Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Служба інформаційно-аналітичного
забезпечення органів державної влади (СІАЗ). Заснований у 2003 році. Виходить двічі на тиждень.
Головний редактор В. Горовий, д-р іст. наук, професор, заступник гендиректора НБУВ. Редакційна
колегія: Т. Гранчак, Ю. Половинчак, Л. Чуприна. Бюлетень підготували: Т. Гранчак, О. Ворошилов. Адреса
редакції:
НБУВ,
просп.
40-річчя
Жовтня,
3,
Київ,
03039,
Україна.
Тел. (044) 524–25–48, (044) 525–61–03. E-mail: siaz2014@ukr.net, www.nbuviap.gov.ua. Свідоцтво про
державну реєстрацію КВ № 5358 від 3 серпня 2001 р.

Передрук матеріалів дозволяється лише
після погодження із СІАЗ: siaz2014@ukr.net

РЕЗОНАНС
/Бюлетень матеріалів, підготовлених на базі аналізу
оперативної інформації електронних видань/
Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі»

№ 12
(17 лютого 2015 р.)
ЗМІСТ
У ЦЕНТРІ УВАГИ .......................................................................... 2
АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС ............................................................. 5
ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА ............................................................ 12
ВИКОНАВЧА ВЛАДА ................................................................. 18
ПОЛІТИКА .................................................................................... 38
ЕКОНОМІКА ................................................................................ 49
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ...................................... 51

КИЇВ 2015

У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент України: Результати переговорів у Мінську
дають надію на врегулювання конфлікту на Донбасі
Досягнуті в результаті тривалих переговорів домовленості в Мінську
дають надію на деескалацію ситуації на Донбасі і її врегулювання мирним
шляхом, зазначив Президент П. Порошенко.
«Вчора (12 лютого. – Прим. ред.) в Мінську за потужної міжнародної
підтримки, з абсолютною чіткою підтримкою ЄС нам вдалося досягти
домовленостей, які дають надію, що події на Донбасі з гарячої стадії
перейдуть в стадію політичного вирішення конфлікту, – сказав глава держави
під час виступу в навчальному центрі Національної гвардії України у Нових
Петрівцях Київської області. – Нам до миру ще ой як далеко, але є надія, що
це шлях до деескалації».
Звертаючись до військових, Президент також наголосив, що саме їхня
мужність і героїзм стали «вагомим аргументом на дипломатичному фронті».
«Слабких б’ють, ми – сильні. Завдяки вам і десяткам тисяч українських
воїнів ми отримали сильні аргументи для ведення переговорів у Мінську», –
констатував П. Порошенко.
Він підкреслив: «Твердої впевненості, що мінські домовленості будуть
працювати, немає ні в кого. Але особливістю вчорашніх домовленостей є те,
що переговори проводилися не в рамках тристоронньої контактної групи, а
безпосередньо президентами України, Франції, канцлером ФРН та
президентом Росії».
П. Порошенко також зазначив, що українські воїни матимуть високий
рівень забезпечення. «Час нехтувати обороноздатністю держави пішов у
минуле. Захисник країни буде забезпечений усім необхідним для перемоги»,
– підкреслив він.
Після передачі військовим сертифікатів на нову та модернізовану
техніку для потреб АТО глава держави разом із присутніми оглянув
представлену військову техніку українського та іноземного виробництва:
броньовані автомобілі, спеціалізовані машини швидкої допомоги для
військових, засоби протибатарейної боротьби, радіорозвідки, безпілотні
літальні апарати, машини управління.
Оглядаючи британські броньовані машини «Саксон», П. Порошенко
зауважив: «Критикам цього контракту я хочу наголосити, що рівень
броньованого захисту у них вище, ніж у БТР». Після цього він власноруч
перевірив броню зазначеної техніки та переконався у її надійності.
Також П. Порошенку були представлені радіостанції та нові засоби
зв’язку для блок-постів та оперативного зв’язку. Усі радіостанції мають
захист і засоби протидії радіоподавлення.
Оглядаючи обладнання для радіоперешкод «Анклав», Президент
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підкреслив, що цей прибор українського виробництва робить неможливим
роботу російських безпілотних літальних апаратів і коригувальників вогню.
«Це саме те, що зараз потрібно українській армії, і ми вже налагодили їх
серійне виробництво», – сказав він.
Глава держави наголосив на тому, що вся техніка має бути направлена
до зони проведення АТО якнайшвидше (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/
news/32247.html). – 2015. – 13.02).

Заява Президента України
про припинення вогню з 00:00 15 лютого
Україна завжди дуже відповідально ставилася до виконання взятих на
себе міжнародних зобов’язань. Ми сповнені рішучості ще раз довести це.
Буквально за лічені хвилини славні Збройні сили, Національна гвардія,
підрозділи Прикордонних військ, Міністерства внутрішніх справ, Служби
безпеки України виконають мій наказ як Верховного головнокомандувача
припинити вогонь вздовж всієї лінії зіткнення з ворогом в Донецькій і
Луганській областях, як це передбачено домовленостями, досягнутими в
Мінську у «нормандському форматі» за участі президентів України, Франції,
Росії і канцлера Німеччини.
Pacta sunt servanda – домовленості мають бути дотримані. Це придумали
не ми. І ми розраховуємо на те, що ця домовленість нарешті буде виконана,
бо переговори зайшли вже на такий рівень, що вище нікуди, і цього разу
протилежна сторона поставиться до виконання угод з відповідною увагою.
Я впевнений у тому, що на сьогодні особливу тривогу і увагу викликає
ситуація на Дебальцевському плацдармі. Саме плацдармі, а не котлі, бо
славні Збройні сили України утримали рубежі, які були визначені для
оборони Головнокомандуючим.
Ми бачили, що російська сторона виказала надмірний інтерес до
Дебальцевського плацдарму під час переговорів у Мінську. Ми довели, що
наші війська в Дебальцевому сьогодні отримали чотири вантажі допомоги,
які забезпечують речовим довольством, боєприпасами, ротацією Збройних
сил України і новою технікою.
Я бачу лише одну загрозу. Коли постійно бойовики обстрілювали цілі
квартали Дебальцевого, повністю знищивши цей населений пункт, і ми
впевнені в тому, що припинення вогню – це те, чого сьогодні потребує не
лише Україна, а весь світ.
На жаль, мирний процес сьогодні перебуває під високою загрозою того,
що бойовики використають напружену ситуацію під Дебальцевим для зриву
режиму припинення вогню. Про це я публічно попередив всіх учасників
«нормандського процесу», мінських переговорів, в тому числі і Російську
Федерацію, яка ідентифікує себе як гаранта досягнутих мінських угод. На
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мою думку, для того щоб гарантувати дії тих, кого повністю контролюєш,
докладати зусиль – то забагато. Достатньо лише політичної волі.
Останнім часом декілька днів фактично цілодобово я працював лише у
двох напрямах. Це концентрація дипломатичних зусиль для досягнення
мінських домовленостей. І координація дій силовиків для того, щоб
забезпечити оборону завданих рубежів.
Буквально кілька годин тому я мав розмову з Бараком Обамою,
Президентом Сполучених Штатів Америки, ще годину перед тим – з
Ангелою Меркель та Франсуа Олландом. Весь світ затамував подих і
напружено очікує завтрашнього світанку. Ті, хто хоче зірвати мирний процес
на самому його початку, попереджені про наслідки.
Я свідомо не говоритиму зараз про те, що буде робити Україна у
випадку, якщо мирний процес буде зірвано. Скажу лише одне: отримавши
удар по одній щоці, іншу ми підставляти не будемо. І нехай простить мене
Господь.
Дуже розраховую на те, що останній, напевно, останній шанс розпочати
тривалий та важкий мирний процес політичного врегулювання на Донбасі не
буде упущено. Я зроблю все від мене залежне, щоб жодним необережним
кроком, жодним рухом, жодним невиправданим пострілом не втратити цю
надзвичайно важливу для України та світу можливість.
Україна більше, ніж будь-хто, зацікавлена в мирі. Тому, хто полюбляє
лукавити на тему захисту російськомовних, або «русскоязычных», коли
йдеться про відновлення імперії, – для них життя наших російськомовних
побратимів ніщо. А україномовних – тим більше.
Але для мене вони всі – мої рідні співвітчизники, наші батьки, брати
і сестри. Маю на увазі як тих, хто пішов захищати Україну, так і тих, хто без
зброї потерпає від бойовиків та терористів. Всі вони хочуть миру. Хочу миру
і я, Президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил Петро
Порошенко. І в якості першого кроку я віддаю зараз наказ Збройним силам
України, Національній гвардії, підрозділам Міністерства внутрішніх справ,
Прикордонної служби, Служби безпеки України припинити вогонь з нуля
годин 15 лютого.
Прошу доповісти про виконання наказу.
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/32264.html). – 2015. – 15.02).

4

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
О. Ворошилов, старш. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. іст. наук
Політики та експерти про доцільність введення воєнного стану:
«за» і «проти»
Одним із чинників урегулювання ситуації в Донецькій і Луганській
областях є введення там (можливо, і на території всієї країни) воєнного
стану. (Воєнний стан – це особливий правовий режим, який передбачає
тимчасове обмеження прав і свобод громадян, законних інтересів юридичних
осіб та надання спеціальних повноважень державним органам влади,
необхідних для відвернення загрози). Проте на сьогодні юридичне прийняття
цього крайнього механізму реагування на ситуацію відкладається.
Нещодавно Президент України П. Порошенко заявив в інтерв’ю
виданню El Pais, що готовий оголосити воєнний стан у всій країні, якщо
конфлікт на Донбасі не припиниться: «Якщо наростання конфлікту
продовжиться, я готовий оголосити воєнний стан у всій країні, і Рада це
підтримає. Поки я цього не роблю, бо це передбачало б обмеження
демократії та свобод, а також стало б загрозою для розвитку економіки».
Свою позицію Президент підтвердив і на розширеному засіданні
Кабінету Міністрів 11 лютого, заявивши, що «і я, і уряд, і Верховна Рада
готові до ухвалення рішення про введення воєнного стану на всій території
України. І я в жодному разі не зволікатиму з цим рішенням, якщо
безвідповідальні дії агресора призведуть до серйозної подальшої ескалації
конфлікту».
Як поінформував голова парламентського Комітету з питань
нацбезпеки та оборони С. Пашинський, рішення про воєнний стан уже
готові, але поки вони не на часі. «Усі документи, що стосуються воєнного
стану, вже давно підписані і лежать у конверті. Все залежить від військових
зазіхань Росії», – зазначив він.
Прихильники такого підходу пояснюють його кількома причинами – як
політичними, так і економічними та організаційними. «На сьогодні введення
воєнного стану з точки зору тактики під тим же аеропортом чи під
Дебальцевим ніяких плюсів не дає. Від того, що ми введемо воєнний стан, ми
не отримаємо ні танків, ні артилерії, ні солдат, нічого, – вважає
С. Пашинський. – Разом із тим ми отримаємо те, що частина населення буде
в паніці, ми отримаємо фінансові проблеми. Ми дисбалансуємо нашу
систему, і ми втратимо позиції по МВФ». С. Пашинський наголошує, що нині
в Президента та Генштабу є всі ресурси, якими вони можуть оперувати для
проведення антитерористичної операції. «На мою думку, вводити воєнний
стан треба лише в одному випадку – коли Росія піде на широкомасштабну
континентальну війну. Тоді ми повинні вводити воєнний стан і оголошувати
загальну мобілізацію», – додає народний депутат.
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Радник Президента України О. Медведєв також вважає, що негайне
введення військового стану має більше мінусів, ніж плюсів. «Воєнний стан
має “плюси” і “мінуси” – це неоднозначне рішення. “Мінусів” наразі
більше», – наголосив О. Медведєв.
За словами ж голови парламентської фракції «Блок П. Порошенка»
Ю. Луценка, і народні депутати, і Президент не вбачають необхідності
запровадження воєнного стану. Натомість «необхідно ввести такий режим,
який візьме увесь позитив із режиму воєнного стану, не вводячи його
фактично». Водночас він вважає, що режимом надзвичайної ситуації, який
введений урядом 26 січня на території Донецької та Луганської областей,
запроваджуються всі потрібні елементи воєнного стану.
Голова фракції «Самопоміч» у Верховній Раді О. Березюк також
вважає, що воєнний стан де-факто існує: на територіях Донецької та
Луганської областей введений режим надзвичайної ситуації, на території
України в цілому всі засоби, які використовуються при надзвичайних
ситуаціях, приведені в особливу готовність. «Тому де-факто це і є воєнний
стан».
Він також звертає увагу на те, що при введенні воєнного стану потрібно,
щоб було чим його утримувати. «У нас недостатньо поки організаційних
ресурсів, щоб по всій країні тримати воєнний стан. І про це всі знають.
Наприклад, всі міста перейшли б під управління військових комісарів. Чи є у
нас гарантії, що всі військові комісари готові управляти містами? Ну от.
Тому єдина проблема в тому, що уряд недостатньо проводить
роз’яснювальну роботу про це і дозволяє деяким політикам спекулювати на
словосполученні “воєнний стан”», – зазначив О. Березюк.
Що стосується надзвичайної ситуації, то, за його словами, вона потрібна
для мобілізації ресурсів. Вона мобілізує цивільну оборону, МНС, військових
для реакції на надзвичайні ситуації, які, без сумніву, щодня виникають на
території Донецької та Луганської областей. «Це, насправді, етап підготовки
країни до того, щоб, якщо буде необхідно, ввести воєнний стан. Воєнний
стан – це не просто слова, це серйозна економічна, юридична та
організаційна перебудова країни. Країна, за великим рахунком, не готова
утримати воєнний стан», – підкреслив нардеп.
Щодо можливості запровадження воєнного стану О. Березюк також
додав, що для такого кроку доцільно було б спочатку внести ряд правок в
існуючі закони у військовій сфері й здійснити адекватні кроки в
дипломатичній та економічній площині.
На думку голови фракції «Народний фронт», екс-командира
батальйону «Миротворець» А. Тетерука, нам немає ніякого сенсу вводити
воєнний стан: «Давайте ще оголосимо відкриту війну і ноту протесту, і
почнемо воювати з Кремлем – їм тільки того й треба. Щоб ми оголосили
війну і пішли у відкритий бій. Це дасть їм можливість застосувати всю міць
російської армії».
Що ж стосується надзвичайної ситуації, то вона дає можливість окремо
застосовувати фінансову допомогу в тих районах, що поруч з територіями, на
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яких відбуваються бойові дії. Це дасть можливість посилити окремі об’єкти,
які важливі для інфраструктури України або забезпечують життєдіяльність
для окремих регіонів. Це «серія дій, спрямованих на посилення
обороноздатності цих регіонів і на протидію терористичним угрупованням»,
пояснив А. Тетерук.
Голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики
ВР, екс-заступник секретаря РНБО В. Сюмар, зі свого боку, зазначає, що
«Верховна Рада визнала військову агресію РФ, так що ми можемо говорити,
що Україна живе у війні. Ми це визнаємо в своїй заяві. Війна – це не
обов’язково воєнний стан. Воєнний стан – це надзвичайно складна
процедура, яка важкою ношею ляже на плечі українських громадян».
У цьому зв’язку вона пояснила, що, відповідно до чинного закону про
воєнний стан, «будь-які ЗМІ можуть бути заборонені. Будь-які громадські
організації. Комендантська година, заборона на політичні партії, можливість
експропріації майна – все це речі, які не сприяють економіці і призведуть до
істотного ускладнення життя в Україні. Сьогодні влада намагається зробити
все так, щоб вести ефективно бойові дії. Для цього і режим надзвичайної
ситуації на Донбасі, щоб максимально посилити захист мирних громадян.
При цьому влада намагається не створювати умов, які б призвели до
економічної стагнації і до дуже серйозних економічних змін».
Також вона вважає, що військовий стан не дає можливості державі
отримувати кредити МВФ. «У статуті цієї організації є норма, що воюючим
країнам вони кредитів не дають. Для нас це величезна проблема, тому що це
означає дефолт», – вважає політик.
До того ж, зазначає В. Сюмар, воєнний стан потрібно забезпечувати. «Це
дуже складна процедура. Буде дуже багато незадоволених, якщо воєнний
стан буде введено, повірте мені. А що він вирішує? Яку проблему він
вирішує? Визнає війну – так ми це зробили заявою про російську агресію», –
резюмує народний депутат.
Сумнівається в доцільності негайного запровадження воєнного стану й
нардеп, а в минулому журналіст М. Найєм. Він переконаний у тому, що на
сьогодні ті інструменти, які дає воєнний стан, баланс позитиву й негативу
при введенні цього положення такий, що його введення не дасть нам
великого позитиву, а, швидше за все, може дати негатив. «У першу чергу ми
втрачаємо підтримку світового співтовариства, тому що вони не будуть
фінансувати країну, яка воює. По-друге, це сильно міняє економіку. Ми не
зможемо займатися реформами, це буде нереально. Тому що вся економіка
повинна буде стати на ці рейки. Чи допоможе це нам у війні – не факт, але те,
що ми заморозимо всі позитивні процеси в країні – це точно», – підкреслив
М. Найєм.
Погоджується з цим і народний депутат Б. Береза, який зазначає, що
«воєнний стан не позбавить нас від рашистів і від російської окупації, а ось
певний дискомфорт суспільство отримає».
Екс-народний депутат Т. Чорновіл вважає, що саме Росія підштовхує
Україну до введення воєнного стану. Якщо його введуть на Донбасі, то він
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«розповзеться» на сусідні області, прогнозує політик. У цьому зв’язку
Т. Чорновіл пояснив, що економіку потрібно буде переводити на воєнні
рейки. «Мобілізувати фінанси, пояснити, чому йдемо в технічний дефолт.
Тоді він – гарантований. Гроші висмоктуватимуть з усіх сфер, зокрема
соціальної, та спрямовуватимуть на озброєння. Півроку можуть не платити
пенсії», – зауважує він. На думку Т. Чорновола, така ситуація може
спричинити соціальний вибух, який змете сьогоднішню українську владу.
На економічну складову питання звертає увагу й економічний експерт
Т. Ковальова. Вона вважає, що «введення воєнного стану – це руйнування
української економіки. У такому випадку керівництво економікою, по суті,
віддається військовим. Відразу ж оборот коштів зменшиться, оскільки весь
бізнес повинен буде працювати на військових. Бізнес свою роботу
виконуватиме і далі, тільки от грошей за неї не побачить. Уряду доведеться
давати обіцянки про повернення коштів при настанні мирного часу», –
наводить приклад Т. Ковальова.
Ще одним не досить ясним фактором залишається робота банківської
системи: як вона буде виконувати свої обов’язки у воєнний час, про це нічого
не сказано в законі, пояснює експерт. «Ситуація воєнного стану може
штовхнути керівників Національного банку України на прийняття рішення не
видавати депозити населенню. Ці гроші можуть залучатися для потреб
оборони. У свою чергу, держава дасть держзобов’язання, що грошові кошти
будуть повернені в мирний час. Тільки це відбудеться не одразу, тому що на
відновлення економіки потрібно буде чимало часу, – сказала вона. –
Потрібно не забувати і про те, що при воєнному стані здійснювати реформи в
країні не реально. Не буде реформ – не буде кредиту від МВФ».
Також висловлюється точка зору, що запровадження воєнного стану
навряд чи сильно вплине на те, що реально відбувається на Сході України.
Зокрема, як зазначає керівник Центру прикладних політичних досліджень
«Пента» В. Фесенко, «не всі це знають, але закон про воєнний стан, який
писався у мирний час, у минулу політичну епоху, за змістом,
інструментарієм є набагато слабшим за закон про АТО. Він є недостатньо
ефективним». Натомість закон про боротьбу з тероризмом, який описує
головні параметри антитерористичної операції, з весни минулого року
змінювали тричі. Унаслідок цього АТО набула багатьох рис воєнного стану.
Крім того, «удосконалення» режиму АТО триває й сьогодні:
запровадження нового пропускного режиму з непідконтрольними Києву
територіями та створення на Сході України військово-цивільних
адміністрацій надає антитерористичній операції додаткових рис схожості з
воєнним станом. «Багато хто підпадає під суто емоційний вплив: мовляв,
треба назвати події на Сході України війною, а не АТО, і це вирішить усі
проблеми. Насправді ж перейменування РНБО у Ставку Головнокомандувача
– це тільки зміна вивіски. Техніки від запровадження воєнного стану більше
не стане, нічиї повноваження теж принципово не зміняться», – каже
В. Фесенко.
Також противники запровадження воєнного стану зауважують, що,
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ввівши воєнний стан, його можна анулювати, згідно із законом, лише у
випадку відновлення територіальної цілісності, що означає повернення
Криму та фейкових напівдержавних утворень ЛНР і ДНР у лоно України,
тобто «невідомо коли».
Водночас як в українському політикумі, так і серед представників
експертного середовиша є немало прихильників ідеї якнайшвидшого
введення воєнного стану. Зокрема, із закликом ввести воєнний стан на
Донбасі виступила партія «Батьківщина», яка опублікувала відповідну
заяву свого лідера Ю. Тимошенко. Вона закликала керівництво держави
ухвалити рішення про створення ставки Верховного головнокомандувача та
оголошення воєнного стану на території Луганської та Донецької областей.
«Ми не агресори, ми не будемо нікому оголошувати війну, Але, для того щоб
правильно організувати оборону, нам невідкладно потрібно вводити
локальний воєнний стан у Луганській і Донецькій області. Це питання життя
України, це питання фахового та ефективного опору російській агресії, –
наголосила Ю. Тимошенко. – Існують закиди, що введення воєнного стану
завадить Україні отримати допомогу від МВФ. Скажу коротко: це не
відповідає дійсності».
У цьому контексті можна навести думку директора Інституту
світової політики А. Гетьманчук, яка у своєму блозі на «Українській
правді» пише, що подібна аргументація влади (щодо проблемності
отримання кредитів за умови введення воєнного стану) може бути не до
кінця щирою. «Невідомо про жодні формальні заборони МВФ надавати
кредити країні, яка перебуває у стані війни (а воєнний стан не дорівнює
війні), і у своїй діяльності фонд має керуватися виключно економічними
підставами», – пише вона, додаючи перелік з десяти країн, які співпрацювали
з МВФ, незважаючи на режим військової диктатури чи навіть громадянську
війну, що там точилася.
Водночас із цього приводу політолог В. Фесенко зазначає, що
формальної заборони МВФ виділяти гроші країні, що воює, дійсно, немає.
Більше того, він вважає, що США та деякі європейські країни продовжать
допомагати Києву, навіть якщо він запровадить воєнний стан. Однак, за
даними джерел політолога, це не виключає можливості виникнення певних
претензій з боку фінансистів. Так, у Давосі на зустрічі П. Порошенка з
директором-розпорядником МВФ К. Лагард остання побажала українському
лідерові уникати радикальних формулювань. «Щоб у керівництві МВФ не
виникало претензій, що ми, мовляв, фінансуємо війну», – пояснює експерт.
Також із заявою виступив лідер Радикальної партії, народний депутат
О. Ляшко, у якій він ратує за введення військового стану на території
Донецької та Луганської областей.
За те, що в Україні потрібно вводити воєнний стан, виступає і
ВО «Свобода». Про це, зокрема, виступаючи в парламенті, сказав
позафракційний нардеп-«свободівець» А. Іллєнко. Він вважає, що «є дуже
багато рішень, які, по суті, є введенням елементів воєнного стану: створення
військово-цивільних
адміністрацій,
мобілізація,
питання
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військовополонених, багато інших питань. І коли ми вводимо воєнний стан
не так, як він був прописаний і розроблений, а частинами, то це призводить
до того, що остаточно розбалансовуємо і так розхитану управлінську систему
держави».
А. Іллєнко також зауважує, що «коли говорять, що воєнний стан – це
оголошення війни, то це теж неправда. Це, взагалі, не питання зовнішньої, а
внутрішньої політики, це питання мобілізації усіх ресурсів держави на
війну». Крім того, на його переконання, це питання «не є взагалі елементом
взаємовідносин з іншими країнами. Більше того, за законом, воєнний стан
може вводитися навіть тоді, коли немає війни, але є загроза. У нас же є не
лише загроза, а й окупація частини нашої території, іноземні війська,
повномасштабні бойові дії. Тобто всі ознаки війни давним-давно очевидні.
Тобто той факт, що вводяться елементи, доводить нашу позицію: потрібно
вводити стан загалом».
Про потребу введення воєнного стану як на територіях Донецької і
Луганської областей, так і загалом на території всієї України говорить і
керівник Чернівецької обласної партійної організації ВО «Свобода»
В. Мельничук, який зазначає, шо «контрреволюційні елементи, які можуть
робити різні протистояння на рівні України, не контролюються зараз у
процесі АТО».
За введення воєнного стану виступають і в «Правому секторі». У
відповідній заяві, оприлюдненій на офіційній сторінці організації у Twitter,
зазначається, що «воєнний стан не введено тому, що після введення
з’являється відповідальність за накази і дії, якої всі бояться. Це неприпустима
слабкість».
Одразу після трагедії в Маріуполі «Правий сектор» заявив, що це був не
терористичний акт, а військова агресія, що потребує запровадження воєнного
стану. «Правий сектор» вимагає введення воєнного стану на терирорії
Донецької та Луганської областей, заявила організація.
У свою чергу колишній комбат «Айдару»', народний депутат
С. Мельничук підкреслює, що воєнний стан дасть усьому світу зрозуміти, що
Україна зазнала агресії з боку Росії, що ми перебуваємо із цією державою в
стані війни. «У майбутньому буде дуже багато залежати від допомоги наших
партнерів, – вважає С. Мельничук. – Як зараз стояло питання про визнання
ДНР і ЛНР терористичними, щоб Європа це прийняла – в майбутньому буде
така ж ситуація, і вони у нас будуть питати: як же ми можемо вам допомогти,
якщо у вас свій внутрішній конфлікт? Ми повинні сказати, що тут зовнішня
агресія, що у нас війна – і тоді вони нам допоможуть. Військові візьмуть у
руки управління на місцях, тобто, воно буде скоординоване. Воно, в
принципі, так наполовину вже і є… А друге – це те, що наші партнери –
країни НАТО, Європа, Америка зможуть нам допомагати як військовому
партнеру».
Професор КНУ ім. Т. Шевченка, директор Інституту зовнішньої
політики Дипломатичної академії при МЗС України Г. Перепелиця
акцентує увагу на тому, що без введення воєнного стану складно
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контролювати тили. «На звільнених територіях Донбасу, де залишилася
влада, яка підтримувала сепаратистів, яка організовувала всі ці референдуми,
тепер панує хаос і безладдя. Це означає, що в нашому тилу знаходиться такий
же ворог, у будь-який момент там може бути зорганізоване будь-що. А чому?
Тому що немає воєнного стану. І так можна багато речей перераховувати, на
які ми натикаємося без введення воєнного стану, принаймні на території, де
ведуться бойові дії. Я вже не говорю про те, що ці люди кинуті напризволяще
– там немає ніякої евакуації, оповіщення. Це елементарні речі цивільної
оборони, які також вводяться за наявності воєнного стану», – наголосив Г.
Перепелиця.
Звертається увага й на те, що відсутність воєнного стану в Україні є
вигідною насамперед Росії, що дає їй змогу уникати статусу агресора в ООН
з відповідними жорсткими санкціями. «Більше того, – зауважує адвокат
К. Тарасова, – користуючись статусом “третьої сторони”, російські
“миротворці” мають змогу завозити на територію України свої сумнозвісні
гуманітарні конвої».
Ще однією серйозною проблемою є те, зазначає К. Тарасова, що статус
АТО не передбачає військовополонених. «Захоплені військовослужбовці є
де-юре заручниками терористів. Відповідно, на них не розповсюджується
міжнародне право про військовополонених. І навпаки, бойовики, які зараз за
ґратами, – не полонені, а звичайні “зеки”, заарештовані за терористичну
діяльність», – вказує адвокат.
У свою чергу блогер В. Бойко наголошує на тому, що між введенням
воєнного стану та кредитами МВФ чи одержанням воєнно-технічної
допомоги з-за кордону немає жодного зв’язку. «Воєнний стан – це правовий
режим і не більше того (при цьому треба розрізняти воєнний стан і
оголошення війни – між ними також нема нічого спільного, крім, хіба,
процедури проголошення). Воєнний стан означає, що, по-перше, у державі
запроваджуються механізми управління, необхідні для організації
ефективного усунення загроз національній безпеці. Наприклад, створюється
єдиний центр керування військами на чолі з начальником Генерального
штабу, спрощується процедура закупівлі товарів і послуг для потреб
Збройних сил та інших військових формувань, може бути оголошена
мобілізація, а на звільнених територіях, де розбіглися проросійські органи
місцевого самоврядування, може бути введена військова адміністрація. До
речі, та ж мобілізація може бути оголошена тільки в разі введення воєнного
стану. ...Тобто мобілізація напряму пов’язана з введенням воєнного стану. І
це логічно, оскільки мобілізація допускається лише в разі загрози нападу або
іншої небезпеки державному суверенітету. Але якщо така загроза є, то
перший обов’язок Президента – негайно запровадити відповідний правовий
режим, що йменується воєнним станом», – зазначає В. Бойко.
По-друге, зауважує блогер, воєнний стан означає можливість законного
обмеження прав і свобод громадян та тимчасовий відступ від положень
Конвенції з прав і основоположних свобод людини. «Підкреслюю, не
обмеження прав і свобод, а можливість такого обмеження у разі необхідності
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вжити термінові заходи, спрямовані на забезпечення національної безпеки.
...А на сьогодні, в умовах правового режиму мирного стану, Україна
зобов’язана виконувати положення Конвенції в повному обсязі, захищати
права громадян Мотороли, Захарченка, Губарєва, Пушиліна та
відшкодовувати населенню окупованих територій всі збитки, завдані
терористами, за рахунок коштів державного бюджету відповідно до ст. 19
Закону України “Про боротьбу з тероризмом”».
В. Бойко робить висновок, що «воєнний стан в Україні треба було
вводити негайно при появі перших ознак загрози суверенітету та
територіальній цілісності України – для цього цей правовий режим, власне, і
призначений. Цього досі не зроблено».
Загалом же, на думку прихильників запровадження воєнного стану, цей
крок істотно підвищить ефективність боротьби з терористами завдяки
покращенню керівництва нею, розширить можливості застосування
Збройних сил України тощо.
Таким чином, нині в Україні точиться боротьба точок зору щодо
необхідності введення воєнного стану як на Донбасі, так і на всій території
держави. Проте переважна більшість учасників дискусії схиляється до думки,
що його запровадження матиме як свої плюси, так і мінуси, а також не стане
чинником, який приведе до кардинальних зрушень у вирішенні конфлікту на
Сході України.
Водночас, на переконання більшості політологів, тема воєнного стану на
сьогодні використовується радше публіцистично, емоційно. Інша річ –
реальне політичне рішення. Сьогодні введення воєнного стану вже не
вирішує комплексу проблем, що нагромадилися за час «гібридної» війни.
Воєнний стан, за логікою закону та Конституції, мав би запобігти тому, що
вже відбулося. Проте у випадку прямої російської агресії та необхідності
повної мобілізації запровадження воєнного стану стає неминучим.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Вирішити конфлікт на Сході України військовим шляхом
неможливо, але підвищення обороноздатності Української держави
зменшить бажання агресора продовжувати воєнні дії. Про це заявив
Голова Верховної Ради України В. Гройсман у понеділок, 16 лютого, під час
зустрічі з президентом німецького бундестагу Н. Ламмертом.
Під час зустрічі В. Гройсман висловив вдячність німецькій стороні за
участь у переговорах у Мінську та розв’язанні ситуації на Сході України, за
підтримку в питанні захисту національного суверенітету та територіальної
цілісності Української держави, а також її євроінтеграційного поступу.
Керівник парламенту висловив сподівання на підтримку Німеччиною позиції
України щодо ухвалення під час саміту Східного партнерства у м. Рига
рішення щодо запровадження безвізового режиму для українських громадян.
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Сторони також обговорили питання щодо здійснення в Україні
широкомасштабних реформ, зокрема щодо внесення змін до Конституції.
При цьому Голова Верховної Ради зазначив, що парламент готовий до
здійснення перетворень у частині законодавчого забезпечення реформ. За
його словами, докорінне реформування всіх сфер життєдіяльності держави
«дозволить дуже чітко дати відповідь щодо того, що Україна відбулася як
європейська держава». «І на цьому шляху нам надзвичайно важлива Ваша
підтримка», – сказав В. Гройсман, звертаючись до президента німецького
бундестагу. У цьому контексті В. Гройсман і Н. Ламмерт обговорили питання
щодо активізації міжпарламентської складової двосторонніх взаємин.
Зокрема, президент бундестагу запросив Голову Верховної Ради відвідати
Німеччину з візитом і наголосив на готовності до обміну досвідом розбудови
парламентаризму в Німеччині.
У свою чергу президент бундестагу наголосив, що нині «ми стоїмо перед
викликом не лише перед Україною, але й перед європейськими країнами»,
оскільки йдеться про здатність «побудувати мирну Європу».
Під час зустрічі також ішлося про спільну міжурядову заяву про надання
Німеччиною кредитних гарантій у розмірі 500 млн євро, підписану 7 січня
2015 р. у рамках візиту Прем’єр-міністра України до ФРН.
Голова Верховної Ради заявив про готовність звернутися до Кабінету
Міністрів України з тим, щоб прискорити представлення на розгляд
німецької сторони переліку об’єктів економіки й соціальної сфери Сходу
України, які потребують невідкладної реконструкції та модернізації
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 16.02).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман заявляє, що парламент
ухвалить усі необхідні для реалізації мінських домовленостей рішення. За
його словами, для реалізації мінських домовленостей необхідно, щоб
насамперед з боку Російської Федерації «була дуже чітка дія щодо
припинення обстрілів, щодо багатьох інших аспектів для встановлення
миру».
«Я переконаний, що парламент зробить все, що від нього потрібно, аби
була відновлена територіальна цілісність, суверенітет, і припинені бойові дії
незаконних формувань, відновлений контроль над кордоном між Україною та
Російською Федерацією, а також все зробить для того, щоб повернути
український прапор на території, які зараз тимчасово окуповані», – заявив
Голова Верховної Ради (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 13.02).
***
Україні потрібна децентралізація влади. На цьому наголошує Голова
Верховної Ради України В. Гройсман. «Україні потрібна децентралізація
влади, потрібно все зробити, аби місцеве самоврядування, влада, обрана
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людьми, отримала повноваження і можливості», – заявив Голова Верховної
Ради України В. Гройсман в інтерв’ю телеканалу «Інтер» у неділю,
15 лютого.
При цьому, відповідаючи на запитання, В. Гройсман особливо
наголосив: «Потрібно чітко зрозуміти, що в жодному разі не йдеться про
федералізацію України або про будь-яку іншу автономію». «І Донецька, і
Луганська області є Україною, – підкреслив він. – Більше того, Україна є
суверенною і неподільною державою, і навіть розмови про те, щоби втрачати
територіальну цілісність, не може бути. Всі мають зрозуміти, що тимчасово
окуповані території на Сході – це Україна. Тому має відбутися повноцінне
відновлення всієї системи влади – як державної, так і місцевого
самоврядування».
За словами В. Гройсмана, вибори до місцевих органів влади на Донбасі
потрібно провести згідно з українським законодавством, щоб повернути
довіру до місцевої влади (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 15.02).
***
Голова Комітету у закордонних справах Г. Гопко провела зустріч з
Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Р. Ващуком.
Зустріч відбулася 16 лютого на прохання канадської сторони і була
присвячена сучасному стану та перспективам розвитку двосторонніх
українсько-канадських відносин.
Голова Комітету висловила подяку Р. Ващуку за підтримку Канадою
України із самого початку збройних нападів терористичних формувань на
сході країни, а також за її беззастережну позицію щодо поважання
територіальної цілісності нашої держави.
Сторони обговорили, зокрема, питання надання як урядом Канади, так і
неурядовими канадськими організаціями гуманітарної допомоги Україні.
Г. Гопко погодилася з думкою Посла щодо необхідності якнайскорішого
спрощення українською стороною процедури прийому гуманітарної
допомоги із закордону та звільнення її від мита та податків.
Обговорюючи становище на сході України, сторони висловили
сподівання, що останні Мінські домовленості допоможуть припинити вогонь
та нарешті покласти край стражданням цивільного населення, яке опинилося
в зоні конфлікту.
Необхідність проведення в Україні широкомасштабних реформ стала ще
однією темою зустрічі. Канадський Посол наголосив, що лише всеосяжні
реформи та подолання корупції дозволять Україні впевнено розвиватись як
демократичній країні.
Г. Гопко та Р. Ващук також обговорили парламентську складову
двосторонніх відносин, підкресливши їх значущість для розширення
українсько-канадської співпраці в усіх сферах (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.02).
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***
Комітет з питань запобігання і протидії корупції визнав такими, що
не
відповідають
вимогам
антикорупційного
законодавства,
законопроекти про особливості видобутку бурштину-сирцю на
родовищах і проявах, які не мають промислового значення, і про
видобування та реалізацію бурштину.
На думку комітету, корупціогенними факторами в законопроекті
(реєстр. № 1351) є положення ст. 22 щодо застосування плати за
користування надрами, що не узгоджується з п. 7.3 ст. 7 Податкового кодексу
України, яким визначається, що будь-які питання щодо оподаткування
регулюються Кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися
іншими законами, крім законів, що містять виключно положення щодо
внесення змін до цього Кодексу та/або положення, які встановлюють
відповідальність за порушення норм податкового законодавства.
Зазначалося також, що ці ж зауваження стосуються положень проекту
щодо розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та
органами виконавчої влади в питаннях надання спеціальних дозволів на
користування бурштиноносними надрами. При віднесенні до повноважень
обласних рад надання зазначених спеціальних дозволів не було враховано,
що механізм розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування
та органами виконавчої влади побудований на поділі природних ресурсів на
ресурси загальнодержавного та місцевого значення (ст. 39 Закону України
«Про охорону навколишнього природного середовища»). За цим поділом,
надання спеціальних дозволів на розробку корисних копалин
загальнодержавного значення (включаючи бурштин) може бути віднесено
лише до відання органів виконавчої влади, що відповідають за формування
та реалізацію державної політики в певній сфері суспільних відносин.
Порядок поділу корисних копалин на корисні копалини державного та
місцевого значення передбачений ст. 6 Кодексу України про надра, якою
визначено, що віднесення корисних копалин до того чи іншого виду здійснює
Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища.
Комітет вважає, що вказані колізії між нормами проекту та чинного
законодавства здатні створити умови для здійснення корупційних дій або
виникнення корупційних відносин.
Альтернативний проект закону про видобування та реалізацію бурштину
(реєстр. № 1351-1) також визнано таким, що містить корупціогенні фактори,
зокрема в положеннях ст. 1 законопроекту, які дають визначення терміна
«первинний надрокористувач», ст. 5 (щодо визначення термінів
користування бурштиноносними надрами) і ст. 16, якими надається право
первинному надрокористувачу отримувати надра в користування без
гірничого відводу. На думку членів комітету, ці положення законопроекту не
узгоджуються з приписами Кодексу України про надра та здатні створити
умови для здійснення корупційних дій або виникнення корупційних відносин
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(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 16.02).
***
Комітет з питань промислової політики та підприємництва
рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому проект закону
про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» щодо спрощення
припинення юридичних осіб шляхом злиття, приєднання, поділу,
перетворення (реорганізації) та законопроект про зміну системи
регулювання економіки.
Під час засідання комітету зазначалося, що проект закону (реєстр.
№ 1416) розроблено з метою спрощення процедури державної реєстрації
припинення юридичних осіб. Зокрема, проектом пропонується внесення змін
до ст. 35 та 37 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців», що дадуть можливість усунути ряд недоліків,
притаманних цій процедурі, і зробить її менш обтяжливою.
Крім того, народні депутати також розглянули проект закону про зміну
системи регулювання економіки, який, як повідомляється, був внесений на
виконання Коаліційної угоди, підписаної депутатами Верховної Ради
VIII скликання. Законопроект (реєстр. № 1069) передбачає зупинення дії
положень ряду законодавчих актів України згідно з переліком, що додається,
щодо отримання суб’єктами підприємницької діяльності дозвільних
документів, та/або якими встановлено інші норми, що регулюють
господарську діяльність.
Як зазначено в пояснювальній записці до проекту, його прийняття
спрямоване на заміну існуючої регуляторної системи на систему
забезпечення державою безпеки товарів і послуг, які виробляються та/або
продаються в Україні, що дасть змогу забезпечити захист споживачів в
Україні, збільшити ефективність державного регулювання та зменшити
бюджетні витрати на бюрократичний апарат, а також пришвидшити
гармонізацію законодавства України до законодавства ЄС тощо. За
результатами розгляду комітет рекомендував Верховній Раді прийняти
законопроект за основу та в цілому (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 16.02).
***
Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому законопроект
про внесення змін до деяких законів України з питань ідентифікації та
реєстрації тварин.
Проектом (реєстр. № 1484), зокрема, пропонується встановити, що:
– ідентифікація та реєстрація тварин здійснюються за власний рахунок
юридичних і фізичних осіб;
– ідентифікація та реєстрація тварин, власником яких є фізична особа,
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можуть також здійснюватися третьою особою (будь-якою юридичною або
фізичною) особою та за рахунок цієї особи; відносини щодо відшкодування
третій особі витрат на ідентифікацію та реєстрацію тварин встановлюються
договором між такими особами;
– фізична особа, яка розводить та утримує тварин для власного
споживання продуктів харчування тваринного походження, має право на
відшкодування державою понесених нею витрат на ідентифікацію та
реєстрацію тварин.
Документ містить також норму, відповідно до якої:
– держава відшкодовує фізичним особам, які розводять та утримують
тварин для власного споживання продуктів харчування тваринного
походження, витрати на ідентифікацію та реєстрацію тварин;
– кошти, що спрямовуються з державного бюджету на відшкодування
зазначеним фізичним особам витрат на ідентифікацію та реєстрацію тварин,
передбачаються в Державному бюджеті України;
– порядок використання коштів, передбачених в Державному бюджеті
України для відшкодування зазначеним фізичним особам витрат на
ідентифікацію та реєстрацію тварин, а також коштів державного бюджету
для фінансування системи ідентифікації та реєстрації тварин, встановлює
Кабінет Міністрів України.
Проектом
передбачено
також
збільшити
термін
внесення
адміністратором Єдиного державного реєстру тварин даних, встановлених
чинним законом, до 25 робочих днів для коней, що пов’язано з
особливостями такого процесу (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 14.02).
***
Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму
підтримує законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо
забезпечення стабільного розвитку сфери фізичної культури і спорту.
Законопроектом (реєстр. № 2068) пропонується розповсюдити пільги
щодо звільнення від плати за землю, зокрема, на заклади фізичної культури
та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або
місцевих бюджетів, а також на відповідні підприємства та організації.
Планується не стягувати плати за земельні ділянки, на яких розміщені
спортивні
споруди,
що
використовуються
для
підготовки
військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, проведення
всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу
збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, а
також звільнити будівлі зазначених установ, організацій, підприємств і
закладів від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Члени комітету під час обговорення законопроекту зазначили, що його
прийняття приведе до забезпечення стабільного розвитку сфери фізичної
культури й спорту та сфери оздоровлення і відпочинку дітей, зокрема
збереже мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що, у свою чергу,
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«сприятиме покращенню здоров’я українських дітей та посиленню у
майбутньому обороноздатності України» (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 14.02).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним
канцлером Німеччини А. Меркель та президентом Росії В. Путіним.
Президент України закликав вжити всіх заходів для повного та
безумовного припинення вогню, особливо в районі Дебальцевого, і почати
відведення важкого озброєння під контролем і верифікацією спостерігачів
ОБСЄ.
Сторони домовилися про продовження контактів задля виконання
Мінських
домовленостей
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 17.02).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
Державним секретарем Сполучених Штатів Дж. Керрі.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Вони висловили
занепокоєння з приводу того, що, незважаючи на підписання домовленостей
у Мінську 12 лютого, режим припинення вогню порушується бойовиками,
особливо у районі Дебальцевого.
П. Порошенко та Дж. Керрі також погодились, що недостатній доступ
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для моніторингу та верифікації не
сприяє подальшому відведенню військової техніки та деескалації. Вони
також наголосили, що необхідне виконання всіх пунктів домовленостей, в
тому числі відновлення контролю за українсько-російським кордоном.
Президент України та Державний секретар США скоординували позиції
щодо подальших кроків, зокрема щодо проекту резолюції Ради Безпеки ООН
по Україні.
При цьому Дж. Керрі запевнив П. Порошенка у підтримці позиції
України з боку США (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 17.02).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з головою Бундестагу
Н. Ламмертом, який перебуває в Україні з дводенним візитом.
Глава держави висловив слова вдячності німецькому народу за
підтримку і солідарність з Україною. «Українсько-німецькі стосунки ніколи
не мали такого рівня довіри, як зараз», – підкреслив П. Порошенко. Він
наголосив на визначальній ролі Німеччини та Франції в процесі мирного
врегулювання ситуації на Донбасі й єднанні всієї Європи в українському
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питанні.
Президент переказав глибоку вдячність німецькому канцлерові Ангелі
Меркель за участь Німеччини та її особисто у врегулюванні ситуації в
Україні, а також за підтримку суверенітету та територіальної цілісності
України.
Президент України також поінформував голову Бундестагу про поточну
ситуацію на Донбасі в контексті виконання режиму припинення вогню та
відведення важкого озброєння після Мінських переговорів і зосередив увагу
гостя на порушенні «режиму тиші» з боку терористів і загостренні ситуації в
районі Дебальцевого.
Під час зустрічі сторони обговорили питання взаємодії в контексті
ратифікації Німеччиною Угоди про Асоціацію між Україною та
Європейським Союзом. Глава держави висловив сподівання на те, що
Бундестаг найближчим часом ратифікує Угоду про асоціацію між Україною
та ЄС. У свою чергу голова Бундестагу повідомив, що голосування з цього
питання заплановане на 27 березня поточного року і запевнив, що питанню
поглиблення німецько-українських стосунків приділяється значна увага з
боку німецьких парламентарів.
Н. Ламмерт запевнив Президента України в тому, що в питаннях
суверенітету, територіальної цілісності та незалежності Німеччина чітко
стоїть на позиціях України і робить все можливе, щоб позиція Європи з цього
гострого питання була консолідованою. «Конфлікт на Сході України – це не
лише питання України, це питання всієї Європи», – наголосив голова
Бундестагу. «Ми всі бачимо, що Україна хоче бути сучасною та
європейською, але Росія цього боїться і не хоче», – сказав Н. Ламмерт
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 16.02).
***
15 лютого Президент України П. Порошенко провів телефонну
розмову з федеральним канцлером Німеччини А. Меркель і президентами
Франції Ф. Олландом і Росії В. Путіним.
Спільна позиція «нормандського формату» – припинення вогню – має
відбутися на всій лінії зіткнення, включно з частинами в районі
Дебальцевого.
Глава Української держави наголосив, що для відведення військової
техніки та важкого озброєння потрібне повне й безумовне припинення
вогню.
П. Порошенко, А. Меркель, Ф. Олланд і В. Путін відзначили
необхідність створення умов для роботи спостерігачів спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ в Дебальцевому Донецької області для
моніторингу і верифікації режиму припинення вогню (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
15.02).
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***
12 лютого 2015 р. у Мінську було схвалено Декларацію Президента
Російської Федерації, Президента України, Президента Французької
Республіки і Канцлера Федеративної Республіки Німеччина про
підтримку Комплексу заходів з імплементації Мінських домовленостей
(назва документа – з першоджерела).
У Декларації зазначається, що президент Російської Федерації В. Путін,
Президент України П. Порошенко, президент Французької Республіки
Ф. Олланд і канцлер Федеративної Республіки Німеччина А. Меркель
підтверджують повну повагу до суверенітету та територіальної цілісності
України. Вони твердо переконані в тому, що немає альтернативи виключно
мирному шляху врегулювання. Вони сповнені рішучості вжити всі можливі
індивідуальні та спільні заходи з цією метою.
На цьому тлі лідери підтримують Комплекс заходів з імплементації
мінських домовленостей, схвалених і підписаних 12 лютого 2015 р. усіма
підписантами Мінського протоколу від 5 вересня 2014 р. та Мінського
меморандуму від 19 вересня 2014 р. Лідери робитимуть свій внесок у цей
процес і використовуватимуть свій вплив на відповідні сторони, щоб сприяти
імплементації цього Комплексу заходів.
Німеччина і Франція надаватимуть технічну допомогу з метою
відновлення сегмента банківської системи в районах, охоплених конфліктом,
шляхом можливого створення міжнародного механізму зі сприяння
соціальним виплатам.
Лідери переконані, що покращене співробітництво між ЄС, Україною та
Росією сприятиме врегулюванню кризи. З цією метою вони підтримують
продовження тристоронніх переговорів між ЄС, Україною та Росією з
енергетичних питань, щоб досягти наступних етапів на додаток до зимового
газового пакета.
Вони також підтримують тристоронні переговори між ЄС, Україною та
Росією з метою вироблення практичних відповідей на занепокоєння Росії з
приводу імплементації Угоди про глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі
між Україною та ЄС.
Лідери зберігають відданість баченню єдиного гуманітарного та
економічного простору від Атлантичного до Тихого океану на основі повної
поваги до міжнародного права та принципів ОБСЄ.
Лідери зберігають відданість імплементації мінських домовленостей. Із
цією метою вони погоджуються створити наглядовий механізм у
«нормандському форматі», який збиратиметься на регулярній основі, у
принципі, на рівні старших посадових осіб міністерств закордонних справ
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 12.02).
***
Україна і Європейський Союз мають ефективно координувати дії та
чинити тиск, щоб усі сторони дотримувалися та виконували мінські
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домовленості. «Для нас важливо зараз тиснути з приводу дотримання
домовленостей про припинення вогню, про звільнення всіх заручників, про
виведення всіх іноземних військ та найманців з території України.
Я сподіваюся, що в рамках ефективної координації з нашими партнерами ми
досягнемо результатів», – сказав Президент П. Порошенко під час спільної
заяви з Президентом Європейської ради Д. Туском у Брюсселі.
Президент узяв участь у засіданні Європейської ради на рівні глав
держав та урядів країн-членів ЄС, а також провів ряд зустрічей.
П. Порошенко подякував Д. Туску та лідерам країн Євросоюзу за можливість
виступити та поінформувати про поточну ситуацію в Україні та результати
переговорів у Мінську.
Президент наголосив, що в Мінську були важкі переговори. На думку
глави Української держави, процес імплементації домовленостей також буде
непростим. П. Порошенко нагадав, що Україна, на відміну від іншої сторони,
відповідально ставилася до виконання мінських домовленостей, які були
підписані у вересні. «Саме тому я прибув до Брюсселя, щоб координувати
наші наступні кроки з європейськими партнерами. Вони продемонстрували
партнерське ставлення до України. Хочу подякувати Президенту Туску та
лідерам країн за сильну підтримку», – зазначив Президент.
Глава Української держави наголосив, що зі стриманим оптимізмом
оцінює перспективи реалізації домовленостей. «Якщо Мінський меморандум
буде порушуватись, то це призведе до подальших жорстких заходів з боку
Європейської комісії та США», – сказав Президент. Він нагадав, що
декларацію підтримали президенти України, Франції та Росії, а також
канцлер Німеччини, що накладає персональну відповідальність за виконання
домовленостей.
Окремо П. Порошенко повідомив, що закликав ЄС надати Україні
безвізовий режим на саміті Східного партнерства в Ризі. «Це буде дуже
важливим та символічним кроком для нашої співпраці. Дуже задоволений
реакцією наших партнерів», – зазначив він.
У свою чергу Президент Європейської Ради Д. Туск сказав, що Рада ЄС
продовжить обговорення українського питання. Він додав: «Надзвичайна
рішучість українців, їхня мужність та готовність до пожертви дає приклад
людям, які поважають свободу, демократію і право нації на самовизначення».
Президент Європейської ради наголосив на солідарності ЄС з Україною і на
підтримці її суверенітету та територіальної цілісності.
Коментуючи мінські домовленості, Д. Туск назвав їх «реальним тестом
на повагу до режиму припинення вогню». Він також відзначив важливість
спільної позиції ЄС і США щодо українського питання (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
12.02).
***
12 лютого Президент України П. Порошенко в Брюсселі провів
зустріч із президентом Європейської комісії Ж.-К. Юнкером.
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Глава Української держави поінформував співрозмовника про
результати багатогодинних переговорів у Мінську. У свою чергу
Ж.-К. Юнкер підтвердив готовність ЄС надавати гуманітарну допомогу
постраждалим на Донбасі, зокрема повідомив про виділення додаткових
15 млн євро для зазначених цілей.
Під час зустрічі президенти обговорили питання макрофінансової
допомоги Україні та перспективи її збільшення. П. Порошенко та
Ж.-К. Юнкер визначили пріоритетні завдання для прийняття рішення про
безвізовий режим з Україною під час саміту Східного партнерства в Ризі
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 12.02).
***
Президент П. Порошенко в Брюсселі провів зустріч із прем’єрміністром Великої Британії Д. Кемероном.
Співрозмовники обговорили режим припинення вогню на Донбасі, про
який вдалося домовитися в Мінську на зустрічі в «нормандському форматі»,
а також скоординували подальші дії в разі невиконання домовленостей.
Президент і прем’єр-міністр також обговорили військово-технічне
співробітництво між Україною та Великою Британією та надання Україні
макрофінансової допомоги задля проведення ефективних реформ (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 12.02).
***
Президент України П. Порошенко в Брюсселі провів зустріч із
президентом Румунії К. Йоханнісом.
Співрозмовники обговорили розвиток ситуації на Донбасі після
підписання в Мінську документа, у якому прописаний комплекс заходів
щодо виконання мінських угод, і реалізацію цих домовленостей.
Президент подякував Румунії за сильну підтримку України. Він також
відзначив важливість двостороннього співробітництва.
Глава Української держави запросив президента Румунії відвідати
Україну в березні, і запрошення було прийнято (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
12.02).
***
13 лютого Президент України П. Порошенко провів зустріч із
спікером сейму Латвійської Республіки І. Мурніеце.
Президент подякував Латвії за сильну солідарну позицію на підтримку
України та поінформував І. Мурніеце про результати переговорів у Мінську.
«Попри те, що вдалося досягнути припинення вогню та відведення важкого
озброєння, існує небезпека ескалації конфлікту», – наголосив П. Порошенко.
Президент наголосив на важливості спільних зусиль України та країн
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Європейського Союзу задля спонукання Росії до виконання своїх
задекларованих зобов’язань, включно із звільненням усіх заручників і
затриманих. Глава держави знову наголосив на необхідності звільнення
Н. Савченко, яка утримується в російській в’язниці.
Спікер Латвії особливо відзначила, що її країна не має намірів
переглядати свою позицію в рамках політики ЄС щодо Росії.
Сторони обговорили найближчий саміт Східного партнерства, який
відбудеться в Ризі в травні поточного року й на якому очікується прийняття
рішення про безвізовий режим ЄС для України. Президент наголосив, що
Україна виконала всі технічні завдання, і лишилося лише прийняти
політичне рішення, яке відкриє українцям можливість подорожувати до ЄС
без віз. «Попри війну, попри складні умови, Україна виконала усі свої
зобов’язання і розраховує на підтримку. Запровадження безвізового режиму
для України стало б добрим прикладом для інших країн-членів Східного
партнерства», – сказав П. Порошенко.
Голова парламенту Латвії запевнила українського Президента в
солідарності і єдності Латвії з Україною. «Те, що стосується України, –
стосується Латвії», – наголосила латвійський спікер. Латвійська сторона
запропонувала допомогу у впровадженні реформ і висловила готовність
поділитися своїм реформаторським досвідом.
У зустрічі також взяла участь уповноважений Президента з питань
мирного врегулювання ситуації на Донбасі І. Геращенко, яка детально
обговорила зі спікером сейму програму гуманітарної взаємодії між двома
країнами (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 13.02).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч із прем’єр-міністром
Угорщини В. Орбаном.
Глава Української держави подякував Угорщині за підтримку
української незалежності, територіальної цілісності та суверенітету, а також
за гуманітарну допомогу, включаючи лікування українських військових.
«Зараз ми переживаємо найскладніші часи, і Ваша позиція є дуже важливою
для нас», – наголосив Президент. П. Порошенко поінформував главу
угорського уряду про результати переговорів у Мінську та засідання
Європейської ради в Брюсселі. Глава Української держави наголосив на
важливості припинення вогню, оскільки кожний день Україна платить
високу ціну – численні жертви серед мирного населення та українських
солдат.
П. Порошенко і В. Орбан обговорили співпрацю у сфері енергетичної
диверсифікації та енергетичної безпеки. Зокрема, ішлося про подальший
розвиток диверсифікації поставок природного газу в Україну.
Глава держави також обговорив стан справ угорської громади в Україні.
Присутній на зустрічі народний депутат, голова Товариства угорської
культури Закарпаття В. Брензович зазначив, що українські угорці
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підтримують мирні зусилля Президента та не відчувають утисків за
національною ознакою. Прем’єр-міністр В. Орбан висловив задоволення з
приводу стану дотримання прав угорської меншини в Україні.
Співрозмовники обговорили можливості для подальшого соціального та
культурного розвитку угорської меншини та її залучення в державні процеси
в Україні (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 13.02).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
президентом Республіки Казахстан Н. Назарбаєвим.
Президент Н. Назарбаєв підкреслив, що П. Порошенко здійснив
колосальну роботу в Мінську та показав себе як Президент миру.
Співрозмовники підкреслили, що на сьогодні ключовим завданням є
виконання мінських домовленостей, насамперед безумовне всеохоплююче
припинення вогню.
Президент Н. Назарбаєв висловив задоволення виконанням
домовленостей, досягнутих під час його візиту до Києва, і ще раз підтвердив
запрошення Президентові України здійснити візит до Республіки Казахстан.
Президент України наголосив, що цінує зусилля президента Казахстану
задля досягнення миру та розраховує на його подальшу активну позицію для
забезпечення виконання мінських домовленостей усіма сторонами,
насамперед Росією, особливо щодо припинення вогню і відведення
військової техніки (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 14.02).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
президентом Французької Республіки Ф. Олландом і федеральним
канцлером Німеччини А. Меркель.
П. Порошенко подякував Ф. Олланду й А. Меркель за підтримку
України та зусиль задля відновлення миру на Донбасі, яку вони
продемонстрували під час переговорів у Мінську 11–12 лютого, а також під
час останнього засідання Європейської ради в Брюсселі.
Співрозмовники наголосили, що відтепер реалізація останніх
домовленостей у Мінську є ключовою і всі сторони, у тому числі Росія,
повинні виконувати взяті на себе зобов’язання, насамперед щодо припинення
вогню. Вони також висловили занепокоєння ситуацією навколо
Дебальцевого та домовилися пильно стежити за розвитком подій.
Співрозмовники домовилися залишатися в тісній координації та
докласти всіх зусиль для забезпечення мирного врегулювання на Донбасі
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 14.02).
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***
Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з президентом
США Б. Обамою.
Глава Української держави подякував президентові Сполучених Штатів
Америки за особисту підтримку України та сильну позицію, відображену в
заяві «великої сімки».
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі і висловили
занепокоєння розгортанням подій довкола Дебальцевого.
Президент України наголосив на необхідності моніторингу з боку ОБСЄ
для підтвердження припинення вогню.
П. Порошенко й Б. Обама також домовилися про подальшу координацію
зусиль у разі ескалації конфлікту (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 14.02).
***
Президент П. Порошенко в День вшанування учасників бойових дій на
території інших держав, який відзначається в Україні 15 лютого, узяв
участь у церемонії покладання квітів до Меморіального комплексу
громадянам України, загиблим в Афганістані.
Разом із главою Української держави участь у церемонії також взяли
Голова Верховної Ради України В. Гройсман, Прем’єр-міністр А. Яценюк,
глава Київської міської державної адміністрації В. Кличко, депутати
Верховної Ради, члени уряду, представники громадськості.
Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих воїнів.
Пролунав Гімн України і жалобний салют. Повз меморіал, який розташовано
біля стін Києво-Печерської лаври, урочистим маршем пройшла рота почесної
варти (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 15.02).
***
15 лютого Президент України П. Порошенко провів телефонну
розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Д. Кемероном.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі після оголошення
режиму припинення вогню опівночі 15 лютого. Президент П. Порошенко
наголосив, що постійне і всеохоплююче припинення вогню на всій лінії
зіткнення необхідне для подальшого відведення важкого озброєння.
П. Порошенко також подякував Д. Кемерону за його особисту підтримку
на засіданні Європейської ради, що відбулося в Брюсселі 12 лютого, і за
сильну позицію Великої Британії на підтримку України, відображену в
останній резолюції «великої сімки».
Д. Кемерон запевнив П. Порошенка, що Велика Британія готова надалі
проводити лінію на забезпечення єдності Європейського Союзу щодо санкцій
проти Росії в разі, якщо мінські домовленості не виконуватимуться. Він
також наголосив, що Україна може розраховувати на підтримку Великої
Британії в Раді Безпеки ООН, де вона є постійним членом.
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Співрозмовники домовилися про тісну координацію подальших кроків
задля мирного врегулювання на Донбасі (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
15.02).
***
Президент П. Порошенко в Києві провів зустріч із президентом
Європейського банку реконструкції та розвитку С. Чакрабарті.
Глава держави наголосив на важливості розширення співробітництва
України та ЄБРР. Президент банку запевнив, що для ЄБРР співробітництво з
Україною на сьогодні є одним із пріоритетів. С. Чакрабарті висловив
співчуття у зв’язку із загибеллю людей у результаті конфлікту на Донбасі.
Президент поінформував про те, що наближається до завершення
підготовка нової угоди з МВФ, яку націлено на «достатньо амбіційну
стратегію реформ». Глава Української держави висловив надію на
підписання меморандуму з МВФ у найближчі дні.
Президент повідомив про прогрес у реформуванні, зокрема про
практичні кроки щодо боротьби з корупцією – створення Антикорупційного
бюро, щодо впровадження судової реформи, дерегуляції для створення
сприятливого інвестиційного клімату. Зроблено істотні кроки із стабілізації
ситуації у фінансовій сфері. «Ми розраховуємо на значне збільшення
інвестицій з боку ЄБРР, а також на те, що ЄБРР підтримає нас на шляху
реформ в частині взаємодії з Національною радою реформ», – наголосив
глава Української держави.
Президент України відзначив велику фінансову підтримку, яку Україні
надають або готовий надати ряд країн на двосторонньому рівні – США,
Канада, Японія, Австралія, Швейцарія, а також Європейський Союз і
Всесвітній банк. Ця допомога створює так звану «фінансову подушку», яка
має забезпечити успіх реформ, сказав П. Порошенко.
Керуючий директор з питань Східної Європи та Кавказу Ф. Маліж
представив позицію банку щодо секторальних реформ в енергетичному та
банківському секторах української економіки. Так, за його словами, реформи
в енергетичному секторі є прикладом взаємодоповнюваності дій МВФ і
ЄБРР.
Він поінформував про тісну взаємодію з НАК «Нафтогаз України» щодо
її реформування, яке передбачає закупівлю обладнання, імпорт реверсного
газу і встановлення прозорих правил закупівлі цього газу. «Все це має добре
спрацювати, разом з співпрацею України з МВФ в контексті підвищення
тарифів на газ та субсидування незахищених верств населення», – зазначив
експерт.
Також ЄБРР реалізує в енергетичному секторі України проекти атомної
безпеки і впровадження енергозберігаючих технологій. Ф. Маліж повідомив
про наміри розширити програму з енергозбереження в напрямі роботи із
фізичними особами.
Керуючий директор з питань Східної Європи та Кавказу відзначив
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зусилля Національного банку із стабілізації фінансової ситуації. Він
повідомив, що ЄБРР працює над рядом проектів щодо фінансування капіталу
деяких банків. Також банк розробляє концепцію модернізації державних
банків шляхом їх часткової комерціалізації за умов, щоб понад 50 % капіталу
належало державі.
17 лютого планується підписання Меморандуму про взаєморозуміння
між Виконавчим комітетом реформ і Європейським банком реконструкції та
розвитку щодо підтримки Національної ради реформ та проектного офісу з
координації розроблення і впровадження реформ в Україні. ЄБРР
забезпечить фінансування проектного офісу в розмірі 1,5 млн євро.
У зустрічі також взяли участь заступник глави Адміністрації Президента
В. Чалий, заступник глави АПУ, секретар Національної ради реформ
Д. Шимків, директор з комунікацій ЄБРР Д. Чарльз, директор ЄБРР в Україні
Ш. Аджунер (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 16.02).
***
14 лютого Президент П. Порошенко відвідав прикордонників
мобільного прикордонного загону, що дислокуються в м. Бортничі під
Києвом.
Військовим загону було передано броньовану, спеціальну та інженерну
техніку, яка вже найближчими днями буде направлена для посилення
прикордонних підрозділів, а також використовуватиметься для виконання
завдань у зоні проведення антитерористичної операції. Президент оглянув
нові зразки техніки, ознайомився з їхніми можливостями та основними
тактико-технічними характеристиками. Передаючи техніку, Президент
висловив упевненість, що вона дасть змогу підвищити ефективність
виконання завдань з охорони й оборони державного кордону. Глава держави
також вручив державні нагороди 11 прикордонникам, які брали участь в
АТО.
Президент подякував українським прикордонниками за гідне виконання
бойових завдань у зоні АТО. Він також відзначив чіткі дії під час звільнення
окупованих територій у Херсонській області, коли були повернені Чонгар,
Арабатська стрілка та інші українські території. Присутні вшанували
хвилиною мовчання загиблих прикордонників.
Президент наголосив на можливості зриву перемир’я та введення
воєнного стану. «Продивившись уважно законодавство про воєнний стан,
якщо не буде миру, негайно внесу до Верховної Ради зміни до цього
законодавства, які дозволять нам ще міцніше та ефективніше мобілізуватися,
сконцентруватися, об’єднатися і боронити нашу землю», – сказав глава
держави (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 14.02).
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***
Указом від 13 лютого Президент України створив Дорадчу
міжнародну раду реформ і призначив її головою М. Саакашвілі.
Дорадча міжнародна рада реформ – консультативний орган, основним
завданням якого є напрацювання пропозицій і рекомендацій щодо здійснення
та впровадження в Україні реформ на основі найкращого міжнародного
досвіду. Рада залучатиме іноземних експертів до реформування українського
законодавства, а також підвищуватиме рівень міжнародної підтримки
України.
«Ми досить довго думали, як краще використати знання, досвід та
унікальні ноу-хау Саакашвілі. У Грузії він зміг реформувати фактично всі
сфери економічного, політичного та суспільного життя. Той шлях, який ми
лише розпочали минулого року з революції гідності, наші сусіди
проторували та перевірили. І вони готові ділитися з нами своїм досвідом.
Донедавна Саакашвілі був, по суті, позаштатним консультантом України з
питань реформ. І сьогодні, нарешті, він отримає офіційний статус, – сказав
Президент. – Саакашвілі стане представником України за кордоном та
одночасно представником міжнародної спільноти в Україні. Ми впевнені, що
саме він зможе налагодити двосторонню комунікацію між Україною та
світом з питань реформ – залучити найкращий іноземний досвід та гідно
представляти нашу роботу за кордоном».
Зі свого боку М. Саакашвілі щиро подякував за довіру і зазначив, що на
Україну сьогодні дивиться весь континент і багато чого у світі залежатиме
від українських реформ. «Ми не переможемо, якщо не побудуємо сьогодні
нову Україну і не втілимо в життя нові реформи. Це гонитва у часі. Якщо
нова Україна здійсниться, то Грузія також буде вільною», – наголосив
М. Саакашвілі.
Положення та склад ради визначатиме її голова. Міжнародна дорадча
рада реформ працюватиме в тісній зв’язці з Національною радою реформ, а її
голова стане членом Національної ради (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
13.02).
***
Президент П. Порошенко підписав Указ «Про посилення контролю за
діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань» і
затвердив Положення, яким визначається порядок здійснення контролю
Президента за діяльністю армії та інших військових формувань.
Документом
передбачено,
що
інспектування
та
перевірка
організовується Інспекцією з питань контролю за діяльністю військових
формувань Головного департаменту з питань національної безпеки та
оборони Адміністрації Президента. Контролю підлягає діяльність Збройних
сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної
спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України й Управління державної охорони, а також
28

Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки відповідно до чинного
законодавства.
Метою роботи інспекції є визначення здатності вказаних відомств і їхніх
структурних підрозділів виконувати поставлені завдання та відповідності
їхньої діяльності Конституції та нормативним актам. Зокрема, вивченню
підлягає стан бойової та мобілізаційної готовності, забезпеченості військових
формувань матеріально-технічними засобами, їх медичного забезпечення та
організації
лікувально-профілактичних,
санітарно-гігієнічних
і
протиепідемічних заходів, кадрової політики, соціального захисту та
виконання програм реформування і розвитку Збройних сил України та інших
військових формувань.
Інспектування та перевірка здійснюється згідно з планами контролю за
діяльністю військових, що затверджуються Президентом (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 14.02).
***
Уряд України схвалив проект меморандуму між Україною та
Міжнародним валютним фондом. На цьому наголосив Прем’єр-міністр
України А. Яценюк у заяві за підсумками переговорів з місією МВФ.
«Нагадаю, у минулому році у нас була річна програма стенд-бай з
Міжнародним валютним фондом, і весь перелік реформ, передбачений
програмою, був виконаний українським урядом. Але у зв’язку з російською
військовою агресією і загостренням ситуації на Сході України ми звернулися
до наших західних партнерів та Міжнародного валютного фонду щодо
розширення програми фінансової підтримки України.
Ми звертаємось до Міжнародного валютного фонду з клопотанням про
затвердження Радою директорів Міжнародного валютного фонду
чотирирічної програми співпраці з Україною. Це Extended Fund Facility
(механізм розширеного кредитування. – Прим. ред.), що загалом дасть
можливість Україні протягом чотирьох років додатково отримати у вигляді
фінансової підтримки близько 25 млрд дол. США. 17,5 млрд із них – це
кошти, які Міжнародний валютний фонд надасть Україні для стабілізації
фінансової ситуації в країні», – зазначив А. Яценюк.
За його словами, Україна протягом чотирьох років проводитиме
реформи, необхідні для економічної та фінансової стабілізації держави. «Це
програма реформ не для МВФ – це програма для реформ в Україні. Метою
програми є відновлення економічного зростання. Ми очікуємо, що, в разі
успішності програми й зупинки російської військової агресії, у 2016 р.
українська економіка почне зростати.
Програма передбачає низку важливих, складних, але ефективних рішень:
в управлінні економікою, боротьбі з корупцією, наведенні ладу в
енергетичному секторі, оптимізації та скороченні державних видатків,
збільшенні до 3 % ВВП видатків на інвестиції, скороченні апарату державних
чиновників, наведенні справедливості в пенсійній реформі і в першу чергу
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мова йде про скорочення і ліквідацію так званих спеціальних пенсій», –
наголосив Прем’єр.
Також урядом передбачається широка програма з допомоги
малозабезпеченим верствам населення. У кінці поточного року, з грудня,
уряд проведе індексацію грошових доходів населення. Програма передбачає
необхідність індексації або підвищення грошових доходів населення залежно
від рівня цін протягом всієї тривалості її дії.
Крім того, програма передбачає допомогу у вигляді 12,5 млрд грн – це
тільки в поточному році – малозабезпеченим верствам населення від зміни
цін і тарифів, у першу чергу на енергоносії.
«Ми очікуємо, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду
після завершення переговорів із МВФ – формально переговори ми вже
завершили – схвалить дану програму, і Україна отримає доступ як до
фінансових ресурсів міжнародних кредиторів, так і до фінансових ресурсів у
тому числі й приватних інвесторів.
Метою програми є також стабілізація банківської системи і валютного
курсу. Адже відновлення довіри до України через прийняття чотирирічної
програми слугуватиме серйозним чинником для стабілізації валютообмінного курсу і об’єктивно сильної банківської системи України, яка також
дасть українській економіці можливість розвиватися.
Український уряд завершив переговори. Переконаний в тому, що
політичні сили, які сформували проєвропейську коаліцію в парламенті
України, несуть спільну відповідальність перед народом України за
ефективність реформ.
Це – ті реформи, яких потребує країна. Саме під ці реформи, викладені в
меморандумі між Україною і Міжнародним валютним фондом, наші іноземні
партнери будуть давати фінансову допомогу.
Ситуація є складною. Сорок мільярдів доларів, які були отримані
режимом В. Януковича у вигляді кредитів, а нам їх зараз треба повертати, –
це надмірне навантаження на державний бюджет. Але завдяки нашій
поступовій ефективній роботі в рамках чотирирічної програми з
Міжнародним валютним фондом ми переконані, що 2016 р. для України
стане роком як стабілізації, так і економічного зростання. І зараз від
парламентської коаліції, уряду і в цілому від країни залежить, наскільки ми
здатні швидко і ефективно впроваджувати необхідні для країни реформи.
Перемовини завершені. Ми очікуємо тільки на формальне рішення Ради
директорів Міжнародного валютного фонду», – резюмував А. Яценюк
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 12.02).
***
У понеділок, 16 лютого, Прем’єр-міністр України А. Яценюк
зустрівся з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку
С. Чакрабарті, який прибув до України з візитом.
Глава уряду й президент ЄБРР відзначили безпрецедентний обсяг
минулорічного зростання портфелю ЄБРР в Україні, загальний обсяг якого у
30

2014 р. досяг 1.4 млрд дол. США. С. Чакрабарті підтвердив готовність ЄБРР
до продовження в поточному році аналогічних високих темпів нарощування
ділової активності банку в Українській державі.
Сторони обговорили пріоритетні напрями для співробітництва в
контексті підтримки з боку ЄБРР імплементації реформ, зокрема в
енергетичному секторі, енергоефективності, боротьбі з корупцією (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 16.02).
***
У понеділок, 16 лютого, Прем’єр-міністр України А. Яценюк
зустрівся з президентом німецького бундестагу Н. Ламмертом, який
перебуває з візитом у Києві.
Глава уряду високо оцінив роль Німеччини в зусиллях, спрямованих на
досягнення домовленостей щодо припинення вогню на Сході України.
А. Яценюк наголосив на необхідності неухильного виконання Російською
Федерацією підписаних у Мінську документів.
Прем’єр-міністр України і президент бундестагу також обговорили
актуальні питання фінансово-економічної ситуації в Україні, зокрема в
контексті досягнутої домовленості щодо програми співпраці з Міжнародним
валютним фондом (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 16.02).
***
А. Яценюк: Легітимно ставити питання про репарації з боку РФ за
відновлення Донбасу.
«Думаю, що легітимно ставити питання про репарації з боку Російської
Федерації за відновлення Донбасу. Вони знищили Донбас, і Росія повинна
бути одним із основних, хто має платити за відновлення Донецька і
Луганська», – заявив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у неділю,
15 лютого, в інтерв’ю програмі «ТСН. Тиждень» на каналі «1+1».
Він наголосив, що мінські домовленості – це ще один крок назустріч до
миру: «Але все залежить від Росії і від наших західних союзників – чи здатні
ми стримати Росію і змусити її виконувати хоча б щось, під чим вона ставить
свої підписи». Водночас, підкреслив глава уряду, «завжди треба бути
готовим до того, що Путін не виконає свої домовленості, тому що він їх
завжди не виконував».
За словами А. Яценюка, мир можна гарантувати «тільки тоді, коли
Україна має можливість себе захищати»: «Це зараз найбільш важливий час
для посилення обороноздатності Української держави і отримання допомоги
від наших західних партнерів, в тому числі військово-технічної.
Буде добре, якщо ми перейдемо з військової в політичну стадію. Але я
зразу хотів би зазначити: руками центральної влади легалізувати терористів
ніхто не буде, якщо вони про це думають. А так само легалізувати їхній
анклав, який вони там вирішили влаштувати».
А. Яценюк підкреслив, що ключові вимоги – це повне відновлення
контролю над усією українською територією, у тому числі Донецька й
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Луганська, роззброєння всіх незаконних формувань, дія українських законів,
«відновлення державної влади в кожному селі й місті – і геть російських
бандитів та терористів з території України, та відновлення контролю над
кордоном між Україною і Росією» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2015. – 15.02).
***
Уряд України планує в цьому році скоротити кількість чиновників на
20 %. Про це повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк в інтерв’ю
програмі «ТСН. Тиждень» на каналі «1+1» у неділю, 15 лютого.
Глава уряду нагадав, що минулого року було скорочено
25 тис. чиновників. Цьогоріч, за його словами, уряд також планує істотне
скорочення чисельності державної служби: «Мова йде про 20-відсоткове
скорочення – це близько 50 тис. осіб. Ідея полягає в тому, щоб скоротити
кількість, але підвищити якість».
А. Яценюк наголосив, що при скороченні кількості чиновників фонд
оплати праці залишиться незмінним: «Той, хто добре працює, вміє
працювати – буде отримувати більше» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua).
– 2015. – 15.02).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк звернувся до керівників
парламентських фракцій ухвалити зміни до Державного бюджету на
2015 рік на позачерговому засіданні Верховної Ради України до кінця
лютого. Про це глава уряду сказав на засіданні Кабінету Міністрів у суботу,
14 лютого.
А. Яценюк підкреслив, що, відповідно до законодавства, проект змін до
закону про Державний бюджет буде зареєстрований у парламенті 16 лютого.
За його словами, до законопроекту будуть додані проекти законів, які
передбачають формування дохідної і видаткової частини Державного
бюджету: «Це будуть зміни до низки законів – Податкового кодексу,
законодавства про пенсійне забезпечення».
Він повідомив, що проведе з цього питання зустрічі з членами коаліції
парламентських фракцій і Головою Верховної Ради України: «Не виключаю,
що треба буде зібрати позачергове засідання Верховної Ради України. І на
позачерговому засіданні, орієнтовно 25 лютого, прийняти весь пакет законів,
який буде опрацьований депутатами».
На опрацювання всіх законопроектів, зазначив він, є 10 днів: «Це в
оперативному режимі дасть можливість Раді директорів Міжнародного
валютного фонду вже формально затвердити рішення про нову чотирирічну
програму співпраці між Україною та МВФ і розкриє можливості для всіх
наших інших партнерів далі продовжувати допомогу Україні».
А. Яценюк висловив упевненість, що в разі реалізації плану реформ,
передбаченого проектом меморандуму і визначеного урядом та Президентом,
а також виконання мінських домовленостей, «2016 р. дійсно стане роком і
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стабілізації, і перших паростків економічного зростання» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 14.02).

***
Змінами до Закону України «Про Державний бюджет України»
передбачено збільшення доходів держбюджету на 22 млрд грн,
насамперед за рахунок додаткових надходжень від податку на додану
вартість. Про це повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк в суботу,
14 лютого, на засіданні уряду України.
Він нагадав, що відповідно до Закону України «Про Державний бюджет
України», Кабінет Міністрів до 15 лютого має подати до парламенту зміни до
закону про Держбюджет.
А. Яценюк підкреслив, що зміни до Держбюджету, які пропонуються
урядом, базуються на результатах переговорів з міжнародними кредиторами,
насамперед з Міжнародним валютним фондом.
Глава уряду наголосив на необхідності відкоригувати макроекономічні
параметри в законі про Державний бюджет: «Макроекономічні параметри
змінилися, в першу чергу через продовження російської військової агресії.
Це макроекономічні параметри як валюто-обмінного курсу, так і інфляції».
Програма з Міжнародним валютним фондом, підкреслив він, є одним з
основних елементів допомоги Національному банку України для стабілізації
курсу, «оскільки це безпосередньо відповідальність Центрального банку»:
«Сподіваюся, що Національний банк України зробить все, що в його силах і
що передбачено в Конституції і в законі України про Національний банк,
щодо стабілізації курсу гривні і стабілізації банківського сектору. Ми все
одно оптимістично дивимося на валюто-обмінний курс».
Він наголосив, що загальний курс на ринку становить на сьогодні
близько 25 грн/дол. США, водночас уряд не отримав офіційної позиції
Національного банку: «Але по узгодженню з нашими міжнародними
кредиторами, на даному етапі ми оцінюємо, що середньорічний курс буде на
рівні 21».
Щодо показника інфляції, глава уряду зазначив, що він об’єктивно
пов’язаний і з курсом гривні, і з адміністративним зростанням цін: «Ми
оцінюємо інфляцію поточного року на рівні 26 %».
А. Яценюк також зазначив, що Національний банк України перерахує до
Державного бюджету майже на 5 млрд грн менше, ніж планувалося в
попередній редакції закону. «Нам треба буде об’єктивно збільшити витрати
на обслуговування державного боргу в зв’язку зі зміною показника курсу
національної грошової одиниці. Курс виріс, і державний борг, який в
іноземній валюті, також змінюється, – підкреслив він. – Будь-який
макроекономічний прогноз залежить від ключового – виконання чи
невиконання мінських угод. Тільки ситуація на Сході України стабілізується
– це означає, що наш макроекономічний прогноз іде в позитивний тренд.
Якщо стабілізації не буде, ми все одно будемо робити все, щоб українська
33

економіка функціонувала на тих територіях, які українська влада повністю
контролює. Це завдання уряду, і ми з цим завданням будемо справлятися»
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 14.02).
***
У програмі з Міжнародним валютним фондом уперше передбачена
індексація грошових доходів населення залежно від економічної ситуації й
темпів зростання цін. Про це повідомив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк на засіданні уряду України в суботу, 14 лютого.
«Нам треба активно попрацювати, щоби на тій території, яку ми
повністю контролюємо, де українська влада несе всю повноту
відповідальності, де є український бізнес, – щоб цей бізнес розвивався,
працювали робочі місця, платилися податки та інвестор, який сьогодні дуже
обережно дивиться на Україну, в першу чергу в силу військового конфлікту з
Росією, повернувся назад і почав вкладати гроші», – наголосив він.
А. Яценюк нагадав, що загальний обсяг коштів, який буде наданий
Україні як поворотна фінансова допомога протягом чотирьох років,
становить 25 млрд дол. США, з яких 17,5 млрд дол. надає Міжнародний
валютний фонд, а решту коштів – Сполучені Штати Америки, Європейський
Союз, країни «великої сімки» та «інші міжнародні партнери України, які
готові допомогти в стабілізації економічної ситуації».
Що стосується цифри, яка була оголошена директором-розпорядником
МВФ К. Ларагд, підкреслив глава уряду, – ще додатково 15 млрд, – «це не
готівкові кошти, а додатковий обсяг коштів, який може виникнути внаслідок
правильного управління державним боргом України»: «Саме цим ми будемо
далі займатися» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 14.02).
***
Кабінет Міністрів визначив основні прогнозні макропоказники
економічного й соціального розвитку України на 2016 р. Про це йдеться в
розпорядженні уряду, який є в «Економічної правди».
Згідно з документом, основні напрями бюджетної політики на 2016 р.
розроблені відповідно до Програми діяльності Кабміну, Коаліційної угоди й
Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» та ґрунтуються на положеннях
програм співпраці з МВФ й іншими міжнародними фінансовими
організаціями.
Проект Держбюджету на 2016 рік буде враховувати проведення
ефективної бюджетно-податкової політики, дотримання жорсткої фінансової
дисципліни, підвищення рівня прозорості й раціональності бюджетного
процесу.
Як зазначається в документі, під час визначення основних напрямів
бюджетної політки на 2016 р. враховано такі основні прогнозні
макропоказники економічного й соцрозвитку України на 2016 р.:
– ВВП номінальний – 1932, 4 млрд грн;
– ВВП реальний, темпи зростання – 100,5 %;
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– індекс споживчих цін – 107 %;
– індекс цін виробників – 109,4 %;
– рівень безробіття населення віком 15–70 років – 9,9 % (Українська
правда (www.pravda.com.ua). – 2015. – 16.02).
***
16 лютого під час брифінгу міністр фінансів Н. Яресько розповіла
журналістам про основні законодавчі зміни, які уряд пропонує внести до
Державного бюджету на поточний рік.
Зокрема, вона зазначила, що пропонується збільшити доходи державного
бюджету на 22 млрд грн, а видатки – на 35 млрд грн. За словами міністра,
можливість збільшити прогнозовані показники доходів дає змогу інфляція та
девальвація, а збільшення видатків викликане трьома ключовими потребами.
«По-перше, збільшити прямі субсидії на газ і комунальні послуги для
населення. По-друге, збільшити допомогу тим нашим громадянам, які були
змушені виїхати з зони бойових дій. На сьогодні в Україні ми маємо
приблизно 1 млн таких громадян. І третє, збільшення видатків на
обслуговування державного боргу через девальвацію гривні», – пояснила Н.
Яресько.
Щоб бути спроможними профінансувати ці три напрями, Україна
збільшить дефіцит державного бюджету – з 3,7 % він буде збільшений до 4,1
%, на що вже отримано згоду МВФ.
Як зазначила очільник Мінфіну, уряд уперше за багато років починає
боротися з головними хворобами української економіки: неефективністю
роботи енергетичної галузі, що призводить до постійного збільшення
дефіциту НАК «Нафтогаз», та з щодалі вищим дефіцитом Пенсійного фонду.
«Завдяки заходам, що ми пропонуємо, фінансування НАК “Нафтогаз” з
бюджету буде зменшено з 31,5 млрд грн до 29,7 млрд грн, тобто на 5,8 %.
Так, це нібито небагато, але це лише перші кроки, і майте, будь ласка, на
увазі, що усі попередні роки ми завжди збільшували це фінансування.
Минулого року уряд спрямував на потреби “Нафтогазу” з держбюджету 110
млрд грн», – прокоментувала Н. Яресько.
Міністр звернула увагу, що такі кроки є прагненням змінити саму
систему роботи державного сектору, зробити його більш прозорим, і
надавати допомогу з державного бюджету, отже, з кишені кожного платника
податків в Україні, лише тим, хто її дійсно потребує, і ефективно
використовувати державні кошт (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2015. – 16.02).
***
Обговорено стан і перспективи співпраці України та Організації
економічного співробітництва та розвитку.
Під час чергового засідання координаційної ради у зв’язках з
Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 13 лютого
2015 р. було обговорено стан реалізації чинних проектів (програм) і напрями
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подальшої співпраці з Україною. Оголошуючи мету засідання, міністр
економічного розвитку і торгівлі А. Абромавичус підкреслив необхідність
зосередження на визначених пріоритетних напрямах подальшої співпраці на
дворічний період, а також імплементації рекомендацій ОЕСР, отриманих у
рамках впровадження спільних проектів. Представники української сторони
й ОЕСР надали коментарі щодо запланованих для обговорення питань, а
також розглянули напрями подальшої діяльності та орієнтовні графіки робіт
із реалізації програм і проектів ОЕСР в Україні.
Під час засідання координаційної ради у зв’язках з ОЕСР були
розглянуті
такі
проекти
(програми):
стратегія
секторної
конкурентоспроможності для України; створення умов для започаткування
схеми гарантування кредиту для малих і середніх підприємств (МСП) в
агробізнесі; індекс політики щодо МСП: країни Східного партнерства;
проведення другого огляду інвестиційної політики України та огляду щодо
політики інвестування в агробізнесі; сприяння екологізації діяльності малих і
середніх підприємств; участь України в Антикорупційній ініціативі та
розслідуванні фінансових злочинів у сфері оподаткування; проведення
дослідження щодо політики та доброчесності у сфері освіти в Україні.
Заступник генерального секретаря ОЕСР В. Данверс зазначив, що
генеральний секретаріат OЕСР працює над імплементацією Меморандуму
про взаєморозуміння між урядом України та ОЕСР щодо поглиблення
співробітництва (підписаного 7 жовтня 2014 р.) та над конкретними заходами
з допомоги Україні в пріоритетних сферах.
А. Абромавичус відзначив цей план заходів як стратегічний для уряду
України. Ухвалено, що наступне засідання координаційної ради у зв’язках з
ОЕСР відбудеться 12 червня 2015 р. (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2015. – 13.02).
***
Тема енергоефективності має бути серед ключових на Міжнародній
конференції з підтримки реформ в Україні.
Енергетична галузь є одним із пріоритетних напрямів українськошведського торговельно-економічного співробітництва у довготерміновій
перспективі. Про це йшлося під час зустрічі віце-прем’єр-міністра, міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
і Надзвичайного та Повноважного Посла Королівства Швеція в Україні
А. фон Бекерата.
За словами Г. Зубка, Україна зацікавлена в тісній співпраці зі Швецією у
питаннях енергоефективності, поновних джерел енергії та енергетичної
диверсифікації. Він також поінформував, що тема енергоефективності має
бути серед ключових на Міжнародній конференції з підтримки реформ в
Україні, яка запланована на квітень місяць.
А. фон Бекерат запевнив у готовності Швеції всебічно сприяти реалізації
проектів з енергоефективності та енергозбереження в Україні, зазначивши,
що потенціал нашої країни в цій сфері значущий. Він зазначив, що вже
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сьогодні впроваджуються понад 10 таких проектів спільно з українськими
муніципалітетами.
Сторони обговорили питання можливості законодавчого врегулювання
повернення інвестицій, вкладених у проекти з енергозбереження, і
спрямування коштів, заощаджених завдяки реалізації таких проектів, у
подальший розвиток сфери (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
12.02).
***
14 лютого міністр аграрної політики та продовольства України
О. Павленко перебував з одноденною робочою поїздкою у Вінницькій
області. О. Павленко зустрівся з головою обласної державної адміністрації
А. Олійником. Також за участі міністра відбулася нарада із
сільськогосподарськими виробниками Вінницької області з питань
особливостей розвитку аграрного сектору в сучасних умовах.
Міністр відзначив високі показники Вінницької області в
сільськогосподарській галузі, адже Вінницька область є першою в Україні за
обсягом сільгоспвиробництва.
О. Павленко повідомив, що підтримка малого й середнього бізнесу є
одним із пріоритетів роботи Мінагрополітики. «Ми приділяємо значну увагу
оптимізації управління державним майном та функціонуванню державних
операторів. Проводимо серйозні переговори щодо залучення донорської
допомоги у перспективні проекти», – наголосив міністр О. Павленко
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 14.02).
***
Проблема фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(ДЮСШ) буде спільно вирішуватися урядом, Верховною Радою та
місцевими радами. Про це йшлося на нараді за участі представників
Мінсоцполітики, Мінфіну та Мінмолодьспорту, яка відбулася 12 лютого в
Будинку уряду під головуванням віце-прем’єр-міністра, міністра культури В.
Кириленка.
Було обговорено стан справ з 250 ДЮСШ, які раніше фінансувалися
виключно з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, а з 1 січня 2015 р. їх фінансування було передано на місцеві
бюджети.
«Разом з парламентом і місцевими радами ми маємо знайти способи, як
підтримати та профінансувати дитячо-юнацькі спортивні школи», –
підкреслив В. Кириленко (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
12.02).
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ПОЛІТИКА
Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала стороны конфликта на
Юго-Востоке
Украины
придерживаться
минских
мирных
договоренностей и прекратить боевые действия, особенно это касается
района Дебальцево.
Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ И. Суоминен выразил
обеспокоенность в связи с непрекращающимися обстрелами сторонами
позиций друг друга (http://korrespondent.net/ukraine/3480266-obse-pryzvalaprekratyt-ohon-v-debaltsevo). «Я приветствую сообщения о прекращении огня
на большей части линии соприкосновения. Но заявления сепаратистов о том,
что прекращение огня не относится к району Дебальцево, совершенно
недопустимы. Я призываю стороны уважать достигнутые договоренности и
использовать данное перемирие, которое было достигнуто с такими
усилиями, как возможность установить мир», – заявила И. Суоминен.
Ранее стороны конфликта в Украине обвинили друг друга в нарушении
перемирия, установленного 15 февраля.
Сепаратисты отказываются прекращать обстрелы Дебальцево, так как
считают
город
своей
территорией
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 16.02).
***
Доповідач ПАРЄ з політичних наслідків конфлікту на Сході України
К. Зелєнкова закликає створити на кілька днів «зелений коридор» для
мешканців Дебальцевого. Про це повідомляється на сайті Парламентської
асамблеї Ради Європи.
Доповідачка ПАРЄ з Чехії, яка прибула до України, констатує, що,
попри нещодавнє оголошення припинення вогню, вогонь у районі
Дебальцевого не припиняється. Тому вона закликає негайно створити
«зелений коридор» для евакуації близько 5 тис. цивільних осіб, зокрема
жінок, дітей та осіб з обмеженими можливостями.
К. Зелєнкова планує обговорити можливість створення «зеленого
коридору» на зустрічах із Президентом України П. Порошенком, Прем’єрміністром А. Яценюком і спікером Верховної Ради В. Гройсманом
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2015. – 16.02).
***
Вооруженные силы Украины отклонили предложение пророссийских
сепаратистов об открытии коридора для вывода армейских соединений
из Дебальцево.
«Согласно минским договоренностям, Дебальцево наше. Мы не уйдем»,
– заявил представитель Генштаба ВСУ В. Селезнев в телефонном разговоре с
корреспондентом агентства Reuters в понедельник, 16 февраля
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(http://korrespondent.net/ukraine/3480275-kyev-otklonyl-predlozhenyeseparatystov-ob-otkrytyy-korydora-yz-debaltsevo).
Ранее сепаратисты из самопровозглашенной Донецкой народной
республики предложили украинским военным покинуть Дебальцево, не
сдаваясь в плен. «Мы предлагаем открыть коридор, чтобы они сложили
оружие и вышли», – заявил представитель ДНР Э. Басурин.
О соблюдении перемирия в районе стратегически важного города
Дебальцево, за который сражаются стороны конфликта, поступают
противоречивые сообщения (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 16.02).
***
Федеральный канцлер Германии А. Меркель настоятельно призвала
конфликтующие стороны на Востоке Украины к соблюдению принятых
ими в Минске условий прекращения огня.
В частности, говоря о противостоянии сил в районе Дебальцево,
А. Меркель заявила в понедельник, 16 февраля, в Берлине, что «положение
хрупкое» и необходимо сделать все возможное, чтобы не нарушать
перемирия.
По ее словам, стороны должны думать о мирных жителях, которым
прекращение огня заметно облегчит жизнь, передает агентство Reuters.
Глава немецкого правительства вновь подчеркнула, что нет никаких гарантий
на благополучный исход попыток мирного урегулирования кризиса на
Донбассе. «Это крайне тяжелый путь», – отметила А. Меркель.
Киев обвиняет пророссийских сепаратистов в том, что они не
выполняют условий перемирия и продолжают наступление в районе
транспортного узла Дебальцево, соединяющего Донецкую и Луганскую
области. Кроме того, украинские военные заявили об обстреле противником
Донецка, в связи с чем отказались выводить тяжелые вооружения из зоны
конфликта (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 16.02).
***
Режим прекращения огня на Востоке Украины в соответствии с
мирными
договоренностями,
несмотря
на
ряд
инцидентов,
удерживается. Об этом в понедельник заявила М. Коцьянчич, официальный
представитель главы дипломатии ЕС Ф. Могерини.
«Главным было, чтобы полностью соблюдалось прекращение огня,
чтобы
больше
не
стреляли»,
–
сказала
М.
Коцьянчич
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3480104-v-es-daly-otsenkuperemyryui-y-rasskazaly-o-sleduuischykh-sanktsyiakh).
Несмотря на режим перемирия, силовики и сепаратисты продолжают
обвинять друг друга в обстрелах. Так, утром 16 февраля в штабе АТО
сообщили, что за минувшие сутки дважды из танков сепаратисты вели огонь
по пос. Широкино. Только в результате боя в районе Широкино погибли пять
военных, еще 22 ранены.
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В Евросоюзе внимательно следят за выполнением минских
договоренностей на Востоке Украины, сообщила она в ответ на вопрос о
разработке дальнейших санкций ЕС против РФ. Вместе с тем она напомнила,
что внеочередной Совет ЕС по иностранным делам еще 29 января поручил
Европейской внешнеполитической службе и Еврокомиссии приступить к
подготовке предложений по дальнейшим санкциям в отношении России на
случай эскалации ситуации, и эта работа идет. «В свете событий (на Востоке
Украины. – Прим. ред.) эти меры могут быть адаптированы на усиление или
на ослабление», – сказала пресс-секретарь.
Напомним, в понедельник, 16 февраля, Евросоюз расширил «черный
список» россиян, в отношении которых вводятся санкции. В список, в
частности, попали замминистры обороны России А. Антонов и А. Бахин,
замначальника генштаба ВС РФ А. Картаполов, певец И. Кобзон и депутат
Госдумы от КПРФ В. Рашкин (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2015. – 16.02).
***
Президент США Б. Обама провів телефонні переговори з канцлером
ФРН А. Меркель, передає УНН з посиланням на прес-службу Білого дому.
«Американський президент подякував главі німецького уряду за
невтомні зусилля по завершенню конфлікту таким чином, який дозволить
зберегти суверенітет і єдність України», – наголошується в прес-релізі Білого
дому.
Політики також висловили стурбованість ситуацією в Дебальцевому і
відзначили необхідність дотримання мінських домовленостей (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 15.02).
***
12 лютого учасники тристоронньої контактної групи, до якої
увійшли посол ОБСЄ Х. Тальявіні, другий Президент України Л. Кучма,
посол Російської Федерації в Україні М. Зурабов, глава ДНР О. Захарченко
і глава ЛНР І. Плотницький, за підсумками переговорів у Мінську
підписали «Комплекс заходів з виконання Мінських угод» (назва
документа – з першоджерела) щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це передає УНН.
Текст документа.
«1. Негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах
Донецької та Луганської областей України та його суворе виконання
починаючи з 00 год 00 хв (київський час) 15 лютого 2015 р.
2. Відведення всіх важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з
метою створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для
артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70
км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ “Торнадо-С”, “Ураган”, “Смерч” і
тактичних ракетних систем “Точка” (“Точка У”):
– для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;
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– для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської
областей України: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандумом від
19 вересня 2014 р.
Відведення вищеперелічених важких озброєнь має розпочатися не
пізніше другого дня після припинення вогню і завершитися протягом 14 днів.
Цьому процесу сприятиме ОБСЄ за підтримки Тристоронньої контактної
групи.
3. Забезпечити ефективний моніторинг і верифікацію режиму
припинення вогню і відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ з першого
дня відводу, із застосуванням усіх необхідних технічних засобів, включаючи
супутники, БПЛА, радіолокаційні системи та ін.
4. У перший день після відводу почати діалог про модальності
проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і
Закону України “Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в
окремих районах Донецької та Луганської областей”, а також про майбутнє
цих районів на підставі зазначеного закону.
Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання цього документа,
прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням території, на яку
поширюється особливий режим відповідно до Закону України “Про
тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької
та Луганської областей” на основі лінії, встановленої в Мінському
меморандумі від 19 вересня 2014 р.
5. Забезпечити помилування та амністію шляхом введення в силу закону,
що забороняє переслідування і покарання осіб у зв’язку з подіями, що мали
місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України.
6. Забезпечити звільнення і обмін усіх заручників і незаконно
утримуваних осіб на основі принципу “всіх на всіх”. Цей процес має бути
завершений найпізніше на п’ятий день після відводу.
7. Забезпечити безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл
гуманітарної допомоги нужденним на основі міжнародного механізму.
8. Визначення модальностей повного відновлення соціальноекономічних зв’язків, включаючи соціальні переклади, такі як виплата пенсій
та інші виплати (надходження і доходи, своєчасна оплата всіх комунальних
рахунків, відновлення оподаткування в рамках правового поля України).
У цих цілях Україна відновить управління сегментом своєї банківської
системи в районах, порушених конфліктом, і, можливо, буде створений
міжнародний механізм для полегшення таких перекладів.
9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду
України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після
місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного
врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської
областей на підставі Закону України та конституційна реформа) до кінця
2015 р. за умови виконання пункту 11 – в консультаціях і за погодженням з
представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках
Тристоронньої контактної групи.
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10. Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а
також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння
всіх незаконних груп.
11. Проведення конституційної реформи в Україні з набранням чинності
до кінця 2015 р. нової конституції, яка передбачає як ключовий елемент
децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та
Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також
прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів
Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначених у
примітці [1], до кінця 2015 р. (Див. Примітку).
12. На підставі Закону України “Про тимчасовий порядок місцевого
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”
питання, що стосуються місцевих виборів, будуть обговорюватися і
узгоджуватися з представниками окремих районів Донецької та Луганської
областей в рамках Тристоронньої контактної групи. Вибори будуть проведені
з дотриманням відповідних стандартів ОБСЄ при моніторингу з боку БДІПЛ
ОБСЄ.
13. Інтенсифікувати діяльність Тристоронньої контактної групи, у тому
числі шляхом створення робочих груп щодо виконання відповідних аспектів
мінських угод. Вони будуть відображати склад Тристоронньої контактної
групи.
Примітка:
Такі заходи відповідно до Закону “Про особливий порядок місцевого
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”
містять наступне:
– звільнення від покарання, переслідування та дискримінації осіб,
пов’язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та
Луганської областей;
– право на мовне самовизначення;
– участь органів місцевого самоврядування у призначенні голів органів
прокуратури та судів в окремих районах Донецької та Луганської областей;
– можливість для центральних органів виконавчої влади укладати з
відповідними органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного,
соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та
Луганської областей;
– держава надає підтримку соціально-економічного розвитку окремих
районів Донецької та Луганської областей;
– сприяння з боку центральних органів влади транскордонного
співробітництва в окремих районах Донецької та Луганської областей з
регіонами Російської Федерації;
– створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою
підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької та
Луганської областей;
– повноваження депутатів місцевих рад і посадових осіб, обраних на
дострокових виборах, призначених Верховною Радою України цим законом,
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не можуть бути достроково припинені» (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1437287-kompleks-zakhodiv-z-vikonannyaminskikh-ugod-tekst-dokumentu). – 2015. – 12.02).
***
Минске: Декларация

Итог переговоров в
глав «нормандской
четверки».
В ночь с 11 на 12 февраля в Минске более 15 часов продолжались
переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе. Участники
контактной группы в составе Президента Украины П. Порошенко, канцлера
Германии А. Меркель, президента Франции Ф. Олланда и президента России
В. Путина по итогам переговоров в Минске подписали «Комплекс мер по
выполнению Минских соглашений» (название документа – с
первоисточника) (http://korrespondent.net/ukraine/3478566-ytoh-perehovorov-vmynske-deklaratsyia-hlav-normandskoi-chetverky).
Среди ключевых пунктов документа, опубликованном на сайте Кремля:
– незамедлительное прекращение огня в отдельных районах Донецкой и
Луганской областей и его строгое выполнение начиная с 00:00 15 февраля;
– отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные
расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км
друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны
безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО
«Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка»
(«Точка У»):
– для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;
– для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и
Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно
Минскому меморандуму от 19 сентября.
Отвод вышеперечисленных тяжелых вооружений должен начаться не
позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение
14 дней.
Этому процессу будет содействовать ОБСЕ при поддержке контактной
группы.
– Обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима
прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ с
первого дня отвода, с применением всех необходимых технических средств.
– В первый день после отвода начать диалог о модальностях проведения
местных выборов в соответствии с украинским законодательством.
Незамедлительно, не позднее 30 дней с даты подписания этого
документа, принять постановление Рады с указанием территории, на которую
распространяется особый режим в соответствии с Законом Украины
«О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах
Донецкой и Луганской областей» на основе линии, установленной в
Минском меморандуме от 19 сентября.
– Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона,
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запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями,
имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей
Украины.
– Обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно
удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех». Этот процесс должен
быть завершен не позднее чем на пятый день после отвода.
– Обеспечить безопасный доступ, доставку, хранение и распределение
гуманитарной помощи нуждающимся на основе международного механизма.
– Восстановление полного контроля над государственной границей со
стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно
начаться в первый день после местных выборов и завершиться после
политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах
Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и
конституционная реформа) к концу 2015 г. при условии выполнения пункта
11 – в консультациях и по согласованию с представителями отдельных
районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней
контактной группы.
– Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной
техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ.
Разоружение всех незаконных групп.
– Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в
силу к концу 2015 г. новой конституции, предполагающей как ключевой
элемент децентрализации (с учетом особенностей отдельных районов
Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих
районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе
отдельных районов Донецкой и Луганской областей (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 12.02).
***
Минск принес хрупкую, но важную надежду на возможность мира,
заявил президент ЕП. Новые минские договоренности являются шаткой
надеждой, но предусматривают четкий временной график осуществления.
Об этом заявил президент Европарламента М. Шульц в своем выступлении
на заседании Европейского совета в четверг, 12 февраля, в Брюсселе,
сообщает «Укринформ».
«Сейчас мы имеем четкий временной график по имплементации
минских договоренностей в части проведения выборов, контроля границы,
обмена восторженными лицами и по другим пунктам», – отметил М. Шульц.
По его мнению, «Минск принес хрупкую, но очень важную надежду, что мир
все еще возможен». «Реформированная, хорошо управляемая Украина
является лучшим ответом на агрессию», – подчеркнул президент ЕП.
М. Шульц сообщил, что ждет встречи с Председателем Верховной Рады
Украины В. Гройсманом в конце февраля. «На этой встрече мы начнем
программу по поддержке парламентаризма в Украине», – отметил глава
законодательного органа ЕС.
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Напомним, 24–25 февраля в Брюсселе состоится первое заседание
Комитета парламентской ассоциации Украина – ЕС (Левый берег
(http://lb.ua). – 2015. – 13.02).
***
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что организация
готова содействовать реализации комплекса мер по прекращению огня
на Донбассе, предусмотренного подписанными в Минске соглашениями.
Об этом сообщает Центр новостей ООН.
В ООН также будут продолжать следить за гуманитарной ситуацией в
стране и оказывать помощь нуждающимся.
Генеральный секретарь призвал стороны сделать все для того, чтобы с
15 февраля – в соответствии с достигнутыми договоренностями – в Украине
был установлен режим прекращения огня (Левый берег (http://lb.ua). – 2015.
– 16.02).
***
Глава Госдепартамента США Д. Керри одобрил минские соглашения,
назвав условия для снятия санкций с России. Об этом говорится в
сообщении внешнеполитического ведомства США.
«Сейчас будут важны действия. Первой проверкой этого соглашения и
возможности всеобъемлющего урегулирования будут полная имплементация
договоренностей о прекращении огня и отвод тяжелых вооружений всеми
сторонами – Украиной, сепаратистами, а также Россией», – пояснил
Д. Керри.
Глава Госдепа подчеркнул, что все стороны должны показать
максимальную сдержанность до точки прекращения огня в воскресенье, в
том числе срочное прекращение обстрелов Дебальцево и других украинских
городов. «Стороны ждет впереди долгий путь по достижению мира и
полного восстановления суверенитета Украины», – подчеркнул Д. Керри.
Он уточнил, что США намерены судить об обязательствах России и
террористов по их действиям, а не их словам (Левый берег (http://lb.ua). –
2015. – 13.02).
***
На переговорах «нормандської четвірки» в Мінську на карту було
поставлено політичну долю президента РФ В. Путіна, а також
канцлера ФРН А. Меркель і президента Франції Ф. Олланда. Таку думку в
ефірі «Подробностей» висловив другий Президент України Л. Кучма, який є
представником України в складі тристоронньої контактної групи з
врегулювання ситуації на Донбасі. «Якщо документ, підписаний у Мінську,
не виконуватиметься, на політичну карту буде поставлено долю тієї ж
А. Меркель, того ж Ф. Олланда і того ж В. Путіна», – заявив Л. Кучма.
За його словами, головним успіхом мінських домовленостей є те, що
відповідальність за їх реалізацію взяли всі троє лідерів. «Прорив я бачу в
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тому, що ми посадили за стіл (переговорів) європейців, Путіна і Україну, що
європейці і Путін взяли на себе відповідальність за ті документи, які були
підписані в Мінську», – сказав він. Водночас Л. Кучма зазначив, що хотів би
побачити більш активну позицію європейців, які під тиском представників
бізнесу їхніх країн, які зазнають збитків від санкцій відносно РФ, хочуть
якнайшвидшого досягнення домовленостей щодо врегулювання ситуації в
Україні. Разом з тим, за словами Л. Кучми, бажання в представників ДНР і
ЛНР досягти консенсусу та миру не було, а відмова лідерів терористичних
організацій підписати підсумковий документ ледь не зірвала переговори.
Як відомо, О. Захарченко та І. Плотницький наполягали на виведенні
українських військ з Дебальцевого Донецької області.
За словами Л. Кучми, єдине, що було змінено в підсумковому документі
– час припинення вогню: замість планованих 8:00 14 лютого
на 0:00 15 лютого (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2015. – 15.02).
***
Лидеры «большой семерки» заявляют, что готовы применить
соответствующие меры против тех, кто не будет выполнять новые
минские договоренности. Об этом говорится в распространенном в пятницу
заявлении G7, сообщает «Укринформ».
«G7 готова принять соответствующие меры против тех, кто нарушает
“минский пакет”, усиливая цену для них, особенно против тех, кто не
соблюдает договоренности о всеобъемлющем прекращении огня и выводе
тяжелого вооружения», – говорится в заявлении.
Лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании,
США, президенты Европейского совета и Еврокомиссии выразили
обеспокоенность в связи с обострением ситуации в районе Дебальцево, где
активизировались действия сепаратистов при поддержке России. «Мы в
очередной раз осуждаем незаконную аннексию Крыма Россией, что является
нарушением международного права», – также отметила «большая семерка».
Ранее США сообщили, что допускают пересмотр санкций в отношении
России после того, как она выполнит условия соглашений, достигнутых в
Минске (Беларусь) 12 февраля (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 12.02).
***
Народный депутат В. Балога считает, что в условиях
продолжающихся обстрелов, есть два варианта развития событий в
Дебальцево.
Первый вариант – продолжить воевать в полную силу, чтобы удержать
Дебальцево. «Но, тогда кремлевская дипломатия и пропаганда сделает все,
чтобы повесить вину за срыв новых договоренностей именно на Украину», –
пишет В. Балога на своей странице в Facebook.
По его мнению, второй вариант – не воевать, не нарушать режим
«тишины», но вывести людей из Дебальцево и сохранить жизнь. «Понятно,
что ни первый, ни второй вариант не является приемлемым на 100 %.
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Понятно, что ни Совбез ООН, ни лидеры Франции и Германии не заставят
замолчать российскую артиллерию. Решение предстоит принимать нам, и это
будет очень непросто. Но вся ура-патриотическая риторика о том, что мы
удержим Дебальцево, что это наш Сталинград – не стоят тысяч человеческих
жизней», – уверен В. Балога.
Как сообщал Корреспондент.net, несмотря на перемирие, бои вблизи
Дебальцево и обстрелы самого города продолжаются. Силовики и
сепаратисты обвиняют друг друга в нарушении перемирия.
По данным ОБСЕ, в целом режим прекращения огня на Донбассе
соблюдается, за исключением Дебальцево.
В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что
могут стрелять по Дебальцево. По словам А. Захарченко, огонь прекратится
по всей территории ДНР, исключая внутренние районы – Дебальцево.
Попытки украинских военных вырваться из дебальцевского котла или
деблокировать его, будут расцениваться как нарушение минских
договоренностей (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
16.02).
***
Комплекс заходів, що є основою для припинення вогню на Донбасі, має
дотримуватися беззастережно. Про це заявив речник президента РФ
Д. Пєсков, коментуючи заяву бойовиків ДНР про відмову припиняти вогонь,
повідомляє Reuters.
Говорячи про заяву представників ДНР, Д. Пєсков заявив: «Уся
послідовність дій вказана у “Комплексі заходів щодо реалізації мінських
угод“. Усі ці умови мають виконуватися беззастережно».
Як відомо, раніше представник Міноборони ДНР Е. Басурін заявив, що
бойовики не дотримуватимуться перемир’я в Дебальцевому. «Звичайно, ми
можемо відкрити вогонь (по Дебальцевому. – Прим. ред.). Це наша
територія», – заявив Е. Басурін.
Як відомо, згідно з мінськими угодами, з 00:00 15 лютого в зоні АТО по
всій лінії зіткнення діє режим повного припинення вогню. Відповідний наказ
усім силовим структурам, задіяним у АТО, віддав Президент П. Порошенко
(Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2015. – 16.02).
***
Новоназначенный Генпрокурор В. Шокин рассказал о задержании
А. Ефремова, бывшего председателя фракции Партии регионов. Политика
задержали в Киеве, его место нахождения устанавливали сотрудники СБУ.
По словам Генпрокурора, Печерский суд столицы должен объявить
подозрение и избрать меру пресечения А. Ефремову. Генпрокурор также
анонсировал открытие нового уголовного производства против А. Ефремова.
Как сообщал Корреспондент.net, в субботу, 14 февраля, Генеральная
прокуратура Украины совместно со Службой безопасности Украины провели
задержание экс-главы фракции Партии регионов А. Ефремова
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(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 16.02).
***
Екс-нардеп, екс-голова фракції Партії регіонів О. Єфремов вважає
свій арешт політичним переслідуванням. Про це йдеться в його заяві, яку
оприлюднено на сайті Партії регіонів.
«Вважаю свій арешт політичним переслідуванням нової влади з
надуманих причин. Вони знають, хто насправді винен у смертях на Майдані,
але не можуть їх дістати. Тому садять тих, хто попався під руку», – заявив
він.
Також причинами свого арешту О. Єфремов вважає «війни, падіння
курсу гривні та зубожіння громадян», через що «рейтинги влади стрімко
падають». «Їм потрібно... скинути на інших провину за свої провали. У якості
“жертви” вибрали мене», – додав він.
За словами О. Єфремова, він не переховувався від слідства. «Останнім
часом жив у Києві, регулярно ходив на допити, відповідав на всі запитання.
Я був і залишаюся патріотом Луганщини та України», – заявив О. Єфремов.
Також він заявив, що «не планує емігрувати або просити політичного
притулку».
О. Єфремов висловив упевненість, що йому вдасться «довести свою
правоту в українських судах, якщо ні – ми дійдемо до Європейського суду з
прав людини».
Як відомо, 14 лютого ГПУ затримала екс-главу фракції Партії регіонів
О. Єфремова. Він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України
«Зловживання службовим становищем за обтяжуючих обставин» і
«Службове підроблення».
Раніше ГПУ перевіряла причетність депутата Н. Королевської та екс«регіонала» О. Єфремова до фінансування бойовиків на Донбасі (Українська
правда (www.pravda.com.ua). – 2015. – 15.02).
***
Пресс-секретарь российского президента В. Путина Д. Песков
отрицает достижение договоренностей об освобождении украинской
летчицы Н. Савченко. По словам Д. Пескова, на переговорах в Минске
Украина подняла вопрос освобождения Н. Савченко.
«Президент повторил многократно высказывавшуюся позицию
относительно того, что в данном случае в отношении нее выполняются
следственные процедуры и степень ее виновности или невиновности
установит судебный орган», – заявил Д. Песков РИА «Новости».
Напомним, в четверг Президент П. Порошенко заявил о достижении
договоренностей об освобождении Н. Савченко. «Меня проинформировали,
что это должно быть сделано в ближайшее время, по завершении
медицинской экспертизы и предварительного следствия», – сообщается на
сайте Президента (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2015. – 13.02).
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ЕКОНОМІКА
ЕБРР работает над рядом проектов по финансированию капитала
некоторых банков. Об этом заявил управляющий директор ЕБРР по
вопросам Восточной Европы и Кавказа Ф. Малиж во время встречи с
Президентом Украины П. Порошенко, сообщает пресс-служба главы
государства.
Также ЕБРР разрабатывает концепцию модернизации государственных
банков путем их частичной коммерциализации при условии, чтобы более 50
% капитала принадлежало государству.
«17 февраля планируется подписание Меморандума о взаимопонимании
между Исполнительным комитетом реформ и Европейским банком
реконструкции и развития по поддержке Национального совета реформ и
проектного офиса по координации разработки и внедрения реформ в
Украине. ЕБРР обеспечит финансирование проектного офиса в размере
1,5 млн евро», – отмечает пресс-служба Президента (МинПром –
информация бизнес-класса (http://minprom.ua). – 2015. – 16.02).
***
Госстат отчитался о внешней торговле товарами в 2014 г. Россия,
Китай и Германия вошли в тройку крупнейших торговых партнеров Украины
по итогам 2014 г. Товарооборот этих стран с Украиной составил
соответственно 22,4 млрд дол. (38,2 млрд дол. в 2013 г.), 8,1 млрд дол.
(10,6 млрд дол. в 2013 г.) и 6,9 млрд дол. (8,4 млрд дол.). Об этом сообщается
на сайте Госслужбы статистики.
В первой десятке также оказались Польша (5,71 млрд дол.), Беларусь
(5,58 млрд дол.), Турция (4,9 млрд дол.), Италия (3,98 млрд дол.), Венгрия
(2,97 млрд дол.), Египет (2,95 млрд дол.) и США (2,59 млрд дол.). По
сравнению с прошлым годом, изменений в топ-10 торговых партнеров
Украины оказалось немного: Беларусь обошла Турцию и вышла на пятое
место, а США с восьмого опустилась на десятое место, пропустив вперед
Венгрию и Египет.
Главными покупателями украинских товаров в прошлом году были
Россия (9,80 млрд дол.), Турция (3,56 дол.) и Египет (2,86 млрд дол.), а
Украина больше всего товаров покупала у России (12,68 млрд дол.), Китая
(5,41 млрд дол.) и Германии (5,36 млрд дол.).
В целом, в 2014 г. импорт товаров превысил экспорт всего на
468,3 млн дол. по сравнению с 13,06 млрд дол. годом раньше. Экспорт
товаров сократился больше чем на 8 млрд дол. до 53,91 млрд дол., импорт –
на 21,45 млрд дол. до 54,38 млрд дол. (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. –
16.02).
***
Украина сократила количество газа в подземных хранилищах газа по
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состоянию на 13 февраля до 8,611 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют
данные ассоциации Европейских операторов подземных газовых хранилищ.
Согласно данным GSE, украинские ПХГ заполнены на 26,95 %.
Напомним, на материковой части Украины находятся 12 ПХГ общей
активной емкостью 31 млрд куб. м (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 15.02).
***
Украинские банки профинансируют аграриев на условиях лизинга в
пределах 12 млрд грн.
Агробизнес сейчас является «прибыльным и интересным для
финансирования», уверен глава Минагрополитики.
Министр аграрной политики и продовольствия А. Павленко заявляет о
готовности украинских банков профинансировать аграриев на условиях
лизинга в пределах 12 млрд грн. Об этом он сообщил журналистам во время
международной конференции Agri & Food: Export Forum 2015.
По его словам, такое мнение представители банков высказали во время
встречи министра с руководством НБУ 11 февраля. «Настроения таковы, что
агробизнес является прибыльным, интересным для финансирования банками.
Некоторые крупные банки по лизингу предлагают уже сейчас до 12 млрд грн.
Это те лимиты, которые есть в наличии», – сказал он.
А. Павленко также отметил, что во время встречи обсуждались вопросы,
связанные с элементом залога по привлеченным аграриями кредитам,
изменением коэффициента залога, а также другие инструменты для
предоставления финансирования аграриям. Среди таких инструментов
рассматривались векселя, расписки, аккредитивы. А. Павленко добавил, что
участники встречи предложили разработать отдельную программу по
инструментам финансирования малого и среднего бизнеса.
Напомним, что Минагрополитики отмечает дефицит средств для
проведения полевых работ на уровне 10 млрд грн (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 12.02).
***
Торговий баланс України за рік вийшов у «плюс» 3,9 млрд дол.
Профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками
2014 р. становив 3,884 млрд дол., тоді як за 2013 р. баланс зовнішньої
торгівлі був зведений з дефіцитом у 8,514 млрд дол. Про це повідомляє
УНІАН з посиланням на дані Державної служби статистики України.
За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь.
У 2014 р. зафіксований дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в
468,3 млн дол. проти дефіциту за аналогічний період минулого року в
13,527 млрд дол.
Профіцит зовнішньої торгівлі послугами за підсумками цього періоду
становив 5,597 млрд дол., що на 1,113 млрд дол., або на 16,6 %, менше від
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профіциту за підсумками аналогічного періоду минулого року в
6,710 млрд дол.
За звітний період імпорт товарів і послуг до України, без урахування
послуг з переробки давальницької сировини, знизився на 23,340 млрд дол.,
або на 38,9 %, – до 60,007 млрд дол., експорт товарів і послуг з України
знизився на 10,942 млрд дол., або на 17,13 %, – до 63,891 млрд дол.
Як повідомлялося, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в
2013 р. становив 8,476 млрд дол., що на 5,67 %, або на 509,5 млн дол., менше
від дефіциту за підсумками 2012 р. в 8,985 млрд дол.
Востаннє позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в Україні у розмірі
1,3 млрд дол. було зафіксоване за підсумками 2005 р., після чого річний
зовнішньоторговельний баланс залишався дефіцитним (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 16.02).
***
Оператор газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз»
обеспечил наблюдателям Еврокомиссии доступ к объектам ГТС для
проведения мониторинга транспортировки природного газа по
территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нефтегаз
Украины». Кроме предоставления физического доступа мониторинговой
миссии на объекты украинской ГТС, «Укртрансгаз» начал ежедневную
передачу данных по заявкам на транспортировку российского газа для
европейских потребителей, фактических объемов поступления российского
газа в Украину и фактических объемов транспортировки газа для ЕС и
Украины.
«Обеспечение
бесперебойного
доступа
представителей
Еврокомиссии к объектам ГТС и данным – лучшая демонстрация нашего
стремления к прозрачности. Мы обеспечиваем надежные поставки
российского газа по территории Украины европейским потребителям», –
отметил глава правления НАК «Нефтегаз Украины».
Решение о создании такой системы информирования было принято 30
января во время рабочей встречи НАК «Нефтегаз Украины» и
«Укртрансгаза»
с
представителями
Ассоциации
операторов
газотранспортных систем Европы (ENTSOG), в продолжение предыдущей
договоренности с Европейской комиссией. Ежедневную передачу данных
начали 2 февраля (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 16.02).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Риски дефолта в Украине до сих пор достаточно высоки. Но объемы
дополнительного финансирования помогут пережить 2015 г. Об этом на
пресс-конференции в «Главкоме» сказал исполнительный директор
Международного фонда Блейзера О. Устенко.
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«Меморандум Международного валютного фонда еще не был подписан,
и мы основываемся на предположениях. Большим позитивом является то, что
программа все-таки была открыта. Негативный момент – это то, что она
довольно жесткая и сумма едва ли перекроет финансовые потребности
Украины», – сообщил эксперт.
Он отметил, что в этом году Украина может рассчитывать на 8 млрд дол.
от внешних кредиторов. Что касается долгов – Украине предстоит выплатить
около 10 млрд внешнего государственного долга.
Эксперт считает, что нужно немедленно начинать реструктуризацию
долга, и добавил, что в 2015 г. экономика не почувствует позитивного
эффекта от реструктуризации. «Большим риском остается долг РФ,
составляющий 3 млрд дол. Россия может потребовать выплатить этот долг
уже в начале марта. До апреля мы должны получить транш, чтобы перекрыть
этот долг», – сказал он (Главком (http://glavcom.ua). – 2015. – 16.02).
***
16 февраля Национальный банк Украины, по сравнению с
предыдущим банковским днем, понизил курс гривни на 13,1 к. – до
26,0498 грн/дол. Таким образом, официальный курс национальной валюты по
отношению к доллару достиг нового рекордного минимума (Главком
(http://glavcom.ua). – 2015. – 16.02).
***
Украина оказалась на 18 месте из 19 стран в рейтинге самых
перспективных «пограничных» рынков (Frontier Markets, категория
стран между развивающимися и наименее развитыми), который
составило американское издание Bloomberg. Ниже Украины – только
Венесуэла.
Рейтинг, который отражает оценку инвестиционного потенциала стран
на ближайшие два года, возглавили Саудовская Аравия, Эстония и Словакия
(Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 16.02).
***
В Украине прогнозируется снижение добычи газа в этом году. На
уровне прошлого года удержать добычу уже не представляется возможным,
отмечают в «Укргаздобыче».
«Укргаздобыча» прогнозирует снижение добычи природного газа на
600 млн куб. м в 2015 г. Об этом журналистам сообщил глава компании
С. Костюк, пишет «РБК-Украина».
«Уже невозможно будет удержать добычу на уровне прошлого года,
добыча будет снижаться. Ориентировочно порядка 500 млн в год, но если мы
посчитаем с учетом потерь в Луганской области, то это еще порядка “минус”
35 млн м куб. То есть порядка 600 млн снижение в год», – сказал С. Костюк.
Он отметил, что в прошлом году компании удалось удержать добычу
газа на уровне прошлых периодов и даже немножко увеличить. «Это с
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учетом того, что у нас есть потери на севере Луганской области, там мы
потеряли порядка 350 куб. м суточной добычи в год, это порядка 50–70 млн
куб. м газа», – добавил С. Костюк.
При этом, как отметил глава «Укргаздобычи», компания планирует
добыть 14 млрд 700 млн куб. м газа в 2015 г.
Напомним, Украина добыла по итогам 2014 г. около 20,5 млрд куб. м
газа. При этом объем добычи «Укргаздобычей» в прошлом году остался на
уровне 2013 г. – 15,1 млрд куб. м (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 16.02).
***
С начала февраля Национальный банк Украины уже выдал
украинским банкам рефинансирования на 10 млрд 671,3 млн грн.
В частности, 13 февраля НБУ предоставил девяти банкам
рефинансирование на сумму 1 млрд 435,8 млн грн под 23 % годовых на один
день (кредиты овернайт). Также Нацбанк продал депозитные сертификаты на
370 млн грн. Такие данные обнародовал Нацбанк на своем официальном
сайте.
Стоит отметить, что кредиты овернайт составляют львиную долю
займов: они выданы 72 банкам. В тоже время кредиты для поддержания
ликвидности банков с начала месяца выданы 20 финучреждениям.
Как сообщал «Минфин» ранее, 12 февраля НБУ предоставил банкам
рефинансирование на 1 млрд 435,8 млн грн, а также продал депозитные
сертификаты на 795 млн грн.
Напомним, что регулятор изменил условия выдачи банкам кредитов
овернайт.
Национальный банк опубликовал информацию о предоставленных
регулятором банкам Украины кредитах на срок более 30 календарных дней в
декабре 2014 г. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 16.02).
***
Фонд гарантирования вкладов возместит вкладчикам «Надра Банка»
3,8 млрд грн. Для банка начат поиск инвесторов.
Сумма средств, которую в состоянии возместить физическим лицам –
вкладчикам «Надра Банка» Фонд гарантирования вкладов физических лиц,
составляет 3 млрд 829 млн грн, сообщается на сайте ведомства.
В настоящее время начат процесс поиска инвесторов для банка.
Как сообщал «Минфин» ранее, временная администрация в «Надра
Банк» была введена 6 февраля этого года. По информации НБУ, 99 % всех
вкладчиков банка имеют вклады в пределах гарантированной Фондом
гарантирования вкладов физлиц суммы 200 тыс. грн, следовательно, они
получат
свои
вклады
в
полном
объеме
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 16.02).
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***
ВВП Италии показал снижение третий год подряд. За последние два
года ВВП страны уменьшился на 4,2 %. Экономика Италии сокращается уже
третий год подряд. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу
данные Национального института статистики (Istat), пишет Прайм.
Согласно официальной статистике, в 2012 г. ВВП страны уменьшился
сразу на 2,3 %, в 2013 г. – еще на 1,9 %. В минувшем году снижение этого
основополагающего экономического показателя, по данным Istat, составило
0,4 %, хотя правительство Италии прогнозировало падение на 0,3 %.
Единственным обнадеживающим обстоятельством в этой связи можно
считать факт, что в IV квартале 2014 г. эксперты Istat зафиксировали
нулевую динамику ВВП. По мнению ряда экономистов, это может
свидетельствовать о начале выхода Италии из рецессии.
Неплохую новость сообщил и Центральный банк Италии:
государственный долг страны уменьшился в декабре 2014 г. примерно на
26 млрд евро и составил 2,134 трлн евро.
Тем не менее, за последний год госдолг возрос более чем на 66 млрд
евро и составляет уже около 135 % ВВП. По прогнозам ряда финансовых
аналитиков, в 2015 г. госдолг Италии может достичь 145 % ВВП
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 13.02).
***
Инфляция в Венесуэле в 2014 г. приблизилась к 70 %. На сегодня это
самый высокий показатель среди латиноамериканских государств. Годовой
показатель инфляции в Венесуэле в 2014 г. составил 68,5 %. Об этом
сообщает центральный банк южноамериканской страны, пишет Прайм.
Этот
показатель
пока
является
самым
высоким
среди
латиноамериканских государств. При этом монетарным властям страны не
удалось добиться снижения инфляции по сравнению с предыдущим годом: в
2013 г. он составил 56,2 % при намеченной цели по 2014 г. в 20–25 %.
Ситуация в венесуэльской экономике, по мнению экспертов, сейчас
складывается тяжелая. Проблемы усилились на фоне снижения мировых цен
на нефть, которая приносит в бюджет страны до 95 % доходов.
На днях власти Венесуэлы объявили о новых изменениях в валютной
политике страны, находящейся под жестким контролем с 2003 г., и
фактически частично ввели свободный курс доллара.
По словам министра финансов Р. Торреса, речь идет об установлении
частично свободного обменного курса на бирже и в банках через так
называемую маржинальную систему валют (Simadi).
По итогам первых свободных торгов курс доллара достиг 170 боливаров,
при том что официальный курс американской валюты по-прежнему остается
зафиксированным на уровне 6,3 боливара.
В стране время от времени ощущается дефицит ряда товаров первой
необходимости (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 16.02).
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***
Экономика Японии вышла из рецессии в последнем квартале 2014 г.,
но рост оказался слабее, чем ожидалось, так как расходы домохозяйств и
корпораций не оправдали прогнозов.
ВВП Японии возрос на 2,2 % в годовом исчислении в октябре – декабре
прошлого года, тогда как аналитики ожидали повышения на 3,7 %. Это
указывает на то, что влияние повышения налога с продаж в прошлом году
все еще сохраняется.
В квартальном исчислении японская экономика расширилась на 0,6 %
после двух кварталов сокращения подряд.
Министр экономики А. Амари сказал репортерам после публикации
данных, что экономика на пути к восстановлению, а доверие потребителей
улучшается.
Но аналитики указывают на слабый рост потребления и капитальных
расходов как на тревожные сигналы для прогноза. Ситуация остается
неустойчивой.
Частное потребление, которое составляет около 60 % экономики,
увеличилось на 0,3 % в IV квартале, тогда как аналитики прогнозировали
повышение на 0,7 %.
Капитальные расходы возросли всего на 0,1 % после двух кварталов
снижения. Это говорит о том, что активная эмиссия денег Банком Японии
еще не подтолкнула компании к увеличению инвестиций.
Внешний спрос повысился на 0,2 % благодаря стабильному росту
отгрузок в США и Китай, два крупнейших экспортных направления Японии.
Как сообщал «Минфин» ранее, государственный долг Японии к концу
2014 г. составил 1,03 квадриллиона иен (около 8 трлн 654 млрд дол.),
превысив показатели 2013 г. на 11,9 трлн иен (около 100 млрд дол.)
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 16.02).
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