупційних дій і виникнення корупціогенних відносин
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 9.02).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
11 лютого запланована зустріч у «нормандському форматі» в
Мінську.
Президент України П. Порошенко, президент Франції Ф. Олланд,
федеральний канцлер Німеччини А. Меркель і президент Російської
Федерації В. Путін під час телефонної конференції в «нормандському
форматі» обговорили шляхи досягнення мирного врегулювання ситуації на
Донбасі.
Співрозмовники досягли прогресу в обговоренні комплексу заходів з
імплементації мінських домовленостей.
П. Порошенко, Ф. Олланд, А. Меркель і В. Путін домовилися провести
зустріч у «нормандському форматі» в середу, 11 лютого, у Мінську.
Вони також очікують, що їхні зусилля під час зустрічі в Мінську
приведуть до негайного та безумовного двостороннього припинення вогню
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 8.02).
***
8 лютого Президент України П. Порошенко провів телефонну
розмову з верховним представником ЄС із закордонних справ та політики
безпеки Ф. Могеріні.
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П. Порошенко та Ф. Могеріні обговорили міжнародні зусилля задля
мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, було висловлено
сподівання щодо припинення вогню в найближчий час і досягнення прогресу
у виконанні мінських домовленостей у результаті проведення зустрічі в
«нормандському форматі» в середу, 11 лютого, у Мінську.
Також П. Порошенко та Ф. Могеріні скоординували позиції напередодні
Ради ЄС із закордонних справ, яка відбудеться в понеділок, 9 лютого, у
Брюсселі (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 8.02).
***
7 лютого Президент П. Порошенко під час Мюнхенської конференції
провів зустріч з верховним представником ЄС із зовнішньої політики та
політики безпеки Ф. Могеріні.
Глава держави наголосив на важливості підтримки та забезпечення
єдиної позиції Європейського Союзу щодо шляхів вирішення ситуації на
Донбасі. Успіх мирних переговорів великою мірою залежить від
консолідованої європейської та трансатлантичної позиції, підкреслив він.
Ф. Могеріні наголосила на необхідності пошуку дипломатичного шляху
розв’язання кризи на Донбасі. Верховний представник ЄС із зовнішньої
політики також ще раз засвідчила підтримку Європейським Союзом мирних
ініціатив президентів України, Франції Ф. Олланда та канцлера Німеччини
А. Меркель. Співрозмовники скоординували подальші кроки напередодні
Ради ЄС із закордонних справ, де можуть бути прийняті рішення щодо
ситуації на Донбасі (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 7.02).
***
Президент П. Порошенко під час робочого візиту до Німеччини в
Мюнхені провів тристоронні переговори з федеральним канцлером
Німеччини А. Меркель і віце-президентом США Д. Байденом.
Співрозмовники обговорили розвиток переговорного процесу щодо
мирного врегулювання ситуації на українському Донбасі в контексті останніх
спільних пропозицій з виконання мінських домовленостей, напрацьованих
під час зустрічі Президента П. Порошенка з канцлером А. Меркель і
президентом Франції Ф. Олландом під час їхніх переговорів у Києві.
П. Порошенко, А. Меркель і Д. Байден скоординували подальші кроки та
наголосили на необхідності негайного припинення вогню й продовження
діалогу щодо втілення в життя всіх пунктів мінських домовленостей.
Співрозмовники наголосили на необхідності дотримання спільної
трансатлантичної позиції щодо ситуації в Україні. Президент України,
канцлер Німеччини та віце-президент США також скоординували позиції
напередодні засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 7.02).
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***
Президент України П. Порошенко в рамках участі в Мюнхенській
конференції з питань безпеки провів зустріч з генеральним секретарем
НАТО Є. Столтенбергом.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Глава держави
подякував за підтримку з боку Північноатлантичного альянсу в ситуації, що
склалася, і зазначив: «Ми розраховуємо на єдність і солідарність країн
НАТО».
Генеральний секретар Є. Столтенберг повідомив, що Альянс посилює
систему колективної безпеки, і заявив про надання Україні політичної та
практичної підтримки з боку НАТО (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 7.02).
***
Президент України П. Порошенко в Мюнхені провів зустріч із
президентом Словенії Б. Пахором. Співрозмовники обговорили питання
інтеграції України в Єропейський Союз.
Президент Словенії зазначив, що вирішення ситуації в Україні – справа
не лише Української держави, а й усієї Європи.
П. Порошенко закликав Словенію ратифікувати Угоду про асоціацію
між Україною та ЄС.
Окремо глави двох держав обговорили питання співпраці країн у рамках
Словенського міжнародного трастового фонду з розмінувань та допомоги
жертвам, які постраждали від мін.
Б. Пахор запросив П. Порошенка відвідати Словенію з візитом у зручний
для нього час (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 7.02).
***
Україна була, є і залишатиметься твердим прихильником миру,
заявив Президент П. Порошенко на прес-конференції за підсумками його
участі в 51-й Мюнхенській конференції з безпеки.
Глава держави наголосив, що основою врегулювання ситуації на Донбасі
є Мінський протокол від 5 вересня та Мінський меморандум від 19 вересня
2014 р. «Ми залишаємося прихильниками цих документів і готові в будьякий момент проголосити повне припинення вогню», – сказав Президент. Він
наголосив, що готовий до такого кроку задля уникнення подальшого
зростання кількості загиблих від обстрілів бойовиків. «Ми маємо в цьому
повну підтримку з боку канцлера ФРН та президента Франції», – констатував
глава Української держави.
П. Порошенко зазначив, що сьогодні ці консультації було продовжено –
відбулася координаційна робота, заплановано (10 лютого. – Прим. ред.)
проведення телефонної розмови в «нормандському форматі». «Там ми
продовжимо обговорення гострих питань щодо деескалації ситуації», –
повідомив Президент.
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Він також підкреслив, що для України є принципово важливим
виконання всіх пунктів мінських домовленостей. «Маємо забезпечити, щоб
мінські домовленості були реалізовані в повному обсязі», – сказав Президент.
На його переконання, лише після повного припинення вогню,
перекриття кордону та звільнення заручників може розпочатися політичний
процес у рамках закону про особливий порядок місцевого самоврядування в
окремих районах Донецької та Луганської областей (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
9.02).
***
Нехай весь світ почує потужний голос України: Україна
боротиметься, і Україна обов’язково переможе. Про це заявив Президент
П. Порошенко, звертаючись до представників української діаспори, які
зібралися на центральній площі Мюнхена.
«Весь світ підтримує український народ та Українську державу в її
боротьбі з агресором за територіальну цілісність та за нашу незалежність», –
наголосив він.
П. Порошенко підкреслив, що українці – мирний народ. «Ми не хочемо
війни. Ми просто хочемо, щоб іноземні війська покинули нашу територію,
український кордон був закритий для загарбників і найманців. Ми хочемо,
щоб були звільнені всі заручники, включно з Н. Савченко, яка 57 день
голодує (на 7 лютого. – Прим. ред.) , вимагаючи волі для себе і України», –
сказав П. Порошенко.
Нагадавши про річницю подій на Майдані, глава держави заявив: «Ми
все зробимо, щоб не зрадити пам’ять героїв Небесної сотні».
На площі Карлсплатц у Мюнхені зібралися представники української
діаспори та громадяни, які прийшли засвідчити свою підтримку України.
Багато хто прийшов з дітьми. Наприкінці зустрічі всі разом із Президентом
заспівали Гімн України (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 7.02).
***
5 лютого Президент П. Порошенко провів зустріч та переговори з
президентом Французької Республіки Ф. Олландом і федеральним
канцлером ФРН А. Меркель, які прибули до Києва для обговорення шляхів
мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
На початку зустрічі П. Порошенко подякував А. Меркель і Ф. Олланду
за «їхню суттєву участь у процесі деескалації, встановленні миру в Україні та
значні спроби, які вже були зроблені, для стабілізації ситуації».
Глава Української держави подякував за об’єднану підтримку України з
боку Європи. «Європейський Союз демонструє єдність та солідарність в
українському питанні. Це надзвичайно для нас важливо», – наголосив
П. Порошенко.
Він зазначив, що нинішні переговори з канцлером Німеччини та
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президентом Франції «дають надії, що буде результат у припиненні вогню».
Глава держави наголосив, що всі сторони мають виконувати мінські
домовленості, які передбачають негайне припинення вогню, звільнення всіх
заручників, закриття кордонів, виведення всіх іноземних військ з української
території, запуск політичного процесу шляхом проведення місцевих виборів
за українським законодавством на окупованих територіях. Також Президент
України відзначив необхідність серйозних кроків для економічного розвитку
регіону, включаючи вільну економічну зону, відновлення соцвиплат, і, що
дуже важливо, гуманітарної місії.
П. Порошенко, А. Меркель і Ф. Олланд обговорили шляхи реалізації
мінських домовленостей, які є основою вирішення конфлікту, і напрацювали
спільні пропозиції щодо подальших кроків.
Троє лідерів закликали до негайного припинення вогню, виведення
іноземних військ з України, відведення важкої техніки та озброєнь, закриття
кордону і звільнення всіх заручників. Президент П. Порошенко закликав
європейських лідерів сприяти звільненню українського пілота Н. Савченко.
Сторони також обговорили можливості розвитку діалогу в
«нормандському
форматі»
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 5,6.02).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з державним
секретарем США Д. Керрі.
Державний секретар США заявив про підтримку Америкою України та
Президента П. Порошенка. «Сьогодні я тут спеціально для того, щоб
передати підтримку і добру волю від президента Обами, всього
американського народу українцям на їхньому шляху до демократії та
свободи. І, найголовніше, в їхньому невід’ємному праві захищати свою
територію та суверенітет країни. Ми шануємо і захоплюємося тим, як
українці це роблять», – заявив Д. Керрі.
Президент подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку
України. Глава Української держави заявив: «Провідна роль США у
зміцненні трансатлантичної солідарності на підтримку України має
вирішальне значення для досягнення мирного врегулювання. Ми вдячні за
послідовну участь Державного департаменту і особисто секретаря Керрі в
цих зусиллях».
П. Порошенко наголосив на тому, що Україна залишається прибічницею
мирного, політичного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській
областях, і наполягатиме на виконанні мінських домовленостей. «Ми
працюємо, щоб знайти шляхи для мирного врегулювання і позбавити
український народ триваючого жаху агресії. Це є пріоритетом для всієї
спільноти цивілізованих націй, для кожного цивілізованого суспільства. У
той же час ми зміцнюємо нашу співпрацю у сфері безпеки», – зазначив
Президент.
Д. Керрі наголосив на важливості дипломатичного вирішення конфлікту
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на Донбасі. «Наш вибір – мир та мирне врегулювання. Росія повинна також
зробити цей вибір, але не тільки словом, але й ділом. Росія має
дотримуватись своїх зобов’язань за мінськими домовленостями, які вона
підписала», – заявив держсекретар.
За словами Д. Керрі, «Росія повинна припинити військову підтримку
сепаратистів, змусити їх сісти за стіл переговорів задля досягнення
довготривалого політичного рішення. Треба припинити вогонь не на словах,
а на ділі, відвести важке озброєння на відстань, з якої не можна буде завдати
шкоди мирному населенню». Держсекретар наголосив на необхідності
відведення іноземних військ та озброєння з України, поваги до міжнародних
кордонів, а також звільнення заручників обома сторонами.
«Ми прагнемо дипломатичного рішення. Але ми не можемо
заплющувати очі на танки, які перетинають кордони України, ми не можемо
заплющувати очі на російських військових, які в неідентифікованій уніформі
перетинають кордон, і ми не можемо заплющувати очі на наявність сучасних
ракет та іншого важкого озброєння, яке потрапляє через кордон в Україну з
Росії, включно з порушеннями міжнародних норм безпеки польотів, попри
запевнення, що цього не мало б бути, відповідно до мінських домовленостей
з припинення вогню, – заявив Д. Керрі. – США, президент Обама готові
допомогти всім сторонам досягти такого результату. Той факт, що канцлер
Меркель і президент Олланд також прибувають з візитом до Києва (візит
відбувся у четвер, 5 лютого. – Прим. ред.) , наголошує, що США, Франція,
Німеччина, наші міжнародні партнери разом з Україною закликають Росію
здійснити без зволікань ті кроки, які я щойно назвав».
Президент також відзначив важливість підтримки реформ в Україні з
боку США. Він зазначив, що як глава держави сприятиме якнайшвидшій
реалізації системних реформ, боротьбі з корупцією і зміненню всієї системи
державного управління в Україні. «Ці зміни є ключовими умовами для
успішної і демократичної України, а також процвітання і безпечного життя
наших громадян», – підкреслив Президент (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
5.02).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
Президентом Європейської ради Д. Туском.
Глава держави та Президент ЄР скоординували позиції щодо мирного
врегулювання ситуації на Донбасі та погодилися щодо необхідності
послідовних кроків з виконання мінських домовленостей. Вони також
наголосили на необхідності негайного безумовного двостороннього
припинення вогню та прийняття подальшої чіткої «дорожньої карти»
відведення важкого озброєння і військ від лінії розмежування.
П. Порошенко відзначив важливу роль Д. Туска в консолідації єдності
ЄС на підтримку України.
Співрозмовники також домовилися про подальшу взаємодію та тісну
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координацію всіх кроків на міжнародній арені задля мирного врегулювання
ситуації на Донбасі (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 5.02).
***
6 лютого Президент П. Порошенко провів зустріч із прем’єрміністром Словаччини Р. Фіцо.
Президент подякував прем’єр-міністру за потужну й послідовну
підтримку України в європейських інституціях. «На Раді Європейського
Союзу голос Словаччини дуже сильно звучить на підтримку України», –
зазначив П. Порошенко.
Прем’єр-міністр Р. Фіцо наголосив, що Словаччина підтримує
євроінтеграційні прагнення України. «Словаччина повністю вас підтримує в
ваших амбіціях стати членом Європейського Союзу. Якщо буде
зацікавленість з вашого боку, ми з великим задоволенням передамо наш
досвід вступу в ЄС», – сказав словацький прем’єр.
Особливу увагу співрозмовники приділили питанню постачання газу.
Прем’єр-міністр Р. Фіцо повідомив про готовність збільшити з 1 березня
потужності газопроводу Ужгород – Вояни – з 11,5 млрд до 14,5 млрд куб. м
на рік. Р. Фіцо зазначив: «Ми фактично виходимо на 1/3 об’єму вашої
внутрішньої потреби». Він при цьому наголосив, що стратегічним завданням
урядів двох країн є збереження транзитного характеру України та
Словаччини.
Президент висловив особливу подяку за ефективну співпрацю країн в
енергетичній сфері. «Запущені за вашої участі 2 вересня реверсні поставки
газу через ділянку Вояни – Ужгород сьогодні довели свою ефективність», –
сказав він. Збільшення з 30 січня потужності газопроводу до 40 млн куб. м
газу на добу повністю відповідає інтересам України, підкреслив
П. Порошенко. «Ми зацікавлені у якнайшвидшому запуску великого реверсу
із Словаччини», – заявив Президент.
Глава Української держави висловив упевненість у тому, що створення
великого газового хабу на базі ринків країн Вишеградської п’ятірки
(Словаччина, Угорщина, Чехія, Польща та Україна), про що йшлося у
Братиславі в листопаді 2014 р., відповідає інтересам усіх країн регіону. «Ми
будемо вдячні, якщо Словаччина та Угорщина прискорять також введення в
експлуатацію цього газопроводу», – сказав П. Порошенко, зазначивши, що
має намір обговорити ці питання під час візиту в Україну прем’єр-міністра
Угорщини В. Орбана.
Президент також відзначив зацікавленість у розвитку двосторонньої
торгівлі. «Ми з нашого боку готові зробити все, щоб інтенсифікувати наші
відносини», – сказав П. Порошенко. Він зазначив, що країнам слід більш
активно використовувати можливості, які відкрилися після імплементації
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, зокрема її
економічної частини про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі.
Глава держави повідомив, що доручив уряду активізувати
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транскордонне співробітництво зі Словаччиною в частині створення
спільних прикордонних і митних постів для боротьби з корупцією і
пришвидшення та полегшення перетину кордону. Президент запросив
словацьких фахівців долучитися до процесу реформування України в рамках
Національної ради реформ.
Р. Фіцо підкреслив необхідність інтенсифікації економічних відносин,
особливо між підприємцями двох країн. Крім того, словацький прем’єр
наголосив на зацікавленості його країни у реалізації різних проектів
прикордонного співробітництва, зокрема проекту побудови ширококолійної
залізниці між двома країнами (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 6.02).
***
Президент підписав закон щодо вдосконалення порядку проходження
громадянами військової служби та їхнього соціального захисту.
Президент П. Порошенко підписав Закон україни «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку
проходження військової служби та питань соціального захисту громадян
України, які проходять військову службу під час особливого періоду».
Документ був ухвалений Верховною Радою 15 січня.
Закон № 116-VIII, зокрема, направлений на врегулювання призову
громадян на строкову військову службу, запровадження кримінальної
відповідальності за ухилення від проходження військової служби за
призовом осіб офіцерського складу, розширення переліку категорій
громадян, які можуть бути прийняті на військову службу за контрактом в
особливий
період,
проведення
більш
ефективної
підготовки
військовослужбовців строкової військової служби за військово-обліковими
спеціальностями,
забезпечення
підвищення
соціального
захисту
військовослужбовців.
Також Закон передбачає підвищення призовного віку до 27 років і
зменшення кількості підстав для отримання громадянами України відстрочки
від проходження строкової служби. Документом зазначено, що за
працівниками, які були призвані під час мобілізації та підлягають звільненню
з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують
військову службу за контрактом, зберігаються місце роботи (посада),
середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від
підпорядкування і форми власності, більше ніж на один рік (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 5.02).
***
6 лютого в Будинку уряду відбувалися переговори делегацій Кабінету
Міністрів України та уряду Словацької Республіки під головуванням
Прем’єр-міністра України А. Яценюка та прем’єр-міністра Словаччини
Р. Фіцо.
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Українська сторона разом з європейськими партнерами готова до
переговорів щодо нової газової угоди з РФ по «літньому пакету» на ринкових
умовах. Про це після зустрічі з главою уряду Словацької Республіки Р. Фіцо
та переговорів урядових делегацій України й Словаччини повідомив на
брифінгу Прем’єр-міністр України А. Яценюк.
Відповідаючи на запитання журналіста, А. Яценюк нагадав, що в червні
2014 р. відмовився від пропозицій президента Росії, які передбачали
максимальну ціну газу в 485 дол. США, мінімальну – 385 дол.: «У результаті
внаслідок падіння цін на нафту вже в цьому кварталі ціна на російський газ –
329 дол. Залежно від ситуації з цінами на нафту, думаю, що в літній сезон
ціна на європейських ринках буде від 250 до 300 дол.».
А. Яценюк підкреслив, що Україна разом з європейськими партнерами
«готові до проведення переговорів, в тому числі і з Росією, щодо нової угоди
по “літньому пакету” щодо постачання газу»: «На ринкових умовах ми готові
домовлятися, так само як ми домовилися на тристоронньому рівні під час
підписання “зимового пакета”».
Він також нагадав, що 2013 р. загальний обсяг постачання до України
газу з Європейського Союзу був 5 %, а з Росії – 95 %: «Тепер ми вийшли на
показник: з Європи – 67 %, а з Росії – 33 %». «Якщо ми будемо рухатися так
далі, ми фактично зможемо повністю диверсифікувати джерела постачання
природного газу в Україну. І тут дуже вагома роль наших партнерів зі
Словаччини», – підкреслив глава уряду.
А. Яценюк також нагадав, що Україна подала позов до Стокгольмського
арбітражу щодо боргу за газ: «Ще раз хочу нагадати північному сусіду, що
Україна вимагає від Росії компенсації в 6 млрд дол. США. Суд розбереться,
хто кому винен» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 6.02).
***
Україна сподівається збільшити обсяг реверсних поставок газу з ЄС
до 14 млрд куб. м.
«Якщо в минулому році Україна могла по реверсному потоку
отримувати від 8 до 10 млрд куб. м газу, то в поточному році сподіваємось
збільшити такий обсяг до 14 млрд куб. м», – наголосив Прем’єр-міністр
України А. Яценюк на брифінгу за підсумками зустрічі з главою уряду
Словацької Республіки Р. Фіцо та переговорів урядових делегацій України й
Словаччини в п’ятницю, 6 лютого.
Глава уряду України нагадав, що попередня його зустріч з Р. Фіцо
відбувалася під час церемонії запуску газогону Вояни – Ужгород у м. Велке
Капушани в Словаччині.
А. Яценюк повідомив, що в січні цього року Україна придбала газу зі
Словаччини більше, ніж у Росії. Загальний обсяг поставки за місяць –
1 млрд куб. м.
Прем’єр-міністр України також підкреслив, що на сьогодні вартість газу,
який Україна купує у словацьких партнерів і Європи, нижча за вартість газу,
яку отримує від Російської Федерації.
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Водночас глава уряду наголосив на необхідності не тільки збільшувати
обсяги реверсного потоку, «а й у цілому міняти енергетичну мапу Європи».
Він нагадав, що Україна прийняла рішення про можливість доступу
європейських та американських компаній до української газотранспортної
системи (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 6.02).
***
Потрібно зберегти єдність усього вільного світу, щоб забезпечити
мир і стабільність в Європі, зазначив А. Яценюк.
«Нам потрібно зберегти єдність усього вільного світу. Єдність між
США, ЄС та Україною в досягненні реальної мирної угоди, щоб забезпечити
мир і стабільність в Європі та зупинити російське вторгнення», – підкреслив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк на прес-конференції за підсумками
зустрічі з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Д. Керрі.
А. Яценюк підкреслив, що США – одні з найближчих союзників
України: «Дуже цінуємо вашу підтримку в нашій боротьбі за свободу, волю
та незалежність».
Він наголосив, що світ постав «перед одним із найдраматичніших
періодів, коли Російська Федерація порушила міжнародне законодавство,
незаконно захопила Крим та вторглася на Східну Україну». «Нам потрібен
мир. Мінські домовленості, які були досягнуті кілька місяців тому, ще
“живі”, але ми закликаємо Російську Федерацію виконати мінські
домовленості», – підкреслив А. Яценюк.
Основна передумова, наголосив він, – закрити кордон, відвести російські
війська та перестати постачати очолюваних Росією терористів: «Це
найкращий рецепт, як зупинити російське вторгнення і досягти деескалації
ситуації».
Аби досягти мирних домовленостей, за його словами, Україні необхідно
збільшити свої оборонні можливості.
А. Яценюк також підкреслив, що уряд України робить усе можливе, щоб
надавати гуманітарну допомогу тим, хто досі живе на територіях, які
тимчасово перебувають під контролем очолюваних Росією терористів: «Ці
люди стали заручниками так званих “повстанців”».
Глава уряду зазначив, що Кабінет Міністрів України продовжує
постачати газ та електроенергію на ці території, а також неодноразово робив
спроби доставити туди гуманітарну допомогу.
А. Яценюк наголосив, що уряд України дуже цінує допомогу уряду
США в розмірі 16 млн дол., «які будуть направлені безпосередньо в
Донецьку та Луганську області для підтримки тих, хто перебуває в дуже
складному становищі».
«Хочу чітко сказати щодо будь-яких подальших мирних переговорів і
мирних домовленостей. Перше, найбільш важливе – нам потрібен мир. Але
ми ніколи не приймемо нічого, що підриває територіальну цілісність,
суверенність, незалежність України та її європейське майбутнє», –
підкреслив Прем’єр-міністр України.
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Кабінет Міністрів України цінує підтримку уряду США і в імплементації
необхідних реформ, які український уряд проводить насамперед у системі
правосуддя, подоланні корупції, ліквідації податкових ям і створенні нової
системи державного управління в Україні: «Технічна та фінансова підтримка,
яку надає уряд США, є для нас надзвичайно важливою».
«Переконані, що Україна завершить переговори з МВФ і досягне успіхів
в імплементації реформ. Це має бути спільний успіх, спільний успіх вільного
світу», – наголосив глава уряду (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015.
– 5.02).
***
Найкращий формат переговорів – «київський формат», коли США,
ЄС, Франція, Німеччина та Україна сидять за одним столом і мають
єдину і сильну позицію. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк на прес-конференції за підсумками зустрічі з державним
секретарем Сполучених Штатів Америки Д. Керрі в четвер, 5 лютого.
А. Яценюк наголосив, що уряд України підтримує спільні дії Франції,
Німеччини, ЄС і США у розв’язанні конфлікту та зупинці російської агресії.
«Ми маємо – або мали – угоду в Мінську. І відбитки пальців президента
Путіна є на цій угоді. Мати нову угоду, не виконуючи попередню – це
здається мені пасткою, – підкреслив він. – Закликаємо Росію виконати те, що
було погоджено, авторизовано і підписано персонально президентом
Путіним».
Глава уряду України наголосив, що Кабінет Міністрів підтримує спільні
дії Франції, Німеччини, ЄС і США для розв’язання конфлікту та зупинки
російської агресії. «Ми мали декілька форматів: женевський, нормандський.
Переконаний, що найкращий формат – це “київський формат”, коли США,
ЄС, Франція, Німеччина та Україна сидять за одним столом і мають єдину,
спільну, сильну й тверду позицію, – підкреслив А. Яценюк. – Наша єдина
мета – досягти миру. Але ми ніколи не зрадимо наші цінності й принципи,
ніколи не зрадимо своєї гідності й свободи. Ми ніколи не розглядатимемо
нічого, що підриває нашу незалежність, територіальну цілісність та
суверенітет» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 5.02).
***
Антиукраїнської пропаганди на телеканалах бути не повинно,
наголошує віце-прем’єр-міністр, міністр культури України В. Кириленко.
Російські мілітарні фільми та серіали, випущені після 1991 р.,
підлягають повній забороні, як і весь російський теле- і кінопродукт,
створений з моменту початку російської агресії проти України, тобто з
2014 р. Таку позицію висловив В. Кириленко. За його словами, відповідні
норми містяться в ухваленому 5 лютого Верховною Радою Законі України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного
телерадіопростору України». «Я був одним з ініціаторів заборони російських
мілітарних серіалів на українському телебаченні, і вважаю таку заборону
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цілком вірною», – підкреслив В. Кириленко.
За словами урядовця, ця заборона спирається на фактичні зміни в
політиці українських телеканалів і на підтримку з боку громадської думки:
опитування показує про обурення людей героїзацією російських силових
структур у часи війни на Сході України.
Віце-прем’єр-міністр наголосив, що кінцева мета його ініціатив –
створити сприятливі умови для розвитку власного українського
телекіновиробництва (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 6.02).
***
Міністерство фінансів повідомляє, що уряд України не планує
проводити так звану «тимчасову націоналізацію» вкладів її громадян.
В українських ЗМІ було оприлюднено інформацію, згідно з якою
Міністерство фінансів пропонує прийняти законопроект, який дасть
можливість у разі запровадження воєнного стану або критичної ситуації з
виконанням державного бюджету проводити «тимчасову націоналізацію»
вкладів її громадян у банках.
Міністерство фінансів заявляє, що прийняття таких радикальних і
болючих для громадян кроків в Україні не на часі й не планується.
Дійсно, Міністерство фінансів України в минулому році працювало над
підготовкою проекту закону «Про фінансову систему України в особливий
період», про який ідеться в ЗМІ. Проте рішенням Кабінету Міністрів України
цей проект було відхилено, і уряд не має наміру повертатися до розгляду
цього відхиленого законопроекту.
На сьогодні економічна ситуація в Україні складна, але керована. Уряд
України впроваджує структурні реформи, які допоможуть стабілізації
економіки. Зокрема, уряд здійснює кроки щодо розширення податкової бази,
боротьби з ухиленням від податків, зокрема через офшори та трансфертне
ціноутворення, та щодо виведення економіки з тіні.
На базі цих реформ, а також діючої програми реформ наразі уряд
України завершує переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нової,
середньострокової програми підтримки її економіки. Крім того, у січні
2015 р. уряд Сполучених Штатів Америки об’явив про надання гарантій,
необхідних для успішного розміщення за низькими відсотковими ставками
українських суверенних облігацій на 2 млрд дол. США. Додатковий кредит у
розмірі 2,2 млрд євро Україні надасть Європейській Союз. Фінансову
підтримку на суму 200 млн канадських доларів найближчим часом Україна
отримає від Канади; на суму 500 млн євро – від Німеччини та на 300 млн дол.
США – від Японії.
Таким чином, уряд України не має потреби – і не має намірів –
запроваджувати будь-які радикальні заходи із залучення коштів, у тому числі
такі, про які йдеться в ЗМІ.
Уряд України робить – і робитиме – усе можливе для забезпечення
безпеки своїх громадян, встановлення миру на території України,
якнайшвидшої стабілізації її економіки й банківської системи та повернення
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до економічного зростання (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2015. – 7.02).
***
соціальних витрат

Жодного скорочення
не передбачається,
наголошує П. Розенко.
«Жодного скорочення соціальних витрат не передбачається. Ми
говоримо про справедливий розподіл ресурсів», – на цьому наголосив міністр
соціальної політики П. Розенко в інтерв’ю журналу «Кореспондент» (№ 5 від
6 лютого 2015 р.).
«Уряд відмовився від деяких жорстких кроків. Наприклад, від
скасування студентських стипендій і доплат працівникам бюджетної сфери.
Навпаки, я переконаний, що нам необхідно знайти можливість для
підвищення соціальних стандартів», – підкреслив П. Розенко.
За його словами, з грудня 2015 р. соціальні стандарти зростуть на 13 %.
«Проте ми повинні показати людям, що реформи здійснюються не заради
реформ, а для підвищення якості життя в країні. Україна запізнилася з ними
мінімум на 10 років, і якщо не провести зміни зараз, то цього не буде
зроблено ніколи», – зазначив міністр (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2015. – 6.02).
***
Міністерство інфраструктури України сприятиме місцевим
громадам у вирішенні питань інвестування в інфраструктурні проекти.
Про це під час спілкування з адміністративно-господарським активом
Волинської області повідомив міністр інфраструктури А. Пивоварський.
«Наприкінці минулого року уряд розпочав бюджетну децентралізацію.
У місцевих громад, із появою додаткових коштів, виникає можливість їх
освоєння, зокрема інвестування в інфраструктуру. Мінінфраструктури, у разі
наявності певних обмежень, сприятиме на урядовому рівні їх вирішенню,
щоб громади могли інвестувати у ті напрями, які цікаві власне регіону», –
зазначив міністр.
А. Пивоварський зауважив, що у розрізі міністерства на 2015 р. ключові
завдання – створення акціонерного товариства «Українські залізниці»,
залучення інвестицій у розвиток портового господарства, акціонування
«Укрпошти», підписання Угоди про Спільний авіаційний простір з ЄС.
Проте цьогоріч коштів у державному бюджеті на реалізацію
інфраструктурних проектів, у тому числі й по дорожньому господарству, у
загальнодержавному
масштабі
не
передбачено.
Саме
тому
Мінінфраструктури задля реалізації економічно вигідних для регіонів
інфраструктурних ініціатив допомагатиме місцевій владі в пошуку
інвесторів, переговорах з міжнародними організаціями та країнамипартнерами тощо (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 6.02).

36

***
Міністр Кабінету Міністрів України та президент Литви
обговорили питання двостороннього співробітництва між країнами.
Українська делегація на чолі із міністром Кабінету Міністрів України
Г. Онищенко, перебуваючи з візитом у Литовській Республіці, провела
зустрічі з президентом Литовської Республіки Д. Грібаускайте. Під час
зустрічі міністр Кабінету Міністрів України зазначила, що уряд України, не
зважаючи на складну ситуацію в країні, рішуче налаштований на
впровадження радикальних реформ відповідно до найкращих європейських
практик, а також високо цінує ту підтримку, яку Литва постійно надає
Україні.
Українська делегація також зустрілася з міністром закордонних справ
Литовської Республіки Л. Лінкявічюсом, керівниками Комітету сейму у
закордонних справах Б. Юодкою, Комітету європейської інтеграції сейму
Г. Кіркіласом, Канцелярії уряду Литовської Республіки А. Мачулісом, а
також депутатами сейму та представниками органів державної влади Литви.
Під час зустрічей сторони обговорили питання двостороннього
співробітництва між Україною та Литвою, поточний стан впровадження
Україною реформ, а також провели 11 засідання Постійної українськолитовської комісії з питань європейської інтеграції. За результатами
домовлено про обмін найкращим досвідом у реалізації зобов’язань перед ЄС,
у контексті виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також у
впровадженні реформ в аграрній, соціальній, культурній, регіональній та
економічній політиках.
Крім того сторони привітали ратифікацію 4 лютого ц. р. Верховною
Радою України Угоди про створення українсько-польсько-литовської
військової бригади та домовилися про підтримку української влади та її
громадян у боротьбі з агресією терористичних угрупувань Росії на Сході
України, а також про продовження реабілітації українських військових –
учасників АТО в лікувальних закладах Литви (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 6.02).
***
Миссия специалистов Европейской комиссии и государств-членов
Евросоюза 9–13 февраля оценит прогресс в выполнении критериев второй
фазы Плана действий по либерализации визового режима с ЕС. Об этом
сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на спикера МИД Украины
Е. Перебийнис.
«С 9 по 13 февраля в рамках безвизового диалога Украины и ЕС в
Украине находится миссия специалистов Европейской комиссии и
государств-членов ЕС для оценки прогресса Украины по выполнению
критериев второй фазы Плана действий по либерализации визового режима с
ЕС для Украины», – сказал Е. Перебийнис.
По его словам, на этом этапе будет изучаться практика реализации
государственной политики, международных договоров и механизмов в
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вопросах противодействия дискриминации, внедрения международного
законодательства в области защиты персональных данных, в том числе в
сфере работы правоохранительных органов, а также состояние обеспечения
гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства права на
свободное перемещение и свободный выбор места проживания.
Напомним, в марте 2014 г. в МИД Украины утверждали, что безвизовый
режим с ЕС может заработать «до конца года». В июне это же утверждал
глава представительства Еврокомиссии в Украине Я. Томбинский.
В сентябре 2014 г. в МИД сообщили, что безвизовый режим с Европой
запустят в мае 2015 г.
В январе 2015 г. появился прогноз ЕС, согласно которому безвизовый
режим с Украиной заработает не ранее 2016 г. (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 9.02).
***
Генпрокурора Украины В. Ярему и его ближайших соратников
уволили из ГПУ. Об этом со ссылкой на источник из близкого окружения
Президента сообщает «Украинская правда».
Исполняющим обязанности Генпрокурора будет назначен нынешний
заместитель В. Яремы В. Шокин.
Ранее народный депутут А. Шкрум сообщила, что В. Ярема написал
заявление на увольнение. В то же время в комментарии Корреспондент.net в
пресс-службе ГПУ сообщили, что сегодня В. Ярема пребывает на своем
рабочем месте (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 9.02).

ПОЛІТИКА
На заседании глав МИД Евросоюза в понедельник, 9 февраля, не
обсуждалась возможность поставок оружия в Украине. Об этом сообщает
РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник. «Они одобрили
нынешние дипломатические усилия по поиску политического решения», –
подчеркнул источник.
Главы МИД 28 стран Евросоюза утвердили расширение санкционного
списка для граждан РФ и украинских сепаратистов, однако отложили его
введение в силу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра
иностранных дел Франции Л. Фабиуса.
«Ограничительные меры согласованы», – заявил министр, добавив, что
их вступление в силу отсрочено до выяснения результатов переговоров о
перемирии в Украине (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3477154-hlavymyd-es-odobryly-sanktsyy-protyv-rossyy-smy).
Российское информагентство сообщает, что в понедельник, 9 февраля,
обсуждалось включение в список еще пяти граждан России и
14 представителей украинских сепаратистов, а также девять организаций,
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которые, по мнению сообщества, ответственны за эскалацию конфликта в
Украине.
Как сообщалось ранее, страны Евросоюза готовят пакет
дополнительных экономических санкций против России, чтобы ввести их в
случае провала переговоров в «нормандском формате» по Украине
11 февраля. Об этом заявила сегодня перед совместным заседанием глава
Министерства иностранных дел Швеции М. Вальстрем в Брюсселе.
Лидеры ФРГ, Франции, РФ и Украины намерены провести встречу в
среду для обсуждения урегулирования конфликта на Востоке Украины.
Представитель канцлера ФРГ Ш. Зайберт пояснил, что такое решение было
принято по итогам состоявшихся в воскресенье телефонных консультаций
руководителей четырех стран. В то же время президент России В. Путин
заявил, что встреча состоится в Минске, если удастся согласовать ряд
позиций (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 9.02;
Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 9.02).
***
Председатель Европарламента М. Шульц (Martin Schulz) в
преддверии минского саммита по урегулированию конфликта в Украине
призвал к терпению. Если дипломатическая инициатива не приведет к
успеху в течение трех дней, то нужно дать ей больше времени, заявил он в
интервью телекомпании ARD в понедельник, 9 февраля.
Немецкий социал-демократический политик предупредил, что «иначе
мы когда-нибудь дойдем до войны». Он подчеркнул, что дальнейшее
расширение конфликта можно предотвратить лишь путем интенсивных
переговоров. М. Шульц назвал прогрессом запланированный на 11 февраля
саммит в Минске, отметив, что «уже сам факт переговоров демонстрирует,
что те, кто разговаривают друг с другом, готовы не стрелять друг в друга»
(http://korrespondent.net/ukraine/3477098-v-dnr-zaiavyly-o-kontrole-trassy-yzdebaltsevo-sylovyky-otrytsauit) (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2015. – 9.02).
***
Поставки оружия Украине – один из вариантов действия в
украинском кризисе, заявил Б. Обама на встрече с А. Меркель.
Президент США Б. Обама заявил, что нельзя позволить России
перекраивать границы в Европе «под дулом пистолета». С таким заявлением
он выступил в понедельник, 9 февраля, на совместной пресс-конференции с
канцлером Германии А. Меркель в Вашингтоне. При этом он заявил, что
предоставление Киеву «летальных оборонительных вооружений» - это лишь
«один из рассматриваемых вариантов» действий в украинском кризисе
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3477373-obama-zapad-ne-dolzhenpozvolyt-rf-meniat-hranytsy-pod-dulom-pystoleta).
Вместе с тем американский президент поспешил подчеркнуть, что
«решение на этот счет пока не принял». По его мнению, шансы на решение
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конфликта военным путем всегда были невелики, поскольку Россия обладает
сильной армией. По словам Б. Обамы, многое будет зависеть от дальнейших
шагов России, в том числе от запланированной на этой неделе встречи в
«нормандском формате». Если Москва не откажется от выбранного курса, то
ее «изоляция только усугубится, как в политическом, так и в экономическом
планах», пообещал американский лидер.
При этом Б. Обама выразил уверенность, что Североатлантический
альянс будет продолжать наращивать свое присутствие в Европе. Также, по
его словам, США будут и дальше оказывать Киеву экономическую
поддержку по линии Международного валютного фонда.
Канцлер ФРГ А. Меркель, в свою очередь, отметила, что Берлин и
Вашингтон солидарны в своей приверженности принципу «территориальной
неприкосновенности». По словам А. Меркель, в ходе конфликта с Украиной
он был нарушен дважды: во время аннексии Крыма и в Донбассе.
Несмотря на это, глава немецкого правительства подчеркнула, что
должна быть предпринята еще одна попытка дипломатического
урегулирования. «У меня был бы повод для серьезных упреков в своей адрес,
если бы подобная попытка не была предпринята», – заявила А. Меркель
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 9.02).
***
После состоявшейся вечером в понедельник, 9 февраля, в Оттаве
встречи с премьер-министром Канады С. Харпером глава немецкого
правительства заявила, что «военным путем конфликт все равно не
решить». Вместе с С. Харпером она выразила надежду на дипломатический
путь в урегулировании кризиса на востоке Украины, передает агентство AFP
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3477434-merkel-postavky-oruzhyiakyevu-ne-reshat-ukraynskyi-konflykt).
А. Меркель подвергла резкой критике политику России по отношению к
своему восточному соседу. Она подчеркнула, что территориальная
целостность Украины не может быть нарушена, в противном случае
Германия выступит против действий Кремля совместно с Канадой. В свою
очередь канадский премьер заявил, что его страна «не примет незаконную
оккупацию
украинской
территории»
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 10.02).
***
Домовленості про врегулювання конфлікту на Сході України,
досягнуті у вересні минулого року в Мінську, будуть доопрацьовані. Про це
домовилися канцлер Німеччини А. Меркель, президент Франції Ф. Олланд і
російський президент В. Путін за результатами багатогодинних переговорів у
п’ятницю, 6 лютого, у Москві, пише Deutsche Welle.
Лідери домовилися продовжити роботу над «можливим спільним
планом», у якому будуть враховані пропозиції Німеччини, Франції, Росії та
України.
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За словами речника німецького уряду Ш. Зайберта, канцлер Німеччини
та президент Франції мали конструктивний та предметний обмін думками з
президентом Росії. І на основі пропозицій А. Меркель і Ф. Олланда тепер
йтиме робота над «можливим спільним документом», який би втілював
мінські домовленості.
Раніше західні ЗМІ повідомляли, що план А. Меркель і Ф. Олланда щодо
врегулювання конфлікту на Донбасі передбачає позаблоковість і
федералізацію України.
Крім того, повідомлялося, що В. Путін запропонував А. Меркель і
Ф. Олланду створити нове Придністров’я в Україні.
Водночас заступник голови Адміністрації Президента України В. Чалий
заявив, що основою переговорів Президента України П. Порошенка з
А. Меркель і Ф. Олландом були мінські угоди, а не документ В. Путіна
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2015. – 7.02).
***
Президент России считает, что главным условием стабилизации
является прекращение огня со стороны украинских сил.
В интервью египетской газете «Аль-Ахрам» президент России В. Путин
заявил, что урегулирование кризиса в Украине должно вестись мирным
путем на основе минских договоренностей, «достигнутых во многом
благодаря усилиям России» (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3476923putyn-nazval-uslovyia-urehulyrovanyia-kryzysa-v-ukrayne).
«Важнейшим
условием
стабилизации
ситуации
является
незамедлительное прекращение огня, так называемой антитеррористической
операции на юго-востоке Украины», – сказал он.
По словам В. Путина, осложняют ситуацию попытки Киева оказывать
экономическое давление на Донбасс. «Это тупиковый путь, чреватый
большой катастрофой», – цитирует интервью РИА «Новости».
В. Путин отметил, что кризис «будет продолжаться до тех пор, пока
сами украинцы не договорятся между собой, пока не будет покончено с
разгулом радикализма и национализма». «Нужно, чтобы власти в Киеве
услышали свой народ. Нашли общий язык и договорились со всеми
политическими силами и регионами страны. Выработали бы такую формулу
конституционного устройства государства, при которой было бы безопасно и
комфортно жить всем гражданам, в полном объеме соблюдались бы права
человека», – сказал В. Путин (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 9.02).
***
Президент РФ в интервью египетской газете призвал Киев
прекратить «карательную операцию» на Востоке Украины.
За несколько дней до запланированного саммита в Минске по
урегулированию конфликта в Украине президент России В. Путин
демонстрирует
отсутствие
готовности
идти
на
компромисс
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(http://korrespondent.net/ukraine/3476975-putyn-nastayvaet-na-priamykhperehovorakh-mezhdu-ukraynoi-y-separatystamy).
Насилие на Востоке Украины является реакцией «на поддержанный
Западом государственный переворот» в Киеве, заявил он в интервью
египетской государственной газете «Аль-Ахрам», опубликованном в
понедельник, 9 февраля.
В. Путин подчеркнул, что конфликт в Украине будет продолжаться до
тех пор, пока «украинцы не договорятся друг с другом». Он призвал
украинское руководство «прислушаться к своему народу» и договориться со
всеми политическими силами и регионами страны.
Глава Российского государства потребовал прекращения силовой
операции Киева на Востоке Украины, которую он назвал «карательной
операцией», а также экономической блокады Донбасса.
Назвав незамедлительное перемирие главным условием стабилизации
положения в Украине, В. Путин, однако, не призвал прекратить огонь
пророссийских сепаратистов, отмечает агентство dpa.
Интервью с президентом РФ вышло в печать незадолго до начала его
государственного визита в Египет, который пройдет 9–10 февраля
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 9.02).
***
Между НАТО и Россией сохраняются разногласия относительно
ситуации в Украине, заявил генеральный секретарь Альянса
Й. Столтенберг после переговоров с главой МИД России С. Лавровым.
«Позиции России и НАТО по кризису на Украине расходятся. Я
подчеркнул ответственность России», – цитирует слова генсека пресс-служба
Альянса.
По словам Е. Столтенберга, все шаги НАТО носят оборонительный
характер, и альянс сохраняет каналы для диалога открытыми.
Источник в российской делегации также сообщил, что во время встречи
«были подтверждены разногласия сторон в отношении истоков и
последствий внутриукраинского конфликта».
В конце января участники прошедшего в Брюсселе экстренного
заседания комиссии НАТО – Украина резко осудили эскалацию насилия со
стороны пророссийских сепаратистов на Востоке Украины. Об этом
сообщает ВВС (Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2015. – 7.02).
***
Чотирнадцять міністрів закордонних справ ЄС і французький посол
у понеділок, 9 лютого, у Брюсселі провели акцію з вимогою звільнити
Н. Савченко. Про це повідомляє Українська служба ВВС із посиланням на
AFP.
Міністри взяли в руки її фото із закликом звільнити «незаконно
викрадену українську льотчицю».
Акція відбулася в Брюсселі, на полях засідання Ради ЄС з питань
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закордонних справ.
Як відомо, Н. Савченко голодує в російській в’язниці вже 59 днів на знак
протесту проти її незаконного ув’язнення (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/02/9/7058003). – 2015. – 9.02).
***
Кількість внутрішніх переселенців в Україні сягнула майже 980 тис.
осіб, ще майже 600 тис. біженців перебувають на територіях інших
держав. Про це повідомляє Агентство ООН у справах біженців (UNHCR),
посилаючись на офіційні дані українських відомств.
«Через загострення збройного протистояння на Донбасі в Україні
зростає число внутрішніх переселенців і біженців. Кількість внутрішніх
переселенців в Україні сягнула майже 980 тис. осіб. Ця цифра зростатиме і
протягом наступних днів, адже не всі з них ще офіційно зареєстровані», –
йдеться у повідомленні.
Крім того, з лютого 2014 р. близько 600 тис. українських громадян
змушені були рятуватися втечею до інших країн.
За даними агенції, вони подали заявки на одержання притулку чи
якогось іншого статусу, що дозволив би їм законно перебувати на території
тих країн. Ідеться насамперед про Росію, Білорусь, Молдова, Польщу,
Угорщину та Румунію, зазначають в UNHCR (Українська правда
(www.pravda.com.ua). – 2015. – 7.02).
***
В Харькове Служба безопасности предотвратила теракты в
военкомате и популярной кофейне города.
Сотрудниками СБУ с привлечением бойцов спецподразделения «Альфа»
были задержаны два диверсанта 1984 и 1989 г. р., которые в ночь с 6 на
7 февраля с. г. планировали привести в действие взрывное устройство и
забросать военкомат и популярную среди харьковчан кофейню «коктейлями
Молотова», написал советник главы СБУ М. Лубкивский на своей страничке
в Facebook.
«При этом взрывное устройство, которое планировалось задействовать,
было изготовлено с использованием химических средств и большого
количества металлических частей для увеличения площади и силы
поражения», – уточнил М. Лубкивский.
Он также сообщил, что СБУ установлено, что команды от координатора
(представителя российских спецслужб) задержанные получали из Крыма.
В отношении задержанных начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15
и ч. 1 ст. 258 (покушение на совершение террористического акта) УК
Украины.
Как сообщает информационное агенство, со ссылкой на собственный
источник, кофейня, на которую планировали напасть, – «Львівська майстерня
шоколаду», расположена в центре Харькова. Объединенный райвоенкомат
Киевского и Московского районов, на который также покушались
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террористы, тоже находится в центральной части города (Главком
(http://glavcom.ua/news/269302.html). – 2015. – 9.02).
***
Во вторник, 10 февраля, под Верховной Радой проходит митинг, на
котором митингующие принесли повестку П. Порошенко.
В повестке указано, что П. Порошенко «необходимо немедленно
прибыть в зону АТО для выполнения своих обязанностей
Главнокомандующего Вооруженных сил Украины» (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/3477574-pod-radoi-mytynhuuischye-pryneslypovestku-poroshenko). – 2015. – 10.02).
***
Кияни пікетують КМДА через підвищення цін на проїзд у
громадському комунальному транспорті, повідомляє УНН.
Причинами акції є розпорядження КМДА про підвищення тарифа на
проїзд у метро до 4 грн, в автобусах, трамваях, тролейбусах – до 3 грн
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 9.02).

ЕКОНОМІКА
Украине утвердили уже 92 % местных бюджетов. Местные
бюджеты всех уровней утверждены в семи областях. В Украине, по
состоянию на 6 февраля, утверждены 10 844 местных бюджета, или 92,2 % от
их общего количества. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов
Украины.
В том числе утвержден бюджет Киева, 22 областных, 143 городских
городов областного значения, 490 районных и районных в городах,
228 городских городов районного значения, 600 поселковых и 9360 сельских
бюджетов.
Местные бюджеты всех уровней утверждены в семи областях:
Волынской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Одесской, Ривненской,
Харьковской.
Наибольшее количество бюджетов утверждено в Черкасской (99,8 %),
Николаевской (99,7 %), Львовской (99,6 %), Запорожской (99,4 %),
Винницкой (99,3 %), Сумской (98,6 %), Днепропетровской (98,5 %) и
Полтавской (96,3 %) областях.
Их 669 местных бюджетов, имеющих прямые межбюджетные
отношения с госбюджетом, утверждено 624 местных бюджета, или 93,3 %, а
также утверждены все такие бюджеты в 18 областях (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 9.02).
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***
Кабмін затвердив рекордне держзамовлення на зброю та техніку.
9 лютого уряд затвердив Державне оборонне замовлення на 2015 р. Про це
повідомляє zn.ua з посиланням на колишнього міністра оборони А. Гриценка.
При цьому джерела видання в Кабміні повідомили, що документ
прийнятий під грифом «Цілком таємно» на рекордну за всю історію України
суму.
Видання зазначає, що сума замовлення у шість разів перевищує
асигнування минулого року. Замовленням визначається перелік зразків
техніки та озброєння, їхню кількість, необхідні бюджетні кошти, а також
конкретні оборонні підприємства, на яких протягом року будуть
виконуватися роботи.
Держзамовлення орієнтоване на закупівлю бронетехніки у вітчизняних
підприємств бронетанкової галузі, поставки вітчизняних систем високоточної
зброї, засобів радіоелектронної боротьби.
До 15 % коштів із загальної суми асигнувань будуть спрямовані на
закупівлю озброєнь за кордоном. Крім того, у замовленні передбачається
проведення ряду науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок зі
створення систем управління підрозділами збройних сил, а також засобів
зв’язку.
А. Гриценко на своїй сторінці в Facebook додав, що на затвердження
цього документа Кабміну знадобилося 40 днів.
«Без цього документу жодне військове відомство не має права витрачати
відповідні бюджетні кошти, не має права укладати з оборонними
підприємствами договори (контракти) на виконання робіт. Відповідно,
розробка, виготовлення та постачання техніки затримується», – заявив
А. Гриценко.
Зазначається, що загальна сума замовлення може значно збільшитися
після розробки Мінфіном механізму видачі державних гарантій
підприємствам-учасникам оборонного замовлення. На сьогодні подібний
механізм лише розробляється (Економічна правда (www.epravda.com.ua). –
2015. – 9.02).
***
Місія Міжнародного валютного фонду продовжила свою роботу в
Україні до 11 лютого. Про це «Українським новинам» повідомило
інформоване джерело.
У понеділок, 9 лютого Національний банк повідомив банкірам про те,
що робота місії продовжена до 11 лютого. За його словами, влада обговорює
ще деякі питання щодо держбюджету й тарифам. Раніше планувалося, що
місія завершить свою роботу 6 лютого. Як повідомлялося, міністр фінансів
Н. Яресько вважає переговори з місією МВФ складними (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 9.02).
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***
Запорізька АЕС зупинила один із блоків на капремонт.
Запорізька АЕС в 00:01 9 лютого відключила енергоблок № 2 від
енергосистеми країни для проведення капітального планового ремонту, який
триватиме до 29 травня. Про це повідомила прес-служба НАЕК
«Енергоатом».
Таким чином, станом на ранок понеділка в роботі перебувають 12 з
15 блоків чотирьох діючих АЕС України (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 9.02).
***
Украина с начала февраля импортировала 50,2 тыс. т угля. Об этом
сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной
промышленности. «На сегодняшний день угля на складах 1 млн 505,8 тыс. т.
С начала февраля было завезено 50,2 тыс. т», – сообщили в Минэнерго.
Напомним, Украина импортирует уголь дефицитных антрацитовых
марок. Его нехватка возникла из-за боевых действий в Донбассе – добыча
такого угля ведется только в этом регионе, а вывоз запасов уже добытого
топлива блокируется.
Также Украине импортирует электроэнергию из России (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2015. – 9.02).
***
Хранилище отработанного ядерного топлива на Чернобыльской
атомной электростанции (ЧАЭС) планируется ввести в эксплуатацию в
2016 г. Об этом в четверг во время заседания коллегии Государственной
инспекции ядерного регулирования (ГИЯРУ) сообщил директор
департамента по вопросам безопасности ядерных установок, заместитель
главного государственного инспектора по ядерной и радиационной
безопасности Б. Столярчук.
«Что касается достройки хранилища отработанного ядерного топлива
сухого типа Чернобыльской АЭС, то тут работы идут очень активно,
особенно после того, как был изменен подрядчик… На 2015 г. запланировано
продолжение рассмотрения рабочей документации, участие в приемочных
испытаниях и, если все хорошо пройдет, то, по ориентировочным срокам, в
2016 г. этот объект будет введен в эксплуатацию», – заявил он (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2015. – 9.02).
***
Германия предоставит Украине 17 млн евро для реконструкции
системы водоснабжения.
В Украине аварийными не является только 9 % сетей водоснабжения и
их период эксплуатации не превышает 25 лет. Германия предоставит
Украине кредит в размере 17 млн евро для финансирования реконструкции
системы водоснабжения Черновцов через немецкий банк развития KfW.
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов
Украины.
Как отмечается, пакет соглашений по проекту реконструкции системы
водоснабжения в Черновцах был подписан 6 февраля.
Соглашения были подписаны министром финансов Украины Н. Яресько,
послом ФРГ в Украине К. Вайлем, членом Управленческого комитета банка
развития KfW Р. Зиллер и и. о. директора коммунального предприятия
«Черновцыводоканал» Ю. Рыхло.
Этот кредит должен поддержать модернизацию городской сети
водоснабжения. Следующим этапом предусматривается восстановление
части системы водоотведения города.
Н. Яресько отметила, что в Украине аварийными не является только 9 %
сетей водоснабжения и их период эксплуатации не превышает 25 лет.
«Более 35 % всех сетей используются уже более 35 лет. Проект
реконструкции муниципального водного хозяйства в Черновцах позволит
снизить технологические и физические потери воды, повысить
энергоэффективность производства. Мы надеемся, что опыт сотрудничества
по модернизации коммунальных сетей в Черновцах впоследствии наши
страны смогут расширить и на другие города Украины», – отметила глава
Минфина.
В свою очередь К. Вайль отметил, что его страна поддерживает
проведение реформ в Украине, в частности, в улучшении жилищнокоммунальных услуг. «Германия планирует и дальше поддерживать Украину
во время преодоления ее огромных вызовов по реформированию.
Предоставление лучших коммунальных услуг и доступных цен является
важным элементом таких усилий, направленных на модернизацию», – заявил
посол Германии (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 7.02).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Банки обязали платить по депозитам не только проценты, но и
штраф. Ставку должны насчитать до реальной выдачи денег, а не
формального перечисления средств на карточку.
Банк должен уплатить вкладчику не только проценты на весь
фактический срок размещения депозита, но и штраф, если несвоевременно
выплатил ему вклад. Соответствующее решение принял Верховный Суд,
рассматривая дело № 6-247цс14.
«Новое решение ВСУ обязывает банк насчитать и выплатить проценты
не только по дату окончания депозитного договора, а до момента
фактической выдачи человеку денег (за пресловутые три-шесть месяцев
тоже). Плюс банк должен уплатить штраф за просрочку выплаты: 3 % плюс
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индекс инфляции, который, согласно Госстату, составил за 2014 г. 24,9 %», –
прокомментировал судебное решение Р. Кравец, старший партнер
адвокатской компании «Кравец и партнеры».
Отметим, что многие банки пользуются безграмотностью вкладчиков, и
насчитывают им проценты лишь до момента окончания договора. При этом
отказываются платить за те дни и месяцы, которые просрочили – на которые
опоздали с выплатой вклада. Еще меньше финучреждений соглашается на
выплату штрафа, считая, что может безнаказанно нарушать сроки
депозитного договора и бесплатно пользоваться деньгами населения.
Очень многие банки пытаются обойти нарушение сроков фактической
выплаты депозитов при помощи карточек. После окончания срока вклада
перечисляют средства на карточный счет, и делают вид, что своевременно
расплатились с вкладчиком. Хотя нередко он не получает деньги по факту:
их невозможно снять в полном объеме ни в банкомате (тот может выдавать в
сутки по 100 грн или вообще ничего), ни в кассе финучреждения.
Чаще всего у людей после этого опускаются руки. Хотя юристы
уверяют, что у вкладчиков официально не проблемных банков (без
временной администрации) есть все права на получение полной оплаты за
пользование их деньгами, а также неустойки.
Причем эксперты отмечают, что финансисты могут перечислять
депозиты на карточки только в тех случаях, когда им позволяется это
договором. «Любые отсрочки выплат, не предусмотренные договором
банковского вклада, не могут считаться законными», – подчеркнул
В. Колесников, юрист Pavlenko Legal Group.
Он напомнил, что финансисты в последнее время применяют весь
арсенал средств, чтобы поменьше и попозже платить клиентам. «Банки
пользовались ограничениями НБУ на выдачу валютных вкладов до 15 тыс.
грн в день, продолжали использовать договорные уловки об автоматической
пролонгации договоров на новый срок, инициировали перечисления средств
на текущие и карточные счета», – перечислил В. Колесников.
Чтобы банк не смог увильнуть от выплаты всех процентов и штрафов,
юристы советуют документировать все общение с финансистами
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 6.02).
***
НБУ знизив офіційний курс гривні майже до 24,95 грн/дол. Про це
йдеться
в
повідомленні
регулятора
(Економічна
правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 9.02).
***
Очередное падение официального курса гривни значительно увеличит
диспропорции в экономике. Такое увеличение стоимости валюты уже не под
силу ни валютным заемщикам, ни большинству банков.
Очередная девальвация официального курса гривни с 10 февраля до
уровня 24,956198 грн/дол. (более 8,23 грн на долларе за последние три
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рабочих дня) является беспрецедентным падением национальной денежной
единицы.
Это превращается уже не только в головную боль отдельных банков или
компаний, а в проблему для всей страны. Просчитываются ли НБУ
последствия таких действий для бюджета или бизнеса, не говоря уже о
населении, мы не знаем. Но точно знаем, что такое увеличение стоимости
валюты уже не под силу ни валютным заемщикам, ни большинству банков,
ни Министерству финансов, которому совместно с правительством теперь по
новому курсу придется пересчитывать валютные обязательства по госдолгу.
Похоже, что в действиях основных регуляторов украинской экономики
может начаться очередной раскол, так как то, что еще как-то терпимо НБУ,
вряд ли устраивает всех других участников этого процесса. Слаженности нет
и вопрос переоценки валютного долга страны и показателей бюджета
(которые, как мы помним, были заложены на уровне 17 грн/дол.), налицо.
Как этот вопрос будут решать эти государственные структуры, мы пока не
знаем, но дискуссии, похоже, будут очень серьезными.
Со своими подопечными НБУ, скорее всего, будет договариваться и
давать им некоторые послабления по выполнению нормативов, о чем сегодня
шла речь на традиционном совещании банков и регулятора.
Сможет ли договориться в этом случае НБУ с Минфином и Кабмином,
покажет время (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 9.02).
***
Годовая инфляция в Украине ускорилась до 28,5 %. Больше всего за год
подорожали яйца и фрукты.
В Украине в годовом выражении (против января 2014 г.) инфляция
ускорилась до 28,5 с 24,9 %, зафиксированных месяцем ранее. Об этом
сообщает Государственная служба статистики.
При этом инфляция в январе 2015 г., без учета оккупированного Крыма
и города Севастополя, по сравнению с декабрем 2014 г., ускорилась до 3,1 с
3 %, зафиксированных месяцем ранее.
В годовом выражении, к январю 2014 г., больше всего возросли цены на
яйца – на 77,2 %, фрукты – на 72,8 %, фармацевтическая продукция – на
49,2 %, рыба и продукты из рыбы – на 46,8 %, транспортные услуги – на
42,7 % (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 6.02).
***
В Украине промышленная продукция подорожала на 2,3 %. За год
индекс цен производителей промпродукции возрос на 34,1 %.
В Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма и
г. Севастополя) индекс цен производителей промышленной продукции в
январе 2015 г. составил 102,3 % против 100 % в декабре 2014 г. Об этом
сообщает Государственная служба статистики Украины.
По сравнению с январем 2014 г. индекс цен производителей
промпродукции составил 134,1 %.
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В частности, продукция добывающей промышленности и разработке
карьеров в январе подорожала на 0,4 %. В частности, в добыче камня, песка и
глины цены возросли на 2,7 %, каменного угля – на 1,1 %. Вместе с этим в
добыче металлических руд произошло снижение цен на 0,4 %, природного
газа – на 0,3 %.
В перерабатывающей промышленности зафиксировано повышение цен
на 2,2 %. В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
произошло подорожание продукции на 3,8 % (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 9.02).
***
Фонд гарантирования вкладов физических лиц внес изменения в
реестр участников Фонда, исключив из списка банки Демарк, ПортоФранко и Аксиома. Об этом сообщается на сайте фонда.
«6 февраля 2015 г. внесены изменения в реестр участников Фонда
гарантирования вкладов физических лиц: из реестра участников фонда
исключен банк “Демарк”, банк “Порто-Франко”, банк “Аксиома” в связи с
отзывом банковских лицензий и ликвидацией банков», – говорится в
сообщении.
Таким образом, в реестре участников Фонда гарантирования теперь
зарегистрировано 153 банка.
Как сообщал «Минфин» ранее, в начале февраля 2015 г. Фонд
гарантирования вкладов физических лиц объявил о начале ликвидации трех
украинских банков: «Аксиома», «Демарк» и «Порто-Франко».
Фонд начнет осуществлять выплаты вкладчикам ликвидируемых банков
«Демарк» и «Порто-Франко», а также «Аксиомы» с 6 февраля
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 9.02).
***
Дефицит внешней торговли Британии возрос до рекорда.
Отрицательное сальдо баланса внешней торговли страны в прошедшем
году выросло до 119,9 млрд фунтов стерлингов.
Дефицит баланса внешней торговли товарами Великобритании в 2014 г.
возрос до рекордного уровня, сообщает Вести. Экономика со ссылкой на
MarketWatch.
Согласно данным Национального статистического управления (ONS)
отрицательное сальдо баланса внешней торговли страны (без учета услуг) в
прошедшем году возросло на 6,5 % – до 119,9 млрд фунтов стерлингов
(182 млрд дол.). Показатель стал рекордным с начала сбора этих данных в
1998 г.
Объем торговли между Великобританией и другими странами мира упал
в 2014 г. на фоне сохраняющейся слабости экономики еврозоны, являющейся
основным рынком для британских компаний.
На рост дефицита оказало влияние укрепления фунта стерлингов
относительно ряда других мировых валют, а также санкции, введенные в
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отношении России.
Дефицит внешнеторгового баланса с учетом сферы услуг в прошедшем
году составил 34,8 млрд фунтов, увеличившись по сравнению с
33,7 млрд фунтов в 2013 г.
В декабре 2014 г. отрицательное сальдо внешнеторгового баланса
Великобритании (товары и услуги) возросло до 10,2 млрд фунтов против
9,3 млрд фунтов в ноябре. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg,
ожидали этот показатель на уровне 9,1 млрд фунтов.
Объем британского экспорта в декабре увеличился лишь на 0,1 %, объем
импорта вырос на 2,7 %. Импорт нефти Великобританией взлетел на 21 % на
фоне увеличения объема покупок в условиях низких цен (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 6.02).
***
Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг Греции.
Причиной понижения рейтинга стали сомнения экспертов, что Греции и
международным кредиторам удастся прийти к соглашению. Международное
рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило долгосрочный кредитный
рейтинг Греции с «B» до «B-», прогноз – «негативный». Об этом пишет
Meduza со ссылкой на Yahoo News.
Агентство, поясняя причины понижения рейтинга, указало на
существующие сомнения в том, что Греции и международным кредиторам
удастся выработать соглашение, устраивающее все стороны.
В свою очередь, затянувшиеся переговоры с кредиторами приведут к
усилению давления на финансовую стабильность страны, что при худшем
сценарии, приведет к выходу Греции из еврозоны.
Еще одно международное рейтинговое агентство – Moody’s – 6 февраля
объявило о направлении кредитного рейтинга Греции на пересмотр с
перспективой понижения. В настоящий момент Moody’s оценивает рейтинг
государственных ценных бумаг Греции как «Caa1», что означается «очень
высокий кредитный риск».
«Ограничения ликвидности, оказывающие давление на банки и
экономику страны, уменьшили временные рамки, во время которых новое
правительство может достигнуть договоренности по программе
финансирования с официальными кредиторами», – говорится в сообщении
S&P.
Греция оказалась на грани дефолта в период мирового финансового
кризиса, начавшегося в 2008 г. Международные кредиторы – Евросоюз,
МВФ и Европейский центробанк – согласились выделить Греции
многомиллиардную финансовую помощь при условии, что Афины будет
выполнять программу жесткой экономии.
В начале 2015 г. на парламентских выборах в Греции победила
оппозиционная партия «Сириза», выступающая против программы жесткой
экономии. Переговоры правительства Греции во главе с лидером «Сириза»
А. Ципрасом о новом соглашении с международными кредиторами пока не
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принесли результата.
Как сообщал «Минфин» ранее, Европейский центробанк с 11 февраля не
будет принимать облигации Греции как залог под кредиты, то есть, по сути,
отключает греческие банки от обычных операций по предоставлению
ликвидности. Таким образом, единственным источником финансирования
греческих банков остается программа экстренного финансирования от ЕЦБ
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 7.02).
***
Греция не будет просить продления действующей программы
помощи.
Премьер страны подтвердил планы правительства, которые идут вразрез
с действующей экономической программой, одобренной кредиторами.
Премьер-министр Греции А. Ципрас заявил в воскресенье, что Афины,
вопреки давлению со стороны европейских партнеров, не будут просить
продления действующей программы помощи, пишет агентство Bloomberg.
«Решение нашего правительства уважать мандат, полученный от греческого
народа, и провести переговоры о завершении программы бюджетной
экономии не подлежит пересмотру», – заявил премьер, выступая в
парламенте.
А. Ципрас подтвердил планы повышения минимальной заработной
платы, восстановления не облагаемого подоходным налогом минимума
заработной платы, приостановки приватизации объектов инфраструктуры.
Это шаги идут вразрез с действующей экономической программой,
одобренной кредиторами.
Правительство, подтвердил он, будет добиваться предоставления бриджкредита на срок до июня для проведения переговоров с кредиторами.
Таким образом, предположения, что левое правительство Греции, не
добившись во время переговоров на прошлой неделе каких-либо уступок со
стороны европейских партнеров, будет вынуждено смягчить риторику и
искать компромиссы, не оправдались.
В среду министр финансов Я. Варуфакис на экстренной встрече
министров финансов еврозоны представит свои предложения по
реструктуризации греческих долгов. Однако, по данным агентства Reuters,
Брюссель со своей стороны настаивает на том, чтобы Афины до 16 февраля
направили запрос о продлении действия нынешней программы помощи,
которая истекает 28 февраля.
Председатель Еврогруппы Й. Дейсселблум в микроблоге Twitter
написал, что продление действующей программы помощи Греции возможно,
если страна будет полностью выполнять ее условия (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 9.02).
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